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Evaluation of Voice Therapy – Statistical Analysis and Opinions from Working Speech-language 

Pathologists. 

Abstract 

In accordance to the Swedish law of Health- and medical treatments, every intervention 

should systematically evolve and be improved in terms of safety (HSL, SFS 1982:763). Voice 

therapy is no exception. Six voice clinics participated in a collaborative project between 

Linköping University and the south-east hospital region by letting every patient receiving 

voice therapy complete the Swedish version of the Voice Handicap Index, RHI, at the 

beginning and end of their treatment. This study has a two-parted aim. The first aim of this 

study was to examine whether the sum of the participants’ scores on RHI changed after 

completed therapy and if gender, age, vocal strain within the occupation or the number of 

therapy sessions had an effect on their score. The second aim of the study was to construct a 

survey to analyze working speech-language pathologist’s views on RHI as a tool for 

evaluating voice problems and voice therapy.  

The material from the survey consisted of the answers from 23 respondents.  The patient data 

includes the results from 350 patients’ scores. Analysis of the data reveals that the typical 

voice patient is a woman in her fifties with the diagnosis dysphonia. The prevalence of certain 

diagnoses varies greatly between the participating voice clinics. Wilcoxon sign rank test 

points to a significant difference in RHI-scores before (MD = 42) and after (MD = 23) therapy 

with an average decrease of 19 median points in the RHI-index with a substantial observed 

effect size (.55). The observed difference surpasses the previously suggested threshold limit 

for clear intervention effect during the development of VHI and RHI. Age had a significant 

effect on the median score of RHI at the start and end of therapy, but the observed difference 

between the two measurements were not affected. Differences could be observed between the 

voice clinics regarding the average number of therapeutic appointments, the average length of 

the therapy and the average difference in RHI-scores after completed therapy.  

From the responses in the survey, the participating SLPs were generally predominately 

positive to the idea of RHI as a tool for evaluating voice problems and voice therapy. The 

majority of the respondents did however mention weaknesses in RHI when used as a tool for 

evaluation.  

Keywords: Voice Handicap Index, Rösthandikappindex, voice therapy 



  
 

 

Sammanfattning  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagens ska behandling systematiskt utvecklas och säkras (HSL, 

SFS 1982:763). Logopedisk röstbehandling är inte ett undantag. I ett samverkansprojekt 

mellan Linköpings Universitet och sydöstra sjukvårdsregionen deltog sex 

logopedmottagningar genom att låta patienter som erhöll röstbehandling att fylla i 

självskattningsformuläret Rösthandikappindex, RHI, vid behandlingsstart och 

behandlingsslut. Projektets mål var att fungera som en utgångspunkt för framtida, 

systematiska förbättringsarbeten beträffande röstbehandling.  

Denna studie har ett tvådelat syfte. Den ämnar undersöka om summan av deltagarnas RHI-

skattningar förändrades efter genomgången röstbehandling och huruvida ålder, röstkrav inom 

yrket samt antalet behandlingstillfällen påverkade resultatet av skattningarna. Syftet med 

studien är också att, med hjälp av en enkät, undersöka yrkesverksamma logopeders inställning 

till RHI som verktyg för bedömning av röstproblematik och utvärdering av röstbehandling.  

Patientdata inkluderar resultaten från 350 patienters självskattningar. Enkätmaterialet 

innehåller svaren från 23 respondenter. Wilcoxon teckenrangtest visar en signifikant skillnad i 

RHI-poäng före (Md = 42) och efter (Md = 23) behandling med en genomsnittlig minskning 

av 19 medianpoäng i RHI-indexet med en observerat stor effektstyrka (.55). Den observerade 

differensen, både totalt och inom varje enskilt delområde, överstiger tidigare föreslagna 

gränsvärden för behandlingseffekt som angavs vid utvecklandet att VHI och RHI. Analyser av 

materialet visar att den vanligaste förekommande röstpatienten är en kvinna i 50-årsåldern 

med dysfoni. Förekomsten av olika diagnoser varierade stort mellan de deltagande regionerna. 

Hög ålder hos patienten påverkade medianvärdet på RHI vid behandlingsstart och 

behandlingsslut, men inte den observerade skillnaden mellan de två skattningarna. Beroende 

på vilken mottagning som tillhandahöll behandlingen observerades signifikanta skillnader i 

hur många behandlingstillfällen som gavs, hur lång behandlingsperioden blev och hur stor 

skillnaden i RHI-poäng var efter genomgången behandling.  

Utifrån enkätutskicket föreföll de deltagande logopederna generellt övervägande positiva till 

RHI som verktyg för att utvärdera röstproblematik och röstbehandling. En majoritet nämnde 

dock svagheter med RHI som utvärderingsredskap.  

Nyckelord: RHI, röstbehandling, röststörning
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Förord 

Vi vill tacka samtliga logopeder som har varit delaktiga i projektet, genom att antingen ha 

rapporterat in RHI-resultat, hjälpt till att sprida enkäter eller själv besvarat enkäten. Vi vill 

även tacka alla de patienter som har bidragit genom att samtycka till att deras RHI-relaterade 

information användes, utan dessa hade denna studie inte varit möjlig. Ett stort tack till vår 

handledare Anita McAllister, som under projektets gång uttryckt stor entusiasm för vårt 

arbete. Slutligen vill vi tacka Jasmin, vår guru i SPSS. 

 

Johanna och Malin 

Linköping, maj, 2013 

  



  
 

 

Innehållsförteckning 

1.0 Bakgrund ........................................................................................................................................... 1 

1.1 Röst ................................................................................................................................................ 1 

1.2 Röststörningar och påverkande faktorer ........................................................................................ 1 

1.2.1 Kön ......................................................................................................................................... 1 

1.2.2 Yrke ........................................................................................................................................ 2 

1.2.3 Ålder ....................................................................................................................................... 3 

1.3 Bedömning och klassificering av röststörningar ........................................................................... 4 

1.4 The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) .............................. 5 

1.5 Voice Handicap Index (VHI) och Rösthandikappindex (RHI) ..................................................... 5 

1.6  Evidensbaserad behandling inom logopedi .................................................................................. 6 

1.7 Enkäter .......................................................................................................................................... 7 

2.0 Syfte .................................................................................................................................................. 8 

2.1 Frågeställningar ............................................................................................................................. 8 

3.0 Metod och material ............................................................................................................................ 8 

3.1 Patientdata ..................................................................................................................................... 8 

3.2 Enkät .............................................................................................................................................. 9 

3.3 Rekryteringsprocess ...................................................................................................................... 9 

3.3.1 Patientdata .............................................................................................................................. 9 

3.3.2 Enkät ....................................................................................................................................... 9 

3.4 Deltagare/Urval ........................................................................................................................... 10 

3.4.1 Patientdata ............................................................................................................................ 10 

3.4.2 Enkät ..................................................................................................................................... 10 

3.5 Registrering och hantering av data .............................................................................................. 10 

3.6 Etiska övervägande ...................................................................................................................... 11 

3.7 Analysmetod ................................................................................................................................ 11 

4.0 Resultat ............................................................................................................................................ 13 

4.1 Analys av patientdata .................................................................................................................. 13 

4.1.1 Demografisk information ..................................................................................................... 13 

4.1.2 RHI-resultat före och efter behandling ................................................................................. 15 

4.1.4 Analys av mottagningarnas betydelse för olika aspekter av deltagarens behandling ........... 17 

4.2 Analys av logopedernas enkätsvar .............................................................................................. 19 

4.2.1 Demografi ............................................................................................................................. 19 



  
 

 
4.2.2 RHI och tillförlitlighet .......................................................................................................... 19 

4.2.3 RHI i bruk ............................................................................................................................. 21 

5.0 Diskussion ....................................................................................................................................... 21 

5.1 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 21 

5.1.1 Egenskaper i behandlingen och hur de påverkar behandlingseffekten ................................. 21 

5.1.2 Den typiska röstdiagnosen .................................................................................................... 23 

5.1.3 Hur ser den typiska röstpatienten ut? ................................................................................... 24 

5.1.4 ICF och RHI som redskap för att utvärdera röstproblematik och röstbehandling ................ 26 

5.2 Metoddiskussion .......................................................................................................................... 28 

5.2.1 Patientdata ............................................................................................................................ 28 

5.2.2 Enkätdelen ............................................................................................................................ 29 

5.3 Slutsatser ..................................................................................................................................... 30 

5.4  Framtida forskning ..................................................................................................................... 30 

6.0 Referenser ........................................................................................................................................ 32 

 

 



 

1 

 

1.0 Bakgrund 

”Rösten är själens spegel” 

- okänd 

Man eller kvinna? Gammal eller ung? Glad eller ledsen? Utifrån hur rösten låter avslöjas ofta 

många detaljer om personen som talar (Colton & Casper, 1996). Eftersom känslor och 

attityder återspeglas i rösten är det inte fel att påstå att rösten reflekterar talarens inre. Ofta 

förknippas också rösten med talarens personlighet (Colton, Casper & Leonard, 2011). Detta 

skulle kunna vara en förklaring till att många upplever det som svårt och konstigt att förändra 

rösten även om man har en röststörning. Om rösten utgör en del av min personlighet kommer 

även denna att förändras när jag börjar låta annorlunda (Elliot, 2009)?  

1.1 Röst 

Många människor reflekterar aldrig över hur de gör för att tala eller sjunga förrän förmågan 

sviktar (Colton & Casper, 1996). För att förstå vad det är som har skett när en röst förändras 

eller inte fungerar optimalt krävs kunskap om hur röst produceras, vilka strukturer som är 

involverade i röstproduktionen och hur dessa samverkar.  

Viktiga organ involverade vid röstproduktion är bland annat andningsapparaten, larynx och 

ansatsröret (Engstrand 2004). I larynxs inre återfinns stämbanden, två slemhinneklädda veck 

som löper parallellt med varandra (Lindblad, 1992). Stämbanden byggs upp av olika lager. 

Ytterst utgörs de av slemhinna, därpå följer lamina propria och innerst hittas vokalismuskeln 

(Elliot, 2009; Sataloff, 2005). Vokalismuskeln bidrar till stämbandens förmåga att variera 

längd-, form-, spännings- och lägesmässigt (Sataloff, 2005). Stämbanden hackar upp 

luftströmmen som kommer från lungorna och blir till ljudvågor (Engstand, 2004).  

Ljudvågorna kommer att färgas av resonans som en konsekvens av att de passerar svalg, 

munhåla och, för nasala ljud, även näshåla (Lindblad, 1992). 

1.2 Röststörningar och påverkande faktorer 

1.2.1 Kön 

Det självskattade hälsotillståndet för kvinnor är sämre än vad det är för män (Socialstyrelsen, 

2012). Kvinnor är också mer benägna än män att söka vård för olika besvärande hälsotillstånd 

(Socialstyrelsen, 2004). Även inom det logopediska fältet är könsfördelningen bland 

patienterna skev (Coyle, Weinrich & Stemple, 2001; Fritzell, 1996).  
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Flera tidigare studier indikerar att kvinnor drabbas av röststörningar i högre grad än män (e.g 

Coyle, et al., 2001; Hunter, et al., 2011). Hunter, Tanner och Smith (2011) konstaterar att 

olikheter i beteende, hormonnivåer samt anatomi och fysiologi sannolikt är relevanta aspekter 

att ta hänsyn till i ett försök att närma sig en förklaring till varför fler kvinnor än män tycks 

utveckla röstproblem. Efter puberteten är både längd och tjocklek på stämbanden större hos 

män än hos kvinnor (Aronson & Bless, 2009). Kvinnors stämband vibrerar med en högre 

frekvens än mäns (Lindblad, 1992) vilket resulterar i en högre grundtonsfrekvens (Aronson & 

Bless, 2009). Mer frekventa stämbandsvibrationer skulle kunna vara en förklaring till 

utvecklandet av röstproblem, då flera stämbandskollisioner kan innebära en ökad belastning 

på strukturerna (Hunter et al., 2011). Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att kvinnors 

stämband innehåller mindre av ämnet hyaluron än mäns stämband. Hyaluron fungerar 

stötdämpande under stämbandsvibrationer och bidrar därför till att skydda stämbanden 

(Colton et al., 2011).  

Även hormonell påverkan kan vara en faktor som inverkar på den kvinnliga rösten (Abitbol, 

Abitbol, & Abitbol, 1999; Hunter et al., 2011). Kvinnors förändrade hormonnivåer under och 

efter menopausen har en effekt på både larynx och rösten (D ´haeseleer, Depyper, Claeys, 

Van Borsel & Van Lierde, 2009). För de flesta kvinnor sker menopausen kring 50 års ålder 

(Sturdee, 2008) och resulterar i sjunkande nivåer av hormonet östrogen vilket påverkar 

slemhinnan i larynx. Det kan resultera i en upplevelse av att både röstens kvalité, grundton och 

prestationsförmåga förändras (D’ Haeseleer, et al., 2009).   

1.2.2 Yrke 

Av den yrkesverksamma befolkningen i Sverige anses en tredjedel ha arbeten som kan klassas 

som röstkrävande (Södersten & Lindhe, 2011). Röststörningar är också vanligare inom vissa 

yrkeskårer än andra (Fritzell, 1996; Rammage et al., 2001; Södersten & Lindhe, 2011). 

Södersten och Lindhe definierar yrkesrelaterade röststörningar som:  

En röststörning som uppkommer huvudsakligen i arbetet. Den kan vara orsakad av 

röstbelastande faktorer i arbetet och kan i så fall anses vara en arbetssjukdom (…) om 

personen har stora röstkrav i arbetet och arbetsmiljön inte är gynnsam ur ett 

röstergonomiskt perspektiv kan en yrkesrelaterad röststörning uppkomma (Södersten & 

Lindhe, 2011).   

Stor röstbelastning, inom yrket eller på fritiden, är en bidragande faktor till att en 

röstproblematik utvecklas (Roy, Ray, Gray & Smith, 2009; Fritzell, 1996). Vilka yrken som 
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klassificeras som röstkrävande varierar. I litteraturen listas bland annat följande yrkesgrupper 

som röstkrävande: lärare, sångare, försäljare, terapeut, ingenjör, kontorsarbete, teknik- och 

datavetenskap, serviceyrken, socialarbetare, präst, advokat och vårdpersonal (Fritzell, 1996; 

Verdolini & Raming, 2001; Södersten & Lindhe, 2011). Även yrken som innefattar 

exponering för kemikalier och olika former av gaser kan leda till att en röststörning utvecklas. 

Hög grad av luftfuktighet, stressigt tempo och betydande prestationskrav på arbetsplatsen kan 

också bidra till att en röstproblematik uppkommer (Rammage et al., 2001). Det finns flera 

anledningar till att arbeta för att förebygga yrkesrelaterade röststörningar. Hos en individ, 

verksam inom ett röstkrävande yrke, kan konsekvensen av en röststörning vara att denne 

upplever att det är svårt att utföra arbetsuppgifter på ett tillfredställandet sätt (Scott, Robinson, 

Wilson & Mackenzie, 1997). Detta kan leda till att individen kommer att välja bort vissa 

arbetsuppgifter vilket medför en nedsatt arbetsförmåga och i värsta fall sjukskrivning (Sala, 

Sihvo & Laine 2005). Kräver röstproblematiken behandling sker denna på arbetstid vilket gör 

att den drabbade kommer att förlora inkomst på grund av röststörningen. Sjukskrivning på 

grund av röststörning leder också till inkomstbortfall (Södersten & Lindhe, 2011). 

Arbetsmiljöverket (2007) fastslår att arbetsgivare har det största ansvaret för att arbetstagaren 

ska kunna utföra arbetet på ett sätt som är bra för kroppen. Detta kan ske genom att förebygga 

och göra riskbedömningar som syftar till att undvika att arbetstagaren ådrar sig 

arbetsrelaterade skador. 

1.2.3 Ålder 

Rösten förändras i takt med att vi åldras. På grund av dessa förändringar blir den mer sårbar. 

Förändringarna är bland annat en konsekvens av att de muskler som bidrar till stämbandens 

rörlighet börjar atrofiera. De kollagena fibrer som stämbanden delvis består av minskar i antal 

med stigande ålder vilket gör att stämbanden blir tunnare hos äldre personer (Aronson & 

Bless, 2009). Brosken i larynx kommer att förkalkas (Linville, 2001) och elasticiteten i de 

ligament som återfinns i larynx förloras (Linblad, 1992). De åldrande stämbanden kan även 

drabbas av vätskeansamlingar, så kallade ödem (Linville, 2001).  

Majoriteten av de röstförändringar som äldre personer upplever kan tillskrivas normalt 

åldrande. Kunskap om detta är synnerligen betydelsefullt för klinikern i möte med äldre 

individer. Samtidigt är det viktigt att klinikern inte per automatik avfärdar patientens 

förändrade röst som ett resultat av normalt åldrande då en faktisk röststörning givetvis också 

kan förekomma i denna population (Rammage et al., 2001). 
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1.3 Bedömning och klassificering av röststörningar 

Vad som definierar en normal respektive avvikande röst bör ses som ett resultat av 

uppfattningen hos varje enskild individ beträffande hur rösten bör respektive inte bör låta. En 

röst kan klassificeras som avvikande om den förhindrar talaren från att fungera optimalt i 

sociala och yrkesmässiga sammanhang alternativt upplevs som opassande i förhållande till 

individens ålder och kön (Aronson & Bless, 2009). 

Inom den kliniska verksamheten har röststörningar traditionellt sett klassificerats utifrån om 

dess etiologi kunnat anses vara organisk/strukturell eller funktionell/psykogen (Rammage, 

Morrison & Nichol, 2001). En organisk/strukturell röststörning föreligger när larynxs struktur 

har förändrats till följd av en sjukdom eller skada, medan en funktionell/psykogen 

röststörning kan ses som en konsekvens av ogynnsamt röstbruk eller ett psykologiskt problem 

(Aronson & Bless, 2009).  

Kritik riktat mot denna typ av klassificering är att den visserligen tar upp röststörningens 

etiologi men i viss mån förenklar dess ofta multifaktoriella natur. Dessutom kan det vara svårt 

för den kliniskt verksamma logopeden att fastställa om en röststörning främst har uppkommit 

av organiska orsaker eller som en konsekvens av ett ogynnsamt röstanvändande (Rammage et 

al., 2001).  

I dagsläget existerar det inte någon samsyn kring terminologi och etiologi kopplat till 

specifika röstdiagnoser. Inom det professionella fältet finns skiftande föreställningar avseende 

attityder och tankar kring röststörningarnas komplexa natur och karaktär (Baker, Ben-Tovim, 

Butcher, Esterman & McLaughlin, 2007). 

Viss enighet råder dock kring hur den avvikande rösten beskrivs. Trots att en rad parametrar 

har utvecklats, med syfte att göra detta, sammanfattas dessa ofta som heshet (Aronson & 

Bless, 2009) eller dysfoni, begrepp som ofta används synonymt. Skillnaden mellan dysfoni 

och heshet är att dysfoni är en diagnos, vilken kortfattat kan beskrivas som en förändrad 

röstproduktion som kommer störa individens kommunikativa förmåga, medan heshet är en 

beskrivning på en avvikande, sträv eller skrovlig röstkvalitét. Per definition är begreppen inte 

liktydiga med varandra men kan ändå användas synonymt eftersom det har kommit att bli 

norm bland både kliniker, patienter och lekmän (Schwartz et al., 2009). Alla röststörningar 

ger inte hörbara symtom. Fonasteni är en störning där talaren drabbas av en känsla rösttrötthet 

och ofta upplever att rösten sviktar vid slutet av dagen. En vanlig orsak till fonasteni är en 

överbelastning av rösten (Aronson & Bless, 2009). 
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1.4 The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)  

Ma, Yiu och Abbott (2007) fastslår att ICF skulle kunna vara ett passande 

klassifikationssystem för bedömning och behandling av röststörningar. ICF förespråkar ett 

holistiskt synsätt som gör det möjligt att bedöma en röststörning och formulera passande mål 

för behandlingen (Ma, et al., 2007).  

ICF introducerades år 2001 av Worlds Health Organization (WHO) och ska ses som ett 

komplement till International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems - Tenth Revision (ICD-10). I motsats till ICD-10 fokuserar ICF på hälsa snarare än 

ohälsa. Den enskilda individens hälsotillstånd belyses utifrån en rad olika perspektiv genom 

att ta upp kroppsliga, individuella och sociala aspekter av detta. Med hjälp av 

klassifikationssystemet lyfts även faktorerna aktivitet och delaktighet upp. Då ingen individ 

kan verka utan att vara del i ett större sammanhang, såsom exempelvis samhället, inkluderar 

ICF också faktorer relaterade till den omgivande miljön (WHO, 2002). 

1.5 Voice Handicap Index (VHI) och Rösthandikappindex (RHI) 

I syfte att ta fram ett verktyg för att kvantifiera de psykosociala konsekvenserna av en 

röststörning utvecklades Voice Handicap Index, VHI. VHI skapades i USA under slutet av 

nittiotalet. Baserat på intervjusvaren från patienter med röststörningar utformades ett formulär 

med påståenden relaterade till rösten. Påståendena delades in i tre delområden: röstens 

funktion, den kroppsliga strukturen samt emotion. De påståenden som täckte röstens funktion 

handlade om röststörningens påverkan på patientens dagliga liv. De emotionella påståendena 

berörde vilka känslomässiga följder röststörningen hade för patienten, medan de påstående 

som behandlade kroppsliga strukturer bland annat tog upp hur halsen kändes samt vad 

patienten själv ansåg om sin röstkvalité (Jacobson et al., 1997).  

Den svenska versionen av VHI kallas Rösthandikappindex och förkortas RHI. Den första 

översättningen gjordes av Ann-Kristin Ohlsson (2001) och blev senare modifierad och 

validerad av Ohlsson och Dotevall (2009) på en grupp med 57 patienter diagnostiserade med 

röststörningar samt 15 röstfriska individer. Intern reliabilitet testades på en grupp med 38 

röstfriska individer och ansågs vara god. Resultatet visade att 87 % av de röstfriska deltagarna 

fick en total RHI-poäng under 20 medan 77 % av patienterna med röststörning fick över 20 

RHI-poäng. Ett RHI-värde på över 20 kom därför att föreslås som gränsvärde för röststörning. 

Genom att undersöka test-retest reliabilitet med Wilcoxon teckenrangtest fastställdes att en 

minskning på 13 poäng totalt eller sex poäng i något av de tre delområdena var tillräckligt för 
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att fastställa en noterbar skillnad för patienten, att jämföra med 18 poäng i originalstudien 

(Jacobson, et al., 1997; Ohlsson & Dotevall, 2009). I både den amerikanska originalstudien 

och den svenska valideringen av VHI framkommer det att patienter skattar sig något högre 

inom delområdet kroppsligt än inom övriga delområden (Jacobson et al., 1997; Ohlsson & 

Dotevall, 2009). Flera av deltagarna i originalstudien nämnde att de, innan de fyllt i VHI, 

hade varit nästan omedvetna om hur grav deras röststörning var (Jacobson, et al., 1997). 

Som nämnts ovan är det möjligt att tolka ett RHI-poäng över 20 som en indikator på en 

röststörning (Ohlsson & Dotevall, 2009). Rosen, Murry, Zinn, Zullo och Sonbolian (2000) 

menar dock att vid utvärdering av röstbehandling kan det ibland vara mer lämpligt att granska 

VHI-poängen före och efter behandling snarare än att granska patientens poängsumma vid 

behandlingsslut. En förändring från exempelvis 100 RHI-poäng till 50 RHI-poäng innebär att 

patienten trots allt har en tydligt upplevd förbättring men fortfarande lider av en betydande 

röstproblematik.  

Utöver VHI och RHI finns det även ett antal versioner av formuläret som har utvecklats för 

att vara bättre anpassade för särskilda patientgrupper (Bylund och Eriksson, 2010; Lyberg-

Åhlander, Rydell, Eriksson & Schalén, 2010; Rosen, Lee & Osborne, et al. 2004; Zur, Cotton, 

Kelchner, Baker, Weinrich & Lee, 2007).  

1.6  Evidensbaserad behandling inom logopedi 

Socialstyrelsen (2004) menar att det är klinikerns ansvar att tillgodose patientens vårdbehov 

med behandlingsmetoder som kan anses vara både effektiva och säkra. Inom röstlogopedi 

används flera olika typer av behandlingsmetoder, med varierande grad av evidens 

(http://www.cochrane.org/cochrane-reviews).   

För att säkerställa att de behandlingsmetoder som används uppfyller kraven på att vara 

effektiva och säkra utvecklades begreppet Evidence-based practice. Att arbeta evidensbaserat 

som kliniker innebär att välja åtgärder genom att överväga den involverade personens 

önskemål, expertutlåtanden och den så kallade bästa tillgängliga kunskapen (Sackett, 

Rosenberg, Gray, Haynes & Richardson, 1996). I de flesta evidenshierarkier anses en 

dubbelblind randomiserad kontrollerad studie ha högst evidens medan fallstudier och klinisk 

erfarenhet hamnar i botten av hierarkin med lägst evidens. Evidensbaserad praktik ger 

möjlighet att kvalitetssäkra vården för patienter (Evans, 2003).  
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Dodd (2007) ifrågasätter dock värdet av randomiserade, kontrollerade studier inom logopedi. 

Få logopediska interventionsstudier kvalificerar till en hög evidensgrad i de nuvarande 

evidenshierarkierna, då patientgrupper oftast är väldigt heterogena och möjligheterna till 

dubbelblindstudier är begränsade. Som logoped är det därför viktigt att kunna utvärdera 

resultaten av varje enskild behandling för att bidra till en större gemensam kunskap och 

kvalitetssäkrad vård för patienterna (Dodd, 2007).  

Speyer (2008) konstaterar att faktorer såsom röstdiagnos, patientens personlighet, röstterapi 

och vilket instrument som används för att bedöma rösten kommer att påverka huruvida en 

enskild behandlingsmetod upplevs som effektiv eller inte. Detta resulterar i svårighet vad 

gäller att presentera entydiga, generella påstående beträffande en behandlingsmetods 

effektivitet.  

1.7 Enkäter 

Syftet med en enkät är att kunna samla in kvantifierbara eller kvantitativa data som möjliggör 

att kunna se samband mellan två eller fler variabler. Enkäten bör vara kort och enkel att följa 

(Bryman, 2011). För att försäkra sig om att den information som går att utläsa i respondentens 

svar verkligen är den information enkätfrågan syftar till att ta reda på är det viktigt att 

enkätfrågorna formuleras på ett sådant sätt att respondenten förstår dem. Konsekvensen av 

detta är att enkäter ofta kommer att innehålla många slutna frågor (Bryman, 2011). Att 

utforma en eller flera frågor i en enkät med ett bestämt antal svarsalternativ kan vara en fördel 

om enkätkonstruktören har begränsad vana av att konstruera enkäter samt tolka enkätsvar 

(Ejlertsson, 2005; Kylén, 2004). Nackdelen med fasta svarsalternativ är att deltagarens svar 

inte kan ge undersökaren mer kunskap än vad svarsalternativen medger (Ejlertsson, 2005). Att 

ställa frågor med bundna svarsalternativ ökar även risken för att respondenten leds in på vissa 

tankebanor vilket kan bidra till mindre genomtänkta svar (Kylén, 2004). 

Bryman (2011) menar att en av enkätundersökningarnas stora fördelar är möjligheten att 

sprida dem över större geografiska ytor. Till nackdelarna med enkätundersökningar hör främst 

att denna typ av undersökningar kan drabbas av ett relativt stort bortfall. Risken med ett stort 

bortfall är att resultatet av enkäten kan bli missvisande då ett stort bortfall kan tyda på en 

systematik i vilka som besvarat respektive inte besvarat enkäten, något som påverkar 

enkätresultatets validitet (Bryman, 2011). 
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2.0 Syfte 

Syftet med denna studie är tvådelat. Dels ämnar studien undersöka eventuella skillnader i 

patienters upplevda röstproblematik, skattat genom RHI, före och efter logopedisk 

behandling. Dels syftar studien till att undersöka hur yrkesverksamma logopeder ställer sig till 

RHI som verktyg för att bedöma röstproblematik och utvärdera röstbehandling. 

2.1 Frågeställningar  

 Vad kännetecknar patienterna med röstproblem (kön, yrke, diagnos, ålder)? 

 Skiljer sig patienternas RHI-poäng före och efter behandling och i så fall hur?  

 Finns det några variabler (kön, yrke, ålder, behandlingslängd, antal 

behandlingstillfällen och mottagning) som påverkar patienternas RHI-poäng och i så 

fall hur?  

 Vilka åsikter har yrkesverksamma logopeder om RHI gällande användbarhet och 

tillförlitlighet? 

3.0 Metod och material 

3.1 Patientdata 

Materialet som denna studie huvudsakligen baserar sig på är en datainsamling som skedde 

mellan 2007 till slutet av 2012. Projektet initierades av docent Anita McAllister och chefer 

inom Sydöstra sjukvårdsregionen i syftet att ”… gemensamt identifiera problemområden och 

eventuella riskfaktorer i behandlingsarbetet och i patientens omgivning samt även 

framgångsfaktorer i behandlingsarbetet. En uppföljning och utvärdering kan därigenom 

utgöra en utgångspunkt för framtida systematiskt förbättringsarbete” (personlig 

kommunikation, Anita McAllister). 

Totalt har 357 patienters ifyllda RHI-formulär före och efter behandling samlats in. 

Insamlingen skedde inom Sydöstra sjukvårdsregionen. Vid de flesta logopedmottagningar 

som ingick i projektet användes RHI redan rutinmässigt även innan projektstart. På dessa 

mottagningar innebar deltagande i projektet endast en skillnad i hur data sammanställdes och 

att patienterna lämnade sitt samtycke till att data användes i forskningssyfte. 

Dessa förvarades sedan på enheten för Logopedi/IKE i Linköping. Ifyllda RHI-formulär 

arkiverades som journalhandling på respektive enhet.  



 

9 

 

Ursprungligen planerades projektet att pågå tills varje medverkande klinik hade rapporterat in 

30 stycken patienter som fullföljt röstbehandling. Eftersom klinikerna skiljde sig åt 

beträffande antal behandlande patienter kom det att ta olika lång tid att uppnå dessa 30 

patienter. På grund av detta varierar antalet inrapporterade patienter per logopedmottaning 

mellan 30-123.  

3.2 Enkät 

Utöver patientdata utgörs materialet till denna studie också av kvalitativ data som har samlats 

in med hjälp av en enkät vilken sänts ut till yrkesverksamma logopeder. Enkäten utformades 

av studiens författare och distribuerades med hjälp av webbsidan Surveymonkey 

(www.surveymonkey.com).  

Enkätfrågorna i studien (se bilaga 1) delades upp i tre ämnesgrupper samt en sektion för fria 

kommentarer. Ämnesgrupp ett berör demografi och omständigheter som skulle kunna påverka 

logopedens syn på RHI. Grupp två handlar om användandet av RHI och logopedens tankar 

kring dess tillförlitlighet. Det tredje ämnesområdet behandlar logopedens syn på vilka 

riktvärden för behandlingseffekt som bör tillämpas när RHI används för utvärdering. 

Enkätens sista fråga, fråga tio, ger respondenten möjlighet att lämna fria kommentarer kring 

RHI. De fria kommentarerna klassificeras av respondenten själv som antingen positiva eller 

negativa. Respondenten har möjlighet att lämna både en fri kommentar klassad som positiv 

och en fri kommentar klassad som negativ. Sammantaget innehåller enkäten tio frågor.  

Tillsammans med länken till enkäten bifogades också ett följebrev (se bilaga 2) konstruerat 

efter Ejlertssons (2005) rekommendationer. Efter tio dagar skickades en påminnelse ut till 

deltagarna i enkätundersökningen.  

3.3 Rekryteringsprocess 

3.3.1 Patientdata 

Insamlandet av patientdata utfördes på sex olika logopedmottagningar inom Sydöstra 

sjukvårdsregionen samt i Kronobergs län. Totalt medverkade 28 logopeder från sex olika 

logopedmottagningar. 

3.3.2 Enkät 

Det första utskicket av enkät samt följebrev skedde via mail och riktades direkt till de 28 

logopeder som medverkat vid insamlandet av patientdata. Efter 10 dagar sändes ett 

påminnelsemail ut. På grund av låg svarsfrekvens togs beslutet att kontakta logopeder vid 

ytterligare tre landsting. Kontakten med dessa landsting skedde först via telefon med 
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enhetschefer på respektive logopedmottagning. Under samtalet gavs kort information om 

studien och vilken målgrupp enkäten var anpassad för. Samtliga kontaktade enhetschefer var 

positiva till studien men ville själva stå för spridandet av enkäten. Mail med länkadress till 

enkäten samt följebrev sändes ut till enhetscheferna med en upprepad önskan om att sprida 

detta till logopeder verksamma inom röstområdet.  Påminnelsemail sändes till enhetscheferna 

med anvisning om att skicka detta vidare till de logopeder som enhetscheferna sedan tidigare 

kontaktat för att besvara enkäten.   

Totalt kom enkäten att spridas elektroniskt till 28 logopeder via direkt mailkontakt och till 

sammanlagt 15 logopeder via enhetschefer.   

3.4 Deltagare/Urval 

3.4.1 Patientdata 

Logopedmottagningarna rapporterade resultatet från ifyllda RHI-formulär för varje röstpatient 

vid behandlingsstart och avslut. På en av mottagningarna gjordes den andra RHI-skattningen 

vid uppföljningsbesök som skedde cirka tre månader efter avslutad behandling. Samplet kom 

att reduceras från 357 till 350 på grund av ofullständiga RHI-skattningar, avbrutna 

behandlingar eller dubbletter.  

3.4.2 Enkät 

Inklusionskriterier för att delta i enkätundersökningen: att vara yrkesverksam logoped som 

arbetar alternativt har arbetat med röst och röstpatienter. Totalt 23 logopeder besvarade 

enkäten. Samtliga uppfyllde ovanstående inklusionskriterier. 

3.5 Registrering och hantering av data 

Samtligt material har behandlats med konfidentialitet för att värna om deltagarnas integritet. 

Det fullständiga patient- och enkätdata har varit tillgängliga för studiens författare och 

handledare. I övrigt har endast avidentifierade utdrag ur insamlad data presenterats för ett 

fåtal personer som bidragit med rådgivning under projektets gång. Alla data redovisas på 

gruppnivå så att det inte är möjligt att identifiera enskilda informationsgivare.  

Patientdata till grund för den kvantitativa delen av studien var vid starten för uppsatsarbetet 

redan insamlad och avidentifierat. Enkäterna till logopederna utgjorde den kvalitativa delen 

av studien och samlades in i samband med starten av uppsatsarbetet. Dessa förvaras i en 

lösenordskyddad domän. Lösenordet har endast författarna av studien samt studiens 

handledare tillgång till. Vid uppsatsavslut kommer den lösenordsskyddade domänen att 
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raderas och den enkätrelaterade informationen, samt övrig rådata, endast att vara tillgänglig 

på en extern hårddisk på logopedprogrammet, IKE, LiU i fem år efter avslutat arbete.   

3.6 Etiska övervägande 

Studien har genomförts i enlighet med rådande forskningsetiska principer enligt 

Helsingforsdeklarationen (2008). 

För de deltagande patienterna finns det ingen betydande risk att patienternas identitet röjs i 

detta projekt. Gällande enkätstudien är deltagarnas enkätsvar helt avidentifierade i uppsatsen.  

Eftersom enkäten är webbaserad finns det en viss risk att obehöriga kan ta del av 

enkätmaterialet. Denna risk förekommer alltid när man sänder information över internet 

(Trost, 2007).  Deltagarna har informerats om denna risk i följebrevet (se bilaga två).  

Förhoppningsvis kan studien belysa och problematisera RHI som underlag i beslut om 

framtida röstbehandlingar samt bidra med kunskap om effektiviteten av röstbehandling och 

faktorer som kan påverka den eller de självskattade röstproblemen hos patienten. 

3.7 Analysmetod 

Studiens resultat redovisas dels i kvantitativ och dels i kvalitativ form. Det kvantifierbara 

material som erhållits från redan insamlad patientdata har analyserats i programmen IBM 

SPSS Statistics version 20 för analytisk icke-parametrisk statistik och Microsoft Excel 2007 

för deskriptiv statistik. Signifikansnivån har satts till .05.Valet av test är baserat på 

anvisningar från Borg (2007). 

Kruskal-Wallis test har används vid analyser då tre eller fler grupper har jämförts med 

varandra för att undersöka om det föreligger skillnader i gruppernas medianvärden, 

exempelvis jämförelser mellan tre åldersgrupper. Vid signifikant resultat från Kruskal-Wallis 

test utfördes Mann-Whitney U-test för parvisa jämförelser för att undersöka mellan vilka 

grupper som skillnader förelåg. P-värdet vid dessa tester har bonferronijusterats. Vid dessa 

jämförelser har p-värdet presenterats för att läsaren själv ska kunna avgöra om det ligger 

under det justerade p-värdet. Vid Mann-Whitney test där över 3 jämförelser har ett signifikant 

resultat har endast de jämförelserna med en effektstyrka på över .20 presenterats. Mann-

Whitney U-test användes även för att undersöka om två oberoende grupper skiljde sig från 

varandra och användes bland annat för att jämföra män och kvinnors RHI-poäng. Wilcoxon 

teckenrangstest användes för att jämföra två beroende variabler, exempelvis RHI-poäng före 

och efter behandling. Spearmans rho användes för att analysera samband mellan två 
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kontinuerliga variabler, exempelvis RHI-differens kopplat till antal behandlingstillfällen. Då 

majoriteten av data bedömdes vara på ordinalskala eller snedfördelade användes medianvärde 

för att redovisa genomsnittliga värden i materialet och kvartilavstånd som spridningsmått. 

Undantag gjordes för variabeln ålder, som var normalfördelad och därför redovisas med 

medelvärde och standardavvikelse.  

  



 

13 

 

4.0 Resultat 

4.1 Analys av patientdata  

4.1.1 Demografisk information 

Majoriteten av patienterna i materialet var kvinnor. Totalt utgjorde de kvinnliga patienterna 

74.3 % och männen 25.7 %, se tabell 1. Fördelat på kön varierade andelen kvinnor mellan 

65.8 – 92.3 % på deltagande logopedmottagning, medan motsvarande siffra för män varierade 

mellan 7.7 % - 34.2 %. 

Tabell 1: Könsfördelningen totalt samt i ålderskategorier (%). Medelålder med standardavvikelse för respektive kön 

och samtliga patienter. 

Åldersgrupp Män Kvinnor Totalt 

< 40 år 26 (28.9 %) 65 (25 %) 91 (26.0 %) 

41-64 år 36 (40 %) 133 (51.2 %) 169 (48.3 %) 

> 65 år 28 (31.1 %) 62 (23.8 %) 90 (25.7 %) 

Totalt 90 (25.7 %) 260 (74.3 %) 350 (100 %) 

Medelålder 57.5 (17.45) 52 (16.2) 55 (16.55) 

 

Medelåldern för alla patienter var 55 år, att jämföra med Sveriges totalpopulation där 

medelåldern är 41 år. Patienterna fördelade sig även annorlunda i åldersgrupperna jämfört 

med Sveriges totalpopulation. Männen hade en högre medelålder än kvinnorna, 57.5 

respektive, 52 år. Den åldersgrupp som utgjorde majoriteten (48.3 %) av patienterna var i 

intervallet 41-64 år. Den lägre åldersgruppen, < 40, och den högre åldersgruppen, > 65, var 

ungefär jämstora (26.0 % vs 25.7 %). Majoriteten av kvinnorna (51.2 %) var inom 

åldersintervallet 41-64 år. Resterande kvinnliga patienter fördelade sig relativt jämnt inom de 

två övriga åldersintervallen. Åldersspridningen var mer jämn bland männen, se tabell 1.  

Sysselsättning angavs för 328 patienter i materialet. Totalt 21 patienter hade ett yrke som 

endast förekom en gång i materialet och som inte var möjligt att gruppera med andra yrken. 

Av de återstående 307 patienter, vars sysselsättning grupperades, kom gruppen pensionärer att 

utgöra den största, n = 79. Pedagoger och sjukvårdspersonal utgjorde de två största 

yrkesgrupperna med 39 patienter vardera. Sett till sysselsättning utgjordes den tredje största 

gruppen av 19 patienter som arbetade inom barnomsorg. Grupperna studenter och 

kontorsarbetande representerades av 18 patienter var och följdes av gruppen med patienter 
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som hade ett telefonbaserat arbete, se Figur 1. Inom resterande yrkesgrupper som återfanns 

färre än sju patienter, vilka inte är representerade i figuren, som presenteras nedan i fallande 

ordning: tekniska yrken, serviceyrken, IT, präster/missionärer, egenföretagare, 

restaurangpersonal, hantverkare, frisörer, labbpersonal, fordon, rektorer och 

träningsinstruktörer. 

 

Figur 1: De tio vanligaste sysselsättningskategorierna i materialet.  

Totalt förekom 39 olika diagnoskoder. Utav dessa återfanns de tre mest frekventa diagnoserna 

hos 71.7 % av samtliga patienter. Diagnosen dysfoni (R49.0) återfanns hos 43 % av 

patienterna och fonasteni (R49.8A) hos cirka 25 % av patienterna. De åtta kvarvarande 

vanligaste diagnosgrupperna utgjorde mellan 3.7 – 1.4 % av samtliga diagnoser.  

Diagnossättningen mellan mottagningarna varierar något, se figur 2. Diagnosen dysfoni 

varierar mellan 5.8 – 69.2 %. Motsvarande variation för diagnosen fonasteni är 3.8 – 58.9 %. 

Den tredje vanligaste diagnoskoden, stämbandsknutor, förekom inte på samtliga mottagningar 

och varierar mellan 0.0 % - 11.4 %, se figur 2. 
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Figur 2: Förekomsten av de tre vanligaste diagnoskoderna i patientdata uttryckt i procent (%) fördelat på de 

deltagande logopedmottagningarna.  

4.1.2 RHI-resultat före och efter behandling  

Medianvärdet på RHI-indexet minskade med 19 poäng från före behandling (Md = 42) till 

efter behandling (Md = 23). Det sker en genomsnittlig, signifikant minskning av röstproblem 

efter genomgången behandling, z = 14.80, p< .001, med en observerad stor effektstyrka (r = 

.55), se tabell 2. Totalt 159 patienter skattade en minskning på under 13 RHI-poäng efter 

behandling, medan 47 patienter hade en minskning i intervallet 13-17 poäng. Resterande 144 

patienter hade en minskning som översteg 18 poäng. Vid behandlingsslut låg medianpoängen 

för samtliga deltagare på 23 poäng. Sammanlagt 139 patienter hade en RHI-poäng under 20 

poäng, medan resterande 211 patienter hade över 20 RHI-poäng vid behandlingsslut. Det 

existerar ett signifikant positivt samband mellan hur hög patientens RHI-poäng var vid 

behandlingsstart och vid behandlingsslut, Rho = .47.  

Tabell 2: Medianpoängen och kvartilavståndet på RHI totalt före och efter behandling.  

Före behandling; 

Median (kvartilavstånd). 

Efter behandling; 

Median (kvartilavstånd). 

z r 

42 (28.25) 23 (25) 14.80*** .55 

*** = p<.001 

Wilcoxon teckenrangtest 

Wilcoxons teckenrangtest visade på en signifikant minskning av röstproblematiken efter 

genomgången behandling i samtliga delområden, med en observerad stor effektstyrka. Störst 

effektstyrka hade minskningen inom den emotionella undergruppen (.53). Delområdet 

Kroppsligt började och slutade på en högre RHI-poäng än de två andra delområdena. 
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Minskningen i RHI-poäng efter behandling var dock ungefär densamma mellan de olika 

delområdena, se tabell 3. 

Tabell 3: Medianpoäng och kvartilavstånd på RHI inom delområdena funktionell, kroppslig och emotionell före och 

efter behandling. 

Delområde Före behandling; 

Median (kvartilavstånd). 

Efter behandling; 

Median (kvartilavstånd). 

z r 

Funktionell 

 

12 (12.25) 6 (9) 12.91*** .49 

Kroppslig 20 (7.25) 12 (9) 13.07*** .49 

Emotionell 11 (10) 4 (8) 14.09*** .53 

*** = p<.001  

Wilcoxon teckenrangtest 

 

4.1.3 Faktorer hos patienterna som påverkar RHI-resultatet 

Medianpoängen på båda RHI-skattningarna skiljde sig åt mellan de tre olika åldersintervallen, 

se figur 3. Det existerar ett svagt, signifikant samband mellan patientens ålder och RHI-poäng 

vid behandlingsstart, Rho = .20, p< .001. Åldersgrupperna hade signifikant annorlunda 

medianpoäng vid behandlingsstart, H (3) = 16.38, p< .001.  

 

Figur 3. Medianpoäng i RHI-indexet för de olika åldersgrupperna före och efter behandling. 
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Parvisa jämförelser visade att Åldersgrupp < 40 år (Md = 36) hade ett medianvärde som 

skiljde sig signifikant från Åldersgrupp 41-64 år (Md = 43) och Åldersgrupp > 65 år (Md = 

48). Åldersgrupp > 65 år (Md = 48) hade inte ett signifikant högre medianvärde än 

Åldersgrupp 41-64 år (Md = 43), p> .017, se figur 3 och tabell 4.  

Tabell 4: Skillnad i RHI-poäng vid behandlingsstart mellan åldersgrupperna < 40 år, 41-64 år och > 65 år. 

Jämförelse z r p 

Åldersgrupp < 40 år VS 41-64 år 2.41* .13 0.015768 

Åldersgrupp < 40 år VS > 65 år 3.99*** .21 0.000066 

Åldersgrupp 41-64 år VS > 65 år 2.26 .12 0.023723 

* p< .017 

*** p< .001  

Mann-Whitney U-test 

 

Det existerar ett svagt, signifikant samband mellan patientens ålder och RHI-poäng vid 

behandlingsslut, Rho =  .22, p< .001. En signifikant skillnad i RHI-poäng vid behandlingsslut 

förekom i samtliga tre åldersgrupper, H (3) = 20.26, p< .001. Parvisa jämförelser visade att 

Åldersgrupp < 40 år (Md = 16) hade ett medianvärde som skiljde sig signifikant från 

Åldersgrupp 41-64 år (Md = 24), och Åldersgrupp > 65 år (Md = 28.5). Åldersgrupp 41-64 år 

(Md = 24) skiljde sig inte signifikant från Åldersgrupp > 65 år (Md =28.5), p> .017, se tabell 

5. 

Tabell 5: Skillnad i RHI-poäng vid behandlingsslut mellan åldersgrupperna < 40 år, 41-64 år och > 65 år. 

Jämförelse z r p 

Åldersgrupp < 40 år VS 41-64 år 5.51*** .19 0.000445 

Åldersgrupp < 40 år VS > 65 år 4.25*** .23 0.000021 

Åldersgrupp 41-64 år VS > 65 år 1.53 .08 0.126263 

* p< .017 

*** p< .001 

Mann-Whitney U-test 

 

4.1.4 Analys av mottagningarnas betydelse för olika aspekter av deltagarens 

behandling 

Minskningen av RHI-poäng varierade signifikant mellan de 6 mottagningarna, H (6) = 33.72, 

p< .001 
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Parvisa jämförelser indikerade att medianen för LM 6 (Md = 21, Q = 38) har ett värde som är 

signifikant högre, med en effektstyrka över .20, från LM 2 (Md = 13, Q = 26) och LM 5 

(Md=9, Q=27), se tabell 6.  

 

Tabell 6: Posthoc-jämförelser med Mann-Whitney U-test för skillnader i RHI-minskning mellan 

logopedmottagningarna (LM). Endast signifikanta skillnader där r > .20 presenteras.  

 z r p 

LM 6 vs LM 5 5.58*** 0.30 .000000 

LM 6 vs LM 2 3.79*** .20 .000147 
*** p< .001 

Mann-Whitney U-test 

 

Medianen för minskningen i RHI-poäng varierade från 9 till 21 mellan mottagningarna. 

Andelen patienter som efter genomgången behandling hade en minskning i RHI-poäng som 

översteg 18 poäng varierade mellan 31.1 – 58.2 % beroende på mottagningen. Motsvarande 

siffra för andelen patienter som efter behandling hade minskat 13 – 17 RHI-poäng varierade 

mellan 0.0 % – 21.5 %. Slutligen varierade andelen patienter med en minskning på 12 poäng 

eller mindre mellan 20.3 – 58.3 % beroende på inrapporterande mottagning. Andelen patienter 

som vid behandlingsslut hade ett RHI-värde under 20, varierar mellan 30.6 – 44.1 % beroende 

på mottagningen. Andelen patienter som vid behandlingsslut hade ett RHI-poäng som 

översteg samma värde, 20 RHI-poäng varierade mellan 55.9 - 69.4 % beroende på 

logopedmottagningen.  

Behandlingsperiodens längd varierar mellan 66-133 dagar i genomsnitt mellan 

mottagningarna. Det fanns en signifikant skillnad i antalet behandlingstillfällen mellan de 

olika mottagningarna, p< .001 efter bonferrori-justering, H (6) = 35.14. Det genomsnittliga 

antalet behandlingstillfällen varierade mellan 5 – 7 mottagningarna emellan. Parvisa 

jämförelser visar på flera signifikanta skillnader, samtliga med en effektstyrka under .20. Det 

existerade ett svagt, signifikant samband mellan patientens startvärde på RHI och antalet 

behandlingstillfällen som denne fick, Rho = .18. Det förekom även ett svagt, positivt 

samband, Rho = .18, mellan patienternas RHI-poäng vid behandlingsslut och antalet 

behandlingstillfällen, p< .001. Antalet behandlingstillfällen korrelerade inte med differensen 

på RHI efter behandling. 
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4.2 Analys av logopedernas enkätsvar 

4.2.1 Demografi  

Sammantaget elva respondenter hade varit yrkesverksamma som logopeder mellan 6-20 år, 

medan åtta av respondenterna hade varit yrkesverksamma i över 20 år. Endast fyra av de 23 

respondenterna hade varit yrkesverksamma i fem år eller mindre. En knapp majoritet av 

respondenterna, 11 av 23, uppgav att de arbetade mindre än 25 % med röstpatienter. Endast 

tre respondenter rapporterade att de arbetade med röstpatienter mer än 50 %. Totalt tio 

logopeder rapporterade att de använder RHI flera gånger i veckan, sju av dessa var bland de 

elva logopeder som uppgav att de arbetade mer än 25 % med röstpatienter. 

4.2.2 RHI och tillförlitlighet 

Sammanlagt 16 respondenter svarade att de huvudsakligen eller helt instämde i påståendet 

”Jag tycker att RHI är ett tillförlitligt redskap för att utvärdera effekten av röstbehandling”. 

Sju logopeder uppgav att de huvudsakligen inte instämde i samma påstående, se figur 4. 

Tillförlitligheten logopederna kände gentemot RHI varierade något beroende på vilken 

patientgrupp verktyget användes på. 

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan hur mycket respondenten instämde i påståendet 

om RHI:s tillförlitlighet och hur ofta respondenten använde sig av RHI, eller hur många år 

som respondenten varit yrkesverksam som logoped.  

 

Figur 4: Logopedens åsikter om RHI:s tillförlitlighet för utvärdering av effekten av genomförd röstbehandling. 

Totalt elva av 23 respondenter uppgav att de inte eller huvudsakligen inte instämde i 

påståendet ”… om en patient fyller i RHI vid två skilda tillfällen, exempelvis före och efter 
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behandling, kommer svaren patienten ger att vara lika tillförlitliga vid varje tillfälle”, se figur 

5. 

 

Figur 5: Logopedernas uppfattning om RHI:s tillförlitlighet vid två skattningstillfällen.   

Totalt 13 respondenter valde att lämna fria kommentarer. Denna sektion av enkäten bestod av 

två delar. En del var ämnat för positiva kommentarer och den andra för negativa 

kommentarer. Sju respondenter lämnade enbart kommentarer klassade som negativa. Sex 

respondenter lämnade kommentarer under både positivt och negativt.  Totalt erhölls 19 fria 

kommentarer, varav 13 klassificerades som negativa och sex som positiva. 

I sju av de 13 negativa kommentarerna framkom åsikten att RHI-värdet vid skattningstillfälle 

två, som genomförs efter behandling, kan komma att bli missvisande då patientens ökade 

röstmedvetenhet påverkar hur denne bedömer sin egen röst. I flera av kommentarerna påpekas 

att detta kan påverka tillförlitligheten av RHI-skattningen och att RHI därmed inte 

åskådliggör patientens faktiska framsteg under behandling.   

Utöver detta framkommer i nio av de 13 negativa kommentarerna viss kritik mot RHI:s 

utformning och uttryckssätt.  Bland annat kommenteras det att RHI i nuvarande skick 

innehåller krångliga formuleringar och består av för många frågor som inte alltid lyckas 

beskriva röstbesvären så att patienten känner igen sig. 

Fyra av de sex kommentarer som klassificerades som positiva berörde att RHI är ett bra 

verktyg för att fånga upp och mäta patientens subjektiva besvär av röststörningen. Även bland 
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de kommentarer vilka klassats som positiva framkommer indikationer rörande att utformning 

av utvärderingsredskapet hade kunnat vara bättre.  Bland kommentarerna återfinns bland 

annat formuleringar som ”… det är i alla fall ett sätt att försöka utvärdera” och ”… bättre än 

inget”.  

4.2.3 RHI i bruk 

På frågan ”Hur många poängs skillnad i RHI, före och efter behandling, anser du indikerar en 

klar, positiv förbättring totalt?” ansåg en majoritet, 13 av 23, att det krävdes en förändring på 

mellan 11-20 RHI-poäng för att kunna dra en sådan slutsats.  

Beträffande frågan ”Hur många poängs skillnad i RHI, före och efter behandling, anser du 

indikerar en klar, positiv förbättring inom något delområde?” menade majoriteten av de 

svarande, 13 av 21, att en skillnad på 6-10 RHI-poäng inom något delområde indikerade en 

förbättring inom detta.  

Korrelationsanalys visade ett samband mellan respondenternas uppfattning om förändringen i 

RHI- poäng totalt och inom något delområde för att indikera behandlingsframgång. Resultatet 

var ett positivt, signifikant samband, p< .05, där korrelationskoefficienten uppgick till .78, 

vilket anses vara ett starkt samband enligt Cohens riktlinjer (Borg, 2007). 

5.0 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Majoriteten av patienterna i patientdata genomgick en minskning i RHI-poäng efter 

behandling. Kvinnor och äldre var överrepresenterade i materialet jämfört med den svenska 

totalpopulationen. Patienter över 65 hade ett signifikant högre start- och slutvärde på RHI än 

de yngre patienterna. Differensen på RHI var dock densamma oberoende av åldersgrupp. 

Logopederna som deltog i studiens enkätundersökning var övervägande positiva till RHI som 

ett verktyg för att bedöma röstproblematik och utvärdera röstbehandling, men framförde viss 

kritik riktad mot formulärets utformning och tillförlitlighet. 

5.1.1 Egenskaper i behandlingen och hur de påverkar behandlingseffekten  

Medianskillnaden i RHI-indexet efter genomgången behandling var 19 poäng totalt. Med stöd 

i riktlinjerna från Jacobson med medarbetare (1997) samt Ohlsson och Dotevall (2009)  är det 

osannolikt att minskningen i RHI-poäng som har observerats i patientdata endast beror på 

RHI:s variabilitet. Majoriteten av patienterna, 191 stycken, hade en minskning som översteg 
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13 RHI-poäng totalt efter behandling. Enligt Ohlsson och Dotevall (2009) innebär detta en 

märkbar förbättring för dessa patienter.  

Sammanlagt 159 patienter, hade en RHI-differens på under 13 RHI-poäng totalt. Utifrån 

Ohlsson och Dotevalls (2009) riktlinjer betyder detta att det inte går att säkert uttala sig om att 

minskningen för dessa patienter inte beror på RHI:s variabilitet.  

De givna riktlinjerna stöds av en knapp majoritet av logopederna i enkätundersökningen. 

Dessa respondenter ansåg att en minskning på 11-20 RHI-poäng totalt indikerade att en 

tydlig, positiv förändring skett efter röstbehandling.  

Vid behandlingsslut var medianpoängen för patienterna 23 RHI-poäng att jämföra med det 

genomsnittliga startvärdet på 42 RHI-poäng. Sammanlagt 211 patienter i patientdata hade en 

RHI-poäng som översteg 20 poäng. Resterande 139 patienter hade en RHI-poäng som vid 

behandlingsslut var under 20 poäng. Detta innebär att majoriteten av röstpatienterna vid 

behandlingsavslut låg över det gränsvärde som enligt Ohlsson och Dotevall (2007) indikerar 

en röststörning. Symtomen av röststörningen har dock, utifrån patienternas egna skattningar, 

minskat signifikant efter genomgången röstbehandling. Resultatet skulle kunna tolkas som om 

behandlingen för dessa patienter misslyckats, men kan också bero på att röstbehandling 

kanske avslutas när en tydlig förbättring observerats och logopeden anser att patienten har 

kunskapen och tekniken för att fortsätta röstträning på egen hand.  

Ytterligare en förklaring till patienternas relativt höga RHI-poäng vid behandlingsavslut 

skulle kunna vara en ökad röstmedvetenhet hos patienten, en faktor som nämns av flera 

logopeder i enkäten och även antyds i originalstudien om VHI (Jacobson, et al. 1997). Den 

ökade röstmedvetenheten skulle kunna göra patienten mer kritisk till den egna rösten och i 

viss mån dölja den faktiska förändringen behandlingen medfört.  Vilken typ av korrigering 

som krävs för att undvika att resultatet från en RHI-skattning vid behandlingsslut påverkas av 

ökad röstmedvetenhet behöver närmare undersökas.  

Rosen med medarbetare (2000) menar att det i vissa fall kan vara mer relevant att tolka 

behandlingseffekt utifrån minskningen av RHI- poäng efter behandling snarare än att granska 

totala RHI-poängen vid behandlingsslut. Detta är ett synsätt som studiens författare delar.   

Den genomsnittliga minskningen inom RHI:s tre delområden, funktion, kroppsligt, 

emotionellt, varierade mellan sex till åtta RHI-poäng med hög effektstyrka. Utifrån Ohlsson 

och Dotevalls (2009) riktlinjer indikerar detta en märkbar skillnad hos patienten inom 
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samtliga delområden. De givna riktlinjerna stöds av en knapp majoritet av logopederna i 

enkätundersökningen som menar att en minskning på sex till tio poäng antyder att en tydlig, 

positiv förändring skett inom ett specifikt delområde. Generellt skattade patienterna högst 

inom delområdet Kroppsligt, vilket även observerats i tidigare studier (Jacobsons et al., 1997; 

Ohlsson & Dotevall, 2009).  

Författarna till denna studie anser att det är viktigt att lyfta att det, mottagningarna emellan, 

förekom skillnader i den genomsnittliga minskningen av RHI-poäng totalt. RHI-differensen 

på flera av mottagningarna nådde inte upp till de tidigare nämnda gränsvärden satta av 

Ohlsson och Dotevall (2009). Patientdata som analysen grundar sig i erbjuder ingen förklaring 

till denna företeelse, det kan dock tolkas som att dessa mottagningar har en mindre effektiv 

behandling. För att kunna undersöka detta vidare krävs information om vilken 

behandlingsmetod som dessa logopedmottagningar erbjuder sina patienter. Det skulle även 

vara intressant att veta med vilken intensitet röstbehandlingen ges. 

Korrelationsanalys visar att det föreligger ett måttligt, positivt samband mellan hur hög 

patientens RHI-poäng var vid behandlingsstart och vid behandlingsslut. Något överraskande 

fanns inga signifikanta skillnader i RHI-differens beroende på antalet behandlingstillfällen. En 

rimlig tanke vore att patienter med allvarligare röstproblematik tilldelas fler 

behandlingstillfällen än patienter med mindre allvarlig röstproblematik, vilket även styrks av 

ett svagt, positivt samband.  

5.1.2 Den typiska röstdiagnosen 

Sett till diagnos har den typiska röstpatienten dysfoni. I patientdata går att utläsa att dysfoni 

utgör totalt 43 % av samtliga diagnoser följt av fonasteni, 25 %, och stämbandsknutor, 3,7 %.  

Syftet med att diagnosticera en röststörning är bland annat att förklara dess etiologi, symtom 

samt ge en fingervisning om passande behandling. Detta skulle kunna ses som anledningar till 

att klinikern strävar efter att sätta en entydig diagnos (Morrisson & Rammage, 1993; 

Rammage et al., 2001). Uppfattningen om vad som utgör en normal respektive avvikande röst 

varierar dock mellan olika individer (Aronson och Bless, 2009; Baker et al., 2007) och det är i 

dagsläget inte klarlagt vad som faktiskt bör klassas som en röststörning (Baker, et al, 2007; 

Rammage et al., 2001). Det råder inte heller någon enighet beträffande specifika 

röstdiagnosers terminologi och etiologi bland yrkesverksamma kliniker (Aronson & Bless, 

2009; Baker et al, 2007). Sammantaget skapar detta troligen svårigheter för klinikern i 

situationer då denne ska ställa adekvata röststörningsdiagnoser. Brist på konsensus utgör 
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sannolikt en förklaring till att förekomsten av olika diagnoserna varierar så kraftigt 

mottagningarna emellan.  

Som tidigare nämnts var dysfoni den mest frekvent förekommande diagnosen. Den kan 

omfatta en rad symtom som ofta förkommer hos personer med röstproblematik men ger ingen 

etiologisk förklaring till dessa (Schwartz et al., 2009). Den relativt ospecifika definitionen av 

dysfoni gör att många röstpatienter uppfyller kriterierna för diagnosen. Att sätta diagnosen 

dysfoni kan möjligen vara ett sätt att undvika problematiken kring diagnossättning. Studiens 

författare ställer sig tveksam till betydelsen av att enbart ställa diagnosen dysfoni då den inte 

svarar mot någon av de kvalitéer Morrison och Rammages (1993) samt Rammages med 

medarbetare (2001) listar som anledningar till att sätta en diagnos.  

5.1.3 Hur ser den typiska röstpatienten ut? 

I patientdata fanns information om patientens sysselsättning, ålder, kön samt diagnos 

tillgängligt. Angående patienternas sysselsättningar kom dessa att grupperas i kategorier 

inspirerade av Fritzell (1996).  

Williams (2003) menar att yrken med stor röstbelastning kan ligga bakom symtom såsom ”ont 

i halsen”, heshet, försvagad röststyrka och afoni. Ett stort röstkrav har även pekats ut som 

orsaken till varför flera yrkesgrupper är överrepresenterade inom röstbehandling (Fritzell, 

1996; Roy, et al., 2009) och är även en vanlig orsak till fonasteni (Aronson & Bless, 2009), 

den näst vanligaste diagnosen i patientdata. Det fanns en förväntan om att återfinna en stor 

andel av patienterna inom något röstkrävande yrke. Yrken som förekommer med hög frekvens 

i det insamlade patientdata är i många fall också yrken vilka specifikt nämns av ett flertal 

källor som röstkrävande. Hit hör exempelvis pedagogiska yrken, vårdyrken, barnomsorg, 

telefonbaserade yrken, försäljare samt kontorsarbete (Rammage et al., 2001; Södersten & 

Lindhe, 2011; Verdolini & Raming, 2001). Detta kan anses vara en stark indikator på att ett 

röstkrävande yrke innebär en ökad risk för utvecklandet av en röststörning.  

Fritzell (1996) föreslår att en anledning till att just vårdpersonal är en stor patientgrupp kan 

vara att sjukvårdspersonal har större kännedom om vilken vård som går att få för en 

röststörning, och därför är mer benägna att söka hjälp. 

Utifrån Arbetsmiljöverkets föreskift (2007) om arbetsgivarens ansvar för att förebygga 

belastningsskador i arbetet menar författarna till denna studie att arbetsgivarna måste ta ett 

större ansvar för att skapa en röstergonomisk arbetsplats. Detta då konsekvenserna av en 
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röststörning för en individ verksam inom ett röstkrävande yrke kan bli grava (Sala, et al., 

2005; Scott et al. 1997; Södersten & Lindhe, 2011). En större satsning på en röstergonomisk 

arbetsplats kan högst sannolikt gynna både anställda och arbetsgivare. 

En tydlig trend i patientdata var att förekomsten av kvinnliga röstpatienter är genomgående 

högre än förekomsten av manliga, vilket överensstämmer med tidigare studier (Coyle, et al., 

2001; Hunter, et al. 2011). Detta är oberoende av logopedmottagning som stått för 

inrapporterande av RHI-formulären. En förklaring till detta kan vara strukturella skillnader i 

vuxna män och kvinnors stämband som medför en ökad sårbarhet för röststörningar hos 

kvinnor (Aronson & Bless, 2009; Colton, et al., 2011; Hunter et al., 2011). Även hormonella 

skillnader könen emellan är en faktor som kan påverka uppkomsten av en röststörning 

(Abitbol, et al., 1999; Hunter, et al., 2011). Bland annat kan de hormonförändringar som sker 

under menopausen inverka på röstkvalitén hos kvinnor i medelåldern (D’haeseleer, et al., 

2009). I patientmaterial var också 51.2 % av samtliga kvinnliga patienter i åldersintervallet 41 

– 64 år, att jämfört med 30.7 % i Sveriges totala population. 

Ytterligare en förklaring till könsskillnaderna i materialet skulle kunna vara att kvinnor 

överlag skattar sitt hälsotillstånd sämre än män (Socialstyrelsen, 2012) och generellt är mer 

benägna att söka vård (Socialstyrelsen 2004). En sämre självskattad hälsa bland kvinnor är 

ingeting som reflekteras i patientdata. Jämförelser av män och kvinnors RHI-poäng vid 

behandlingsstart visade inte på några signifikanta skillnader vare sig för den totala RHI-

poängen eller inom något delområde. Det fanns inte heller någon signifikant skillnad i hur 

män och kvinnors RHI-värde minskar efter genomgången behandling. Däremot stödjer 

resultatet Socialstyrelsens (2004) slutsats beträffande att kvinnor generellt är mer benägna än 

män att söka vård då en klar majoritet av patienterna var kvinnor. Sannolikt är anledningen till 

könsskillnader i utvecklandet av röststörningar mer multifaktoriell än vad ett flertal tidigare 

publikationer föreslagit, där främst de anatomiska skillnaderna har stått i fokus (Aronson & 

Bless, 2009; Colton et al., 2011; Hunter et al., 2011; Lindblad, 1992). 

Förutom faktorerna kön och röstkrav i yrket granskades även ålderns påverkan på RHI-poäng. 

Ålderspridningen i materialet skiljde sig från den som hade kunnat vara förväntad om 

patientdata hade speglat Sveriges totalpopulation. I förhållande till totalpopulationen var 

personer över 41 överrepresenterade i patientdata.  

Korrelationsanalys visade på ett svagt, positivt samband där RHI-poäng ökade i takt med att 

patienterna blev äldre. Det förelåg även en signifikant skillnad i RHI-median mellan de olika 
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åldersgrupperna. Att värdet på RHI-medianen vid behandlingsstart konsekvent blev högre i 

takt med att patienterna i patientdata blev äldre skulle kunna förklaras av att förutsättningar 

för att producera rösten försämras i och med att vi åldras (Aronson & Bless, 2009; Lindblad, 

1992; Linville, 2001).  

Studiens författare anser, i enlighet med Rammage med medarbetare (2001), att det som 

kliniker är oerhört betydelsefullt att inte slentrianmässigt avfärda den äldre patientens 

upplevelse av en förändrad röst som en konsekvens av normalt åldrande. Detta då 

röststörningar kan förekomma även hos individer inom denna åldersgrupp. 

Då det inte finns en klar definition av vad som bör klassas som en röststörning (Baker, et al., 

2007; Rammage et al., 2001) kan ett ICF-perspektiv (Ma, et al., 2007; WHO, 2002) vara extra 

betydelsefullt i möte med denna patientgrupp. Detta för att fånga röstproblematiken och dess 

påverkan på den enskilda individen. Med det holistiska synsätt ICF-perspektivet erbjuder är 

det som kliniker möjligt att tillsammans med patienten försöka utröna ifall de svårigheter 

röstproblematiken ger upphov till kräver behandling eller bör ses som så obetydliga att de kan 

lämnas obehandlade.  

Något överraskande är resultatet att behandlingseffekt inte är beroende av patientens ålder.  

Patienter inom den äldre åldersgruppen startar och slutar på ett högre RHI-median värde än 

patienter inom de övriga åldersgrupperna men RHI-differensen skiljer sig inte åt. Detta tolkas 

som att patienter inom samtliga åldersgrupper är likvärdigt hjälpta av röstbehandling.    

5.1.4 ICF och RHI som redskap för att utvärdera röstproblematik och 

röstbehandling 

Generellt gäller att hur en röststörning upplevs varierar från individ till individ. För 

bedömning och behandling av röststörningar kan ICF vara ett lämpligt klassifikationssystem 

(Ma, et al., 2007). I enlighet med WHO (2002) samt Ma med medarbetare (2007), finns en 

tanke om att det holistiska synsätt ICF erbjuder är speciellt användbart för kliniker i möte med 

röstpatienter.  

RHI skapades baserat på WHO:s idéer om att en utredning bör involvera hur patologin 

påverkar individen i vardagen. Jacobson och medarbetare (1997) reagerade på det begränsade 

utbudet av standardiserade metoder för att utvärdera de psykosociala konsekvenserna av en 

röststörning. I originalartikeln refererar författarna till WHO:s dåvarande idéer om att 

konsekvenserna av en likartad patologi, i detta fall en röststörning, kan variera både i 
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förekomst och grad beroende på faktorer kopplade till både individen och dess omgivning 

(Jacobson et al., 1997).    

Studiens författare anser att RHI är ett bra redskap för att fånga upp och mäta patientens 

subjektiva upplevelser av en röststörning. Detta är också någonting som fyra logopeder 

nämner i de fria kommenarer denna studies enkätutskick resulterat i. I de fria kommentarerna 

framkommer dock även negativ kritik riktat mot verktyget. Denna rör bland annat hur RHI är 

utformat som helhet och hur specifika påståenden är formulerade. Utöver detta nämns även att 

RHI-formuläret kan vara svårt att förstå för patienter med annat modersmål än svenska och 

för patienter med kognitiv påverkan. 

Författarna till studien delar i viss mån kritiken som lyfts och tror att en revidering av RHI 

vad gäller utformning och formuleringar skulle gynna dess användbarhet.  Respondenterna i 

enkätundersökningen ger också ett flertal konkreta förslag på hur RHI kan förbättras, bland 

annat genom ett standardiserat förfarande, ändrad ordningsföljd på påståendena samt 

omformuleringar. Då denna studies enkätundersökning omfattar en relativt liten grupp 

svarande behövs dock åsikter från fler logopeder. Dessa kan sedan ligga till grund för en 

revidering av RHI-formuläret. 

Utöver detta är också tveksamhet gentemot RHI:s tillförlitlighet någonting som flera 

logopeder nämner som en av verktygets svagheter. Det är inte förvånande att så många 

respondenter lyfter fram att en ökad röstmedvetenhet hos patienten kan påverka resultatet på 

RHI. Något överraskande är dock att en majoritet av respondenterna, 16 av 23, trots detta 

uppgav att RHI var ett förhållandevis eller helt tillförlitligt redskap att använda för att 

utvärdera effekten av röstbehandling.  

Respondenternas tankar om RHI:s tillförlitlighet som utvärderingsredskap varierade i viss 

mån beroende på vilken patientgrupp det användes på. Eventuellt hade logopedernas åsikt om 

RHI:s tillförlitlighet förändrats om specialanpassade versioner av formuläret använts. I 

nuläget existerar det exempelvis specialversioner av VHI anpassade efter barn samt en 

kortversion med endast 10 frågor (Rosen, et al., 2004; Zur et al., 2007).  

Valet av utvärderingsinstrument är betydelsefullt vid bedömning av behandlingseffekt 

(Speyers, 2008). I de patientdata som föreliggande studie grundar sig på har RHI använts för 

att kunna säga någonting om varje patients eventuella framsteg efter genomgången 

röstbehandling. Studiens författare ställer sig frågan: Hade denna bedömning varit likvärdig 
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om ett annat utvärderingsinstrument använts för att mäta samma patients eventuella 

behandlingsframsteg? Ytterliggare en tanke är att skattningen kan tänkas påverkas av en 

förväntan om förbättring, hos både vårdgivare och patient, som patienten vill leva upp till.  

5.2 Metoddiskussion  

5.2.1 Patientdata 

Den kvantitativa delen av aktuell studie baserades på ett redan insamlat patientdata vilket 

författarna fick ta del av först efter att insamlandet var avslutat. Detta medför att författarna 

inte hade något inflytande över insamlingsprocessen av patientdata. 

Författarna menar att processen för insamlandet av patientdata medför att det existerar en del 

begränsningar i vilka slutsatser som är möjliga att dra utifrån materialet. Vid insamling av ett 

stort datamaterial kan dock vissa kompromisser vara nödvändiga. Vid aktuell 

insamlingsprocess fanns en tanke om att denna inte skulle inverka alltför mycket på de rutiner 

som redan existerade vid verksamheterna som deltog med att samla in material. Detta för att 

förhindra att för strikta krav kring insamlandet av data skulle få verksamheterna att avstå från 

att delta i projektet.  

Skulle ett liknande projekt äga rum igen vore det dock lämpligt att tänka över följande 

aspekter vid insamlingsprocessen: 

För att kunna jämföra data insamlat från olika mottagningar av olika logopeder vore det idealt 

att samtliga involverade i projektet rapporterar in data konsekvent. I aktuell patientdata finns 

variationer i hur enheterna och de individuella logopederna valt att rapportera bland annat 

sysselsättning och övrig information om patienten. Konsekvent information beträffande 

exempelvis bakomliggande orsaker till varför en patient avbröt behandling saknas. Utöver 

detta finns hos författarna till denna studie en misstanke om att vissa mottagningar valt att 

rapportera in även de patienter som avbrutit behandling innan en andra RHI-mätning hann äga 

rum, medan andra mottagningar har valt att utelämna dessa. Dessutom har en av 

mottagningarna gjort den andra RHI-mätningen vid patientens uppföljningsbesök tre månader 

efter behandlingsslut medan de övriga fem mottagningarna har rapporterat in detta vid det 

sista behandlingstillfället. Statistiska analyser avslöjade dock inga bevis på att skillnaden i tid 

för den andra RHI-skattningen skulle ha påverkat RHI-poängen.  

I början av arbetet med denna uppsats var tanken att jämföra ifall RHI-poängen för de 

patienter som valt att avbryta behandlingen skiljde sig från de patienter som valt att fullfölja 
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behandlingen. Av intresse var även att undersöka om det fanns någon gemensam egenskap 

hos de patienter som avbrutit behandling. Detta var dock inte möjligt att undersöka utifrån det 

aktuella materialet då antal inrapporterade deltagare som avbrutit sin behandling var för få. 

De logopeder som rapporterat in patientdata har inte ombetts att rapportera in vilken 

behandlingsmetod som använts. Som en konsekvens av detta går det inte att avgöra vilka 

potentiella komponenter i behandlingen som har gett effekt. För att ytterligare kontrollera 

RHI:s specificitet och sensitivitet hade det varit idealt att kombinera ifyllandet av formuläret 

med en akustisk inspelning vid behandlingsstart och behandlingsslut. Detta för att granska om 

förekomsten av olika akustiska fenomen, exempelvis jitter och shimmer, korrelerar med RHI-

poäng.  

5.2.2 Enkätdelen 

Majoriteten av enkätens frågor utformades med fasta svarsalternativ utifrån Ejlertsson (2005) 

och Kylens (2004) rekommendationer. Fördelen med fasta svarsalternativ är att enkätsvaren 

ofta är enklare att analysera. Nackdelen är att respondentens svar blir mycket bundna. Dels 

som en konsekvens av att respondentens svar begränsas till svarsalternativen och dels som en 

konsekvens av att de fasta svarsalternativen möjligen leder in respondenten på specifika 

tankebanor (Ejlertsson, 2005; Kylén, 2004).  Hur de fasta svarsalternativen påverkat de 

enkätsvar som inkommit är svårt att uttala sig om. För att kringgå de nackdelar fasta 

svaralternativ kan medföra skulle enkäten kunnat utformas så att det till varje fråga med fast 

svarsalternativ dessutom fanns möjlighet att lämna fria kommentarer. Detta gör dock att 

fördelarna med fasta svaralternativ riskerar att försvinna.  

Till enkätutskickets generella fördel hör att det är möjligt att sprida en enkät över större 

geografiska ytor och till dess generella nackdel att det finns en betydande risk för ett stort 

bortfall (Bryman, 2011). Enkäten har spridits över en stor geografisk yta vilket varit en fördel 

då risken för ett begränsat antal respondenter i annat fall var överhängande. Enkätutskicket 

hade dock ett stort bortfall. Den största risken med ett stort bortfall är att det kan ge upphov 

till att informationen enkäten presenterar blir missvisande. Detta då ett stort bortfall kan 

innebära en skevhet i vem som besvarar enkäten vilket i sin tur kan komma att påverka 

enkätresultatets validitet (Bryman, 2011). 

I föreliggande studie var andelen svarande bland de tillfrågade logopederna cirka 53 %. 

Utöver att ett stort bortfall är karaktäristiskt vid enkätutskick skulle bortfallet eventuellt kunna 
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förklaras med att enkätutskicket har skett med hjälp av mellanhänder. Det är tänkbart att en 

personlig kontakt med samtliga respondenter hade kunnat höja svarsfrekvensen.  

Vad gäller enkätundersökningens validitet är det möjligt att den låga svarsfrekvensen speglar 

en skevhet i vem som valt att besvara denna vilket kan ha påverkat informationen enkäten 

presenterar. Klart är att de få antalet respondenter och den låga svarsfrekvensen inte tillåter att 

för stora generella slutsatser dras utifrån de enkätsvar som inkommit. Snarare bör dessa ses 

som en fingervisning om vad några yrkesverksamma logopeder anser om RHI.  

Studiens intention var att deltagarna i enkätstudien skulle känna sig helt trygga med att vara 

avidentifierade. Under studiens gång blev det dock uppenbart att redovisning av frågan ”Jag 

arbetar vid…” skulle innebära en risk beträffande deltagarnas anonymitet. Detta gjorde att 

svaren på denna fråga inte kom att redovisas i resultatet.  

Vid bearbetning av enkäten blev det också tydligt att frågan ”Jag har varit yrkesverksam som 

logoped under…” i viss mån var felställd. Mer relevant för studien hade möjligen varit att 

veta hur många år respektive respondent hade varit yrkesverksam inom röstområdet, inte hur 

många år denne hade varit yrkesverksam som logoped totalt. Yrkeserfarenhet bidrar dock 

sannolikt med en generell kompetens i omhändertagande som är relevant för samtliga 

patientkategorier varför fråga trots detta redovisas i resultatet.  

5.3 Slutsatser 

Minskningen av medianpoängen i RHI-indexet vid behandlingsslut var 19 poäng. Majoriteten 

av patienterna, 55 %, skattade en förbättring som översteg 13 poäng. Dock låg majoriteten av 

deltagarna vid behandlingsslut fortfarande över föreslagna gränsvärden för en röststörning.   

Medelåldern i patientdata var högre än inom den svenska totalpopulationen. Äldre personer 

hade ett högre RHI-värde vid både behandlingsstart och behandlingsslut. RHI-differensen 

mellan de två skattningstillfällena var likvärdig mellan de olika åldersgrupperna.  

RHI-differensen påverkas inte av deltagarens kön, antal behandlingstillfällen eller hur lång 

behandlingsperioden har varit. Det fanns ett måttligt, positivt samband mellan patientens 

startvärde på RHI och patientens RHI-poäng vid behandlingsavslut. Ett svagt, positivt 

samband existerade mellan patientens startvärde på RHI och antalet behandlingstillfällen som 

gavs. 

De två vanligaste diagnoserna i patientdata var dysfoni och fonasteni. 
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Utifrån litteratur och aktuell studie drar författarna slutsatsen att RHI är ett lämpligt verktyg 

för utvärdering av röstbehandling, även om användaren av instrumentet måste ha dess 

svagheter i åtanke. 

5.4  Framtida forskning 

För framtida forskning vore det intressant att undersöka om RHI-poängen skiljer sig åt tre 

månader efter behandlingsavslut i jämförelse med hur RHI-poäng ser ut precis vid 

behandlingsavslut. En sådan studie skulle kunna genomföras med hjälp av tre RHI-mätningar, 

den första vid behandlingsstart, den andra vid behandlingsavslut och den tredje vid 

uppföljningssamtal.  

Den skeva könsfördelningen bland röstpatienter är ett ämne som ett flertal studier redan 

berört, men som författarna fortfarande anser motiverar mer forskning. Exempelvis skiljer sig 

de 30 vanligaste yrkena åt mellan män och kvinnor (SCB, 2012), författarna ställer sig därför 

frågan om det kan föreligga ett högre röstkrav inom de yrken som har en kvinnlig 

överrepresentation? Utöver detta vore det även intressant att låta röstfriska män fylla i RHI-

formulär för att undersöka ifall det finna ett mörkertal av män som lever med en röststörning 

men ännu inte fått denna diagnosticerad.  

Utvecklandet av en reviderad version av RHI samt specialanpassade versioner av samma 

verktyg skulle kunna vara någonting för framtida forskning att fokusera på för att i möjligaste 

mån verka för att tillförlitligheten av de svar RHI genererar blir nästintill perfekta. Förslag på 

patientgrupper som kan tänkas gynnas av specialanpassade versioner av RHI är personer med 

kognitiv nedsättning samt personer vilka är flerspråkiga. 
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Bilaga 1 
1. Jag använder mig av RHI... 

o Dagligen 

o Flera gånger i veckan 

o Någon gång i månaden 

o Mindre än en gång i månaden 

 

2. Jag tycker att RHI är ett tillförlitligt redskap för att utvärdera effekten av... 

   

... röstbehandling  

... röstbehandling av män  

... röstbehandling av kvinnor  

... röstbehandling av äldre 

... röstbehandling av yngre  

... röstbehandling av funktionella röststörningar  

... röstbehandling av organiska röststörningar  

 

3. Hur många poängs skillnad i RHI, före och efter behandling, anser du indikerar en klar positiv 

förbättring inom något delområde? 

o < 5 

o 6-10 

o 11-15 

o 16-20 

o 21-25 

o 26-30 

o 31-35 

o > 36 

4. Hur många poängs skillnad i RHI, före och efter behandling, anser du indikerar en klar, positiv 

förbättring totalt? 

o <10 

o 11-20 

o 21-30 

o 31-40 

o 41-50 

o 51-60 

o >60 



 

 

5. Jag tror att om en patient fyller i RHI vid två skilda tillfällen, exempelvis före och efter behandling, 

kommer svaren patienten ger att vara lika tillförlitliga vid varje tillfälle 

o Instämmer inte 

o Instämmer huvudsakligen inte 

o Instämmer huvudsakligen 

o Instämmer helt 

6. Jag är... 

o Man 

o Kvinna 

7. Jag arbetar vid: 

8. Jag arbetar med röstpatienter; 

o <25 % 

o 26-50 % 

o 51-75 % 

o >75 % 

9. Jag har varit yrkesverksam som logoped under; 

o <5 år 

o 6-10 år 

o 11-15 år 

o 16-20 år 

o >20 år 

10. Fria kommentarer 

 Positiva …. 

Negativa …. 

 

  



 

 

Bilaga 2 
Hej! 

Vi är två logopedstudenter som studerar termin 8 på logopedprogrammet vid Linköpings universitet. 

Under denna termin skriver vi vår magisteruppsats. Vi har valt att analysera redan insamlad RHI-data 

för att undersöka vikten av röstbehandling. För att få en uppfattning om RHI är ett tillförlitligt verktyg, 

i utvärdering av röstbehandling, gör vi även en enkätundersökning kring svenska röstlogopeders 

attityder och tankar gentemot RHI.  

 

Förhoppnigen med studien är att ge svenska röstlogopeder ökad vetenskaplig grund att stödja sig mot 

vid val av behandling för röstpatienter samt val av verktyg vid utvärdering av röstbehandling. 

Deltagande är givetvis frivilligt men för att projektet ska vara möjligt att genomföra krävs dock viss 

svarsfrekvens och vi vore därför tacksamma om du tog dig tid att svara. 

   

Allt material kommer att hanteras konfidentiellt. Eftersom enkäten är webbaserad finns det en viss risk 

för att obehöriga kan ta del av enkätmaterialet, denna risk förekommer dock alltid när man sänder 

information över nätet (Trost, 2007).   

 

Ifall du har ytterligare frågor kring enkäten eller studien, hör av dig via e-post så svarar vi efter bästa 

förmåga. 

 

Tack för din tid och ditt engagemang 

Johanna Hengen, johhe221@student.liu.se  

Malin Petersson, malpe250@student.liu.se  
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