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Abstract 
 

Context: Lip-to-Lift (L-t-L) is a bedside-method for measuring oral transit time at swallow. 

It was designed for a swallowing examination of persons on nursing homes where weight loss 

was noted in people with average L-t-L-time >5 seconds (Sandin, 2005). The measurement 

was validated and evaluated by Eriksson, Bremer Zerpe (2008).  

Objectives: The study objective was to examine L-t-L on a group of young adults without 

swallowing disorders and as to examine the inter- and intra-judgereliability of the measure. 

Questions:  

- What is the L-t-L-time for young adults without swallowing disorders? 

- Are there any gender differences regarding L-t-L-time?  

- How high is the inter/intra-judge reliability of L-t-L? 

Method: Examination of L-t-L-time was carried out on 20 young adults, aged 19-27 years, 

without swallowing disorders after Sandin’s (2005) instructions. Measurements of 20 

swallows per person were made. 

Results: The average L-t-L-time of young adults without deglutition-difficulties was 1.13 

seconds (sd =.14). No significant gender differences were seen. The intra-judge reliability 

(.63 and .81) was higher than the inter-judge reliability (.58). A higer inter-judge reliability 

was found at swallowing 1-10 when compared to swallowing 1-5. 

Conclusion: The fairly good inter-judge reliability suggests that the measure may have some 

reliability if the measurement is carried out by different examiners. The relatively high intra-

judge reliability indicates that the L-t-L-measurement might be more reliable on follow-ups 

on patients made by the same examiner. 

 

 

 
 
  



   

 
 

Sammanfattning 
 

Bakgrund: Läpp-till-Lyft (L-t-L) är en klinisk bedömningsmetod som mäter oral transporttid 

vid sväljning. Den utarbetades inför en undersökning av sväljning hos boende på sjukhem där 

viktnedgång under tid noterades då den genomsnittliga L-t-L-tiden överskred fem sekunder 

(Sandin 2005). Måttet validerades och utvärderades av Eriksson, Bremer Zerpe (2008).  

Syfte: Syftet med uppsatsen var att undersöka L-t-L-måttet på en grupp unga vuxna utan 

sväljningssvårigheter samt pröva inter- och intrareliabiliteten hos måttet. 

Frågeställningar:  

- Vilken är L-t-L-tiden för unga vuxna utan sväljsvårigheter? 

- Finns det någon skillnad mellan män och kvinnors L-t-L-tid?  

- Vilken är inter-och intrabedömarreliabiliteten av L-t-L-måttet? 

Metod: I studien undersöktes L-t-L-tid på 20 unga vuxna mellan 19-27 år utan 

sväljsvårigheter efter Sandins (2005) instruktioner.  Mätningar av 20 sväljningar per deltagare 

genomfördes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Resultat: Den genomsnittliga L-t-L-tiden hos normalsväljande unga vuxna var 1.13 sekunder 

(sd= .14). Ingen signifikant könsskillnad kunde ses. Intrabedömarreliabiliteten (.63 respektive 

.81) var högre än interbedömarreliabiliteten (.58).  En högre interbedömarreliabilitet erhölls 

vid sväljning 1-10 vid jämförelse med sväljning 1-5. 

Slutsats: Den förhållandevis goda interbedömarreliabiliteten tyder på att måttet kan ha viss 

tillförlitlighet om mätningen utförs av olika undersökare.  Den relativt höga 

intrabedömarreliabiliteten indicerar att L-t-L-måttet kan vara mer pålitligt vid uppföljning på 

patienter gjord av samma undersökare.  
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Inledning 
 
 

Drygt 8 % av den vuxna befolkningen i Sverige lever med sväljsvårigheter, som även kallas 

dysfagi (Svensson, 2001). Denna nedsättning innebär en risk för aspirationspneumoni, 

malnutrition och kan orsaka hinder för luftvägarna (Perry & Love, 2001). Läpp-till-Lyft (L-t-

L) är en klinisk bedömningsmetod som mäter oral transporttid vid sväljning. Metoden är 

utvecklad av Sandin (2005) i samband med en studie av sväljförmågan hos boende på 

sjukhem. I denna noterades ett samband mellan en L-t-L-tid >5 sekunder och viktnedgång 

över tid, trots individanpassad kostintervention. Sandin fann även en högre förekomst av 

dysfagirelaterade symtom, såsom hosta och tecken på aspiration, när L-t-L-tiden översteg 

fem sekunder. Någon prövning av själva L-t-L-måttet har dock inte gjorts vad gällande inter- 

och intrabedömarreliabilitet. Detta motiverar föreliggande kandidatarbete i vilket L-t-L-tid 

undersöks hos en grupp unga vuxna för att pröva måttets reliabilitet. 

 

Bakgrund 

 

1. Normal sväljning 

Sväljning är benämningen för den process som äger rum när bolus skall förflyttas från läppar 

till magsäck (Svensson, 2010).  Normal sväljning är beroende av olika faktorer, däribland 

bolus egenskaper så som volym och viskositet men även den viljemässiga orofaciala 

motoriska och sensoriska kontrollen (Logemann, 2007). Mängden som en person kan svälja 

utan att uppleva obehag är störst med tunn vätska (cirka 20 ml). Ju högre viskositet bolus har, 

desto mindre mängd kan en person svälja utan att det känns obehagligt (Logemann, 1995). 

Kleinjan & Logemann (2002) fann i en studie på unga friska vuxna att sväljförmågan inte 

påverkades av antalet sväljningar.  

 

En sväljning brukar delas in i tre faser: oral fas, faryngeal fas och esofageal fas. Den orala 

fasen är i sig indelad i två faser: preparationsfas och transportfas. Preparationsfasen innebär 

att maten bearbetas och finfördelas med hjälp av tungan och tänderna. När maten är 

finfördelad blandas den med saliv till en sväljbar konsistens. I transportfasen för tungan bolus 

bakåt i munnen där den förbereds för sväljning (Dodds, Stewart & Logemann, 1990). Den 

faryngeala fasen innebär transport av bolus genom svalget. Den inleds när bolus främre del 

når den punkt där underkäken korsar tungbasen och struphuvudet börjar höjas (Logemann, 
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1998). Under den faryngeala fasen avstannar andningen som en säkerhetsåtgärd (Logemann, 

1983). Det finns många mekanismer som skyddar nasofarynx och luftstrupen. Struphuvudet 

och tungbenet rör sig uppåt. Struphuvudet stängs från stämbanden till de falska stämbanden 

och den laryngeala ingången skyddas av struplocket och de aryepiglottiska vecken (O'Neill, 

2000). I och med detta kan bolus färdas säkert till matstrupen och inte in i luftstrupen 

(Logemann, 2007). När den reflexiva sväljningen är initierad förs bolus genom svalget och 

den faryngeala fasen är slut först när bolus passerar genom den övre magmunnen och vidare 

ner i matstrupen (de Lama Lazzara, Lazarus & Logemann, 1986). En av de känsligaste 

delarna i munnen för utlösande av sväljreflexen är de främre gombågarna. För att förhindra 

att bolus hamnar i luftvägarna stängs dessa under sväljningsmomentet (Leslie, Carding, & 

Wilson, 2003). Från det att läpparna sluter tätt om bolus tills det att den når matstrupen tar det 

cirka 2-3 sekunder. Den esofageala fasen, där maten transporteras genom matstrupen till 

magsäcken, är längre och kan variera mellan 8-10 sekunder (Dodds et al., 1990; Logemann, 

2007). Den orala fasen är viljemässig, den faryngeala fasen är automatisk och den esofageala 

fasen är autonom. Ibland räknas även den preorala fasen med som är då maten förs till 

munnen (Svensson, 2010). I sväljningsprocessen är ett flertal muskler och kranialnerver 

inblandade (Hägg, 2007). 

 

1.1 Oral transporttid 

Dodds et al. (1990) beskriver den orala transporttiden som den tid det tar från det att bolus 

bakre del lämnar överkäkens framtänder tills det att den når svalget; alltså tiden det tar för 

bolus att transporteras genom munhålan på väg mot svalget. I en studie av Dantas et al. 

(2009) undersöktes den orala transporttiden hos 30 normalsväljande vuxna mellan 29-77 år 

genom röntgen. De fann att den genomsnittliga sväljtiden av en flytande 5 ml bolus för 

kvinnor var .59 sekunder och för män var .41. Zenner, Losinski & Mills (1995) fann i en 

studie, genom röntgenundersökning, att en normal oral transporttid hos äldre personer 

varierar mellan 2-4 sekunder.   

 

Sandin (2005) diskuterar i en studie av sväljförmågan sambandet mellan den orala 

transporttiden, energiintag och viktnedgång. Ett samband förmodas mellan en kort oral 

transporttid och ett högt energiintag och vidare diskuteras hur en lång transporttid därför 

skulle kunna medföra viktnedgång och eventuellt även malnutrition (Sandin, 2005).  
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1.2  Kön- och ålderspåverkan 

Det har forskats kring huruvida den totala sväljningstiden skiljer sig åt mellan män och 

kvinnor. Dantas et al. (2009) anger att det finns en könsskillnad på så sätt att kvinnors 

sväljningstid är något längre. I en studie av Alves, Cassiani, Santos, & Dantas (2007) 

studerades bland annat huruvida sväljningsförloppet skiljde sig åt mellan könen. De fann att 

så var fallet. Kvinnorna i studien hade en långsammare sväljningshastighet och en mindre 

volymkapacitet än männen (Alves et al., 2007). Kvinnor har en mindre orofaryngeala håla än 

män vilket enligt Hiss, Strauss, Treole, Stuart & Boutilier, (2004) eventuellt skulle kunna 

påverka resultatet av den totala sväljningstiden vid jämförelse mellan könen. Med stigande 

ålder förlångsammans sväljningen. (Nicosia et al., 2000).  

 

2. Sväljsvårigheter 

 

2.1 Orsaker till dysfagi 

Dysfagi är en nedsättning som kan drabba personer som fått någon typ av skada på det 

centrala nervsystemet eller en strukturell skada på någon del av sväljapparaten (Logemann, 

1995). Enligt Svensson (2001) lever 8 % av Sveriges vuxna befolkning med denna 

nedsättning. Dysfagi är en vanlig följd av stroke (Paciaroni et al., 2004). Det är svårt att säga 

hur många procent av nyinsjuknade strokepatienter som drabbas. Olika studier anger olika 

incidenssiffror varierande mellan 22-70% (Terre & Mearin, 2006). Skälet till att spannet är så 

stort beror bland annat på att olika bedömningsmetoder använts samt att tiden från det akuta 

insjuknandet varierar vid inrapporterad statistik (Terre & Mearin, 2006). Andra vanliga 

orsaker till dysfagi kan vara neurologisk sjukdom (exempelvis Parkinsons sjukdom, multipel 

skleros, amyotrofisk lateralskleros), demens och i samband med behandling av cancer i 

huvud/halsregionen (Logemann, 1995).  

 

2.2 Bedömning och diagnostisering 

 

2.2.1 Klinisk undersökning 

Vid utredning av dysfagi är det vanligt att en så kallad klinisk bedömning av sväljningen 

utförs. Denna görs genom enkla undersökningsmetoder i en, för patienten, naturlig miljö och 
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med vanlig mat. Undersökningen går ut på att patienten får svälja bolus av olika konsistens, 

mängd och smak, samtidigt som en kliniker observerar. Vid avslutad måltid noteras 

eventuella orala residualer samt hur lång tid måltiden tog (Svensson, 2010). 

 

Tidigare forskning har visat att saturationen sjunker under en kort tid om patienten aspirerar 

mat eller dryck till luftvägarna. Med hjälp av en pulsoximeter kan man se blodets 

oxygensaturation i anslutning till sväljning (Cichero & Murdoch, 2006). Forskningsresultaten 

gällande metodens tillförlitlighet är dock motstridiga (Cichero & Murdoch, 2006).  

 

Det finns både för-och nackdelar med klinisk undersökning. Enligt Svensson (2010) är en 

klinisk bedömning inte tillräcklig för att kunna ställa diagnos eftersom den faryngeala 

sväljningen inte går att observera. Detta innebär att man går miste om viktig information 

gällande eventuella faryngeala residualer samt felsväljning. På grund av detta bör en klinisk 

bedömning kombineras med annan undersökning (Svensson, 2010).   

 

2.2.2 Instrumentella undersökningsmetoder 

Det finns olika typer av instrumentella undersökningsmetoder. En vanlig och väletablerad 

metod är att via nasofiberskopi undersöka sväljningen. Metoden kallas fiberoptisk 

undersökning av sväljning (FUS) och med denna kan patientens svalg och övre luftvägar 

observeras under och efter sväljning.  

 

En annan metod går ut på att patienten får svälja kontrastvätska under videoröntgenfilmning 

så att klinikern kan utvärdera bolus väg genom samtliga delar av sväljapparaten (Kelly, 

Drinnan & Leslie, 2007).  

 

3. Läpp till lyft (L-t-L)  

  

Sandin (2005) har påtalat behovet av kliniska icke-invasiva bedömningsmetoder för 

multisjuka som kan ha svårt att klara transport till sjukhus för instrumentella undersökningar. 

I en studie introducerade Sandin (2005) en icke-invasiv metod för klinisk bedömning av den 

orala transporttiden. Det behövs två personer för att genomföra mätningen, en som matar och 

en som mäter. Den som mäter placerar ena handen under patientens haka med lillfingersidan 
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mot halsen. Den som matar ger patienten fil på kaffesked utan att ge instruktion om att 

patienten ska svälja. Den som mäter tar tid från det att denne ser att patientens läppar sluts om 

skeden till det att struphuvudets höjning kan palperas. I studien undersöktes L-t-L-tiden hos 

98 personer boende på sjukhem mellan 57-102 år. I den studerade gruppen ingick både 

personer med och utan dysfagi. En genomsnittlig L-t-L-tid på tre sväljningar togs fram. 

Enligt resultatet var den genomsnittliga L-t-L-tiden hos deltagarna utan dokumenterade 

sväljsvårigheter 3.4 sekunder (Sandin, 2005). Detta överensstämmer med resultaten i en 

studie av Zenner et al. (1995) som angav 2-4 sekunder som en normal oral transporttid för 

äldre. Enligt Sandins studie kunde ett samband ses mellan BMI-förändringar över tid och L-t-

L-måttet. Hos boenden med en genomsnittlig L-t-L-tid <5 sekunder sågs det att en eventuell 

viktnedgång kunde vändas efter individanpassad kostbehandling. Detta sågs ej hos de 

boenden med en L-t-L-tid >5 sekunder där viktnedgången fortsatte trots den individanpassade 

kostbehandlingen. Därför sattes en L-t-L-tid 5 sekunder som en kritisk gräns för indikation på 

fortsatt viktnedgång (Sandin, 2005).  Med detta som grund menar Sandin (2005) att L-t-L-

måttet kan användas som riskmått för viktnedgång och eventuell malnutrition.  

 

3.1 Validering 

L-t-L-metoden har validerats i en magisteruppsats vid logopedutbildningen vid Uppsala 

universitet av Eriksson, Bremer Zerpe (2008). Valideringen utfördes genom att jämföra en 

logopeds observation av en patients sväljförmåga med L-t-L-måttet och måltidsduration 

(Eriksson, Bremer Zerpe, 2008). I studien användes material där den genomsnittliga L-t-L-

tiden beräknades genom att räkna ut ett medelvärde av fem sväljningar, till skillnad från 

Sandins (2005) studie där den genomsnittliga L-t-L-tiden utgjordes av tre sväljningar. 

Resultaten visade att skattad sväljförmåga kunde prediceras av L-t-L-måttet samt att L-t-L-

måttet kan predicera sväljsvårigheter (Eriksson, Bremer Zerpe, 2008).  

 

3.3 För- och nackdelar 

Sandin (2005) belyser att en av L-t-L-måttets fördelar är att det är konstant mellan olika 

bedömningstillfällen när samma undersökare mäter. Vidare menar Sandin att L-t-L-måttet kan 

användas som ett riskmått för viktnedgång eftersom det finns ett samband mellan 

viktförändringar trots kostbehandling och L-t-L-tid. Metoden beskrivs som lättadministrerad 

och icke-tidskrävande vilket är fördelaktigt när en snabb screening av en persons 

sväljförmåga skall utföras (Eriksson & Bremer Zerpe, 2008). Emellertid lyfter Sandin fram 
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att denna metod inte tar hänsyn till vad personen faktiskt gör med bolus från det att läpparna 

sluts tills det att struphuvudet höjs. En annan osäkerhetsfaktor är att mätningen sker i realtid 

utan att registreras vilket gör det omöjligt att kunna mäta tiden i efterhand. Metoden kan inte 

genomföras på personer som inte kan sluta läpparna eftersom undersökningen då inte kan 

utföras som det är beskrivet. Framöver bör medelvärdet baseras på tiden från fler än tre 

sväljningar för att minska variationen inom beräkningen. Tills vidare rekommenderas att L-t-

L-måttet skall utgöras av medelvärdet från sex sväljningar (Sandin, 2005).  

 

Sammantaget visar refererad litteratur på att det finns många metoder för att utvärdera 

sväljning, samtliga med såväl för- som nackdelar. Någon prövning av L-t-L-måttet på 

normalsväljande unga vuxna eller prövning av reliabiliteten vid mätningen har dock inte 

gjorts, vilket motiverar föreliggande studie. 

Syfte 

 

1. Syfte med studien 

Syftet med uppsatsen var att undersöka L-t-L-måttet hos en grupp unga vuxna utan 

sväljsvårigheter genom att pröva tillförlitligheten i mätförfarandet.  

2. Frågeställning 

- Vad är L-t-L-tiden för unga vuxna utan sväljsvårigheter? 

- Finns det någon skillnad mellan mäns och kvinnors L-t-L-tid?  

- Hur hög är inter-och intrabedömarreliabiliteten vid mätning med L-t-L-måttet? 

- Påverkas inter- och intrabedömmarreliabiliteten vid tre, fem, respektive tio 

sväljningar? 

Metod 

 

1. Deltagare 

I undersökningen deltog 20 stycken universitetsstuderande, varav tio män och tio kvinnor. 

Åldersspridningen var 19-27 år (m=22:1 år, SD= 1:9 år). Personer valdes ut genom 

bekvämlighetsurval på ett universitetsområde och tillfrågades om de ville delta i studien. De 

uppgifter som samlades in från deltagarna var ålder, kön, utbildning, campus och huruvida de 
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hade sväljsvårigheter sedan tidigare. För att undvika att urvalet skulle innehålla 

studiedeltagare med förkunskaper inom ämnesområdet sattes det exklusionskriterium att 

deltagare inte fick studera till något vårdyrke. 

 

2. Material 

De material som användes under undersökningen var naturell filmjölk, termos, servetter, 

plastskedar i storlek kaffesked (2-2.2 ml), plastmuggar, plasthandskar, tidtagarur av märket 

Origo samt dator, penna och papper för fortlöpande notering av mätningarna. 

 

3. Genomförande 

 

3.1 Pilotstudie 

Inför undersökningen tränade författarna i föreliggande studie metoden genom att genomföra 

mätning av L-t-L-tid på varandra ett tiotal gånger. Därefter utfördes en pilotstudie på en 21-

årig studerande kvinna. Syftet med pilotstudien var att pröva metoden inför datainsmalingen.  

 

3.2 Undersökning 

Vid den faktiska undersökningen informerades deltagarna muntligt och skriftligt om studien. 

Därefter fick de skriva på ett godkännandeformulär. Samtliga deltagare som tillfrågades satt i 

kamratgrupper på offentliga lugna platser med få störningsmoment runt omkring. 

Undersökarna dukade upp det som krävdes för att kunna genomföra undersökningen på den 

plats där deltagaren satt för att undvika en eventuell förflyttning för deltagaren. Deltagarna 

informerades om att de skulle matas och fick sedan svälja. Undersökarna växlade mellan att 

mata och att mäta för att undvika turordningseffekt, se Figur 1. På så sätt kom undersökare 1 

att mäta/mata totalt tio gånger, detsamma gällde undersökare 2. Undersökningen var 

uppdelad i fyra sväljomgångar och varje omgång bestod av fem sväljningar. Totalt fick varje 

deltagare svälja 20 gånger, varav tio sväljningar mättes av undersökare 1 och tio mättes av 

undersökare 2. Inga ytterligare pauser gavs mellan sväljningarna än de som krävdes för att 

notera sväljtid och varva undersökare.  
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Figur 1. Visar genomförandet av en komplett undersökning på en deltagare. Varje 

sväljomgång involverar fem sväljningar vardera. 

 

4. Analysmetod 

Centralmått och spridningsmått sammanfattades genom deskriptiv statistik och 

sambandsanalys och samvariation genomfördes med Pearson’s r i programmet SPSS. 

Signifikansnivån sattes till P< .05. För att kunna göra jämförelser i materialet adderades 

deltagarnas uppmätta L-t-L-tider till matematiska index och sedan skapades ett index för 

varje deltagare. För beräkning av L-t-L-metodens interbedömarreliabilitet summerades varje 

undersökares mätningar till index som sedan jämfördes med varandra. För att undersöka L-t-

L-metodens intrabedömarreliabilitet summerades undersökarnas respektive mätomgångar 

som bestod av fem sväljningar vardera (sväljning 1-5 jämfördes med sväljning 6-10) till 

matematiska index som sedan jämfördes med varandra. För att undersöka huruvida inter- och 

intrabedömarreliabiliteten skulle komma att påverkas av antalet sväljningar beräknades dessa 

efter tre, fem och tio sväljningar. 

 

5. Etiska överväganden 

Samtliga deltagare uppgav sig vara fullt friska och fick information om att deltagandet var 

frivilligt samt att de när som helst under studien hade rätt att avbryta sin medverkan. 

Uppgifterna samt godkännandeformulären hanterades konfidentiellt. Samtliga resultat 

presenteras på gruppnivå, vilket omöjliggör identifiering av någon enskild deltagare.   

  

Resultat 
 

Sväljomgång 
1 (5 

sväljningar):

undersökare 
1 mäter, 

undersökare 
2 matar

Sväljomgång 2 
(5 

sväljningar): 
undersökare 2 

mäter, 
undersökare 1 

matar

Sväljomgång 
3 (5 

sväljningar): 
undersökare 

1 mäter, 
undersökare 

2 matar

Sväljomgång 
4 (5 

sväljningar:) 
undersökare 

2 mäter, 
undersökare 

1 matar
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I tabell 1 presenteras medelvärden för de 20 personer som deltog i studien. Männen svalde i 

genomsnitt något snabbare än kvinnorna. Denna skillnad var dock icke signifikant. För 

kvinnorna sågs en mindre spridning kring medelvärdet än för männen.  

 

Tabell 1. L-t-L-tid för deltagarna i studien (medelvärde, standardavvikelse, median, minimum, maximum) 

mätt i sekunder. 

 M sd mdn Min max  

Kvinnor 1.20 .06 1.19 1.10 1.29 

Män 1.06 .16 1.05   .84 1.39 

Samtliga 1.13 .14 1.15   .84 1.39 

 

I tabell 2 presenteras medelvärden för mätningarna utförda av respektive undersökare.  

 

Tabell 2. Undersökarnas respektive mättider (medelvärde, standardavvikelse, minimum, maximum) av 

studiens 20 deltagare mätt i sekunder. 

 M sd mdn Min max  

Undersökare 1,  

10 sväljningar 

 

1.11 .14 1.11 .84 1.33 

Undersökare 2,  

10 sväljningar 

1.15 .17 1.16 .84 1.45 

 

1. Interbedömarreliabilitet 

 

Vid prövning av interbedömarreliabiliteten mellan undersökare 1 och undersökare 2 med 

vardera undersökares: 

- Efter tio sväljningar erhölls en måttlig positiv korrelation. Resultatet var signifikant 

(r=.58, p< .01). 

- Efter de fem första sväljningarna erhölls en måttlig positiv korrelation. Resultatet var 

signifikant (r=.48, p<.05). 

- Efter de fem sista sväljningarna erhölls en måttlig positiv korrelation. Resultatet var 

signifikant (r=.44, p= .05). 

- Efter de tre första sväljningar erhölls en måttlig positiv korrelation, som dock inte var 

statistiskt signifikant (r=.43, p= ns). 
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- Vid analys av resultat från de tre sista sväljningar) erhölls en stark positiv signifikant 

korrelation (r=.60, p<.01).  

 

2. Intrabedömarreliabilitet 

 

Intrabedömarreliabiliteten vid tre sväljningar för undersökare 1 var måttlig (r= .57, p< .01) 

och för undersökare 2 måttligt stark (r= .65, p<.01). Vid undersökning av 

intrabedömarreliabilitet vid fem sväljningar var den måttligt stark (r=.63, p< .005) för 

undersökare 1 och stark (r=.81, p< .001) för undersökare 2. 

 

Diskussion 
 

1. Resultatdiskussion 

 

I föreliggande studie var det ett mycket snabbt sväljförlopp som mättes och spridningen i 

materialet var förhållandevis liten. Sett till det kan en interbedömarreliabiliteten på .58 

betecknas som relativt hög. Det skulle vara av intresse att göra motsvarande undersökning 

och reliabilitetsprövning av måttet på friska äldre, som kan förväntas ha ett långsammare 

sväljningsförlopp (Nicosia et al., 2000). När det gäller inter- och intrabedömarreliabilitet 

brukar en korrelation över .80 betraktas som stark (McBurney & White, 2004). Andra menar 

dock att en korrelation över .50 är att betrakta som stark (Cohen, 1988). 

 

Eftersom deltagarna fick svälja 20 gånger, istället för tolv gånger som deltagarna i Sandin 

(2005) studie, gavs möjlighet att studera mer omfattande data och huruvida detta påverkade 

inter- och intrabedömarreliabiliteten. När interbedömarreliabilitetsresultatet analyserades 

genom Pearsons r framkom att korrelationen blev starkare vid ett ökat antal sväljningar. När 

interbedömarreliabiliteten undersöktes på de tre första sväljningarna framkom att den var 

något lägre vid jämförelse med interbedömarreliabiliteten på de fem första sväljningarna. 

Vidare sågs att interbedömarreliabiliteten var högre vid tio sväljningar. Således blev 

interbedömarreliabiliteten i föreliggande studie högre ju större antal sväljningar som den 

beräknades på. När interbedömarreliabiliteten vid tre sväljningar mellan den första och andra 

sväljomgången jämfördes framkom det att interbedömarreliabiliteten ökade vid sväljomgång 

två. Detta tyder på att interbedömarreliabiliteten kan komma att öka efter att undersökaren 
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fått öva innan. Däremot kan ingen slutsats dras eftersom detta fenomen inte kunde ses vid 

jämförelse mellan sväljomgång ett och två vid fem sväljningar, varför en eventuell 

träningseffekt inte kan säkerhetsställas.  

 

För att kunna analysera undersökarnas individuella noggrannhet och precision vid mätningen 

analyserades intrabedömarreliabiliteten. Här sågs en högre intrabedömarreliabilitet när 

beräkningarna baserades på ett större antal sväljningar. Sväljförloppet hos deltagarna i 

studien var mycket snabb, vilket ställde höga krav på undersökarna vad gällande 

uppmärksamhet som noggrannhet. Vid jämförelse mellan de sväljtider som erhölls i 

föreliggande studie och de sväljtider som Dantas et al. (2009) erhållit i en studie så är tiderna 

i föreliggande studie längre. Denna skillnad antas bero på att olika metoder användes i de 

olika studierna: L-t-L-måttet i föreliggande studie respektive röntgenundersökning i Dantas et 

al., 2009 studie.  Huruvida resultatet i föreliggande studie påverkades av undersökarnas 

reaktionstider går inte att säga, men är en intressant och viktig aspekt att undersöka. För att 

undersöka detta hade det krävts att fler undersökare hade undersökt samma deltagare. 

Alternativt hade en studie med jämförelser mellan L-t-L-mätning och röntgenundersökning 

kunnat göras på samtliga deltagare för att sedan jämföra respektive undersökares röntgentider 

med L-t-L-tiderna. En sväljning längre än fem sekunder en indikation på felsväljning 

(Eriksson & Bremer Zerpe, 2008). Då ingen av deltagarna i föreliggande studie hade en 

sväljning som överskred två sekunder krävdes det att undersökarna var alerta och snabba med 

tidtagaruret. 

 

Efter att ha undersökt 20 personer med L-t-L-måttet kan författarna i föreliggande studie 

konstatera att det är en lättadministrerad metod som inte kräver särskilt mycket av deltagaren. 

Det som krävs av undersökaren är att denne är uppmärksam och välbekant med måttet och 

hur det skall utföras. Noggrannheten och utförandet av L-t-L-måttet kan variera då det utförs 

manuellt av undersökaren (Eriksson, Bremer Zerpe, 2008). Enligt Sandin (2005) kan man 

dock bortse från detta eftersom eventuella felobservationer av en och samma undersökare kan 

bedömas som systematiska.  

 

Författarna har funderat kring huruvida L-t-L skulle kunna användas i kombination med en 

pulsoximeter för att kunna detektera en eventuell tyst aspiration (Bours, Speyer, Lemmens, 

Limburg, & De Wit, 2009). Dock har resultat från studier av tillförlitligheten vid pulsoximetri 

i detta sammanhang varit motstridiga (Cichero & Murdoch, 2006) och är något som bör tas 
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hänsyn till. L-t-L-måttet validerades av Eriksson, Bremer Zerpe, 2008. Författarna i 

föreliggande studie skulle finna en fortsatt validering av L-t-L-måttet mot förslagsvis 

beräkning av oral transporttid vid röntgenundersökning intressant för att kunna se närmare på 

undersökarens reaktionstid och dess eventuella inverkan.  

 

Fördelar med L-t-L-måttet är att det varken är tidskrävande, obehagligt att genomföra för 

deltagaren eller innebär någon strålningsrisk. Detta är en fördel och kan ställas emot 

instrumentella undersökningsmetoder så som FUS och röntgen (Svensson, 2010). En diagnos 

kan inte ställas med enbart en klinisk undersökning som grund (Svensson, 2010). Även om en 

L-t-L-undersökning är en användbar metod för att kunna ge mer information vid klinisk 

screening av dysfagi, krävs det att L-t-L kompletteras med en instrumentell bedömning för 

mer detaljerad information om sväljförmågan. Det kan dock vara svårt för en del 

patientgrupper att klara transport till sjukhus för den typen av undersökning (Sandin, 2005). 

  

I föreliggande studie undersöktes lika många kvinnor som män. Under undersökningen 

noterades en tidskillnad, som dock inte var signifikant, könen emellan. Männen hade en 

tendens till att börja tävla mot varandra vilket var något som kvinnorna inte gjorde. Vidare 

kommenterade männen ofta varandras prestationer under undersökningen på ett skämtsamt 

sätt vilket verkade väcka en tävlingsinstinkt hos många av dem. Eventuellt kan detta ha fått 

vissa av deltagarna att börja svälja snabbare. Hade undersökningen utförts avskilt och i en 

lugn miljö med en person i taget hade resultatet kanske blivit ett annat. Med ovanstående i 

åtanke kan det spekuleras kring huruvida vissa mäns resultat snarare speglar deras snabbast 

möjliga sväljning än deras naturliga sväljning. Vid analys av insamlad data framkom att 

männen generellt sett svalde snabbare än kvinnorna, se Tabell 1. Detta överensstämmer med 

resultatet från Dantas et al. studie (2009) om att män generellt sett sväljer snabbare än 

kvinnor.   

 

Vid jämförelse av den genomsnittliga L-t-L-tid som Sandin (2005) fick fram och den som 

erhölls i föreliggande studie kan en tydlig skillnad ses. Den L-t-L-tid som framkom i 

föreliggande studie på unga friska personer var betydligt kortare än den Sandin fick fram på 

äldre sjuka personer. Detta stämmer överens med vad Nicosia et al. (2000) fann i en studie 

om att sväljningstiden blir längre med åldern. Enligt Zenner et al (1995) är en normal 

sväljningstid för äldre mellan 2-4 sekunder. Att ingen deltagare i föreliggande studie hade en 
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L-t-L-tid inom detta spann, utan genomgående kortare, tyder även det på att unga 

normalsväljandes sväljningstid skiljer sig från äldres. 

 

2. Metoddiskussion 

Innan undersökningen påbörjades utfördes en pilotstudie. Författarna började med att öva 

metoden på varandra ett tiotal gånger för att få in tekniken. Därefter kontaktades en 

gemensam bekant till författarna som fick agera deltagare. Då författarna upplevde att L-t-L-

måttet var lätt att lära och administrera så ansågs den korta träningen som förelåg den 

faktiska undersökningen som tillräcklig. Författarna tror inte att mer övning vid pilotstudien 

hade gett ett bättre eller annorlunda resultat. Efter analys av resultat förefaller dock att 

undersökaren blev mer jämn i sina mätningar efter ett antal mätningar på varje enskild 

person. Detta tror författarna i föreliggande studie skulle kunna vara en slags träningseffekt 

som följde efter några avklarade mätningar på varje deltagare. Eventuellt skulle det även 

kunna vara ett resultat av att undersökaren känner sig och blir mer bekväm med deltagaren 

efter några sväljningar.  

 

Enligt en studie av Kleinjan & Logemann (2002) skulle inte sväljningstiden komma att 

påverkas av antalet sväljningar hos unga normalsväljande personer. Med detta som grund 

valde författarna att låta deltagarna svälja fem gånger per sväljomgång istället för tre gånger 

per sväljomgång som i Sandins (2005) ursprungliga instruktioner. Detta gjordes för att 

undersöka huruvida inter- och intrabedömarreliabiliteten skulle komma att påverkas vid ett 

ökat antal sväljningar. 

 

För att undvika deltagare med alltför mycket kunskap om ämnet exkluderades personer som 

studerade till något vårdyrke. Detta tror författarna ledde till att deltagarna varken frågade 

kring eller reflekterade över hur undersökningen skulle gå till med de instruktioner som gavs. 

En mer insatt person skulle kunna tänkas både veta samt fråga mer om själva 

undersökningen. Detta hade kunnat leda till att undersökarna behövt avvika från Sandins 

(2005) instruktioner vilket hade kunnat påverka resultatet. För att undvika att en och samma 

undersökare alltid började/avslutade undersökningen turades undersökarna om med att 

börja/avsluta. Detta gjordes för att utesluta turordningseffekt, som hade kunnat påverka 

resultatet.  
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Eftersom deltagare, som för undersökarna var okända, valdes ut efter bekvämlighetsurval så 

valde författarna att utföra undersökningen i en offentlig miljö. För att undvika onödig och 

tidskrävande förflyttning för deltagaren hade undersökarna med en kasse innehållande allt 

som krävdes för att kunna utföra en undersökning. Detta gjorde att deltagaren kunde sitta 

kvar där denne satt medan undersökarna dukade upp för undersökning vid ett närliggande 

bord. Dock innebar en mer offentlig miljö och det faktum att deltagarna satt tillsammans att 

de kunde kommentera varandra samt eventuellt bli störda av omgivningen.  

 

3. Sammanfattning och slutsats  

 

3.1 Sammanfattning av resultat 

Denna studie av L-t-L-tiden på unga normalsväljande vuxna visade 

- att den genomsnittliga sväljningstiden för unga vuxna mätt med L-t-L i föreliggande 

studie var 1.13 sekunder (sd = .14) 

- att ett större antal sväljningar innebar både en högre inter- och intrabedömarreliabilitet  

- att intrabedömarreliabiliteten av L-t-L-måttet var högre än interbedömarreliabiliteten. 

3.2 Slutsats 

- Interbedömarreliabiliteten på .58 tyder på att måttet kan ha viss tillförlitlighet i de fall 

då mätningen utförs av olika undersökare. 

- Den relativt höga intrabedömarreliabiliteten tyder på att L-t-L-måttet är mer pålitligt 

vid uppföljning på patienter gjord av samma undersökare än av olika. 

- Resultatet av mätningen blir mer tillförlitligt om undersökaren får öva några gånger 

innan den egentliga mätningen påbörjas.  

 

4. Framtida studier 

I framtida studier skulle det vara intressant att undersöka L-t-L-tiden för normalsväljande 

personer i äldre åldersgrupper än den som testats i denna studie (förslagsvis 30-39, 40-49, 50-

59, 60-69 år). Detta skulle kunna bli grunden för referensvärden vid L-t-L-screening av 

dysfagi. Det skulle även vara intressant att fortsätta utveckla L-t-L-måttet mot en ännu högre 

interbedömarreliabilitet. Detta genom att exempelvis lägga till ett antal sväljningar i början av 

undersökningen som sedan inte räknas in i det slutgiltiga resultatet. Detta för att ge 

undersökaren möjlighet att öva på den enskilda patienten. Eftersom L-t-L-måttet ska kunna 
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användas av flera olika yrkesgrupper på ett enkelt och lättadministrerat sätt, skulle det kunna 

vara av intresse att höja interbedömarreliabiliteten ytterligare. Avslutningsvis skulle mer 

forskning behöva göras på eventuella könsskillnader inom sväljning då detta verkar vara en 

aspekt som behöver studeras närmare.  
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