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Sammanfattning 
 
Bakgrund  

 
Pierre Robin sekvens (PRS) är en omtvistad diagnos både vad gäller diagnossättning och 
behandling. I Sverige finns konsensus vad gäller diagnos; mikrognati, glossoptos och 
gomspalt. Svårigheterna hos barn med isolerad PRS inkluderar ätande och andning samt 
talsvårigheter. 
 
Syfte 

 
Studiens syfte var att kartlägga vilka vårdinsatser barn i norra sjukvårdsregionen med 
isolerad PRS fått relaterat till andning och ätande samt undersöka hur talet såg ut vid 3 
års ålder. 

 
Metod 

 
Del 1: Kartläggning av vårdinsatser givna till tio konsekutivt födda barn (2009 – 2017) i 
norra sjukvårdsregionen. Kartläggningen omfattade barnens första levnadsår och utfördes 
genom en journalgenomgång. Information gällande vårdinsatser för andnings- och 
ätinsatser och gomspalt inhämtades.  

Del 2: Talbedömning av åtta av de tio barnen från del 1 som gjort en talinspelning 
vid 3 års ålder. Kontrollgruppen utgjordes av åtta åldersmatchade barn med typisk 
talutveckling. Fem artikulationsvariabler samt nasalitet analyserades. 

 
Resultat 

 
Del 1: Gruppen var mycket heterogen gällande förekomst och grad av andnings- och 
ätsvårigheter. Alla barn fick enteral nutrition och 90% fick andningsinterventioner. 
Samtliga barn hade spalt i både hårda och mjuka gommen som opererades med 
enstegsslutning. 

Del 2: Signifikanta skillnader mellan PRS-gruppen och kontrollgruppen sågs vad 
gällde tre av artikulationsvariablerna. Hypernasalitet och velofarynxinsufficiens förekom i 
högre grad hos PRS-gruppen.  

 
Slutsatser  
 
Sammanfattningsvis visade sig PRS-gruppen vara mycket heterogen vad gällde grad av 
andnings- och ätsvårigheter och talsvårigheter. Inga tydliga samband kunde ses mellan 
några av de olika parametrarna ätande, andning, gomslutning, tal och förekomst av otiter 
då gruppen var så liten.  
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Etiska ställningstaganden 

 
Studien genomgick en etisk granskning inom Logopedprogrammets programområde i 
enlighet med Medicinska fakultetens Riktlinjer för etisk granskning av studentarbeten (FS 
1.1.1072-17).  
 
Informerat samtycke inhämtades från vårdnadshavare. Samtycke från kontrollgruppen 
kvarstod sedan en tidigare studie. 
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uLKG unilateral läpp-, käk-, och gomspalt   
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SOM   sekretorisk mediaotit 

NUS Norrlands universitetssjukhus 
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Inledning 

År 1923 beskrev den franska läkaren Pierre Robin de symtom som på senare år har 
kommit att kallas Pierre Robin sekvens (PRS). Han såg att medfödd mikrognati 
(underutvecklad underkäke) och glossoptos (förskjutning av tungbasen bakåt) kunde leda 
till andningssvårigheter och hög spädbarnsdödlighet (Breugem & Courtemanche, 2010; 
Printzlau & Andersen, 2004). PRS kom senare att även associeras med en bred, u-formad 
gomspalt (Howard & Lohmander, 2011; Printzlau & Andersen, 2004). De vanligaste 
symtomen vid PRS är andnings- och ätsvårigheter samt talavvikelser. Gruppen barn med 
PRS är mycket heterogen vad gäller storlek på spalt och grad av andnings- och 
ätsvårigheter (Marques m.fl., 2005). Det finns också en stor spridning i typ och grad av 
talavvikelser (Hardwicke m.fl., 2016). Det finns inte mycket forskning i Sverige kring barn 
med PRS vad gäller andnings- och ätsvårigheter samt talutveckling. Mot bakgrund av 
behovet av information kartläggs dessa områden i föreliggande studie. 

Bakgrund 

Diagnostisering, etiologi och samförekomst 

PRS har gått under många namn sedan 30-talet och har kallats bland annat syndrom 
(Breugem & Courtemanche, 2010). Idag klassas PRS som en sekvens och inte ett syndrom. 
Det innebär att en eller flera avvikelser uppstår sekundärt till följd av en primär avvikelse. 
Vid PRS är mikrognati den primära avvikelsen som leder till att tungan förblir 
positionerad långt bak och högt liggande i munhålan, se Figur 1. 
 

 
Figur 1 Mikrognati och glossoptos vid PRS som resulterar i luftvägshinder. Det vänstra krysset visar 

tungroten, det högra krysset visar svalgväggen (Qaqish & Caccamese, 2009, s. 275). 
 

Vid en typisk fosterutveckling börjar underkäken utvecklas i 7:e graviditetsveckan. Tungan 
som hittills fyllt hela munhålan flyttas framåt och nedåt i munnen. Detta möjliggör i sin 
tur att gomutskotten som ska bilda gomtaket sluts från sidorna, framifrån och bak. Den 
fullständiga slutningen av gommen sker vid 11 veckor (Breugem & Mink van der Molen, 
2009; Howard & Lohmander, 2011). Vid PRS medför mikrognati att tungan förblir 
bakåtflyttad och högt liggande i munhålan och således blockerar slutningen av gommen 
under fosterstadiet (Breugem & Mink van der Molen, 2009; Hanson & Smith, 1975). En 
spalt som bildats på grund av att tungan förhindrat slutningen av gommen blir vanligtvis 
bred och u-formad. Däremot om gomspalten uppstått av en annan orsak är spalten oftast 
v-formad (Howard & Lohmander, 2011). Mikrognati kan uppkomma av många olika 
anledningar. Det kan handla om en medfödd missbildning av genetisk eller syndromisk 
orsak eller en tillväxthämning av underkäken orsakad av otillräckligt utrymme i livmodern 
(Mackay, 2011). Den senare orsaken ligger till grund för diagnosen isolerad PRS där inga 
syndrom ingår (Hardwicke m.fl., 2016). Underkäken hos barn med isolerad PRS förväntas 
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växa ikapp då barnet har nått en ålder av ungefär 2 år. Detta gäller inte nödvändigtvis 
barn med samförekommande syndrom (Shprintzen, 1992).  

Samförekomsten mellan PRS och syndrom är vanlig. Studier rapporterar att hos 
ungefär 50 – 60% av barn med PRS ingår symtomen i en mer komplex syndrombild. De 
två vanligaste syndromen som samförekommer med PRS är Sticklers syndrom och 22q11-
deletion (Mackay, 2011; Vatlach, Maas & Poets, 2014). 

PRS är en av de internationellt vanligaste medfödda missbildningarna (Izumi, 
Konczal, Mitchell & Jones, 2012). Trots detta råder delade meningar i forskningen om 
vilka kriterier som krävs för diagnos (Shprintzen, 1992). Oenigheten gäller framförallt om 
gomspalt ska ses som ett inklusionskriterium eller inte. Det rapporteras även stora 
skillnader bland verksamma kliniker där vissa anser att kriterier som makroglossi 
(förstorad tunga) och retrognati (tillbakaflyttad underkäke) bör finnas för att uppfylla 
diagnoskriterierna (Breugem & Courtemanche, 2010; Breugem & Mink van der Molen, 
2009). Oenigheten kring inklusions- och exklusionskriterier leder till stor spridning i 
prevalenssiffror för PRS. Siffror mellan 1/8500 - 1/30000 födda barn förekommer (Dulfer 
m.fl., 2016; Paes m.fl., 2015) men det mest troliga är att prevalensen ligger runt 1/8500 – 
1/14000 födda barn (Mackay, 2011). I Sverige har en siffra på 1/25600 rapporterats 
(Hagberg, Larson, & Milerad, 1998). 

Andning 

Den viktigaste tidiga åtgärden för barn med PRS är att säkra luftvägarna. Görs inte detta 
kan följden bli hypoxi (syrebrist) i vävnader och hjärna (Marques m.fl., 2005). 
Andningssvårigheterna hos barn med PRS beror oftast på att den bakåtflyttade tungan lätt 
faller tillbaka och täpper igen andningsvägen. Åsikterna om vad som utgör de mest 
effektiva andningsinsatserna går isär. De vanligaste andningsinsatserna som finns 
beskrivna i internationell forskning är tungsutur, mandibulär osteodistraktion, 
tracheostomi, näskantarell och positionering (Cruz, Kerschner, Beste & Conley, 1999; 
Mondini, Marques, Fontes, Cassiana & Thomé, 2009). Den tungsutur som förekommer i 
internationell litteratur är en variant där tungan sys fast i underläppen så att den inte ska 
kunna falla bakåt och täppa till luftvägen. Mandibulär osteodistraktion innebär att 
metallplattor opereras in i underkäken och gör det möjligt att gradvis förlänga den. 
Genom att förlänga underkäken dras även tungbasen fram vilket leder till en fri luftväg 
(Flores m.fl., 2014). Mandibulär osteodistraktion är ett mycket invasivt ingrepp och 
medför många risker, till exempel nervskador och skador på tandanlagen (Kirschner m.fl., 
2002). Vid en tracheostomi görs en öppning in till luftstrupen på halsen strax nedanför 
struphuvudet. Sedan förs ett rör in i öppningen genom vilken barnet kan andas (Wootten 
m.fl., 2006). Vidare är näskantarellen är ett flexibelt rör som förs in i ena näsborren och 
ner i farynx förbi tungbasen. Detta underlättar barnets andning då den både säkrar 
luftvägarna och trycker tungbasen något framåt (Marques m.fl., 2005). Positionering 
innebär att barnet sover på mage för att undvika att tungan faller bakåt och täpper till 
luftvägen. I lindrigare former av andningsobstruktion kan det räcka med denna insats 
(Mackay, 2011). Forskning visar att tidiga luftvägsinterventioner hos barn med isolerad 
PRS kan motverka ätsvårigheter (Lidsky, Lander & Sidman, 2008).  

Förutom glossoptos menar Printzlau och Andersen (2004) att andningsbesvären i 
vissa fall kan bero på ett för smalt orofarynx (området i svalget bakom munhålan) orsakat 
av kollaps av svalgväggarna. De skriver också att detta kan förekomma i kombination med 
glossoptos. 

Ätande 

Utöver andningsbesvär hos barn med PRS förekommer ofta svårigheter vad gäller ätande. 
Matintag via munnen kan vara krävande för barn med PRS då både amning och 
flaskmatning kräver fungerande andning, sugande och sväljning (Glass & Wolf, 1999).  
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Den svenska barnhälsovården anammar WHOs rekommendation att barn ska helammas 
de första 6 månaderna (”World Health Organization”, u.å.). Detta är inte möjligt varken 
för alla mödrar eller barn, i synnerhet inte om barnet har kraniofaciala missbildningar. 
Amningen hos barn utan anatomiska avvikelser är uppbyggda av sugcykler. Under första 
halvan av sugcykeln sänks tungan och ett negativt tryck bildas i munhålan som därmed 
fylls med mjölk. Under den andra halvan höjs tungan återigen från tungspetsen bakåt, det 
negativa trycket avtar och sväljning initieras. Denna koordination är synnerligen viktig för 
att amningen ska vara effektiv och säker för barnet (Geddes m.fl., 2012). 

Barn med PRS har en nedsatt förmåga att amma eftersom alla delar i sugcykeln är 
påverkade. Glossoptosen påverkar barnens möjlighet att amma då både andningen och 
sväljningen blir påverkad. Vidare omöjliggör den breda gomspalten att bygga upp det 
negativa intraorala trycket som krävs för att kunna suga ut mjölken ur bröstet (Clarren, 
Anderson, & Wolf, 1986; Daniel m.fl., 2013). Samma svårigheter uppkommer för barnen 
vid flaskmatning med traditionella flaskor.  

En ytterligare anledning till ätsvårigheterna hos barn med PRS kan bero på en 
motorisk dysfunktion i svalgväggarna som leder till ett okoordinerat sväljningsmönster. 
Orsaken till denna dysfunktion är inte helt kartlagd men en hypotes är att det skulle kunna 
ha med en dysfunktion i hjärnstammen att göra (Abadie, Morisseau-Durand, Beyler, 
Manach, & Couly, 2002; Baujat m.fl., 2001; Paes m.fl., 2017).  

För barn med läpp-, käk-, och gomspalt (LKG) finns metoder för att underlätta och 
stimulera ätandet. När det gäller matningsmetoder speciellt utformade för barn med PRS 
finns sparsamt med forskning. Ofta följer de samma rekommendationer som de med LKG. 
Marques m.fl. (2005) beskriver några olika tekniker för att stimulera ätande. Bland dessa 
nämns tungmassage för att sträcka tungan och få tungan att slappna av, användning av 
napp för att stimulera sugfunktion, att vid matning hålla barnet i en ihopkrupen position 
och samtidigt ge stöd åt käken. Dessutom används en specialutformad mjuk nappflaska 
för att man ska kunna hjälpa barnet genom att trycka ut mjölken. Flaskan har en lång 
napp vars öppning placeras på tungan, samtidigt som flaskan rörs rytmiskt för att 
efterlikna ett typiskt sugmönster. På så sätt får barnet hjälp att tillgodogöra sig mjölk ur 
flaska. Vanliga åtgärder hos barn som inte kan tillgodose sitt näringsintag via munnen är 
nasogastrisk sond (NG-sond) och perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) som 
tillsammans benämns enteral nutrition (Paes m.fl., 2017). NG-sond är en slang som förs 
genom näsan och ned till matsäcken genom vilken flytande föda kan ges. PEG är en kanal 
som går in i magsäcken genom bukväggen. Vanligen används PEG vid mer långvariga 
problem med näringsintaget (”Referensgruppen i enteral nutrition”, 1995). Ytterligare 
besvär hos barn med PRS som relaterar till ätande är reflux, aspiration (mat som åker ner 
i luftstrupen och lungorna) och lunginflammationer till följd av aspiration (Stransky m.fl., 
2013). 

Kirurgi 

För barn med gomspalt sker slutningen av hårda och mjuka gommen antingen vid två 
skilda tidpunkter eller en fullständig slutning vid ett och samma tillfälle. Vid en 
tvåstegsslutning sluts mjuka gommen (velum) vid första tillfället och hårda gommen vid 
det andra. Första operationen förbättrar gomfunktionen då velum sluts och därmed 
förlängs. Beroende på storlek och form på spalten finns olika tekniker att tillgå. Att 
fördröja slutning av den hårda gommen kan vara fördelaktigt för ansiktets tillväxt som 
annars kan bli påverkad (Lohmander, 2011).  

Vad gäller slutning av gomspalt hos barn med PRS finns bara några få studier gjorda 
internationellt. På det brasilianska sjukhuset HRAC-USP görs vanligen en enstegsslutning 
av både hårda och mjuka gommen hos barn med gomspalt vid 12 månaders ålder. Om 
barn med PRS vid denna ålder fortfarande har måttliga till svåra besvär av sin glossoptos 
rekommenderas att avvakta med operationen tills barnets käke utvecklats ytterligare, 
vilket brukar ske under de första två åren (Marques m.fl., 2005). I en studie från 
Storbritannien som inkluderade 24 barn med PRS (varav tre hade syndrom) genomfördes 
gomslutning i ett steg för alla patienter utom två. Gomslutningen gjordes i genomsnitt vid 



4 
 

7,9 månader (Hardwicke m.fl., 2016). Vidare visade en studie från USA att 55 barn 
diagnostiserade med isolerad PRS opererades med en enstegsslutning vid en 
genomsnittlig ålder av 13 månader (Stransky m.fl., 2013). 

Talavvikelser hos barn med LKG/PRS 

Velofarynxfunktion 

Området där näshålan och svalget möts kallas velofarynx. I detta område regleras 
luftströmmen mellan näs- och munhåla. Genom en komplex muskulär process höjs velum 
samtidigt som bak- och sidoväggarna i svalget kontraheras mot mitten, se Figur 2. Detta 
åstadkommer en slutning mellan mun- och näshåla. En fungerande velofarynxslutning 
behövs för att kunna bygga upp det tryck i munhålan (intraoralt tryck) som är nödvändig 
för produktion av orala konsonanter. Vid nasala konsonanter ska förbindelsen mellan 
mun- och näshåla vara öppen och vid orala konsonanter och vokaler ska den vara stängd 
(Lohmander m.fl., 2015).  
 

 
Figur 2 Bilden till vänster visar velofarynx i viloläge. I mitten ses velofarynxslutning under tal. Bilden till 

höger visar otillräcklig velofarynxslutning under tal. Illustration av Liisi Raud Westberg.  

Passiva talavvikelser 

Avvikelser i talet vid LKG kan delas in i två huvudgrupper; avvikelser i nasalitet och 
avvikelser i artikulation. Avvikelser i nasalitet kallas också passiva talavvikelser. De 
uppkommer vid en oförmåga att tillräckligt sluta passagen mellan mun- och näshåla, så 
kallad velofarynxinsufficiens (VPI) (Harding & Grunwell, 1998). Till passiva avvikelser hör 
hyper- och hyponasal klang och nasalt luftläckage. Hypernasal klang är den vanligaste 
avvikelsen när det gäller resonans. Det innebär att rösten har för mycket nasal klang 
eftersom också näsan blir en resonator. Hypernasal klang hörs främst på vokaler. 
Hyponasal klang beror på en förträngning någonstans i näsan eller i nässvalget. Dessa 
förträngningar kan utgöras av en förstorad adenoid eller förträngningar i näsgångarna och 
påverkar främst nasala konsonanter. Hyper- och hyponasalitet kan förekomma samtidigt 
och kallas då blandad nasalklang (Lohmander m.fl., 2015).  

Hypernasalitet kan göra talet svårförståeligt om luftläckaget genom näsan är stort. 
Det kan medföra att orala klusiler som vanligtvis uttalas med högt intraoralt tryck låter 
svag. Vid extremt trycksvag artikulation kan normalt tryckstarka klusiler som till exempel 
/b/, /d/, /g/, istället uttalas som nasala konsonanter /m/, /n/, /ŋ/ (Harding & Grunwell, 
1998). 

Nasalt luftläckage inbegriper velofaryngeala friktionsljud och nasala genomslag. De 
är båda friktionsljud som räknas som biljud i talet. Velofaryngeala friktionsljud uppstår då 
luft pressas mellan bakre svalgväggen och velum som delvis har stängt passagen upp till 
näsan. Nasala genomslag uppkommer då luften passerar genom en trång näshåla 
(Harding & Grunwell, 1996). Nasalitetsavvikelser (ospecificerade) hos barn med isolerad 
PRS vid 5 års ålder undersöktes i Hardwicke m.fl., (2016). Resultaten jämfördes med en 
brittisk standard för tal vid LKG (Cleft Audit Protocol for Speech-Augmented scoring). 
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Jämfört med kontrollgruppen (isolerad gomspalt) presterade PRS-gruppen betydligt 
sämre. Av deltagarna i PRS-gruppen uppnådde 54% (13 av 24) gränsen för vad som ansågs 
vara en acceptabel grad av nasalitetsavvikelse. I kontrollgruppen presterade 83% (20 av 
24) på en godkänd nivå.  

I en studie med 16 barn med spalt i hårda och mjuka gommen fick 44% 
talförbättrande kirurgi på grund av otillräcklig velofarynxfunktion. Talförbättrande kirurgi 
görs då barnet har ett otillräckligt intraoralt tryck eller nasalitet som gör talet 
svårförståeligt. Beroende på symtombild finns olika kirurgiska åtgärder. I samma studie 
var behovet för denna typ av kirurgi lägre hos de med uLKG (ensidig läpp-, käk-, 
gomspalt) (21%) och de med spalt i endast mjuka gommen (12%) (Bicknell, McFadden, & 
Curran, 2002). 

Aktiva talavvikelser 

Aktiva talavvikelser uppkommer när barnet har svårigheter att skapa ljudet på rätt sätt 
eller ställe i munhålan. Aktiva talavvikelser delas in i framför och bakom velofarynx (FVF 
och BVF), se Figur 3. Avvikelser FVF innebär oftast tillbakaflyttad oral artikulation det vill 
säga ett ljud som vanligtvis uttalas långt fram i munnen flyttas längre bak för att undvika 
stället för luftläckaget som orsakas av gomspalten. Luftläckaget leder till att det intraorala 
trycket som behövs för att uttala många ljud inte kan byggas upp. Detta kan också uppstå 
vid post-operativa fistlar (en otillräcklig läkning efter gomslutning) eller restspalt 
(oopererad hård gom). Det kompensatoriska artikulationsstället blir ofta velart det vill 
säga det uttalas med den bakre delen av tungryggen mot mjuka gommen (Lohmander, 
Persson & Henningsson, 2008).  
 

 
Figur 3 Bilden visar aktiva och passiva talavvikelser. Illustration av Liisi Raud Westberg. 

 

Tillbakaflyttningar bakom velofarynx (BVF) innefattar glottal och faryngeal artikulation 
samt nasala frikativor och förekommer ofta vid VPI. VPI har även ett direkt samband med 
hypernasalitet och passiva artikulationsavvikelser (Atkinson & Howard, 2011). Glottal 
artikulation innebär att klusilernas ocklusion (blockering av luftflödet) sker på 
stämbandsnivå istället för i munnen. Detta kan också förekomma som förstärkning av 
trycksvag artikulation och kallas dubbelartikulation. Vid faryngeal artikulation produceras 
främst frikativor (/s/, /f/) med svalgets bak- och sidoväggar. Nasala frikativor betyder att 
frikativa ljud produceras i velofarynx eller i näsan istället för på det typiska 
artikulationsstället (Chapman & Willadsen, 2011). 

Det finns internationell forskning som visar att PRS-gruppen demonstrerar högre 
förekomst av VPI, glottal artikulation, aktiva nasala frikativor, orala tillbakaflyttningar och 
högre förekomst av nasalitetsavvikelser än barn med isolerad gomspalt (Hardwicke m.fl., 
2016; Stransky m.fl., 2013). En studie påvisade även att talförbättrande kirurgi 
förekommer i högre grad hos barn med PRS jämfört med barn med isolerad gomspalt 
(Hardwicke m.fl., 2016). Vilka faktorer som ligger till grund för den högre förekomsten av 
talsvårigheter har inte identifierats (Hardwicke m.fl., 2016; Stransky m.fl., 2013).  

Något som kan göra det svårt att identifiera de artikulatoriska/kompensatoriska 
talavvikelserna hos små barn är att det ofta också förekommer fonologiska processer. 
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Skillnaden mellan artikulatoriska avvikelser och fonologiska processer är att den 
förstnämnda handlar om artikulationen av enskilda språkljud. Den senare handlar om hur 
barnet börjar uppfatta språkljud och återkommande mönster i sammanhängande tal. 
Barnet kan i och med tillägnandet av denna perceptuella förmåga utveckla komplexa 
motoriska mönster för produktion av tal (Engstrand, 2004; Klintö, Salameh, Svensson, & 
Lohmander, 2011). De fonologiska processerna är uttalslättnader som kompensation för 
de komplexa motoriska rörelser som krävs för ett vuxenlikt tal. En fonologisk 
förenklingsprocess kan till exempel innebära en framflyttning av språkljud (k → t) eller att 
ljud utelämnas (fot → ot) (Nettelbladt & Salameh, 2007). Det är viktigt, om än svårt, att 
försöka skilja de två åt i bedömning och behandling av barn med LKG (Klintö m.fl., 2011). 
Vissa fonologiska processer utmärker sig hos barn med spalt. Dessa processer anses vara 
en följd av de anatomiska avvikelserna. Vanliga fonologiska processer är bland annat 
tillbakaflyttningar, utelämnande av final konsonant, nasala frikativor och glottala inslag 
(Harding & Grunwell, 1996).  

Kirurgi och talutveckling 

Typiskt utvecklade barn börjar stavelsejollra (till exempel /dadada/) vid 5 – 10 månaders 
ålder. Starten och variationen av jollret kan ge en indikation för den fortsatta 
språkutvecklingen. För barn med gomspalt blir den här fasen av språkutvecklingen 
negativt påverkad eftersom gommen är av största vikt för artikulation (Chapman & 
Willadsen, 2011). Vissa studier visar att en tidig slutning av mjuka gommen kan underlätta 
jollerutvecklingen och förebygga kompensatoriska strategier (Kemp-Fincham, Kuehn, & 
Trost-Cardamone, 1990). Det finns också stöd för att hur sent man gör slutningen av 
hårda gommen i en tvåstegsslutning har betydelse för talutvecklingen (Willadsen, 2012). 
Ingen konsensus råder varken gällande vilken metod eller vilken tidpunkt som är bäst för 
talutvecklingen (Becker & Klintö, 2017). Sedan 2010 pågår en internationell studie, TOPS 
(Timing of Primary Surgery for Cleft Palate), vars främsta syfte är att undersöka huruvida 
olika operationstidpunkter har någon inverkan på testdeltagarnas talutveckling 
(www.tops-trial.org.uk).  

Hörsel 

Sekretorisk mediaotit (SOM) uppstår då vätska ligger kvar i mellanörat på grund av 
otillräcklig luftning av örontrumpeten och är den vanligaste anledningen till 
hörselnedsättning hos barn (Flynn, Möller, Jönsson, & Lohmander, 2009). 
Örontrumpeten fungerar som en kanal mellan mellanörat och svalget och har som två av 
sina främsta funktioner att ventilera mellanörat och att tryckutjämna mellan svalget och 
mellanörat (Kuo, Lien, Chu, & Shiao, 2013). Barn med LKG uppvisar både högre 
förekomst av SOM och SOM-relaterade hörselnedsättningar än barn utan LKG (Flynn, 
Möller, Jönsson & Lohmander, 2009). Orsaken till den bristfälliga luftningen av 
örontrumpeten som orsakar SOM hos barn med gomspalt beror på att muskeln som 
ansvarar för att öppna örontrumpeten är förankrad i fel position på grund av spalten. 
Örontrumpeten kan således inte öppnas fullständigt för luftning (Kuo m.fl., 2013). I en 
studie (Handzic, Bagatin, Subotic, & Cuk, 1995) fann man högre förekomst av SOM-
relaterad hörselnedsättning hos barn med PRS än barn med isolerad LKG. Barnen med 
PRS hade också kvar sina hörselnedsättningar högre upp i åldrarna.  

Hur hörselnedsättning påverkar talutveckling är inte fastställt (Roberts, Rosenfeld & 
Zeisel, 2004) men vissa studier pekar på att fullgod hörsel är av stor vikt för den tidiga tal- 
och språkutvecklingen (Lohmander, Olsson & Flynn, 2011; Willadsen, 2012). Man menar 
att hörselnedsättning på grund av återkommande SOM åtminstone utgör en del av 
förklaringen till tal- och språksvårigheter hos barn med LKG.  
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Den svenska kontexten 

I Sverige föds ett okänt antal barn med isolerad PRS varje år. Under åren 2009 – 2012 fick 
28,2% av barn med spalt i hårda och mjuka gommen också en PRS-diagnos. Under 
samma år fick 10,9% barn med spalt i mjuka gommen PRS-diagnos (K. Klintö, personlig 
kommunikation, 20 april 2018).1 Dessa PRS-diagnoser var inte nödvändigtvis isolerade. 

Till skillnad från internationell oenighet råder en nationell konsensus vad gäller 
diagnoskriterier för PRS. Dessa innefattar glossoptos, gomspalt och mikrognati. Om ingen 
behandling krävs sätts ingen Pierre Robin-diagnos i den norra sjukvårdsregionen (Region 
Jämtland-Härjedalen, Region Västernorrland, Västerbottens Läns Landsting och Region 
Norrbotten). Barn med PRS följer samma vårdplan som barn med LKG men med viss 
modifikation. Modifikationerna ser olika ut beroende på var i Sverige de behandlas. Vid 
Norrlands universitetssjukhus (NUS) handlar det främst om att gomoperationen 
senareläggs jämfört med barn med isolerad LKG (J. Cajander, personlig kommunikation, 
20 december 2017).  

Andning och ätande 

Andnings- och ätinterventioner som används i norra sjukvårdsregionen är näskantarell, 
NG-sond, PEG, ät- och sovpositionering samt en typ av tungsutur för att säkerställa 
andning vid gomoperation. Den tungsutur som används vid NUS är ett stygn som istället 
för att fästas på insidan av underläppen tejpas fast på utsidan av kinden. Det gör det 
möjligt för plastikkirurgen att dra fram tungan om tungan faller bakåt under 
gomoperationen. CPAP, Apnélarm och saturationsmätare används ofta nattetid efter 
barnet kommit hem från sjukhuset (LKG-koordinator E. Båtsman, personlig 
kommunikation, 19 december 2017 & J. Cajander, personlig kommunikation, 29 juni 
2018). CPAP behandling innebär att ett positivt lufttryck åstadkoms under hela 
andningscykeln (Björling, 2017). Det positiva lufttrycket vidgar luftvägarna så att 
andningen underlättas för patienten. Apnélarmet signalerar då barnet får 
andningsuppehåll (Rogers, 2017) och saturationsmätaren kontrollerar syrehalten i blodet 
genom en sensor som sätts på fingret eller foten (Brown, 2017). I vissa regioner i Sverige 
används även gomplatta som andningsintervention (J. Cajander, personlig 
kommunikation, 20 december 2017). Gomplattan tillverkas av specialisttandläkare och 
täcker spalten i gommen samt förlänger velum med en lång bit som också trycker 
tungbasen framåt. På det sättet frigörs andningsvägen. En studie har visat att gomplattan 
minskar både andnings- och ätsvårigheterna signifikant (Bacher m.fl., 2011). 

Föräldrar till barn med LKG får både muntlig och skriftlig information av logoped 
eller barnsjuksköterska inom de första dagarna. I en broschyr som lämnas till föräldrarna 
finns information om speciella mjuka nappflaskor som underlättar ätandet vid gomspalt. 
Flaskorna kan kompensera för barnets bristande intraorala undertryck genom att 
föräldern trycker på flaskan i takt med barnets egna sugrörelser. I broschyren finns också 
information om matsituationen där barnet ska hållas mer upprätt än vanligt samt i en 
hopkrupen position. Måltiden för barn med LKG ska inte ta mer än 30 minuter (K. 
Brunnegård, personlig kommunikation, 7 maj 2018).  

Kirurgi 

Enligt vårdprogrammet för barn med gomspalt i norra sjukvårdsregionen görs en 
tvåstegsslutning av gommen. Slutningen av den mjuka gommen görs vid 6 månaders ålder 
och restspalten i den hårda gommen sluts vid 2 års ålder (”Västerbottens Läns Landsting”, 
2014). För barn med PRS är också utgångspunkten att göra en tvåstegsslutning, men där 
mjuka gommen sluts vid ungefär 12 månaders ålder eftersom andningen hos denna 
patientgrupp fortfarande ofta är påverkad vid 6 månaders ålder. Restspaltslutning sker vid 
2 års ålder i enlighet med norra sjukvårdsregionens vårdprogram för LKG (J. Cajander, 
                                                        
1 Ett av sex LKG-centra i Sverige sätter PRS-diagnos även vid uLKG. 
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personlig kommunikation, 20 december 2017). Plastikkirurg Jenny Cajander som utför 
alla LKG-operationer på NUS väljer tvåstegsslutning för att främja den tidiga 
talutvecklingen. En gomslutning kan ske med olika metoder. Metoden som används av 
plastikkirurgen vid NUS kallas Sommerladmetoden. Vid Sommerladmetoden sluts 
gommen med ett minimalt antal snitt samtidigt som musklerna i mjuka gommen flyttas 
bakåt för att gomfunktionen ska optimeras (Sommerlad, 2003). 

Talavvikelser och bedömning av talet 

Författarna har inte funnit några publicerade studier vad gäller tal hos barn med PRS i 
Sverige. Några svenska talstudier på barn med gomspalt har inkluderat barn med PRS 
utan att särskilja patientgrupperna. Resonemanget som förts har bland annat handlat om 
att barn med isolerad PRS inte skulle skilja sig nämnvärt från barn med isolerad gomspalt 
när det gäller tal (Brunnegård & Lohmander, 2007; Nyberg, Westberg, Neovius, Larson & 
Henningsson, 2010). I en annan studie inkluderas barn med isolerad PRS i 
syndromgruppen tillsammans med bland annat syndromisk PRS och fetalt 
alkoholsyndrom (Persson, Elander, Lohmander-Agerskov, & Söderpalm, 2002). Då PRS-
gruppen är heterogen bör tal och språk hos dessa barn beskrivas i relation till deras 
underliggande svårigheter (Persson & Sjögreen, 2011). Eftersom långvariga 
andningssvårigheter kan senarelägga gomslutning finns också en risk att talutvecklingen 
blir försenad (Lohmander, 2011; Marques m.fl., 2005).  

Talet hos barn med PRS bedöms enligt samma parametrar och med samma 
bedömningsmaterial som hos barn med LKG (K. Brunnegård, personlig kommunikation, 
18 december 2017). Alla LKG-team i Sverige använder sig av materialet SVANTE för 
bedömning av tal. SVANTE (SVenskt Artikulations och Nasalitets TEst) används för att 
bedöma talavvikelser förknippade med funktionsavvikelser i svalg/munhåla och 
anatomiska avvikelser främst vid LKG och VPI. Förutom att ge standardiserade mått på 
talavvikelser kan det också fungera vägledande för lämpliga insatser. Det kan användas 
från ungefär 3 års ålder och är normerat (Lohmander m.fl., 2015). SVANTE är uppbyggt 
av tre delar; en orddel, en meningsdel och en del för sammanhängande tal. Samma 
parametrar används vid bedömning av alla delar (Lohmander, Lundeborg & Persson, 
2017). Parametrarna som ingår är passiva och aktiva talavvikelser. De passiva 
parametrarna omfattar klusilernas tryckstyrka och nasalt luftläckage. De aktiva innefattar 
artikulation i form av tillbakadragen artikulation och nasala/faryngeala frikativor 
(Lohmander m.fl., 2015). Velofarynxfunktion och förståelighet och hyper- och 
hyponasalitet skattas perceptuellt på allt insamlat material enligt en 3-gradig skala 
(Lohmander m.fl., 2017). 

Studiens signifikans 

PRS är en outforskad diagnos i svensk litteratur. Vid eftersökningar i tillgängliga 
databaser hittas ingen publicerad forskning gjord på svenska barn med diagnosen. Bristen 
på information om denna patientgrupp gör det svårt att säkerställa optimal och jämlik 
vård. Det finns ett stort behov av dokumenterad kunskap om patientgruppen.  

Del 1 

Syfte & Frågeställning 

Syftet med den första delen av denna studie är att öka kunskapen kring vården av barn 
som fötts med isolerad Pierre Robin sekvens i den norra sjukvårdsregionen mellan 2009 - 
2017. Information som eftersöks av vårdgivare gäller bland annat prevalens, förekomst av 
andning- och ätsvårigheter samt vårdinsatser relaterade till andning, ätande och 
gomspalt. Utifrån detta skapas frågeställningarna: 
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• Hur många barn föddes med isolerad PRS i den norra sjukvårdsregionen mellan 
2009 - 2017? 

• Hur stor andel av barnen hade andning- och ätsvårigheter? 

• Vilka vårdinsatser gällande andning och ätande gavs till barnen under det första 
levnadsåret?  

• När sattes andnings- och ätinsatserna in och hur länge varade de?  

• När opererades gomspalten? 

Metod  

Deltagare 

Enligt den lokala databasen fanns 14 barn i norra sjukvårdsregionen med isolerad PRS 
som fötts mellan 2009 – 2017. Tre av åren föddes inget barn med isolerad PRS. Övriga år 
föddes i snitt 2,0 barn. Antalet jämfördes mot en landstingsdatabas (barn- och 
ungdomsklinikens Diver) och ett nationellt kvalitetsregister för LKG för att försäkra oss 
om att vi inte missat något barn.  

Inklusionskriterierna var: 

• Diagnos isolerad PRS. 

• Födda i Norra sjukvårdsregionen. 

• Födda mellan 2009 – 2017. 

• Gomkirurgi utförd vid NUS. 
 

Två deltagare exkluderades då de var födda utanför regionen, varav en var 
utlandsadopterad. Ytterligare två tackade nej till medverkan i studien. Ett av barnen som 
tackade nej visade sig senare ha ett syndrom och skulle ha exkluderats i ett tidigare urval 
på grund av samförekommande syndrom. Medgivande inhämtades från 10 deltagare 
(Bilaga A) som fötts på någon av de 10 förlossningsklinikerna i norra regionen. Av dessa 
var sex flickor och fyra pojkar.  Ytterligare bakgrundsinformation om deltagarna 
presenteras i Tabell 1.  
 
Tabell 1 De 10 deltagarnas bakgrundsinformation  
    M / SD  n (%)  
Antal barn        10  
Kön flicka  6 (60%) 

 pojke  4 (40%) 
Födelsevecka  född >37     9 (90%)  
   född ≤37     1 (10%)  
Födelsevikt (g)     M = 3530,4     
      SD = 528,16     
Tilläggsdiagnos förekommer        2 (20%)*  
Spalt i mjuka och hårda gommen        10 (100%)  
    
 *Hos ett barn förekom tre tilläggsdiagnoser och hos ett barn förekom en tilläggsdiagnos.  

Materialinsamling 

Materialinsamlingen skedde genom en journalgenomgång. Tillstånd för att få tillgång till 
berörda patienters journalanteckningar inhämtades från relevanta kliniker vid NUS. Ett 
journalformulär (Bilaga B) utformades och diskuterades med en erfaren logoped från 
barnkliniken. Den information som inhämtades utifrån journalformuläret var vårdinsatser 
gällande andning, ätande och gomspalt. Kartläggningen av andning och ätande omfattade 
barnens första levnadsår.  

För att uppnå god överensstämmelse vid datainsamling lästes de två första 
journalerna av båda författarna tillsammans. Sedan lästes en journal av båda författarna 
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men oberoende av varandra. Dessa data jämfördes för att avstämma att inhämtningen 
följde samma ramar. De resterande journalerna delades upp på de två författarna för 
individuell genomgång. De oklarheter som uppstod i de individuella genomgångarna 
diskuterades. Oklarheterna bestod främst av olika medicinska begrepp. Då 
datainsamlingen för samtliga journaler var genomförd utförde handledaren ett stickprov 
på en av vardera författares individuellt bedömda journaler. Detta för att säkerställa god 
kvalitet och överensstämmelse i datainhämtning. Den visade sig överensstämma med 
författarnas journalgenomgång. I de fall då informationen inte fanns i journalen ringde 
författarna till vårdnadshavarna för svar (Tabell 2). 
 
Tabell 2 Information som kompletterats genom telefonsamtal med vårdnadshavare 

 n (%) 

Födelsevecka 1 (10%) 

PRS-diagnosen sattes efter (dagar) 3 (30%) 

Inneliggande (dagar) 4 (40%) 

Näskantarell, duration 1 (10%) 

Nasogastrisk sond, duration  1 (10%) 

Råd sovposition 2 (20%) 
  

Resultat 

Prevalensen barn födda med isolerad PRS i norra regionen under 2009 – 2017 var 1/6656 
levande födda. Detta beräknades utifrån de 11 barn som identifierats utifrån de databaser 
som genomsöktes vid studiens början samt befolkningsstatistik från Statistiska 
centralbyrån (”StatistiskaCentralbyrån”, u.å.). 

Del 1 omfattade alla deltagare som gett sitt medgivande (n= 10). Vid födseln var 
barnen inneliggande 37,6 dagar (SD = 25,99) och fick sin PRS – diagnos efter 8,3 dagar 
(SD = 5,85). Information om vilka insatser som getts gällande andning och ätande under 
det första året och hur länge de varade är samlade i tabell 3 – 4. Samtliga tre barn som fick 
CPAP fick även näskantarell och råd om sovpositionering.  
 
Tabell 3 Vårdinsatser gällande andning och deras duration  
   M / SD Min - max n (%) 
Tracheostomi  0   0 
Näskantarell*      5 (50%) 
  duration (dagar)** M = 21 1 - 49  
   SD = 19,71     
Tungsutur      6 (60%)*** 
CPAP      3 (30%) 
  duration (dagar) M = 3,67 1 - 6   
   SD = 2,05     
Råd sovposition      9 (90%) 
Apnélarm/saturationsmätare      9 (90%) 
Respirator       1 (10%) 
     
* Inom detta begrepp inkluderas nässvalgstub, trachealtub och nästub då de här har använts i samma syfte. 
** Durationen är baserad på fyra av barnens journalanteckningar. Hos det femte barnet fanns inte denna information. 
*** Alla barn som fick tungsutur fick den i samband med gomoperationen. Tungsuturen togs bort dagen efter. 
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Tabell 4 Vårdinsatser gällande ätande och deras duration 

   M / SD Min - max n (%) 

Nasogastrisk sond       10 (100%) 

  duration (veckor) M = 22,4 2 - 39   

   SD = 11,57     

PEG/knapp      3 (30%) 

  duration (veckor) M = 54,67 30 - 91   

   SD = 26,23     

Råd ätpositionering      10 (100%) 

Amning      0 (0%) 

Flaskmatning / försök till      10 (100%) 

  Special Needs-flaska     8 (80%) 

  Nuby-flaska      1 (10%) 

  Special Needs + Easy feed     1 (10%) 
     

 
Information relaterat till gomoperation och eventuella påföljande komplikationer är 
samlade i tabell 5. 
 
Tabell 5 Information relaterad till gomoperationen 

   M / SD n (%) 
Genomgått gomoperation 
mjuka     9 (90%)* 

Genomgått gomoperation hårda     9 (90%)* 

Operationsmetod enstegsslutning (av n = 9)   9 (100%) 

  Sommerlad (av n = 9)    9 (100%) 

Ålder vid gomoperation (mån)   M = 15,89   

    SD = 3,60   

Komplikation efter operation     2 (20%) 

  
täthet, svårt med andning  
(av n = 2)   1 (50%) 

 restspalt (av n = 2)   1 (50%) 
    

*Ett av barnen i studien har ännu inte uppnått åldern för att genomgå operationen 

Diskussion 

Syftet med del 1 av denna studie var att öka kunskapen om barn med isolerad Pierre Robin 
sekvens födda i norra sjukvårdsregionen mellan 2009 – 2017 och de vårdinsatser de fått. 
Frågeställningarna rörde prevalens, andel barn med andnings- och ätsvårigheter samt 
vilka vårdinsatser som getts relaterade till andning, ätande och gomspalt. 

Prevalensen barn med isolerad PRS låg på 1/6656 levande födda i norra regionen. 
Vidare föddes 38 barn med spalt i hårda och mjuka gommen i norra regionen under 2009 
– 2017 (K. Brunnegård, personlig kommunikation, 20 april 2018). Det innebar att för den 
perioden var prevalensen för antal födda barn med isolerad PRS per antal barn födda med 
spalt i hårda och mjuka gommen 1/3,45 barn. Prevalenssiffrorna i denna studie för barn 
födda med PRS låg högre än internationella siffror som rapporterats ligga mellan 1/8500 
– 1/14000 födda barn (Mackay, 2011). Att prevalensen för PRS i norra regionen var högre 
än internationellt är anmärkningsvärt då barnen i föreliggande studie fått diagnos enligt 
enhetliga nationella kriterier och tilläggssyndrom hade blivit uteslutna. Internationellt 
finns en stor osäkerhet vad gäller prevalenssiffrornas tillförlitlighet eftersom det skiljer sig 
åt huruvida syndrom exkluderas eller inkluderas samt hur detta redovisas i studier. De 
snäva svenska diagnoskriterierna borde alltså snarare ha resulterat i lägre prevalens i 
norra regionen än internationellt. De höga prevalenssiffrorna i norra regionen kan 



12 
 

möjligtvis tillskrivas det faktum att det finns en diagnostisk konsensus i Sverige och att 
vårdgivarna vet med säkerhet när diagnosen ska sättas. Det skulle kunna tänkas att den 
internationella oenigheten leder till att barn med PRS missas av vården. Eftersom isolerad 
PRS inte uppkommer av en genetisk orsak utan är en följd av trånga förhållanden i 
livmodern (Hardwicke m.fl., 2016) är det osannolikt att tänka att andelen barn födda med 
isolerad PRS de facto skulle vara högre i norra Sverige än i andra länder. 

PRS - diagnos sattes i genomsnitt vid 8 dagars ålder. I samtal med ett fåtal föräldrar 
där den informationen saknades i journalsystemet framkom att det fanns barn som fått 
sin diagnos vid 3 veckors ålder. Dessa barn var födda och vårdade vid andra sjukhus i 
norra sjukvårdsregionen och inte vid NUS. 

Resultaten av kartläggningen visade som väntat att gruppen var mycket heterogen 
vad gällde förekomst och grad av andnings- och ätsvårigheter (Breugem & Mink van der 
Molen, 2009). De vanligast förekommande svårigheterna involverade sex barn som fick 
insatser både för andning och ätande.  

Andning. 

Alla barn i studien hade andningssvårigheter och nio av dessa fick vårdinsatser för det. 
Fyra av de nio barnen fick inga andra andningsinsatser än information om 
sovpositionering. Värt att notera var att inget av barnen hade isolerade 
andningssvårigheter. Det finns ingen uppenbar förklaring till detta, men det skulle kunna 
bero på att då andningen är påverkad blir hela sugcykeln störd (Geddes m.fl., 2012).  

I många internationella studier omnämns osteodistraktion, tracheostomi och 
långvarig tungsutur (där tungan har fästs i underläppens insida) som de mest använda 
metoderna för barn med PRS då magpositionering och näskantarell inte fungerar (Qaqish 
& Caccamese, 2009; Schaefer & Gosain, 2003; Vatlach m.fl., 2014). Många barn i 
ovanstående studier hade stora svårigheter att andas själva. Föreliggande studie visade att 
andningsinsatserna som användes i norra sjukvårdsregionen enbart var icke-invasiva. 
Skillnaderna i val av andningsinsatser kan ha många orsaker. Dels skulle det kunna vara 
så att vårdkedjan i norra regionen är mer effektiv eller att barnen i den aktuella studien 
inte hade lika stora andningssvårigheter. Det skulle också kunna bero på skillnad i 
vårdriktlinjer i Sverige och andra länder, olika medicinska/kirurgiska traditioner eller att 
barn i de internationella studierna hade tilläggsproblematik som inte kunnat påvisas än. I 
årsrapporten för kvalitetsregistret för barn med Läpp-, käk- och gomspalt (2017) kan man 
se att Umeå ligger på plats tre av sex LKG-centra i Sverige vad gäller registrerad 
tilläggsproblematik (syndrom, missbildningar, utvecklingsstörning och så vidare) hos 
barn födda med LKG. Anledningen till resultatet är inte entydigt utan skulle å ena sidan 
kunna betyda att Umeå har goda rutiner och resurser för genetiska utredningar och 
därmed identifierar en mycket stor del av den tilläggsproblematik som förekommer. Det 
skulle å andra sidan kunna tyda på att det av någon anledning förekommer fler syndrom i 
regionen. 

Inget av barnen i studien fick tracheostomi. I journalerna framkom att det 
övervägdes för ett barn, men att andningssvårigheterna slutligen kunde behandlas med 
näskantarell, CPAP och magpositionering. Vidare förekom den mindre invasiva 
tungsuturen som används av plastikkirurgen som utför gomslutningarna vid NUS där 
tungsuturens tråd tejpades fast på kindens utsida för att säkra andningen under 
gomoperationen. Suturen togs bort inom ett dygn hos samtliga barn. Icke-invasiv 
behandling har stöd i internationell forskning (Mondini m.fl., 2009; Tashima, Ikeda, & 
Kawano, 2014).  

Syrgas användes för vissa barn, men tydlig information angående detta fattades i 
många fall och författarna valde att utesluta den parametern ur resultatet. Det är osäkert 
hur detta påverkade resultaten i studien. Vid inspektion av data för de barn där 
parametern fanns med kunde inget samband ses mellan behandling med syrgas och 
ytterligare andningsinsatser. 

Vid samtal med föräldrar framkom även i vissa fall information som pekade på att 
barnen hade haft större andningssvårigheter än vad som framkom i de journaler vi hade 
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tillgång till. Denna information kunde inte tas med i resultatet då barnen i vissa fall var 
inneliggande för övervakning utan andra vårdinsatser. De uppfyllde alltså inte de variabler 
som ingick i studien trots att deras andning var mycket påverkad. Det ger dock en 
förklaring av diskrepansen mellan de långa vårdtiderna och givna vårdinsatser i denna 
studie.  

Ätande. 

Ätande befanns vara problematiskt hos samtliga tio barn och alla hade initialt NG-sond 
som deras främsta nutritionskälla. Enligt en metastudie (Reid, 2004) är NG-sond väldigt 
vanligt hos barn med PRS till skillnad från barn med LKG där det sällan används. En 
anledning till detta skulle kunna vara att andningen hos barn med PRS ofta är så pass 
påverkad att ätande via munnen blir svårt (Geddes m.fl., 2012). Dessutom är tungan 
oflexibel och upptar ett stort utrymme i munhålan vilket i sig gör det svårt att 
åstadkomma sugrörelser. Försök till flaskmatning skedde för alla barn och många barn 
intog en del av målen den vägen. Det fanns fall då flaskmatning inte fungerade men 
information fattas om barnen hade någon ytterligare näringskälla än NG-sond. Enligt 
tidigare nämnd definition av amning fastställdes att barnet behöver en fungerande 
förmåga att skapa undertryck i munhålan för att suga mjölken ur bröstet. Dessutom krävs 
en fungerande sväljning och andning (Geddes m.fl., 2012). Barn med PRS har inte den 
anatomiska strukturen som krävs för amning. Amningsförsök gjordes i vissa fall men 
författarna fann inga indikationer på fungerande amning i journalerna.  

Hur länge ätinsatserna behövdes varierade kraftigt mellan barnen. Några barn hade 
behov av enteral nutrition i nästan 2 år, vilket sträckte sig långt över det året som 
kartläggningen gällde. Andra barn hade endast behov av NG-sond i två veckor. I samtliga 
fall ansågs barnens gomspalt, glossoptos och de relaterade andningssvårigheterna vara 
anledningen till ätsvårigheterna. I ett fall nämndes även dysfunktion i musklerna i 
svalgväggen som en möjlig orsak till de specifika sväljsvårigheterna. Detta har 
uppmärksammats av Abadie m.fl. (2002) och Baujat m.fl. (2001) som menar att 
problemen kan ha sin grund i en störning i hjärnstammen.  

I en studie av Lidsky, Lander och Sidman (2008) sågs ett samband mellan tidiga 
andningsinsatser och minskade ätsvårigheter. Vid en inspektion av data i föreliggande 
studie kunde varken detta eller något annat samband hittas mellan andnings- och 
ätsvårigheter. En anledning till frånvaro av samband kan vara det begränsade antalet 
studerade barn eller att inget samband finns.  

Gomoperation. 

Alla vårdnadshavare fick initialt information om att operationen skulle ske i två steg. Dock 
bestämdes under samtliga operationer att en enstegsslutning var genomförbar. Alla 
operationer utfördes med Sommerladmetoden och av samma plastikkirurg. I genomsnitt 
var barnen 15,89 månader gamla vid operationstillfället och spridningen 11 månader – 20 
månader. I enstaka fall uppgavs att anledningen till den uppskjutna gomoperationen 
berodde på förkylning hos barnet. I en internationell studie diskuterades gomslutning hos 
55 barn med isolerad PRS (Stransky m.fl., 2013). Gruppen delades in i två undergrupper 
baserat på vilken typ av andningsinsatser de fått; icke-invasiva insatser (sovpositionering) 
och kirurgiska insatser (tracheostomi och tungsutur). Signifikanta skillnader sågs mellan 
de två undergrupperna gällande tidpunkt för gomslutning. För gruppen barn som fått 
icke-invasiva andningsinsatser utfördes enstegsslutning vid en genomsnittlig ålder av 13 
månader (spridning 8 månader – 2,4 år. För gruppen som behandlats med kirurgiska 
metoder utfördes gomslutningen vid 14,5 månader (spridning 8 månader – 2,1 år). Denna 
skillnad kan härledas till grad av andningssvårigheter då barnen med högre grad av 
svårigheter var i behov av mer invasiva insatser. En intressant observation är dock att 
PRS-gruppen i föreliggande studie låg närmare gruppen som behandlats med kirurgiska 
insatser i tidpunkt för gomslutning. Detta trots att alla barnen i den aktuella studien 
behandlats icke-invasivt. Det bör tilläggas att PRS-gruppen i Stransky m.fl. i sin helhet 
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hade en hög förekomst av täthet i luftvägarna och förvärrade andningssvårigheter post-
gomslutning. Något som skulle kunna indikera att gomslutningen skett för tidigt. 

 Stransky m.fl. (2013) visade att postoperativa fistlar och talförbättrande kirurgi var 
vanligare hos barn med PRS än hos barn med LKG. I denna studie upptäcktes en restspalt 
hos ett barn som slöts vid 25 månaders ålder. Anledningen till att den kallades restspalt 
och inte fistel var att öppningen var stor. Begreppet fistel brukar användas när det gäller 
mindre öppningar. Vad gäller den ökade förekomsten av talförbättrande kirurgi utförs den 
oftast vid en senare ålder och ingick inte i denna studie (Marques m.fl., 2005). 

 Vidare fick ett av barnen ökade svårigheter med andning efter gomslutningen då 
utrymmet i munhålan och svalget blev för trångt, något som kan hända hos barn med PRS 
om käkens tillväxt inte är tillräcklig vid gomslutning (Marques m.fl., 2005). 

Tilläggsdiagnoser. 

De tilläggsdiagnoser som påträffades förekom hos två barn. Det första barnet föddes några 
dagar för tidigt och hade tre tilläggsdiagnoser. Det andra barnet hade endast en 
tilläggsdiagnos. En av diagnoserna, som fanns hos båda barnen har inte någon påverkan 
på andning och ätande. De övriga två diagnoserna skulle kunnat ha haft inverkan på givna 
vårdinsatser beträffande andning och ätande, men följderna bedömdes vara minimala. 
Dessutom utmärkte sig barnets insamlade data inte från de övriga deltagarna.  

Metoddiskussion 

En av studiens främsta begränsningar var att data samlades in retrospektivt. Detta 
innebar att endast befintlig information i journalerna kunde inhämtas. Barn som föddes 
på andra sjukhus än NUS hade i regel mindre tillgänglig dokumenterad information om 
vårdinsatser och hur länge de varade. För att komplettera denna information kontaktades 
barnens vårdnadshavare via telefon. För några av barnen skedde vårdinsatserna långt 
tillbaka i tiden, vilket möjligen gjorde informationens exakthet mer oprecis. Vid samtal 
med föräldrar framkom ytterligare information om barnens andning efter 
sjukhusvistelsen på NUS som bland annat inkluderade långa sjukhusvistelser utan några 
särskilda insatser än vad som framkom i resultatet.  

Vidare fanns det vid journalgenomgången en risk att läsaren tolkade information 
olika beroende på tidigare erfarenheter och kunskap. Den största källan till olika tolkning 
av journalinformation utgjordes av avsaknaden av en tydlig amningsdefinition. Detta 
diskuterades, åtgärdades och relevanta stycken i journalerna lästes igen. 

I och med det låga antalet barn var författarna medvetna om att studien både måste 
genomföras och redovisas med största respekt och hänsyn till deltagarnas integritet. 

En av studiens styrkor var att den utfördes på konsekutivt födda barn och att alla 
gomoperationer hade utförts av samma plastikkirurg och med samma operationsteknik. 

Slutsatser 

I norra regionen föddes 11 barn med isolerad PRS mellan 2009 – 2017. Det innebar en 
prevalens på 1/6656 levande födda barn. I enlighet med tidigare studier hade barnen med 
PRS i denna studie svårigheter med andning och ätande. Alla barnen hade 
andningssvårigheter av olika grad. Samtliga barn hade även svårigheter med ätande och 
mottog enteral nutrition. Andnings- och ätinsatserna pågick olika lång tid med stor 
spridning. Alla 10 barn som ingick i studien hade både spalt i hårda och mjuka gommen. 
Den genomsnittliga åldern vid gomslutning var 15,89 månader.  
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Del 2 

Syfte & Frågeställning 

Syftet med den andra delen av denna studie är att bidra med information om talet hos 
barn med isolerad Pierre Robin sekvens födda i den norra sjukvårdsregionen. Del 2 syftar 
också till att kartlägga hur många av barnen i PRS-gruppen hade haft återkommande 
SOM. Mot den bakgrunden skapas följande frågeställningar: 
 

• Skiljer sig konsonantproduktion och nasalitet åt mellan barn med PRS och en 
kontrollgrupp med typiskt utvecklat tal vid 3 års ålder? 

• Hur stor andel av barnen i PRS-gruppen hade haft återkommande SOM?  

Metod 

Deltagare 

Av de barn i del 1 som uppnått en ålder av 3 år och därmed gjort sin talinspelning i 
samband med en LKG-konferens inkluderades i studiens andra del. Detta resulterade i 
åtta barn. Ett barn visade sig ha för få yttranden och exkluderades vid beräkning av 
artikulationsvariablerna. Barnet kunde ingå i nasalitetsbedömningen då det fanns 
tillräckligt med material för att bedöma variablerna som ingick. För mer information om 
PRS-gruppen och talinspelning se Tabell 6. 
 
Tabell 6 PRS-gruppen: Antal barn och omständigheter kring talinspelning  

   M / SD n (%) 

Antal barn    8 

Kön flicka  4 (50%) 

 pojke  4 (50%) 

Ålder vid talinspelning (mån)  M = 36,38  

  SD = 0,86  

Inspelningen gjord* studio  6 (75%) 

 behandlingsrum   1 (12,5%) 

Samspel under inspelning med logoped   6 (75%) 

 föräldrar   2 (25%) 
    

*variabel okänd för ett barn   

 
En kontrollgrupp användes. Kontrollgruppen bestod av åtta 3-åringar med typiskt 
utvecklat tal. Alla barn var svenskfödda och talade svenska utan brytning. Inspelningarna 
var en del av ett tidigare projekt och medgivande för medverkan i framtida studier fanns 
(Fransson & Philipsson, 2012).  

Materialinsamling 

PRS-gruppens ljudfiler var sedan tidigare gjorda ljudinspelningar som samlats in vid ett 
rutinbesök vid 3 års ålder där en inspelning av talet ingår. Inspelningarna bestod av ord 
som eliciterades via bildbenämning. Sex av inspelningarna gjordes i en ljudisolerad studio 
på logopedmottagningen, NUS, med huvudburen mikrofon (Sennheiser MKE 2 P-C) med 
tillhörande mjukvara (Tascam US-144 MK II). En av inspelningarna gjordes i 
behandlingsrum med en bordsmikrofon (M-Audio MobilePre) med tillhörande mjukvara 
(SoundSwell). För en inspelning fanns ingen information om var den hade gjorts. Samtliga 
inspelningar utfördes av två erfarna LKG-logopeder, varav handledaren för denna studie 
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var den ena. Under inspelningstillfället samspelade sex barn med logoped och två barn 
med sina föräldrar. 

Ljudinspelningar från kontrollgruppen hade spelats in av Fransson och Philipsson 
(2012) på förskolor, skolor och i hemmiljö i Umeå med en bärbar digital inspelare 
(Tascam DR–08). Vid tre inspelningar användes röstmemofunktionen på en iPhone 4s. 
Alla ljudfiler upplevdes vid redigering hålla god lyssnarkvalitet. Information om förekomst 
av återkommande SOM och eventuella relaterade hörselnedsättningar hos PRS-gruppen 
inhämtades från barnens journaler.  

Talmaterial 

Orddelen, arbetsblad 1 (Bilaga C), från taltestet SVANTE (Lohmander m.fl., 2015) 
användes vid alla inspelningar. Arbetsblad 1 består av 64 ord; 59 orala konsonanter och 
fem nasala konsonanter. Orden i testet är uppbyggda så att ett ljud i varje ord är det 
målljud som påverkas mest av VPI eller en strukturell defekt. Övriga ljud i ordet har valts 
för att ge minsta möjliga påverkan på målljudet. 

Målljuden innefattar orala konsonanter (ljud som produceras med någon sorts 
hinder i munhålan), orala vokaler (ljud som produceras i munhålan utan några hinder) 
och nasala konsonanter (ljud som passerar genom näshålan då velofarynx är sänkt och 
hinder i munhålan finns). De orala konsonanterna som ingår i arbetsblad 1 är fem klusiler; 
/p/, /b/, /t/, /k/, /g/ och de två frikativorna /f/ och /s/. De nasala konsonanterna är /m/, 
/n/, /ŋ/. Alla konsonanter förekommer i initial, medial och final position i orden. 
Hypernasalitet bedöms på vokaler på de nio första orden. Hyponasalitet bedöms på 
nasaler i de fem sista orden (Lohmander m.fl., 2017). 

Om barnet inte benämner bilder spontant får tre olika eliciteringsstrategier 
användas. Den första innebär att ge barnet ett ofullständigt påstående där barnet får fylla i 
det eftersökta ordet till exempel ”Det här är inte en mamma, det är en … (pappa).” Den 
andra strategin är att fråga barnet till exempel ”vad är det?” Tredje och sista strategin är 
att fråga barnet till exempel ”är detta en bil eller en sil?” Om ingen av dessa strategier 
fungerar kan man använda eftersägning (Lohmander m.fl., 2015).     

Redigering av ljudfiler 

PRS-gruppens ljudfiler fördes över från VoiceJournal i journalsystemet NCS Cross och 
sparades i .wav-format på ett kodat USB-minne. Filerna redigerades i SoundSwell. De 
inspelade målorden klipptes ut och fördes in i en ny fil samt separerades med tre 
sekunders paus mellan varje ord. Kontrollgruppens ljudfiler var sedan tidigare redigerade 
i Audacity 2.0.0 och hade samma format som PRS-gruppens filer. Alla inspelningar 
avidentifierades och randomiserades. De tilldelades en siffra som spelades in som en kort 
sekvens av en av författarna i början av filerna. En kodnyckel skapades som endast 
författarna hade tillgång till. Fem inspelningar valdes slumpmässigt ut och duplicerades 
för analys av intrabedömarreliabilitet. Tre inspelningar slumpades från PRS-gruppen och 
de övriga två från kontrollgruppen. 

Perceptuell bedömning 

Bedömning av artikulation, velofarynxfunktion och hyper- och hyponasalitet utfördes av 
de två logopeder som genomfört inspelningarna. Båda logopederna har lång erfarenhet av 
perceptuell bedömning av tal hos LKG-patienter. De benämns hädanefter som bedömare 1 
respektive bedömare 2. 

Bedömningarna skedde i ett tyst rum med hörlurar av god kvalitet (Sennheiser HD 
280 Pro). För transkription av målljud användes halvsnäv fonetisk transkription som 
utgick från IPA (International phonetic association, 2005) och extIPA (International 
phonetic association, 2015). Halvsnäv transkription innebär här att målljuden 
transkriberas med diakritiska tecken som representerar vanliga talavvikelser vid LKG 
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(Lohmander m.fl., 2015). Bedömningarna gjordes enligt mall från SVANTE (Lohmander 
m.fl., 2015) samt lyssnarinstruktioner (Bilaga D).  

De artikulatoriska måtten innefattade PCC-A (Shriberg, Austin, Lewis, McSweeny & 
Wilson, 1997), PCP, PCM, artikulationsavvikelser FVF och artikulationsavvikelser BVF 
(Klintö m.fl., 2011; Lohmander m.fl., 2015). De två logopederna gjorde individuella 
transkriptioner av samtliga ljudfiler. Bedömarna fick vid några tillfällen göra om 
bedömningar av enskilda ord och i ett fall en hel bedömning. Den ena orsaken var att 
några av målorden blivit för snävt redigerade och redigerades därför igen för ny 
bedömning. Den andra orsaken var att det vid några tillfällen var svårt att urskilja vilka 
ord barnen sagt, vilket gjorde att fel målljud transkriberades. Vid dessa tillfällen ringade 
författarna in de sagda orden så bedömarna kunde göra en andra bedömning av rätt 
målord. 

Velofarynxfunktion och nasalitet bedömdes utifrån hela inspelningen och fördes in i 
en särskild blankett (Bilaga E). Den bedömare som hade högst intrabedömarreliabilitet 
utsågs till huvudbedömare för nasalitetsvariablerna. Det innebar att endast dennes 
nasalitetsbedömning redovisades i resultatet. Både hyper- och hyponasalitet bedömdes 
men eftersom några barn saknade de ord som hyponasalitet bedöms utifrån kommer 
denna variabel inte att rapporteras. 

Analys av transkriptioner 

Transkriptionerna fördes in i SVANTE Minimum Standard Set (Bilaga F), en förkortad 
version på 30 ord som innehåller alla målljud som testas i SVANTE (Lohmander m.fl., 
2017). Ett procentmått räknades ut för de olika variablerna (PCC-A, PCP, PCM, FVF och 
BVF) enligt beskrivning av Klintö m.fl. (2011). Procentmåtten från de båda bedömarna 
slogs ihop och ett genomsnittligt procentmått utgjorde måttet för den slutliga analysen.  

För att fastställa vilka åldersadekvata artikulationsvariationer som skulle tillåtas i 
beräkningen av PCC-A användes normerad data insamlad från 102 3-åringar (Lohmander 
m.fl., 2017). Dessa var: förvrängningar av /s/, /ɕ/, /ɧ/, förenklingar av /r/, tryckreducerad 
artikulation och hörbart nasalt luftläckage. 

Talavvikelser som ansågs ha fonologiska orsaker snarare än artikulatoriska räknades 
inte med i avvikelser FVF och BVF utan behandlades separat i enlighet med Lohmander 
m.fl. (2015). Exempel på dessa är klusilering och h-sering. En fonologisk process ansågs 
regelbunden om den förekom i minst 20% av individens sagda ord hos minst 10% av 
barnen (Klintö m.fl., 2014). SVANTE manualen (2015) användes som referens för 
åldersadekvata fonologiska processer. Dessa jämfördes med data från kontrollgruppen. 
Kontrollgruppens data ansågs stämma överens med referenserna och användes för att 
fastställa PCC-A. Antal och typ av avvikande artikulation och fonologiska processer 
noterades för samtliga barn.       

Reliabilitet 

Samtliga barn i PRS-gruppen hade träffat någon av de två bedömarna vid talinspelningen, 
vilket kan ha minskat objektiviteten i talbedömningarna. Logopederna ombads skriva 
namn på de barn som kunde identifieras utifrån ljudfilen. Av 21 ljudfiler kunde en av 
logopederna identifiera ett av barnen.  

Interbedömarreliabilitet beräknades för PCC-A, PCP, PCM, FVF och BVF med 
intraklasskorrelationskoefficient (ICC) med tvåvägs blandeffekt. ICC-värdet för PCC-A var 
0,984, för PCP 0,959 och för PCM 0,973. Det innebär att interbedömarreliabiliteten på 
dessa delar var utmärkt. ICC-värdena för talavvikelser FVF och BVF var något lägre 
(0,846; 0, 676) men trots det utmärkt respektive god. 

Vidare beräknades intrabedömarreliabiliteten för artikulationsvariablerna genom 
att räkna ut differensen i procentenheter mellan första och andra bedömningen av de fem 
duplicerade ljudfilerna. Den genomsnittliga differensen i procentenheter för bedömare 1 
var: PCC-A (3,38), PCP (3,08), PCM (1,6), FVF (1,26) och BVF (0) med en max-differens 
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på 6,7 för variabeln PCM, vilket innebar två ord. För bedömare 2 var differensen i 
procentenheter: PCC-A (3,64), PCP (3,14), PCM (2,44), FVF (2,14) och BVF (0) med en 
maxdifferens på 6,7 för variabeln PCP vilket motsvarade 2 ord. Intrabedömarreliabiliteten 
ansågs vara god för båda bedömarna. 

Vad gällde nasalitetsvariablernas inter- och intrabedömarreliabilitet räknades dessa 
ut med vägd Kappa, procent exakt överensstämmelse (percent exact agreement) och 
procent nära överensstämmelse (percent close agreement) där ett skalstegs differens 
godtogs. En av bedömarna hade satt ”ej bedömd” för variablerna hyponasalitet och 
hypernasalitet vid tre respektive ett tillfälle. I dessa fall räknades procentsatsen ut enbart 
på de befintliga bedömningarna. 

Interbedömarreliabiliteten för nasalitetsbedömningarna beräknades vara mellan 
68,8% (VPI) och 92,2% (hyponasalitet) beräknat för exakt överensstämmelse. För nära 
överensstämmelse låg variansen mellan 93,3% (hypernasalitet) och 100% (hyponasalitet). 
Interbedömarreliabiliteten ansåg vara god till mycket god. Vid beräkning av vägd Kappa 
låg interbedömarreliabiliteten mellan 0,48 till 0,65; en samstämmighet som ansågs vara 
måttlig till god, se tabell 7. Få deltagare i studien kan ha inneburit en försvagning av 
Kappa-värdet.  
 
Tabell 7 Interbedömarreliabiliteten för nasalitetsparametrarna vad gäller exakt 
överensstämmelse, nära överensstämmelse och vägd Kappa 

 
Exakt 
överensstämmelse 

Nära 
överensstämmelse 

Vägd  
Kappa* 

Hypernasalitet 80,0% 93,3% 0,53 

Hyponasalitet 92,2% 100,0% 0,65 

Velofarynxinsufficiens 68,8% 93,8% 0,48 
    

* Vägd kappa baseras på värdena för exakt överensstämmelse. 
 
Intrabedömarreliabiliteten hos bedömare 1 var 100% beräknat för exakt 

överensstämmelse på alla nasalitetsvariabler. För bedömare 2 varierade 
intrabedömarreliabiliteten mellan 60% (hypernasalitet) och 100% (hyponasalitet) 
beräknat för exakt överensstämmelse. Måttet för nära överensstämmelse för bedömare 2 
var 100% för alla variabler. Intrabedömarreliabiliteten bedömdes som god till mycket god. 
Bedömare 1 hade högst intrabedömarreliabilitet på nasalitetsvariablerna och utsågs till 
huvudbedömare.  

Statistiska metoder 

Statistisk analys gjordes i SPSS Statistics (version 24). För jämförelse mellan PRS-gruppen 
och kontrollgruppen vad gällde artikulationsvariabler användes Mann-Whitney U-test för 
icke – parametrisk data. Signifikansnivå sattes till p <0,05 (tvåsidigt). 

 Resultat 

Artikulationsavvikelser 

Barnen med PRS hade signifikant lägre värden vad gäller parametrarna PCC-A och PCP, 
men inte för PCM som hade ett p-värde på 0,054, se Tabell 8. 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

Tabell 8 Resultat i procent för de tre artikulationsvariablerna  

 

 PRS  
median-% (min-max) 

kontrollgrupp median-
% (min-max) Mann-   

 n = 7 n = 8 Whitney U z 

PCC-A 65,9 (15 - 93,3) 95,8 (88,4 - 100) 6,0, p = 0,009 -2,551 

PCP 78,2 (35,7 - 96,7) 97,5 (95 - 100) 3,5, p = 0,002 -2,851 

PCM 92,6 (48,2 - 96) 95,8 (91,7 - 100) 11,5, p = 0,054 -1,92 
     

Artikulationsvariablernas förekomst, medelvärde och spridning presenteras i Figur 4 – 6. 
Spridningen var större för barnen med PRS än kontrollgruppen för samtliga variabler. 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikulationsavvikelser FVF/BVF 

Artikulationsavvikelser BVF bestod av den glottala klusilen /ʔ/ antingen enskilt eller som 
en del i dubbelartikulation. PRS-gruppen hade signifikant fler fel på variabeln 
artikulationsavvikelser FVF men inte BVF i jämförelse med kontrollgruppen, se Tabell 9.  
 

Figur 6 Förekomst, medelvärde och spridning 
gällande PCM. 

Figur 4 Förekomst, medelvärde och spridning 
gällande PCC-A. 

Figur 5 Förekomst, medelvärde och spridning 
gällande PCP. 
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Tabell 9 Resultat i procent för artikulationsavvikelser FVF respektive BVF  

 

PRS  
median-% (min-max) 

kontrollgrupp  
median-% (min-max)    

 n = 7 n = 8 Mann-Whitney U Z 

FVF 7,1 (0 - 17,5) 0 (0 - 1,7) 4,5, p = 0,004 -2,95 

BVF 0 (0 - 20) 0 (0 - 0) 16,0, p = 0,189 -1,985 
     

 
Förekomst, medelvärde och spridning av talavvikelser FVF respektive BVF kan ses i Figur 
7 och 8. Spridningen var stor hos PRS-gruppen vad gäller båda parametrarna. För BVF 
fanns ett extremvärde på 20%. Ett av barnen i kontrollgruppen hade talavvikelser FVF, 
men inget av dessa barn hade talavvikelser BVF. 

Talavvikelser 

Talavvikelserna hos samtliga barn sammanställdes och redovisas i Figur 9. Endast två 
barn ur PRS-gruppen hade regelbundna processer, varav ett barn h-serade och ett barn 
hade nasala frikativor och utelämningar av finala konsonanter. Kontrollgruppen hade inga 
regelbundna processer.  
 

Figur 7 Antalet fel i procent FVF hos barnen 
med PRS och kontrollgruppen baserat på totala 
antalet sagda ord. 

Figur 8 Antalet fel i procent BVF hos barnen 
med PRS och kontrollgruppen baserat på totala 
antalet sagda ord. 
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Nasalitet 

Nasalitetsbedömningen innefattade hypernasalitet och velofarynxfunktion. Förekomst och 
grad redovisas i Figur 10 och 11. 

Hörsel 

Samtliga barn hade haft återkommande SOM och därmed fått rör insatta. Ett barn hade 
konstaterad hörselnedsättning och hade hörapparater bilateralt. Hörselnedsättningen 
försvann i och med att rör sattes in. 

Figur 11 Gradering av velofarynxfunktion hos 
PRS-, och kontrollgruppen där 0 = kompetent 
/tillräcklig, 1 = marginellt inkompetent 
/otillräcklig och 2 = inkompetent/otillräckligt. 

Figur 10 Förekomst och grad av hypernasalitet 
hos PRS-gruppen och kontrollgruppen där 0 = 
normal, 1 = lätt, 2 = måttlig/t och 3 = kraftig/t. 
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Figur 9 Förekommande talavvikelser hos barnen med PRS i jämförelse med 
kontrollgruppen. *I kategorin övrigt finns de talavvikelser som endast förekom hos en 
individ; såsom dentala klickljud, utelämnande av initial konsonant och utelämnande av 
medial konsonant. 
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Diskussion 

Syftet med del 2 av studien var att jämföra talet hos barn med PRS vid 3 års ålder med en 
jämnårig kontrollgrupp samt att fastställa hur många av barnen som haft återkommande 
SOM. 

För jämförelser av PCC-A, PCP och PCM utöver kontrollgruppen hade studier på 
barn med isolerad gomspalt varit att föredra. Dessvärre kunde författarna inte hitta några 
åldersmatchade sådana studier. För en djupare diskussion användes istället data från 
studier på 3-åriga barn med uLKG. Hur gruppen isolerad gomspalt och gruppen uLKG 
skiljer sig åt generellt vad gäller tal är inte entydigt. I en studie såg man inga indikationer 
på att VPI-relaterade talavvikelser skilde sig åt mellan barn med uLKG och barn med 
isolerad gomspalt (Pulkkinen, Haapanen, Paaso, Laitinen, & Ranta, 2001). I en annan 
studie fann man högre grad av VPI hos barn med spalt i hårda och mjuka gommen än för 
de med uLKG och de med spalt i enbart mjuka gommen (Bicknell m.fl., 2002). En risk för 
att utveckla kompensatorisk artikulation har observerats hos barn med isolerad gomspalt 
där spalten förekommer i både mjuka och hårda gommen. Detta oberoende av 
förekomsten av läpp- och käkspalt eller ej (Lohmander-Agerskov m.fl., 1993).   

PCC-A 

Resultaten visade signifikanta skillnader mellan PRS-gruppen och kontrollgruppen 
beträffande PCC-A. PRS-gruppens median låg på 65,9% (spridning 15 – 93,3%) och 
kontrollgruppens median var 95,8 (spridning 88,4 - 100).  

I en studie på 18 svenska 3-åringar med uLKG sågs lägre värden för PCC-A jämfört 
med föreliggande studie (Larsson, Schölin, Mark, Jönsson, & Persson, 2017). Medianen 
för PCC-A beräknades till 55,5% med ett spridningsmått på 19 – 93%, vilket var 10 
procentenheter lägre än PCC-A i föreliggande studie. Samtidigt finns resultat från andra 
studier på 3-åringar med uLKG där mått på PCC-A varierat mellan 50% - 76,1% (Klintö 
m.fl., 2014; Klintö & Lohmander, 2017). Många bakgrundsfaktorer som möjligtvis skulle 
kunna påverka resultatet är till exempel prevalens av otiter, olika spalttyp, 
hörselnedsättningar och olika tidpunkt och operationsmetod för gomslutning. Ett exempel 
på detta är att barnen med uLKG i Larsson m.fl. (2017) hade opererats med 
tvåstegsslutning (Göteborgsmetoden) där mjuka gommen slöts vid 6 månader och hårda 
gommen slöts vid 2 år. Alla barn i föreliggande studie genomgick enstegsslutning mellan 
11 – 21 månader. Som nämnts tidigare finns inte någon konsensus än i frågan om vilken 
den optimala metoden eller tidpunkten för gomslutning är. Därför är det inte möjligt att 
spekulera i hur skillnader i tidpunkt för gomslutning kan ha påverkat de olika PCC-A – 
resultaten mellan föreliggande studie och Larsson m.fl. Det är inte heller känt hur spalten 
hos barn med uLKG påverkar talet jämfört med barn med isolerad gomspalt. Det kan 
tänkas att den mer omfattande spalten hos barn med uLKG kan leda till högre grad av VPI 
och kompensatorisk artikulation. Dock pekar viss litteratur på att så inte är fallet (Bicknell 
m.fl., 2002; Lohmander-Agerskov m.fl., 1993; Pulkkinen m.fl., 2001).      

I en annan svensk studie där 20 stycken 3-åriga barn med uLKG ingick låg PCC på 
51,6% (21,7 – 89,8%) (Lohmander & Persson, 2008). Att dessa värden ligger lägre kan 
bero på att ingen anpassning var gjord av PCC efter ålder och att barnen därmed fick fler 
felsvar. Skillnaden kan också ha påverkats av uLKG-gruppens tidpunkt för gomslutning. 
Barnens operation genomfördes i två steg där mjuka gommen slöts vid 6,55 månader och 
hårda gommen vid 38,15 månader. Det innebär att några av barnen fortfarande hade spalt 
i hårda gommen vid talbedömningen, vilket ledde till kraftigt reducerade PCC-, PCP-, och 
PCM-värden.  

PCP 

Signifikanta skillnader mellan grupperna förelåg även för variabeln PCP. PRS-gruppens 
median var 78,2% med en spridning på 35,7 – 96,7% och kontrollgruppens median var 
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97,5% med spridningen 95 – 100%. Skillnaden berodde på hög förekomst av 
artikulatoriska fel och fonologiska processer på individnivå i PRS-gruppen. 
Artikulationsfelen var framför allt tillbakaflyttningar FVF men även till viss del BVF. De 
fonologiska processerna innefattade klusilering, h-sering och utelämningar både initialt, 
medialt och finalt. I samma studie som diskuterats tidigare gällande 20 barn med uLKG 
var gruppens PCP-median 58% (spridning 21 – 85%) (Lohmander & Persson, 2008). 
Jämfört med PRS-gruppen i föreliggande studie är detta 20 procentenheter lägre. En 
sannolik förklaring till den stora skillnaden är återigen att några av barnen i uLKG-
gruppen ännu inte hade genomgått slutning av hårda gommen.  

PCM 

För variabeln PCM sågs inga signifikanta skillnader mellan PRS-gruppens medianvärde 
på 92,6% och kontrollgruppens på 95,8%. Däremot var spridningen mellan barnen med 
PRS betydligt större (48,4%-96% respektive 91,7%-100%). Att medianen för PCM blev så 
hög berodde på att en stor del av barnen varken hade stora artikulationsavvikelser eller 
fonologiska processer som ändrar artikulationssätt (endast sporadisk klusilering). I PRS-
gruppen fanns dock två barn som hade stora artikulatoriska svårigheter som anses vanliga 
hos barn med gomspalt; artikulationsavvikelser FVF och BVF, utelämnande av 
konsonanter (initialt, medialt och finalt), dubbelartikulation och h-sering.  

De 20 barnen med uLKG i Lohmander och Perssons (2008) hade ett medianvärde 
för PCM på 69,5% (spridning 23,0 – 100%). Det kan tänkas att den stora skillnaden i PCM 
mellan uLKG-gruppen och PRS-gruppen i föreliggande studie skulle kunna tillskrivas att 
spalten även löper genom läppen och käken. Den mer omfattande anatomiska avvikelsen 
som uLKG innebär skulle kunna spela stor roll för variationen i både artikulationssätt och 
artikulationställe. 

Det bör nämnas att perceptuell bedömning av tal vid 3-års ålder kan vara svårt då 
talet både kan vara begränsat och innehålla många talavvikelser och fonologiska processer 
som stör (Persson, Lohmander, & Elander, 2006). Det kan tänkas att detta skulle kunna 
vara en bidragande orsak till skillnader i resultat.  

FVF/BVF 

Förekomsten av artikulationsavvikelser hos grupperna var högre för FVF än BVF. Det 
fanns en signifikant skillnad mellan PRS-gruppen och kontrollgruppen gällande andel 
artikulationsavvikelser FVF. En stor andel av PRS-gruppens artikulationsavvikelser FVF 
bestod av orala tillbakaflyttningar, vilket beskrivs i litteraturen som en vanlig företeelse 
hos barn med spalt (Harding & Grunwell, 1996). För fel BVF fanns ingen signifikant 
skillnad mellan grupperna. På grund av få deltagare i studien och att fel BVF endast 
förekom hos tre av barnen kunde inga slutsatser dras för den variabeln. Likväl bör nämnas 
att artikulation BVF endast förekom hos barn från PRS-gruppen men inte hos något av 
barnen i kontrollgruppen. Det är ett väntat resultat eftersom BVF är en kompensatorisk 
artikulationsstrategi typisk för barn med gomspalt (Harding & Grunwell, 1996). 

Spridningen inom PRS-gruppen var mycket stor och orsaken till detta är inte känd. 
En faktor som möjligtvis skulle kunna inverka på talutvecklingen är spaltens omfång och 
barnets ålder vid gomslutning. I en studie på 55 barn med spalt poängterar författarna 
vikten av en tidig slutning av mjuka gommen för en gynnsam talutveckling (Lohmander, 
Friede, & Lilja, 2012). I föreliggande studie var medelåldern 15,89 månader för operation, 
där mjuka och hårda gommen slöts i ett steg. Då stavelsejoller normalt sett börjar 
utvecklas vid 5 – 10 månaders ålder (Chapman & Willadsen, 2011) kan det spekuleras i 
hur en inkomplett mjuk gom påverkade dessa barns stavelsejoller. Vid jämförelse av andel 
avvikelser hos barnen i studien, förhåller sig BVF inte direkt relaterat till när slutningen av 
gomspaltsluten skedde. Ytterligare en aspekt av PRS som skulle kunna påverka 
stavelsejollret hos barn med PRS är den tillbakaflyttade tungroten. Att den sitter så långt 
bak innebär mindre rörlighet och räckvidd i tungan under den jollerperiod som är viktig 
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för den framtida talutvecklingen. Informationen om tungans rörlighet och räckvidd fanns 
inte tillgänglig i denna studie och inga samband kan därför undersökas.  

Nasalitet 

De nasalitetsparametrar som bedömdes var hypernasalitet och velofarynxfunktion. Två 
barn i PRS-gruppen bedömdes ha måttlig hypernasalitet. Samma barn bedömdes ha 
inkompetent/otillräcklig velofarynxfunktion. Det var också de två barnen som hade den 
högsta förekomsten av aktiva talavvikelser, fonologiska processer samt 
artikulationsavvikelser FVF och BVF. Samförekomsten av VPI, hypernasalitet och 
artikulationsavvikelser BVF var inte ett oväntat resultat då både hypernasalitet, passiva 
artikulationsavvikelser och BVF är direkt relaterade till VPI (Atkinson & Howard, 2011). 
Inga andra barn i PRS-gruppen eller kontrollgruppen hade någon förekomst av 
hypernasalitet eller nedsatt velofarynxfunktion. 

Stransky m. fl. (2013) påvisade signifikant högre förekomst av VPI och 
hypernasalitet hos en grupp barn med isolerad PRS jämfört med en grupp med isolerad 
gomspalt. Det spekulerades att resultatet skulle kunna bero på storleken på gomspalten. 
Den breda, u-formade spalten som ofta förekommer hos barn med PRS var svårare att 
sluta än den v-formade spalten som förekom vid isolerad gomspalt. Det resulterade i 
många fall bland annat i VPI. I föreliggande studie saknades i vissa fall information om 
gomspaltens form och storlek och hos två barn nämndes v-formade spalter i journalerna. 
För en mer omfattande diskussion beträffande samband mellan tal och gomspalt hos PRS-
gruppen behövs en närmare undersökning av barnens gomavtryck, vilket inte ingick i den 
aktuella studien.     

Hörsel 

Alla barn i PRS- gruppen hade haft återkommande SOM och fick rör inopererade. I ett fall 
fanns information i journalen att barnet haft en SOM-relaterad hörselnedsättning fram till 
dess att rör opererats in. Talbedömningen för detta barn visar många spaltrelaterade 
artikulationsavvikelser men framför allt många fonologiska processer. Då detta är ett barn 
av många som har stora svårigheter med talet i PRS-gruppen går det inte att dra några 
direkta slutsatser. För att säkert kunna spekulera om ett samband mellan barnens 
förekomst av otiter och talutveckling krävs förutom rapportering av frekvens, typ och 
duration av SOM också information om hörselnivåer (Shriberg, Friel-Patti, Flipsen, & 
Brown, 2000). Vidare fanns dessvärre ingen information om kontrollgruppens förekomst 
av otiter vilket också omöjliggjorde en jämförelse av den variabeln grupperna emellan.   

Metoddiskussion 

En av studiens begränsningar var att PRS-gruppen endast bestod av åtta barn. Ett av 
dessa barn hade för få yttranden för att kunna inkluderas i bedömning av 
artikulationsvariablerna. Med endast sju återstående bedömningar kunde eventuella 
extremvärden fått stor inverkan på resultatet. Vidare kan omtranskribering av enstaka ord 
och en ljudfil ha påverkat bedömarnas naivitet. Styrkorna var att studien gjordes på 
konsekutivt födda barn i en avgränsad geografisk region och att barnen var väldig nära 
varandra i ålder vid tiden för talinspelning. 

Slutsatser 

Del 2 av denna studie visade att barn med PRS hade större svårigheter vad gällde 
artikulation, fonologiska processer och nasalitet än kontrollgruppen. PRS-gruppen 
påvisade liknande förekomst och grad av talavvikelser som barn med uLKG från andra 
studier. På grund av få studier där barn med PRS jämförs med barn med andra spalttyper 
kan inga slutsatser dras angående likheter och olikheter grupperna emellan. Fler studier 
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på större PRS-grupper bör genomföras innan några samband kan fastställas. Man bör 
även tydligt ange om studierna avser isolerad PRS eller blandade grupper. 

Sammanfattande diskussion 

Författarna kunde vid en inspektion av data varken se några samband eller tendenser till 
samband mellan graden av de dokumenterade andnings- och ätsvårigheterna och grad av 
talsvårigheter vid 3 års ålder. Detta stämmer överens med resultatet från en studie gjord 
på 96 barn med isolerad PRS (Morice m.fl., 2018) som inte heller kunde se någon 
korrelation. Insamlad data i föreliggande studie kan dock inte utesluta att dessa faktorer 
är helt oberoende av varandra. Som tidigare nämnts upptäcktes en diskrepans mellan 
graden av barnens andningssvårigheter, tid inneliggande på sjukhus och vilka insatser 
som givits på hemsjukhusen. Det gör det omöjligt att dra några slutsatser då vårdinsatser 
inte nödvändigtvis kan likställas med hur stora barnets andnings- och ätsvårigheter var.  

Då långvariga andningssvårigheter kan senarelägga gomslutning finns också en risk 
att talutvecklingen blir försenad (Lohmander, 2011; Marques m.fl., 2005). I den aktuella 
studien fanns ett antal barn som genomgått sen gomslutning (vid ungefär 2 år) där också 
stora talsvårigheter förekom. Ett av de barnen exkluderades ur artikulationsdelen då 
inspelningen innehöll för få yttranden. Det fanns å andra sidan även barn som genomgått 
tidigare gomslutning (vid ungefär 1 år) där stora svårigheter med talet också fanns. 

Sammanfattande slutsatser 

Denna kartläggning av barn med isolerad PRS födda i norra regionen mellan 2009 – 2017 
har belyst en patientgrupp där lite information funnits tillgänglig tidigare. Barnen visade 
sig vara en heterogen grupp på många sätt, bland annat vad gällde grad av andnings- och 
ätsvårigheter och tal. Trots det sågs också en homogenitet bland dessa barn beträffande 
förekomsten av svårigheter relaterade till diagnosen PRS; alla barn hade andnings- och 
ätsvårigheter, talavvikelser och återkommande SOM. 

Då gruppen var liten kan inga generaliseringar göras till andra PRS-populationer. 
Förhoppningen är att denna diagnos-grupp ska röna större uppmärksamhet i framtiden så 
att fler slutsatser kan dras och eventuella samband mellan de olika variablerna kunna ses. 

Framtida studier 

Vid telefonsamtal med föräldrarna framkom mer information än vad som initialt 
efterfrågades. Dels information gällande barnens svårigheter som inte speglat de 
vårdinsatser som barnet fått, dels att möten med vårdpersonalen spelat stor roll i det 
upplevda bemötandet av vården. En framtida studie skulle kunna fylla i eventuella luckor 
som inte framkommit i denna studie genom att låta föräldrarna vara mer delaktiga. 

En framtida studie skulle också kunna komplettera bilden av barn med PRS födda i 
andra regioner i Sverige. Detta skulle göra det möjligt att få en större och mer 
representativ bild av barn med PRS, de svårigheter och vårdinsatser som krävts samt hur 
deras talutveckling ser ut. 

Då den norra sjukvårdsregionen är stor bor många långt ifrån NUS och är därför 
mycket i kontakt med sina hemsjukhus. Hur skiljer sig vårdinsatserna för dessa barn 
beroende på var de bor? Är omfattningen av givna vårdinsatser en reflektion av graden av 
barnets svårigheter? 
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genomgått gomoperation mjuka ja/nej    

genomgått gomoperation hårda ja/nej    

ålder vid gomoperation (månader)    

komplikation efter operation ja/nej    

Trach ja/nej    

trach, duration    

näskantarell/nasofaryngeal sond ja/nej    

näskantarell, duration    

Tungsutur ja/nej    

tungsutur, duration    

CPAP ja/nej    

CPAP, duration    

Råd sovposition ja/nej    

apnélarm/saturationsmätare ja/nej    

apnélarm, duration    

nasogastrisk sond ja/nej    

nasogastrisk sond, duration     

PEG/knapp ja/nej    

råd ätpositionering ja/nej    

ålder talinspelning (månader)    

inspelningen gjord studio/behandlingsrum    

samspel under inspelning med logoped/föräldrar    

Otiter ja/nej    

rörinsättning pga otiter ja/nej    
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Bilaga C – SVANTE arbetsblad 1 

  
 
 



35 
 

  
 
 
 
 



36 
 

Bilaga D – lyssnarinstruktioner 

Instruktioner för lyssnarbedömningar 

 

• Vid lyssning sitt i ett tyst rum och använd hörlurar av god kvalitet.  

• Lyssna max 45 minuter per tillfälle. 

• Lyssna inte då du är trött. 

• Lyssna på vart och ett av orden så många gånger som du behöver för att kunna 

transkribera. Vid byte till nästa ord är det inte möjligt att gå tillbaka till föregående 

ord.  

• Transkribera målljuden med halvsnäv transkription och fyll i avsedd ruta i arbetsblad 

1. 

• Målljud som inte går att transkribera av någon anledning markeras med /. 

• Transkribera talavvikelser vid LKG/VPI enligt lathunden i SVANTE-manualen (s. 92 – 

93).  

• Velofarynxfunktion skattas på skalan 0 – 2. 

• Hyper- och hyponasal klang skattas på skalan 0 – 3. 

• Skriv dina initialer överst på bladet.  

• Om du tror dig veta vilket barnet är - skriv dess namn på bladet.  

 

Hör av er om ni har några frågor! 

 

 

Stina H. Brown  Elin Johansson 

stinahbrown@gmail.com  elinjmail@gmail.com 

0736756894   0738167364  
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Bilaga E – nasalitetsbedömning 

NASALITETSBEDÖMNING 

 

RÖST nr __________  

Logoped: KB/JE (ringa in) 

Detta är: _________ (Fyll i om du känner igen talaren). 

 

Talet bedöms utifrån lyssning av orddelen i arbetsblad 1 från SVANTE. 

Hypernasal klang bedöms på samtliga ord i arbetsbladet. Hyponasal klang bedöms på de fem 

sista orden. 

 

Ringa in den siffra som motsvarar din bedömning 

0 = normal  1 = lätt  2 = måttlig/t  3 = kraftig/t 

Hypernasalitet 

0 1 2 3 

 

Hyponasalitet  

0 1 2 3 

 

 

 

Velofarynxfunktion – bedöms på hela inspelningen 

0 = kompetent/tillräcklig  

1 = marginellt inkompetent/otillräckligt   

2 = inkompetent/otillräckligt 

 

Ange om variabeln inte går att bedöma/inte bedömd 
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Bilaga F – SVANTE Minimum Standard Set 

  


