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Sammanfattning  

Bakgrund 

Vid bedömning av oral dysfagi kan testet Test of Masticating and Swallowing Solids 
(TOMASS) användas. Testet bedömer tugg- och sväljfunktion vid intag av fast föda. 
Normeringsvärden till testet är framtaget på kextyper som inte används i klinisk 
verksamhet i Sverige. För att kunna börja använda sig av testet i Sverige behövs därför 
normeringsvärden fastställas för en vanligt förekommande inhemsk kextyp.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att ta fram svenska normeringsvärden till testet TOMASS. 

Studien undersöker även förekomst av ålderseffekter och könsskillnader i tugg- och 

sväljfunktionen vid intaget av fast föda.  

Metod 

Studien omfattade 119 deltagare, 57 kvinnor och 62 män i åldrarna 20-80 + år, indelade i 

åldergrupper på 20-års spann. Deltagarna intog ett Guld Marie kex medan antal bitar av 

kexet, antal tuggcykler, antal sväljningar samt den totala tidsåtgången för intag av hela 

kexet observerades. Statistiska och deskriptiva analyser genomfördes för att fastställa 

normeringsvärden samt undersöka ålders- och könskillnader. 

Resultat 

Signifikanta ålders- och könsskillnader påvisades i tugg- och sväljfunktionen. Med 

stigande ålder ses en ökning av antal bitar av kex, antal tuggcykler, antal sväljningar samt 

den totala tidsåtgången vid intag av hela kexet. Åldersskillnaderna ses främst efter 60 års 

ålder. Vad gäller könsskillnader påvisades kvinnor ta fler bitar av kexet, uppvisade fler 

tuggcykler, svalde oftare samt tog längre tid på sig att inta kexet i jämförelse med män. 

Studien resulterade i en sammanställning av normeringsvärden indelat efter kön och 

ålder. 

Slutsatser 

Skillnader i tugg- och sväljfunktion finns mellan Guld Marie kex och de andra kextyper 

som tidigare fått fastställda normeringsvärden för TOMASS. Det föreligger även ålders- 

och könskillnader i tugg- och sväljfunktionen vid intag av ett Guld Marie kex. Därmed är 

det viktigt att jämförelser med normeringsvärdena vid testning görs med aktuellt kex samt 

inom rätt köns- och åldersgrupp. 
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Inledning 
 
Sväljsvårigheter, även kallat dysfagi, är oftast inget som syns men som kan ha stor påverkan 
på individen fysiskt, psykiskt och socialt (Ekberg, Hamdy, Woisard, Wuttge-Hannig & 
Ortega, 2002). Dysfagi kan uttrycka sig på många olika sätt beroende på vilken del av 
sväljningen som blivit påverkad (Svensson, 2010, s. 33 ). För att bedöma dysfagi finns 
flertalet olika tester att utföra just för att kunna upptäcka olika svårigheter. Det finns både 
instrumentella och kliniska metoder (Svensson, 2010, kap. 3-4). De kliniska kan exempelvis 
vara ett sväljtest. Sväljtest finns för olika konsistenser, från tunnflytande till fast föda. Att ha 
ett korrekt referensmaterial att jämföra testresultaten med är viktigt för att få ett tillförlitligt 
resultat så att personer med svårigheter faktiskt upptäcks. Vid bedömning av oral dysfagi kan 
testet Test of Masticating and Swallowing Solids (TOMASS) användas. Testet bedömer tugg- 
och sväljfunktion vid intag av fast föda. Normeringsvärden till testet är framtaget på kextyper 
som inte används i klinisk verksamhet i Sverige. För att kunna börja använda sig av testet i 
Sverige behövs därför normeringsvärden fastställas för en vanligt förekommande inhemsk 
kextyp. Föreliggande studie undersöker hur den normala tugg- och sväljfunktionen ser ut vid 
intag av ett Guld Marie kex hos friska människor. Den insamlade datan kan sedan eventuellt 
komma att användas som referensmaterial vid bedömning av oral dysfagi vid fast föda med 
testet TOMASS. 

Bakgrund 

Översikt av normal sväljfunktion 

Sväljning innebär transport av dryck och föda från munhålan ner till magsäcken. Sväljningen 
är en komplex process som kräver god muskulär och neural förmåga och regleras i andnings- 
och sväljningscentra i hjärnstammen (Svensson, 2010, s. 13). Processen kontrolleras av 
flertalet kranialnerver. Genom kranialnerverna trigeminus (V), facialis (VII), 
glossopharyngeus (IX) och vagus (X) sker sensorisk, “afferent”, återkoppling. Sväljningen 
styrs motoriskt, “efferent”, av kranialnerverna V, VII, IX, X och hypoglossus (XII) (Svensson, 
2010, s. 16). Sväljningen delas upp i tre olika faser: den orala, den faryngeala och den 
esofageala fasen (Svensson, 2010, s. 11, 20-23). Under den orala fasen bearbetas och 
finfördelas födan av tänderna genom tuggning, samt förs bak mot svalget med hjälp av 
tungan. Käkens rörelser regleras av tuggmuskulaturen och gör så att den övre och nedre 
tandraden förs mot varandra i rotatoriska rörelser (Logemann, 1998, s. 25), även kallat 
tuggcykler. Under tuggning tillförs saliv från spottkörtlar i munhålan, vilken har flertalet 
viktiga funktioner. Saliven bidrar bland annat till matspjälkning, ger tuggan rätt konsistens 
samt gör tuggan hal för att underlätta vidare transport (Svensson, 2010, s. 20). Tuggan, 
bolus, ska efter bearbetningsmomentet transporteras genom munhålan till svalget med hjälp 
av en pisksnärtliknande rörelse av tungan (Shawker, Sonies, Stone & Baum, 1983). Här 
avslutas den viljestyrda orala fasen och efterföljs av den reflexstyrda faryngeala fasen 
(Svensson, 2010, s. 12, 20-21).  Under den faryngeala fasen transporteras bolus genom 
svalget till matstrupen. När bolus passerar den främre gombågen utlöses en sväljreflex, vilket 
medför att struphuvudet höjs samt att struplocket stänger till passagen över luftstrupen så att 
endast passagen till matstrupen är öppen (Logemann, 1998, s. 23-24). Detta medför ett kort 
andningsuppehåll och säkerställer att föda inte passerar ner i luftstrupen. Sväljningen 
avslutas med den esofageala fasen, vilket är en autonom fas, där bolus fortsätter sin transport 
från matstrupen till magsäcken (Svensson, 2010, s. 12, 23).  
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Tuggfunktionen 

Tuggning är den första delen av den orala fasen och innebär bearbetning av föda. Tuggning 
sker genom en samverkan av bland annat tänder, tunga, käkar, temporomandibulära leder, 
käkmuskler, läppar, kinder och saliv (Soboļeva, Lauriņa & Slaidiņa, 2005; Van der Bilt, 2011). 
Den intagna födan finfördelas med hjälp av tänderna och blandas med saliv för att forma en 
bolus samt för att göra bolus hal så att den lättare kan sväljas ner. Tuggfunktionens viktigaste 
uppgift är att  resultera i en korrekt formad bolus som är enkel och säker att svälja (Woda et 
al., 2010).  

Under tuggning rör sig käkarna mot varandra i droppliknande rotatoriska rörelser 
(Logemann, 1998, s. 25). Rörelsen kallas för tuggcykel och den serie av tuggcykler som krävs 
för att finfördela födan inför att den ska kunna sväljas kallas för tuggsekvens (Kilcast, 2004, 
s. 55). Tuggsekvensen består av tre faser (Baijens et al., 2016; Kilcast, 2004, s. 55; Lund, 
1991). Den första är en preparatorisk fas, vilket innefattar avbitning och intag av föda. Den 
andra fasen kallas för reduktionsfas och innefattar själva tuggningen av födan, då bolus 
sönderdelas till en sväljbar konsistens. Sista fasen kallas försväljningsfas och innebär att 
bolus formas till en sväljbar bolus samt transporteras genom munhålan bak mot svalget med 
hjälp av tungan. Matrester vid slutet av en tuggsekvens samlas ihop av tung- och käkrörelser 
och sväljs sedan undan (Wilkinson, Dijksterhuis & Minekus, 2000). 

Tidigare studier har visat att det förekommer individuella skillnader i tuggfunktionen. 
Antalet tuggcykler som behövde genomföras innan sväljning vid en viss typ av föda var 
relativt konstant för samma individ och ett starkt samband sågs för antalet tuggcykler innan 
en sväljning (Fontijn-Tekamp et al., 2004). Skillnader på antalet tuggcykler och hur 
finfördelad födan är har påvisats mellan individer (Jalabert-Malbos, Mishellany-Dutour, 
Woda & Peyron, 2007).  Van der Bilt (2011) menar att det finns ”snabba” och ”långsamma” 
sväljare. Individer som använde ett lågt antal tuggcykler för att svälja en viss typ av föda 
använde även ett lågt antal tuggcykler vid intag av annan föda. Detta antas kunna bero på 
individens fysiologi och det sociala sammanhanget.  

Tänder  

Tänderna har en viktig roll vid tuggning eftersom tänderna hjälper till att bita av födan i 
mindre bitar samt att finfördela födan innan sväljning. Finfördelningen påverkas av 
tändernas ocklusionsarea, ju fler tänder desto större ocklusionsarea (Van der Bilt, 2011) 
vilket underlättar finfördelningen av födan. Ocklusion innebär kontaktförhållanden mellan 
över- och underkäkarnas tänder (Tandlakartidningen.se, 2013). Tuggfunktionen kan 
påverkas negativt vid dentala problem som exempelvis förlust av tänder eller dålig 
ocklusionsarea (Van der Bilt, 2011; Baijens et al., 2016; Hatch et al., 2001). Detta kan leda till 
att fler tuggcykler behöver genomföras för att bearbeta födan innan den kan sväljas och att 
dålig bearbetad föda sväljs ner. Sväljs dålig bearbetad föda finns risk för retention, att rester 
av föda blir kvar i svalget, vilket kan orsaka aspiration (felsväljningar till luftvägarna) efter 
sväljning (Svensson, 2010, s. 56).   

Tidigare forskning har visat att nästan 50 % av variationen i tuggfunktion mellan 
individer kan förklaras av antalet ockluderande premolarer och molarer, så kallade ocklusala 
enheter (Hatch et al., 2001).  Antalet ocklusala enheter har visat sig vara en bra prediktion för 
tuggfunktionen enligt Hatch et al.  Tänderna har därmed en viktig funktion vid bearbetning 
av föda. 

Tungan  

Tungan hjälper till vid bearbetning och transport av föda i den orala fasen. Salivkörtlarna 
aktiveras när föda stimulerar munhålan via smak, temperatur och via tryckreceptorer som 
huvudsakligen återfinns på tungan och den hårda och mjuka gommen. Tungans primära 
funktion är att forma och hålla kvar bolus innan den transporteras ner till svalget (Groher & 
Crary, 2015, s. 26). Tungan har en avgörande roll när det kommer till att sensoriskt bedöma 
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när bolusen är färdigbearbetad och tillräckligt fuktig för att sväljas (Wilkinson et al., 2000). 
Tungan kan även formas till en skål för att innesluta tunnflytande bolus samtidigt som mjuka 
gommen kontraherar mot tungbasen, vilket förhindrar prematurt spill ned till svalget. En 
bolus som är redo att sväljas förs med ett snabbt bakåtsvep till svalget, där den faryngeala 
sväljningen påbörjas (Svensson, 2010, s. 21).  

Käkrörelse och bitstyrka 

Underkäken, mandibeln, sitter ihop med huvudets temporalben genom temporomandibulära 
leder. De tempomandibulära lederna är väldigt komplexa och tillåter rörelser i alla plan 
(Hinton, Hutchins & Hill, 2011). Flertalet muskler är involverade i dessa rörelser av 
mandibeln. M. temporalis posterior för mandibeln bakåt, så kallat retrusion. M. temporalis 
anterior, m. masseter och m. medial pterygoid lyfter mandibeln och stänger därmed käken, 
medan m. lateral pterygoid sänker mandibeln och öppnar upp käken (Hinton et al., 2011). 
Käkmusklerna är innerverade av kranialnerven trigeminus. Förutom dessa muskler som är 
innerverade av trigeminus samverkar även muskler innerverade av kranialnerverna 
hypoglossus och facialis under tuggning (Groher & Crary, 2015, s. 22-24). 

Tuggningen styrs av två olika hjärnstamsreflexer, käkslutar- och käköppnarreflexen 
(Soboļeva et al., 2005). Käkslutarreflexen aktiveras då käköppnarmusklernas muskelspolar 
registrerar förlängning av muskeln vid käköppning. Käköppnarreflexen aktiveras av 
tandtryck eller av taktil stimulans i munhålan (Lund, 1991). Beredskapen för käköppning är 
stor under tuggning för att skydda tungan och munhålans vävnader. Biter man sig i tungan 
aktiveras sinnesorganen och käköppnarreflexen utlöses. 

Under tuggning rör sig mandibeln i en droppformad rörelse (Soboļeva et al., 2005). 
Mandibeln rör sig inte vertikalt under öppnings- och stängningsfasen utan tenderar att röra 
sig mot den sidan av munhålan där födan tuggas (Soboļeva et al., 2005). Rörelsen ändrar 
karaktär under tuggcyklernas gång och det är möjligt att se skillnader mellan tuggcykler som 
sker under den preparatoriska fasen, reduktionsfasen och försväljningsfasen (Lund, 1991). 
Tuggcyklerna under reduktionsfasen varar längre än tuggcyklerna i preparationsfasen, men 
kortare än tuggcyklerna i försväljningsfasen (Baijens et al., 2016; Lund, 1991). Individuella 
skillnader ses i tuggcyklernas rörelser och rörelserna kan även påverkas av kön, ålder och 
födans konsistens (Van der Bilt, 2011). 

Bitkraften under tuggcyklerna regleras av sinnesorgan runt tänderna och av 
muskelspolar i käkmusklerna. Sinnesorganen i tändernas rothinnor ger bland annat 
information om födans egenskaper såsom tuggmotstånd och storlek (Lund, 1991). Denna 
information används för att preprogrammera muskelkraften som behövs vid nästa tuggcykel. 
Muskelaktiviteten under en tuggsekvens kan därför effektivt anpassas till den gradvisa 
sönderdelningen av födan. 

Saliv 

Salivproduktionen har en viktig roll i tuggfunktionen. Under tuggning utsöndrar spottkörtlar 
i munhålan saliv. Saliven hjälper till under bearbetning av föda genom att bland annat fukta 
och göra födan mjuk, samt att forma födan till en sväljbar bolus och göra den hal så att den 
lättare kan sväljas ner (Pedersen, Bardow, Jensen & Nauntofte, 2002; Svensson, 2010, s. 20).  
Saliven bidrar även till att upprätthålla en god munhygien, bidrar till läkning av sår i 
munhålan (Brand & Veerman, 2013) och skyddar tänderna mot syror och bakterier som 
tillkommer med födoämnen (Pedersen, Sørensen, Proctorand & Carpenter, 2018). 
Salivutsöndringen regleras beroende på storleken, hårdheten och fuktigheten av födan som 
intages (Engelen, Fontijn-Tekamp & Van der Bilt, 2005).  

I en studie som jämförde grundsmakernas effekt på salivproduktionen såg Hodson och 
Linden (2006) att samtliga grundsmaker ökar salivproduktionen, men olika mycket. Till 
exempel ökar salt salivproduktionen mer än vad socker gör. Till skillnad från grundsmakerna 
stimulerar fett inte till en ökad salivproduktion (Hodson & Linden, 2004).  

I en tidigare studie påvisades det att salivproduktionen hos friska deltagare endast 
kunde förklara 2 % av variansen i antal tuggcykler mellan deltagarna (Engelen et al., 2005). 
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En person med hög salivproduktion behöver nödvändigtvis inte genomföra färre tuggcykler 
innan bolus blir sväljbar i jämförelse med en person med en lägre salivproduktion. En annan 
studie visade däremot att vid en experimentell inducerad muntorrhet ökade antalet 
tuggcykler signifikant (Liedberg & Öwall, 1991). Födan behövde bearbetas en längre tid i 
munhålan innan bolus blev sväljbar. En normal salivproduktion är därmed viktig vid 
bearbetning av föda. 

Konsistens 

Födans konsistens har i flertal studier påvisats ha en påverkan på tuggningen. Hård föda 
kräver mer käkmuskelaktivitet (Peyron, Lassauzay & Woda, 2002; Van der Bilt, Engelen, 
Abbink & Pereira, 2007). Käkrörelserna påverkas också av födans konsistens där man i 
tidigare studier observerat en större öppningsgrad av käken vid bearbetning av hård föda 
(Hiiemae et al., 1996). När födan successivt bryts ner och mjukas upp minskar 
öppningsgraden av käken både lateralt och vertikalt (Soboļeva et al., 2005) samt att 
käkmuskelaktiviteten minskar (Kohyama & Mioche, 2004; Peyron et al., 2002; Van der Bilt 
et al., 2007). Födans hårdhet påverkar även antalet tuggcykler som behövs för att forma en 
sväljbar bolus. Ju hårdare födan är desto fler tuggcykler krävs innan bolus är redo att sväljas 
(Engelen et al., 2005; Hiiemae et al., 1996; Nagasawa, Yanbin, Tsuga & Abe, 1997; Van der 
Bilt et al.,  2007).  

Förutom födans hårdhet så påverkar även födans torrhet antalet tuggcykler. Torr och 
hård föda kräver fler tuggcykler för att bearbeta och forma en sväljbar bolus i jämförelse med 
saftig och mjuk föda (Mioche, Bourdiol & Monier, 2003). Födan behöver bearbetas under en 
längre tid för att tillräckligt mycket saliv ska tillföras då torr föda kräver mer salivtillförsel för 
att binda ihop tuggan till en bolus. 

Kön- och ålderspåverkan på tuggfunktionen 

Skillnader mellan könen har observerats när det gäller tuggfunktionen. Män har 
förhållandevis mer muskelmassa i jämförelse med kvinnor (Macaluso & De Vito, 2004) och 
har därmed mer muskelstyrka att bruka vid bearbetning av föda. Även en större bitstyrka har 
observerats hos män jämfört med hos kvinnor (Van der Bilt, Tekamp, Van der Glas & Abbink, 
2008). Män uppvisar även större tungstyrka (Stierwalt & Yourmans, 2007) och större 
öppningsgrad av käken vid intag av föda (Nagasawa et al., 1997), vilka båda påverkar 
mängden föda som intas och hur den bearbetas. Khamnei et al. (2016) visade att tiden det tog 
för kvinnor att bearbeta en bolus till en sväljbar konsistens var längre jämfört med männen 
och att tuggcyklerna i genomsnitt även tog längre tid att utföra för kvinnorna.  

Tuggfunktionen kan även påverkas av naturliga åldersförändringar. I en studie (Van 
der Bilt, Mojet, Tekamp & Abbink, 2010) jämfördes två olika åldersgruppers 
bearbetningsförmåga vid olika konsistenser. Den äldre gruppen bestod till stor del av 
individer med tandproteser. Den äldre gruppens bearbetningsförmåga skiljde sig från den 
yngre gruppen. Hos den äldre gruppen bestod den tuggade födan av större partiklar efter 
bearbetningen i jämförelse med den yngre gruppen. Denna skillnad mellan den yngre och 
äldre gruppen beror främst på tandstatusen. Däremot kan även andra faktorer utöver detta 
påverka tuggfunktionen. En minskad aktivitet i tuggmuskulaturen har observerats hos äldre 
individer med hjälp av elektromyografi (Cecilio et al., 2010). Bitstyrkan minskar även med 
åldrandet (Ikebe, Nokubi, Morii, Kashiwagi & Furuya, 2005; Peyron, Blanc, Lund, & Woda, 
2004; Van der Bilt et al., 2008) Den minskade bitstyrkan kan vara en följd av minskad 
muskelmassa, sarkopeni, (Macaluso & De Vito, 2004), men kan också bero på en minskad 
muskelstimulering, vilket kan bero på de förändringar som görs i kosten för att kompensera 
för en försämrad tandstatus (Svensson, 2010, s. 49-50). För äldre individer som har en 
nedsatt tuggfunktion på grund av försämrad tandstatus byts oftast födoämnen ut till andra 
konsistenser som är lättare att bearbeta, vilket yttrar sig i att ett mindre antal tuggcykler 
behöver genomföras (Peyron et al., 2004). Om en individ med försämrad tandstatus ändå 
försöker bearbeta fasta födoämnen behöver födan därmed längre bearbetningstid (Woda, 
Mishellany-Dutour & Peyron, 2006). 
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I en studie som undersökte faktorer som påverkar tuggfunktionen observerades det att 
bitstyrkan och antalet funktionella tänder var det som främst påverkade tuggfunktionen 
(Hatch et al., 2001). Bitstyrkan påverkas mycket av antalet funktionella tänder, där färre 
tänder korrelerar med en minskad bitstyrka (Van der Bilt et al., 2008). En försämrad 
tandstatus är inte direkt åldersrelaterad utan påverkas av tandsjukdomar. Ikebe et al. (2005) 
föreslår att individer som upprätthåller ett tillräckligt antal funktionella tänder med god 
ocklusion är den bästa garantin för att vidhålla en god tuggfunktion vid högre ålder. 

 En del äldre individer har en alldeles för dålig tandstatus och behöver därför använda 
tandproteser. Dessa tandproteser kan ibland sitta löst och är då i vägen och uppfyller därmed 
inte sin avsedda funktion att finfördela födan (Svensson, 2010, s. 50). 

En minskad salivproduktion påverkar också bearbetningsförmågan (Smith et al., 2013) 
och kan därmed förlänga tiden det tar att förbereda bolus inför sväljning. Antalet 
sekretionsceller i salivkörtlarna minskar med stigande ålder och muntorrhet, xerostomi, är 
mycket vanligt bland äldre individer (Svensson, 2010, s. 50.) Även många mediciner som 
äldre individer tar har muntorrhet som biverkan (Scully, 2003).   

Avvikelser i tugg- och sväljfunktionen  

Sväljningssvårigheter, dysfagi, innebär symtom på avvikelser i den normala tugg- och 
sväljfunktionen. Dysfagi ses som ett sekundärt tillstånd till en annan sjukdom eller avvikelse. 
Sjukdomen kan vara permanent, progressiv eller temporär beroende på den övergripande 
sjukdomsbilden. Bland individer som insjuknar i stroke förekommer oftast dysfagi, närmare 
50 % uppvisar symptom efter det initiala insjuknandet (Martino et al., 2005). Inom loppet av 
sju dagar har de flesta återhämtat sig, men omkring 11-13 % har bestående dysfagi efter sex 
månader (Mann, Hankey & Cameron, 1999). 

Dysfagi förekommer även vid neurologiska sjukdomar som exempelvis Parkinson. 
Ungefär 70 % av patientgruppen uppskattas uppvisa nedsättningar i den orala fasen, vilket 
bland annat beror på hypokinetiska rörelser av tungan (Volonte, Porta & Comi, 2002). 
Nedsättningarna kan leda till fördröjning i den orofaryngeala transporttiden, samt problem 
med att initiera sväljningsreflexen (Potulska, Friedman, Królicki & Spychala, 2003). Vid 
traumatiska hjärnskador eller vid förekomst av tumörer i mun, svalg eller matstrupe kan 
dysfagi även förekomma (Svensson, 2010, s. 27-28). 

Dysfagi kan yttra sig genom avvikande motorik, sensorik och/eller koordination och 
kan förekomma i samtliga delar av sväljningens faser (Svensson, 2010, s. 25). 
Sväljningssvårigheter kan delas in i oral, faryngeal eller esofageal dysfagi beroende på vilken 
del av sväljningen som drabbats.  

Oral dysfagi kan yttra sig genom att individen får nedsatt boluskontroll vid bearbetning 
och transport av föda. Sensorisk funktion är av stor vikt för den frivilliga kontrollen av 
muskelrörelser under bearbetning av föda. Patienter som delvis förlorat förmågan att tolka 
sensorisk information, som vid exempelvis neglekt, riskerar att inte reagera på stimulering av 
fast eller flytande bolus i munhåla och svalg. Patienter med en skada i den premotoriska 
arean i hjärnan kan ha svårt att initiera rörelser motoriskt, vilket kan yttra sig genom att 
patienten har kvar bolus i munhålan länge trots rörelser som indikerar sväljning fast utan att 
sväljningen faktiskt initieras. På grund av nedsatt sensorisk funktion kan patienten ha kvar 
föda i munhålan och vara omedveten om att födan finns där (Groher & Crary, 2015, s. 43-44). 

Vid faryngeal dysfagi kan allvarliga konsekvenser såsom aspiration förekomma, vilket 
innebär felsväljningar till nedre luftvägar (Svensson, 2010, s. 56). Om födan är dåligt 
bearbetad under den orala fasen eller om muskelkraften är för svag i tungbensmuskulaturen 
eller nedsatt i svalgkonstriktorerna kan retention, rester i svalget, förekomma (Groher & 
Crary, 2015, s. 46; Svensson, 2010, s. 80-81, 105). Detta kan i sin tur orsaka aspiration efter 
sväljning. Om individen inte reagerar på dessa felsväljningar kan det röra sig om en tyst 
aspiration, vilket innebär att personen sväljer ner föda i luftstrupen utan att självmant 
reagera med hosta eller harklingar för att rensa luftröret (Marik & Kaplan, 2003; Svensson, 
2010, s. 56). Om felsväljningar till luftvägarna sker kan det resultera i aspirationspneunomi 
(lunginflammation) eller kvävning (Groher & Crary, 2015, s. 2, 8), vilket kan innebära en 
allvarlig hälsorisk.  
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Esofageal dysfagi är sväljningssvårigheter som är lokaliserade i anslutning till 
matstrupen. Svårigheterna kan orsakas av passagehinder på grund av neoplasm eller andra 
strikturerande processer, refluxsjukdom, inflammation eller diffus esofageal spasm. Patienter 
med en esofageal påverkan kan ofta beskriva det som att födan fastnar bakom bröstbenet 
(sternum) eller i höjd med halsgropen (Svensson, 2010, s. 46). 

Förutom fysiologiska besvär kan dysfagi även medföra psykologiska besvär hos 
individen. Att inte kunna njuta av måltider själv eller tillsammans med andra kan medföra 
nedsatt livslust och socialt utanförskap (Ekberg et al., 2002).  

Bedömning av tugg- och sväljfunktionen   

Det finns flertalet olika undersökningsmetoder för att upptäcka dysfagi, både instrumentella 
och kliniska (Wirth et al., 2016). De kliniska metoderna förekommer oftast som en bedside-
bedömning, vilket innebär att bedömningen kan utföras vart som helst, till exempel vid en 
sjukhussäng (Svensson, 2010, s. 54). Patienten behöver därmed inte förflyttas vilket kan vara 
positivt för patienten samt att det underlättar administreringen. Vid en klinisk undersökning 
iakttar bedömaren sväljningen och lyssnar bland annat efter hosta, harklingar och gurglig 
röst vilket kan ge en indikation på sväljningssvårigheter (Svensson, 2010, s. 54). Om 
bedömningen inte anses vara tillräcklig kan vidare bedömning ske instrumentellt med hjälp 
av teknologisk utrustning, vilket ger en objektiv och detaljerad bild av sväljfunktionen (Wirth 
et al., 2016).  

FUS, fiberendoskopisk undersökning av sväljning, är en vanlig instrumentell 
undersökningsmetod vid misstanke om felsväljning (Warnecke et al., 2009). 
Fiberendoskopet består av en mjuk slang med en kamera som förs in via näsborren och 
bedömer delar av sväljningen.  Det går att observera förekomst av retention (rester i svalget), 
penetration (felsväljning ovanför stämbanden) samt aspiration (felsväljning under 
stämbandsnivå) (Svensson, 2010, s. 82). Undersökningen utförs av utbildad personal och är 
enkel att administrera, men kan däremot orsaka visst obehag när endoskopet förs in genom 
näsborren trots bedövningsmedlet som används (Marik & Kaplan, 2003). 

Sväljröntgen är en annan instrumentell undersökningsmetod som är den säkraste 
metoden för att upptäcka aspiration. Patienten som undersöks får dricka en 
bariumkontrastlösning, vilket gör att det tydligt går att observera felsväljningar (Martin-
Harris & Jones, 2008). Denna undersökningsmetod är vanlig, kostsam, tidskrävande och 
utsätter patienten för strålning (Svensson, 2010, s. 88). 

Instrumentella och kliniska undersökningsmetoder uppfyller båda en viktig roll vid 
bedömning av dysfagi. De kliniska undersökningsmetoderna används i större grad hos 
nyinsjuknade patienter jämfört med de instrumentella eftersom de oftast är lättare att 
administrera när patientens allmäntillstånd oftast är nedsatt direkt efter insjuknandet. 
Lättillgängligheten av vatten gör vattensväljningstest till en enkel klinisk 
undersökningsmetod att använda vid sväljbedömning. 

Hughes och Wiles (1996) utvecklade Timed Water Swallowing Test (TWST), vilket är 
ett vattensväljningstest som kan utföras som en bedside-bedömning. Testet går ut på att 
patienten ombeds dricka 100 ml eller 150 ml vatten ur ett glas så fort och behagligt som 
möjligt. Den totala tiden som behövs för intaget, antal sväljningar och eventuell dregling, 
hosta och gurglig röst noteras. Fördelen med TWST är att testet kan utföras var som helst 
utan någon specifik utrustning, det enda som behövs är ett glas med vatten. En nackdel med 
TWST är att bearbetningsförmågan vid fast konsistens i den orala fasen inte bedöms 
eftersom patienten endast konsumerar tunnflytande föda. Om patienten i fråga inte kan 
konsumera vätskor på ett säkert sätt medför även testet en risk för patienten. För att göra en 
adekvat bedömning av oral dysfagi bör därför även tuggfunktionen i den orala fasen 
inkluderas. Konsumering av tunnflytande föda medför inte samma typ av förberedelse av 
bolus som vid fasta konsistenser. Det är därför av stor vikt att använda rätt konsistens för att 
kunna bedöma specifika delar av tugg- och sväljfunktionen. 

Ett test som bedömer sväljförmågan utifrån flera olika konsistenser är testet The 
Gugging swallowing screen (GUSS) (Trapl et al., 2007). Testet har validerats och bedöms 
vara en tillförlitlig metod för att upptäcka patienter med aspiration-risk (Warnecke et al., 
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2017). GUSS bedömer sväljförmågan vid flytande, trögflytande och fast föda, men bedömer 
inte specifikt tuggfunktionen utifrån tuggcykler. 

Ett test som däremot utvärderar tugg- och sväljfunktionen vid intag av fast föda är Test 
of Masticating and Swallowing Solids (TOMASS) (Athukorala, Jones, Sella & Huckabee, 
2014). Testet TOMASS grundar sig på TWST (Hughes & Wiles, 1996), men använder sig av 
fast föda istället för tunnflytande för att inkludera tuggfunktionen. 

TOMASS  

Test of Masticating and Swallowing Solids (TOMASS) är en bedside-bedömning som 
uppmärksammar oral dysfagi vid intag av fast föda. Patienten får under bedömningen äta ett 
kex för att tugg- och sväljfunktionen ska kunna utvärderas. Bedömningen baseras på antalet 
bitar som tas av kexet, antalet tuggcykler, antalet sväljningar samt den totala tidsåtgången för 
intag av hela kexet. Metoden togs fram i en behandlingsstudie vid Parkinsons sjukdom 
(Athukorala et al., 2014) och är av stort kliniskt värde inte bara för Parkinsonpatienter utan 
även för patieter som insjuknat i stroke eller andra neurologiska sjukdomar eller traumatiska 
skador som kan resultera i oral dysfagi vid fast föda. 

För att kunna använda sig av TOMASS som en bedömningsmetod på ett tillförlitligt 
sätt inom klinisk verksamhet testades metodens validitet och reliabilitet samt att 
normeringsvärden för köns- och åldersgrupper fastställdes (Huckabee et al., 2017). 
Resultatet från testningen visade på en hög validitet och reliabilitet för TOMASS. I studien 
observerades även skillnader i utfallsmåtten för intag av hela kexet mellan olika kextyper. 
Även köns- och åldersskillnader observerades. Huckabee et al. påbörjade även insamling av 
normeringsvärden för olika kextyper från sju regioner runt om i världen. Kextypen som 
användes varierade beroende på det kommersiella utbudet i den aktuella regionen. Eftersom 
skillnader kunde ses mellan kextyper menar författarna att metoden bör replikeras i flera 
länder där det förekommer andra kextyper för att fastställa aktuella normeringsvärden. 
Eftersom olika kextyper produceras i olika länder behövs ett referensmaterial som gäller i 
Sverige där mariekexet Guld Marie är en av de kextyper som finns mest utbrett kommersiellt. 
TOMASS saknar idag normeringsvärden för Guld Marie kex. Efter det att normeringsvärden 
för Guld Marie kex har fastställts kan TOMASS sedan användas som klinisk 
bedömningsmetod även i Sverige.  

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att samla in normeringsvärden på tugg- och sväljfunktionen 
vid intag av ett Guld Marie kex för friska personer i åldrarna 20-80+ år till testet TOMASS. 
Studien undersöker även om det förekommer köns- och åldersskillnader i tugg- och 
sväljfunktion vid intag av ett Guld Marie kex.  

Studien bidrar till svenska normeringsvärden till testet TOMASS, vilket skulle kunna 
leda till att testet kan användas i Sverige vid bedömning av oral dysfagi vid fast föda. 

Frågeställningar 

1. Hur ser den normala tugg- och sväljfunktionen ut vid intag av ett Guld Marie kex med 
testet TOMASS? 
 

2. Finns det signifikanta skillnader i tugg- och sväljfunktion mellan män och kvinnor?  

3. Finns det signifikanta skillnader i tugg- och sväljfunktion mellan olika åldersgrupper?  
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Metod 

Deltagare 

Föreliggande studie omfattade vuxna deltagare i åldrarna 20-80+ år. Deltagarna 
rekryterades via föreningar, arbetsplatser och bekanta i Boden (n=6), Umeå (n=52), 
Östersund (n=46) och Södertälje (n=25). Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara 
mellan 20-80+ år. Deltagarna fick inte ha kända neurologiska och/eller gastroenterologiska 
sjukdomar eller skador. Inga sjukdomar och/eller skador i huvud- och halsregionen fick 
förekomma. De fick inte heller ha tidigare eller pågående dysfagi. 

I studien deltog 129 deltagare frivilligt. Deltagare som exkluderades på grund av utfall i 
hälsoformulär var personer med upplevd muntorrhet (n=2), gastroenterologisk påverkan 
(n=3), tidigare insjuknande i stroke (n=3) och felaktigt genomförande (n=2). Slutligen 
inkluderades 119 deltagare i studien, varav 57 kvinnor och 62 män. Deltagarna delades in i 
åldersgrupperna 20-39 år (n=30), 40-59 år (n=29), 60-79 år (n=37) samt 80+ år (n=23). 
Fördelningen mellan könen varierade mellan åldersgrupperna (Tabell 1). 
 
Tabell 1. Fördelningen mellan kön i respektive åldersgrupp samt ålder presenterat i median 
(Med) och interkvartilavstånd (Ika) inom den aktuella gruppen. 
 

Åldersgrupp Kön Antal deltagare Med Ika 

20-39 Kvinnor 12 31,50 8,00 

 Män 18 28,00 8,25 

40-59 Kvinnor 16 51,50 9,25 

 Män 13 48,00 6,30 

60-79 Kvinnor 19 69,00 9,00 

 Män 18 70,00 11,00 

80+ Kvinnor 10 81,50 5,75 

 Män 13 82,00 3,00 

 

Material 

Materialet som användes i studien var mariekexet ”Guld Marie” av märket Göteborgs.  
Mobiltelefonerna Huawei P smart samt Samsung s7 användes vid videoinspelning, där 
området från näsa ner till nyckelbenet filmades. Ett tidtagarur användes för att mäta den 
totala tidsåtgången för intag av hela kexet. I samband med testtillfället fick deltagarna fylla i 
ett hälsoformulär (Bilaga A). Formuläret bestod av frågor om deltagarens hälsa, där 
deltagaren kunde välja ”ja” eller ”nej” för respektive påstående. Syftet med hälsoformuläret 
var att identifiera deltagare med neurologiska och/eller gastroenterologiska 
sjukdomar/skador, sjukdomar/skador i huvud- och halsområdet samt tidigare eller pågående 
dysfagi. 

Genomförande 
 
Datainsamlingen pågick mellan 190220-190408. Innan testningen startade fick alla deltagare 
fylla i ett hälsoformulär (Bilaga A) och en samtyckesblankett (Bilaga B). Hälsoformuläret 
diskuterades med deltagaren på plats för att klargöra eventuella oklarheter kring frågorna, 
samt för att få en tydligare svarsbild i de fallen ”ja”-svar uppstått. Muntlig och skriftlig 
information (Bilaga C) om studien gavs samt att deltagandet var frivilligt och avidentifierat.  

Testningen ägde rum antingen i deltagarnas hem, på deltagarnas arbetsplats eller i en 
föreningslokal beroende på vart deltagarna befann sig när testningen skulle genomföras. 
Deltagarna blev ombedda att sitta ner på en stol under testningen och att inte prata under 
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tiden de åt kexet. Instruktionen som gavs var ” Ät kexet så fort, men så behagligt som möjligt. 
När du är klar ska du säga ditt namn”. Att säga sitt namn högt efter komplett intag av kex 
användes som en slutmarkering för testet och för att bekräfta att den orala kaviteten var fri 
från rester. Om rester ramlade ut ur munnen vid namnsägning exkluderades deltagaren i 
analysarbetet. Testledaren satt vid sidan av deltagaren och såg deltagaren i profil för att 
kunna bedöma när sväljningar gjordes.  

Testledaren gav klartecken när deltagaren kunde börja. Tidtagningen startades då kexet 
vidrörde läpparna och stoppades direkt då deltagaren började säga sitt namn. Fyra 
utfallsmått observerades under testtillfället: 

● Antal bitar deltagaren tog av kexet. Kexet fick endast brytas i mindre bitar med hjälp 
av tänder och läppar. 

● Antal sväljningar. Sväljningarna bedömdes visuellt baserat på höjning och sänkning 
av larynx. 

● Antal tuggcykler. Tuggcykler bedömdes visuellt baserat på underkäkens rotatoriska 
rörelser.  

● Den totala tidsåtgången för intag av hela kexet.  

Efter testningen fick deltagaren muntligt göra en subjektiv skattning av upplevd stress under 
testtillfället på en skala från 0-10, där 0 motsvarar ”ingen stress alls” och 10 motsvarar 
”väldigt stressande”. Hela testgenomförandet tog cirka 5 minuter per deltagare. 

Videoinspelning 

Innan testgenomförandet startade tillfrågades deltagarna slumpvist om tillåtelse att 
videoinspela när kexet intogs. Både män och kvinnor i alla åldersgrupper tillfrågades. Syftet 
med videoinspelningarna var att i efterhand kunna beräkna interbedömarreliabilitet. 

Målet var att videofilma en sjättedel av deltagarna och totalt 18 deltagare gav sitt 
godkännande att bli videoinspelad. Mobilkameran placerades i profil med fokus på området 
från näsan ned till nyckelbenet. Inspelningarna kodades i efterhand för konfidentialitet. 

 

Analys  

Deskriptiv statistik stratifierat efter ålder och kön togs fram i form av median och 
interkvartilavstånd för de fyra utfallsmåtten antal bitar av kex, antal tuggcykler, antal 
sväljningar samt den totala tidsåtgången för intag av hela kexet. Likadan deskriptiv statistik 
togs även fram för utfallsmåtten tuggcykler/bit, sväljningar/bit, tid/bit, tid/tuggcykel samt 
tid/sväljning. Dessa utfallsmått togs fram genom matematiska uträkningar (division) baserat 
på rådatan: antal bitar av kex, antal tuggcykler, antal sväljningar och den totala tidsåtgången.  

Statistisk analys av insamlad data genomfördes med Statistical Package for the Social 
Sciences (IBM SPSS statistics version 25). Analys med normalfördelningstestet Shapiro-Wilk 
visade att samtliga utfallsmått var snedfördelade och därför användes icke parametriska 
tester samt att resultatet presenteras i median och interkvartilavstånd. För statistisk testning 
av eventuella könskillnader vid intag av ett Guld Marie användes testet Mann-Whitney U-
Test. För statistisk testning av eventuella åldersskillnader användes testet Kruskal-Wallis H-
Test. För samtliga utfallsmått jämfördes resultatet mellan kvinnor och män samt mellan de 
olika åldersgrupperna. Gränsvärdet för statistisk signifikans bestämdes till p < 0,05.  

Videoinspelningarna analyserades i efterhand av den författare som inte genomförde 
de inspelade testningarna. Analysen gjordes från dator och inspelningar fick endast granskas 
en gång för att efterlikna det verkliga testgenomförandet.  

Hälsoformulären analyserades på individnivå av de båda författarna. ”Ja”-svar 
bedömdes kunna medföra en potentiell påverkan på resultatet med undantag för frågorna:  

- ”Har du opererats i mun- eller halsområdet, som påverkat din sväljning?” där 
anledningen till operation varit tonsillektomi eller tonsillotomi.   

- ”Har du andningsproblematik som t.ex. astma?” där anledningen varit pollenallergi. 
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- ”Har du regelbundet sura uppstötningar eller halsbränna?” med anledningen ”vid 

specifika maträtter”. 
Samtliga deltagare som svarat ja på en eller fler frågor i hälsoformuläret förutom i de 

ovanstående beskrivna fallen uteslöts ur analysen.        

Reliabilitet och validitet 
 
Alla deltagare fick identiska instruktioner vid genomförandet. Testgenomförandet är sedan 
tidigare validerat med hög validitet (Huckabee et al., 2017). 

För att kunna beräkna interbedömarreliabilitet videoinspelades 18 deltagare. 
Interbedömarreliabiliteten beräknades med Cronbachs alfa för de uppmätta utfallsmåtten: 
antal bitar av kex, antal tuggcykler, antal sväljningar och den totala tidsåtgången för intag av 
hela kexet.     

 
Etiska överväganden 

Föreliggande studie har baserats på tidigare forskning med validerad metod. Målsättningen 
har varit att bidra med ökad kunskap inom dysfagiområdet. 

Arbetet har handletts av vetenskapligt och kliniskt meriterade handledare. De 
videoinspelningar och uppgifter som har inhämtats om deltagarna har avidentifierats genom 
kodning och endast använts i forskningsändamål. Mobiltelefonerna som användes vid 
videoinspelningar hade molndelningsfunktionen avstängd. Innan deltagandet informerades 
deltagarna om att deltagandet är avidentifierat och om rättigheten att avbryta studien när 
som helst utan krav på att anledning ges. En samtyckesblankett inhämtades från deltagarna 
där de skriftligt godkände deltagandet i studien. Muntlig och skriftlig information om studien 
och dess syfte gavs till alla deltagare. 

Resultat 

Interbedömarreliabilitet 
 
Interbedömarreliabiliteten beräknades för varje enskilt observerat utfallsmått på samtliga 
videoinspelningar. Cronbach’s alfa beräknades till >0,90 och ICC-värdet beräknades till 
>0,98, vilket visar på en hög interbedömarreliabilitet.  

Normeringsvärden för intag av ett Guld Marie kex 
  
För att beskriva den normala tugg- och sväljfunktionen har normeringsvärden tagits fram i 
form av deskriptiv statistik för de observerade utfallsmåtten: antal bitar av kex, antal 
tuggcykler, antal sväljningar och den totala tidsåtgången för intag av hela kexet (Tabell 2a). 
Resultatet visar att män tar färre bitar av kexet, uppvisar färre tuggcykler och färre 
sväljningar samt en kortare tidsåtgång vid intag av hela kexet i jämförelse med jämnåriga 
kvinnor. Med stigande ålder ses generellt en ökning av samtliga utfallsmått hos både män 
och kvinnor.  

Normeringsvärden i form av deskriptiv statistik har även sammanställts för 
utfallsmåtten antal tuggcykler/bit, antal sväljningar/bit, tid/bit, tid/tuggcykel och 
tid/sväljning (Tabell 2b). Resultatet visar generellt att tuggcykler/bit, tid/bit och 
tid/sväljning ökar med stigande ålder och är större hos männen jämfört med hos kvinnorna. 
För utfallsmåttet sväljningar/bit ses ingen påtaglig ökning med stigande ålder och ingen 
påtaglig könsskillnad. För utfallsmåttet tid/tuggcykel ses inga könsskillnader och inte heller 
någon påtaglig åldersskillnad förutom hos kvinnor där en tendens till en svag minskning syns 
med stigande ålder.  
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Tabell 2a. Normeringsvärden för observerade utfallsmått bestående av Median (Med) och 
interkvartilavstånd (Ika) för ett Guld Marie kex. Ordnat efter kön och ålder. 
 
  Bitar 

av kex 

 Tuggcykler  Sväljning  Tid  

Kön Ålder Med Ika Med Ika Med Ika Med Ika 

Män 20-39 2,00 1,25 27,50 12,00 2,00 1,25 28,05 11,10 

 40-59 2,00 2,00 31,00 14,00 2,00 0,50 27,00 23,70 

 60-79 3,00 1,00 39,50 21,00 3,00 1,25 37,90 21,05 

 80+ 4,00 1,00 62,00 19,50 3,00 2,00 57,60 18,80 

Kvinnor 20-39 3,00 0,75 36,00 9,50 3,00 1,75 34,30 12,12 

 40-59 3,00 1,00 43,50 10,75 3,00 2,00 40,80 12,97 

 60-79 3,00 1,00 58,00 19,00 3,00 1,00 46,30 23,00 

 80+ 4,00 2,00 62,00 13,25 3,50 2,00 56,50 12,73 

 

 

Tabell 2b. Normeringsvärden för beräknade utfallsmått bestående av Median (Med) och 
interkvartilavstånd (Ika) för ett Guld Marie kex. Ordnat efter kön och ålder. 
 
  Tuggcykler 

Per Bit 

 Sväljningar 

Per Bit 

 Tid 

Per 

Bit 

 Tid Per 

Tuggcykel 

 Tid Per 

Sväljning 

 

Kön Ålder Med Ika Med Ika Med Ika Med Ika Med Ika 

Män 20-39 14,50 5,87 1,00 0,00 13,57 6,01 0,98 0,16 13,57 7,39 

 40-59 18,00 12,00 1,00 1,33 21,00 13,55 0,96 0,18 17,50 10,32 

 60-79 15,43 12,54 1,00 0,00 14,96 6,99 0,96 0,30 17,67 10,64 

 80+ 15,67 4,89 1,00 0,36 14,92 8,57 0,93 0,17 18,75 8,94 

Kvinnor 20-39 13,50 6,94 1,00 0,25 12,12 9,44 1,01 0,33 14,28 6,30 

 40-59 13,41 5,19 1,00    0,50 13,17 8,31 0,96 0,24 12,90 12,06 

 60-79 15,75 5,08 1,00    0,00 13,20 3,40 0,87 0,16 14,80 7,67 

 80+ 14,25 9,21 1,00 0,00 14,06 9,39 0,88 0,27 15,27 8,69 

 

Könsskillnader 

Statistisk testning med Mann-Whitney U-Test påvisar signifikanta skillnader mellan kvinnor 
och män för utfallsmåtten antal bitar av kex (U= 1070, N1=57, N2=62, p<0,001), antal 
tuggcykler (U=1141, N1=57, N2=62, p<0,001), antal sväljningar (U=1087, N1=57, N2=62, 
p<0,001) och total tid för intag av hela kexet (U=1225, N1=57, N2=62, p<0,004). 

Inga signifikanta könsskillnader påvisas när det gäller utfallsmåtten tuggcykler/bit 
(U=1595, N1=57, N2=62, p=0,36), sväljningar/bit (U=1762, N1=57, N2=62, p=0,97), tid/bit 
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(U=1432, N1=57, N2=62, p=0,07), tid/tuggcykel (U=1567, N1=57, N2=62, p=0,29) och 
tid/sväljning (U=1471, N1=57, N2=62, p=0,12). 

Åldersskillnader 

Statistisk testning med Kruskal-Wallis H-Test påvisar signifikanta åldersskillnader för 
utfallsmåtten: antal bitar av kex (H(3)=20,66, p<0,001), antal tuggcykler (H(3)=50,87, 
p<0,001), antal sväljningar (H(3)=11,25, p<0,01) och total tid för intag av hela kexet 
(H(3)=36,90, p<0,001). Inga signifikanta åldersskillnader påvisas vad gäller utfallsmåtten 
tuggcykler/bit (H(3)=3,93, p=0,26), sväljningar/bit (H(3)=1,69, p=0,64), tid/bit (H(3)=2,56, 
p=0,46), tid/tuggcykel (H(3)=7,41, p=0,06) och tid/sväljning (H(3)=5,44, p=0,14).  

Åldersgruppen 20-39 år skiljer sig signifikant från åldersgruppen 60-79 år vad gäller 
utfallsmåtten antal tuggcykler (p<0,001) och total tid för intag av hela kexet (p<0,001). 
Signifikanta åldersskillnader påvisas även i jämförelse med åldersgruppen 80+ år för alla 
utfallsmått: antal bitar av kex (p<0,001), antal tuggcykler (p<0,001), antal sväljningar 
(p<0,002) och total tid (p<0,001).  

För åldersgruppen 40-59 år påvisas signifikanta åldersskillnader i jämförelse med den 
äldre åldersgruppen 60-79 år endast vad gäller utfallsmåttet antal tuggcykler (p<0,003). I 
jämförelse med åldersgruppen 80+ år påvisas signifikanta åldersskillnader för utfallsmåtten 
antal bitar av kex (p<0,001), antal tuggcykler (p<0,001) och total tid (p<0,001).  

Sammanfattningsvis för åldersgruppen 80+ år påvisas signifikanta åldersskillnader vid 
jämförelse med åldersgruppen 20-39 år vad gäller alla observerade utfallsmått. I jämförelse 
med åldersgruppen 40-59 år påvisas signifikanta åldersskillnader vid alla observerade 
utfallsmått förutom antal sväljningar. I jämförelse med åldersgruppen 60-79 år ses inga 
signifikanta åldersskillnader för samtliga observerade utfallsmått. 

Upplevd stress hos deltagarna 

Den mest frekventa skattade siffran på stresskalan var 0 (N=118) och därefter 1 (N=1). Ingen 
större upplevd stress fanns hos de deltagare som blev videoinspelade i jämförelse med de 
deltagare som inte blev videoinspelade. Deltagaren som skattade siffran 1 blev inte 
videoinspelad. 

Diskussion 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att samla in normeringsvärden för tugg- och 
sväljfunktionen vid intag av ett Guld Marie kex med testet TOMASS, samt att undersöka 
eventuell förekomst av köns- och åldersskillnader. Normeringsvärden fastställdes genom att 
under deltagarnas intag av sitt kex observera fyra utfallsmått: antal bitar av kex, antal 
tuggcykler, antal sväljningar samt den totala tiden för intag av hela kexet. Signifikanta 
könsskillnader påvisas för alla observerade utfallsmått där män tar färre bitar av kexet, 
uppvisar färre tuggcykler, färre sväljningar samt en kortare total tidsåtgång för intag av hela 
kexet i jämförelse med kvinnor.  Med stigande ålder ses även en ökning av antal bitar av 
kexet, antal tuggcykler, antal sväljningar samt en ökning av den totala tidsåtgången för intag 
av hela kexet. Dessa åldersskillnader börjar bli signifikanta efter 60 års ålder. 

Könsskillnader 

Signifikanta könsskillnader påvisas i föreliggande studie och visar att kvinnor tar fler bitar av 
kexet, uppvisar fler tuggcykler och sväljningar samt tar längre tid på sig att inta kexet i 
jämförelse med män. Tidigare studier har visat att förutsättningar i tugg- och sväljfunktion 
ser olika ut mellan könen. I jämförelse med kvinnor öppnar män käken mer vid intag av föda 
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(Nagasawa et al., 1997), har mer muskelstyrka att bruka vid bearbetning av föda (Macaluso & 
De Vito, 2004) och har större sväljkapacitet (Hughes & Wiles, 1996). Tidigare forskning har 
även visat att kvinnor tar längre tid på sig att bearbeta en bolus till en sväljbar konsistens och 
att genomsnittstiden för tuggcykler är högre för kvinnor (Khamnei et al., 2016). Dessa 
skillnader mellan kvinnor och män skulle kunna förklara de signifikanta könsskillnaderna 
som påvisas i föreliggande studie. En mindre öppningsgrad av käken hos kvinnor vid intag av 
föda kan innebära att en mindre bit föda tas. Intas mindre bitar av födan resulterar det i att 
fler antal bitar behöver tas innan hela födan är konsumerad, vilket påvisas i föreliggande 
studie då kvinnor tar fler bitar av kexet i jämförelse med män. Fler bitar av kexet kan vara en 
möjlig anledning till ett ökat antal sväljningar då den orofaryngeala sväljprocessen avslutas 
med en sväljning (Svensson, 2010, s. 12). En bit av kexet bearbetas från intaget till sväljning 
innan nästa bit av kexet tas. Fler bitar av kexet kan därmed möjligtvist resultera i fler 
sväljningar. Den lägre sväljkapaciteten som i tidigare studie har påvisats hos kvinnor kan 
också vara en möjlig förklaring till varför kvinnorna i föreliggande studie sväljer oftare i 
jämförelse med männen. Att kvinnor skiljer sig från män vad gäller muskelstyrka (Macaluso 
& De Vito, 2004) kan möjligen kompenseras genom att kvinnorna har ett ökat antal 
tuggcykler, vilket skulle kunna vara en möjlig förklaring till varför kvinnorna uppvisar fler 
tuggcykler jämfört med männen i föreliggande studie.  

För antal tuggcykler per bit påvisas inga signifikanta könsskillnader. Män och kvinnor 
genomför ett likvärdigt antal tuggcykler per respektive bit av kex. Eftersom män påvisas ta 
färre bitar av kexet i föreliggande studie innebär resultatet att män bearbetar en större bit 
med ett likvärdigt antal tuggcykler som kvinnor bearbetar en mindre bit. En möjlig förklaring 
till resultatet kan vara den större muskelstyrkan som män har att bruka vid bearbetning av 
föda i jämförelse med kvinnor (Macaluso & De Vito, 2004), vilket i sin tur medför att en 
större bit kan bearbetas med ett mindre antal tuggcykler. Skillnaden i muskelstyrka mellan 
könen kan också vara en möjlig förklaring till att inga signifikanta könsskillnader kunde 
påvisas för utfallsmåttet tid per bit. Då män tar färre bitar av kexet innebär det att respektive 
bit är större i storlek i jämförelse med de bitar kvinnor tar. Resultatet innebär därmed att 
män bearbetar en större bit under samma tidsspann som en kvinna bearbetar en mindre bit. 

Utfallsmåttet tid/tuggcykel påvisar inte heller en signifikant könsskillnad. En tuggcykel 
tar lika lång tid att utföra hos båda könen. Utfallsmåttet säger dock inget om storleken på 
bolus, men eftersom det påvisas i föreliggande studie att män tar större bitar innebär det att 
män bearbetar en större bolus vid en tuggcykel under samma tidsintervall som en kvinna 
bearbetar en mindre bolus. Resultatet skulle även här kunna bero på skillnaden i 
muskelstyrka mellan könen (Macaluso & De Vito, 2004). Män har större muskelstyrka och 
kan därmed bearbeta en större bolus utan att tiden för den enskilda tuggcykeln ökar. 

Inga signifikanta könsskillnader påvisas för utfallsmåtten sväljningar/bit samt 
tid/sväljning, vilket innebär att män och kvinnor sväljer lika ofta per bit samt med samma 
tidsintervall. Men eftersom män påvisas göra färre sväljningar och ta färre bitar av kexet i 
jämförelse med kvinnor skulle en möjlig förklaring till resultatet kunna vara att män har 
större sväljkapacitet, vilket även påvisats i tidigare studier (Hughes & Wiles, 1996).  

Skillnaderna som ses i tugg- och sväljfunktionen i föreliggande studie är ett genomsnitt 
vilket innebär att alla män inte nödvändigtvis alltid bearbetar föda snabbare och med färre 
tuggcykler jämfört med kvinnor. Det kan finnas individuella skillnader i ätbeteendet mellan 
individer, vilket kan påverka hur födan bearbetas (Jalabert-Malbos et al., 2007). Vissa 
individer bearbetar föda långsamt medan andra bearbetar föda snabbt, och detta behöver 
nödvändigtvist inte vara direkt kopplat till könstillhörighet.   

Ålderseffekter  

Statistiska åldersskillnader uppstår framförallt inte förrän efter 60 års ålder gällande tugg- 
och sväljfunktion i föreliggande studie. Vid jämförelse mellan åldersgruppen 20-39 år och 
åldersgruppen 60-79 år påvisas signifikanta skillnader för utfallsmåtten antal tuggcykler och 
total tid. I jämförelse mellan åldersgruppen 20-39 år och åldersgruppen 80+ år påvisas 
signifikanta skillnader för alla observerade utfallsmått. 
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Tidigare forskning har sett att bearbetningsförmågan hos olika åldersgrupper skiljer sig 
åt. Van der Bilt et al. (2010) jämförde bearbetningsförmågan hos en äldre (M=72 år) och en 
yngre (M=24 år) åldersgrupp vid olika konsistenser. Den äldre gruppens bolus innehöll 
större partiklar av födan efter bearbetningen jämfört med den yngre gruppen.  

Tandstatusen kan se annorlunda ut hos äldre jämfört med yngre. Äldre kan ha färre 
och sämre tänder vilket leder till en minskad ocklusionsarea (Hatch et al., 2001). Detta kan 
vara en möjlig förklaring till det ökade antalet tuggcykler som ses hos de äldre i föreliggande 
studie. Hos äldre kan även tandproteser förekomma och sitter dessa dåligt kan det påverka 
tuggfunktionen. I föreliggande studie testades bara en deltagare som hade tandprotes och 
resultatet föreföll inte som avvikande i jämförelse med åldersmatchade utan tandprotes. 
En möjlig förklaring till att antalet bitar av kexet och antalet tuggcykler ökar hos de äldre 
åldersgrupperna skulle kunna vara en minskad muskelmassa, sarkopeni (Macaluso & De 
Vito, 2004). I en tidigare studie har det även observerats med hjälp av elektromyografi hur en 
minskad aktivitet i tuggmuskulaturen förekommer hos äldre individer (Cecilio et al., 2010). 
Med stigande ålder kan även en minskad tungstyrka påverka bearbetningen och transport av 
födan (Stierwalt & Yourmans, 2007). Det ökade antalet bitar som ses hos äldre personer 
skulle även kunna vara en följd av stelare leder och långsammare muskulatur (Macaluso & 
De Vito, 2004) Stelare leder och långsamma muskler kan medföra en mindre öppningsgrad 
av käken, vilket kan resultera i att mindre och därmed fler bitar av kexet behöver tas.  

Med stigande ålder minskar salivproduktionen (Smith et al., 2013, Svensson, 2010, 
s.50). Torr föda kräver mer salivtillförsel för att binda ihop tuggan till en bolus (Mioche, 
Bourdiol & Monier, 2003). Ett mariekex räknas som torr föda och den minskade 
salivproduktionen hos äldre i kombination med att det krävs mer salivtillförsel vid 
bearbetning av torr föda kan vara en möjlig förklaring till att bearbetningen av kexet tar 
längre tid hos de äldre deltagarna i jämförelse med de yngre i föreliggande studie. Flertalet 
mediciner som är vanliga bland äldre kan orsaka muntorrhet (Scully, 2003) vilket bidrar till 
en längre bearbetningstid. Detta kan också vara en möjlig förklaring till varför bearbetningen 
tar längre tid hos äldre. 

I en tidigare studie har det påvisats att sväljkapaciteten minskar med åldern (Hughes & 
Wiles, 1996). Denna förändring kan vara en förklaring till att antalet sväljningar ökar i 
samband med stigande ålder i föreliggande studie. Lägre sväljkapacitet kan resultera i att fler 
sväljningar behövs för att svälja samma mängd. Antalet bitar en person tar av ett kex kan 
också påverka antalet sväljningar. Eftersom antalet bitar av kexet påvisas öka med åldern i 
föreliggande studie är det möjligt att även antalet sväljningar ökar, då den orofaryngeala 
sväljprocessen avslutas med en sväljning (Svensson, 2010, s. 12).  

Sammanfattningsvis behöver äldre personer bearbeta föda mer i jämförelse med yngre 
personer då bearbetningsförmågan blir nedsatt med åldern på grund av naturliga 
åldersförändringar. De signifikanta ålderseffekterna i föreliggande studie påvisas efter 60 års 
ålder och överlag mellan åldersgrupper som inte angränsar varandra. För individerna i 
åldern 20-39 år påvisas signifikanta åldersskillnader för utfallsmåtten tuggcykler och total tid 
efter 60 års ålder och för samtliga utfallsmått efter 80 års ålder. För individerna i åldern 40-
59 år påvisas signifikanta ålderseffekter efter 80 års ålder på alla utfallsmått förutom antal 
sväljningar. En ökning ses av antalet bitar av kex, antalet tuggcykler, antalet sväljningar samt 
den totala tiden för intag av hela kexet vartefter åldern i grupperna stiger (Tabell 2a), men 
skillnaderna blir inte signifikanta förrän den aktuella åldersgruppen jämförs med en icke 
angränsande åldersgrupp. Resultatet skulle kunna tolkas som att det krävs tid innan 
åldrandet ger en signifikant påverkan på tugg- och sväljfunktionen. 

Skillnader i normeringsvärden mellan kextyper  

För att veta om tidigare fastställda normeringsvärden för TOMASS kan användas vid testning 
med kexet Guld Marie eller om nya normeringsvärden behövs tas fram jämfördes 
föreliggande studies normeringsvärden med normeringsvärdena från Huckabee et al. (2017). 
Skillnader kunde ses mellan Guld Marie kex och de kextyper som användes i den tidigare 
studien. I jämförelse mellan Nabisco Salatine och Guld Marie är antalet sväljningar likvärdigt 
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men ett mindre antal bitar av kexet, ett mindre antal tuggcykler samt en kortare total tid ses 
hos Nabisco Salatine. Vid jämförelse mellan Arnott’s Salada och Guld Marie är antal bitar av 
kex relativt lika men antal sväljningar, antal tuggcykler och den totala tidsåtgången är högre 
hos Arnott’s Salada. Sammantaget kan kextyperna placeras i följande ordning från lägst till 
högst gällande hur enkla de är att bearbeta: Nabisco Salatine, Guld Marie kex och Arnott`s 
Salada. 

Huckabee et al. jämförde Arnott’s salada och Nabisco Salatine, där Arnott’s salada 
kräver fler antal bitar av kexet, fler tuggcykler och längre total tid för att förtära kexet. 
Arnott’s Salada kexet har en fettmängd på 2,8 gram jämfört med Nabisco Salatine som inte 
har något rapporterat fett. Guld Marie har en lägre fettmängd (0,5 gram) jämfört med 
Arnott’s Salada vilket skulle kunna vara en möjlig förklaring till att Arnott’s Salada har fler 
tuggcykler och ökad total tid i jämförelse med Guld Marie. Nabisco Salatine som har aningen 
färre tuggcykler och kortare total tid förhållandevis till Guld Marie skulle också kunna bero 
på fettmängden eftersom Nabisco Salatine innehåller mindre fett jämfört med Guld Marie. 
Fett stimulerar inte till en ökad salivproduktion (Hodson & Linden, 2004), vilket kan vara en 
förklaring till varför det tar längre tid att bearbeta ett kex med högre fetthalt. Detta är en 
hypotes och vidare forskning i området behövs.  

Vid jämförelse med Carr´s Table Water cracker är kexet ganska likt Guld Marie 
gällande både ålders- och könsskillnader vid alla utfallsmått. En jämförelse mellan Gran 
Pavesi Cracker och Guld Marie visar att kexen också är ganska lika vad gäller ålders- och 
könsskillnader, men att Guld Marie kex har ett mindre antal tuggcykler för samtliga grupper.  

Tidigare forskning har visat att salt ökar salivproduktionen mer än exempelvis socker 
(Hodson & Linden, 2006). Beroende på kexets innehåll (mängden salt/socker) påverkas 
därmed mängden tillgängligt saliv och detta skulle kunna vara en förklaring till skillnaderna i 
utfallsmåtten som observerats bland de olika kextyperna.  

Sammanfattningsvis ses skillnader i utfallsmåtten beroende på vilket kex som använts 
vid testning. Det är därför viktigt att vid bedömning med testet TOMASS att använda 
normeringsvärden för det specifika kex som används vid bedömningen. 

Metoddiskussion  

Vid rekrytering av deltagare i föreliggande studie var deltagarna i åldersgruppen 80+ år 
svårast att rekrytera, vilket beror på att det är svårare att hitta individer i den åldersgruppen 
som inte uppfyller något av exklusionskriterierna. Därför blev antalet deltagare i 
åldersgruppen 80+ år inte lika stort som i de andra åldersgrupperna. En begränsning med 
föreliggande studie är att antalet deltagare i respektive åldersgrupp var relativt litet och fler 
deltagare i varje åldersgrupp hade varit önskvärt vid en eventuell framtida replikering för att 
få ett mer tillförlitligt resultat. 
        Under testningen uppvisade äldre deltagare en större tendens till att använda tungan för 
att rensa bort matrester vid tandraderna jämfört med yngre, vilket inte framfördes som något 
som hade observerats i Huckabee et al. (2017) studie. Vid bedömning kan felräkningar 
uppstå om tuggcykler skulle förväxlas med när tungan används för att rensa undan 
matrester, vilket kan ske om bedömaren inte är fokuserad under testningen och 
uppmärksammar skillnaden. Framförallt kan en helt ny bedömare löpa större risk att göra en 
felbedömning om denne inte är bekant med hur metoden administreras. Vid nästan alla 
kliniska tester och bedömningsmaterial krävs en god testvana för att på ett tillförlitligt sätt 
kunna bedöma det som undersöks. För att säkerställa en god testvana övade testledarna i 
föreliggande studie bedömning på varandra innan datainsamlingen påbörjades. 
Videoinspelningarna som gjordes under studiens gång spelades in kontinuerligt under hela 
testperioden, vilket resulterade i att testledarnas testvana dokumenterades i olika skeden. 
Dels i början då testvanan inte var lika etablerad, men också mot slutet då testledarna var 
mer rutinerade. Analysen av dessa videoinspelningar skedde alltid i slutet av testperioden. 
Detta innebär att en bedömning som gjordes i början av testperioden då testvanan kan anses 
vara låg jämfördes med en bedömning i slutet av testperioden då testvanan var högre. 
Eftersom interbedömarreliabiliteten som beräknades med hjälp av videoinspelningarna var 
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hög, visar det att testvanan varit god genom hela testningen och ska därmed inte ha påverkat 
resultatet. Att interbedömarreliabiliteten var hög är även en styrka med föreliggande studie. 

Hälsoformulär  

Hälsoformuläret utformades för att fånga upp studiens exklusionskriterier: ingen tidigare 
eller pågående dysfagi och inga sjukdomar eller skador i huvud/halsregionen, neurologiska 
eller gastroenterologiska. Avsikten med hälsoformulärets frågor var att kunna utesluta 
deltagare som inte stämde in på den avsedda målgruppen eller som skulle resultera i felaktiga 
normeringsvärden. Hälsoformuläret är inte reliabilitetstestat eller validerat, men detta 
upplevs inte vara avgörande när avsikten med hälsoformuläret endast var att fånga upp 
exklusionskriterier. Deltagare som exkluderades från studien visade tydligt utifrån hur de 
svarat på hälsoformuläret att de inte uppfyllde kraven. Uppkom det oklarheter kring frågor i 
hälsoformuläret fanns testledaren tillgänglig för att svara på deltagarnas frågor.  

En begränsning med hälsoformuläret var att det bestod av slutna frågor. Hade 
formuläret fått fyllas i utan testledarens medverkan skulle problem inte kunnat specificeras 
och fler deltagare hade blivit exkluderade ur studien. En styrka med föreliggande studie är att 
testledaren alltid var med när hälsoformuläret fylldes i för att kunna ställa följdfrågor samt 
för att kunna svara på eventuella frågor från deltagaren för att säkerställa den eftersökta 
målgruppen.  

Alla deltagare som svarat ja på en eller flera frågor i hälsoformuläret uteslöts ur 
analysen förutom vid enstaka fall. Deltagare som genomgått tonsillektomi eller tonsillotomi 
uteslöts ej om deltagaren angav att operationen inte hade någon påverkan på sväljfunktionen 
i dagsläget. Deltagare med pollenallergi uteslöts inte heller ur studien då allergin inte 
upplevdes ha någon negativ påverkan på deltagaren under testtillfället. Även deltagare med 
sura uppstötningar eller halsbränna vid specifika måltider uteslöts ej då problemen inte var 
återkommande vid varje måltid. Om problemen hade upplevts som frekventa eller varit 
omfattande hade deltagaren blivit exkluderad då detta skulle kunna tyda på en 
gastroenterologisk sjukdom eller skada. 

Kliniska implikationer och framtida forskning 

Vid användandet av TOMASS som klinisk bedömningsmetod bör kexet vara ett Göteborgs 
Guld Marie kex för att föreliggande studies normeringsvärden ska vara aktuella att jämföra 
med. Inför testning bör bedömaren ta en kort anamnes med frågor som berör tandstatus och 
medicinering då detta är faktorer som kan påverka resultatet. Bedömaren kan ta en titt i 
patientens mun för att få en bild av aktuell tandstatus. Har patienten tandprotes kan 
bedömaren fråga om protesen sitter korrekt och om det uppstår problem med tandprotesen 
under tuggning. En fråga om aktuell medicinering och muntorrhet kan också vara av värde 
vid bedömningen av testresultat. Även om en specifik medicin har muntorrhet som biverkan 
behöver patienten i fråga inte bli påverkad av detta. Därför är det alltid viktigt att ta hänsyn 
till patientens subjektiva upplevelse, vilket alltid är något en bedömare bör ta hänsyn till. 

De flesta logopediska tester har en manual som bedömaren kan utgå ifrån vid testning. 
TOMASS saknar en specifik manual och till framtiden vore det bra om en manual utformades 
för att säkerställa korrekt testning. För att minimera felräkningar bör det i manualen tas upp 
om risken med förväxling mellan en tuggcykel och när matrester rensas bort med tungan. 
Även information om att kexet inte får brytas med händerna bör stå med. En deltagare i 
föreliggande studie bröt kexet med händerna och blev utesluten ur analysen då detta 
påverkar testresultaten vad gäller utfallsmåttet antal bitar av kex. 

Ett förslag på hur anteckningar under testets gång görs kan också finnas med i 
manualen för att underlätta administreringen. Författarna av föreliggande studie förde 
protokoll genom att på ett randigt pappersark skriva ner de uppmätta utfallsmåtten. Varje 
rad motsvarade en bit av kexet. Togs exempelvis tre bitar av kexet användes tre rader. Det 
första som fylldes i på raden var antal tuggcykler och därefter antal sväljningar för den 
intagna biten av kexet. När en ny bit av kexet togs användes en ny rad och ovanstående 
procedur upprepades. Detta sätt att administrera testet upplevde författarna av föreliggande 
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studie vara ett lätt och effektiv tillvägagångssätt och skulle kunna vara ett förslag till framtida 
testprotokoll. 

Slutsatser  

Syftet med studien har varit att bidra med nya normeringsvärden till testet TOMASS. 
Normeringsvärdena är baserade på kexet Guld Marie som är ett kex som används inom 
klinisk verksamhet i Sverige. Föreliggande studie har visat att det förekommer skillnader 
mellan Guld Marie och de kextyper som tidigare normeringsvärden är baserade på. Det är 
därmed viktigt att testresultat från TOMASS jämförs med normeringsvärden baserade på det 
kex som använts under testningen. 

Föreliggande studie har även visat att det förekommer köns- och åldersskillnader vid 
intag av ett Guld Marie kex med testet TOMASS. Män tar färre bitar av kexet, uppvisar färre 
tuggcykler, färre sväljningar samt en kortare total tidsåtgång för intag av hela kexet i 
jämförelse med kvinnor. Med stigande ålder ses även en ökning av antal bitar av kexet, antal 
tuggcykler, antal sväljningar samt en ökning av den totala tidsåtgången för intag av hela 
kexet. Dessa åldersskillnader börjar bli signifikanta efter 60 års ålder. Därmed är det viktigt 
att personen som testas med TOMASS jämförs med motsvarande köns- och åldersgrupp för 
att få ett tillförlitligt resultat. 
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Bilagor 

Bilaga A 

Hälsoformulär                                                                                              KOD…….. 
 
Detta formulär kommer att hanteras som avidentifierat och du behöver därför inte skriva ditt 
namn. Informationen kommer endast att användas i forskningssyfte och hanteras av 
projektansvariga från Umeå universitet. Kryssa i det alternativ som stämmer in på dig. 
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Bilaga B 

 

Samtyckesblankett 

Samtycke till att delta i studien: 

 

The Test of Masticating and Swallowing Solids (TOMASS): 

Normeringsvärden för tugg- och sväljfunktionen av ett Guld Marie 

kex 

 

Jag har skriftligen/ muntligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är 

medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i 

studien utan att ange något skäl. 

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Umeå 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 

och lämnad information.  

 

 

_____________________    

Underskrift 

 

 

_____________________                                     _____________________    

Namnförtydligande                                                         Ort och datum 

 

 

Vänligen 

Logopedstudenter   Sandra Blom           sabl0014@umu.se 

             Patrik Thodén                     path0022@umu.se 

 

Handledare             Fredrik Karlsson           fredrik.k.karlsson@umu.se 

                             Jenny Holmberg           jenny.c.holmberg@umu.se 
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Bilaga C 

Information till deltagare 

 

Vi är två logopedstudenter vid Umeå universitet som nu skriver vårt examensarbete. Arbetet 

innebär att vi ska ta fram ett referensmaterial till testet TOMASS i åldrarna 20 år och uppåt. 

TOMASS är ett test som används inom klinisk verksamhet för att bedöma sväljsvårigheter. 

Att ta fram ett referensmaterial är viktigt för att få en uppfattning om hur personer utan 

svårigheter presterar. Referensmaterialet används för att på ett tillförlitligt sätt kunna 

använda testet vid bedömning av personer med svårigheter. 

 

För att kunna delta i studien ska du vara minst 20 år och inte ha något av följande:  

● tidigare eller pågående dysfagi 

● sjukdomar eller skador: 

o i huvud/halsregionen 

o neurologiska  

o gastroenterologiska 

 

Du kommer under testtillfället att få äta ett Guld Marie kex . Själva ätandet vid testtillfället 

kan komma att videofilmas på grund av att det är många utfallsmått som ska bedömas. Det 

som kommer att observeras är antalet tuggor, sväljningar, tuggcykler samt den totala 

tidsåtgången för intaget av hela kexet. Analysen av videoinspelningen görs vid ett senare 

tillfälle. Du kommer att få fylla i ett hälsoformulär innan testningen börjar. Testningen 

kommer att ske individuellt och tar ca 5 minuter.   

 

Inspelningen och information om dig (ålder och kön) kommer att avidentifieras och endast 

användas i forskningsändamål. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst under 

testets gång avbryta utan att uppge orsak. Du kommer att få fylla i en samtyckesblankett för 

godkännande av deltagandet och användandet av insamlad data. 

 

Vänligen 

Logopedstudenter   Sandra Blom            sabl0014@umu.se 

             Patrik Thodén                      path0022@umu.se 

 

Handledare             Fredrik Karlsson            fredrik.k.karlsson@umu.se 

                             Jenny Holmberg            jenny.c.holmberg@umu.se 
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