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Abstrakt 
 
Bakgrund 
Patienter med Parkinsons sjukdom besväras ofta av sväljningssvårigheter vilka påverkar 
livskvaliteten och får konsekvenser för morbiditet och mortalitet.   
 
Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva och korrelera pre-operativ sväljningsrelaterad 
livskvalitet (SWAL-QOL), självskattning av sväljningsförmågan (visuell analog skala) och 
foniaterns kliniska skattningar hos Parkinsonpatienter som selekterats till djup 
hjärnstimulering i caudala zona incerta (cZI). Jag ville också undersöka sambandet mellan 
sjukdomsvaraktighet och SWAL-QOL samt mellan sjukdomsvaraktighet och foniaterns 
kliniska skattningar. 
 
Metod 
Tio manliga patienter (mellan 45-69 år, median 61,5 år) med Parkinsons sjukdom 
selekterade till djup hjärnstimulering skattade sin sväljningsrelaterade livskvalitet enligt 
Swallowing Quality of Life-formuläret. De självskattade även sin sväljningsfunktion enligt 
en visuell analog skala. Patienterna genomgick också en fiberendoskopisk 
sväljningsbedömning utförd av en foniater.  
 
Resultat 
Den totala SWAL-QOL poängen hade medianen 94 % och medeltalet 91 %. Medianvärdet för 
självskattning av sväljningsfunktionen på visuell analog skala utan L-dopa var 85% och 
medianvärdet med L-dopa var 93%. Ingen i gruppen uppvisade aspiration i samband med 
sväljningsundersökningen. SWAL-QOL totalpoäng korrelerade med antal år med 
Parkinsondiagnos (r=-,72, ensidig signifikans p<,05). Antal år med symptom korrelerade 
signifikant med prematurt spill (r>,63, ensidig signifikans p<,05). 
 
Slutsatser   
Gruppen som helhet uppvisade hög sväljningsrelaterad livskvalitet. Självskattningen på 
visuell analog skala och foniaterns kliniska skattningar från den fiberendoskopiska 
sväljningsbedömningen vittnade om god sväljningsförmåga i gruppen som helhet. 
Signifikanta korrelationer mellan sjukdomsvaraktighet och SWAL-QOL samt mellan 
sjukdomsvaraktighet och foniaterns kliniska skattningar förekom.  
 
 



Abstract 

Objective 
Patients with Parkinson’s disease often have symptoms of dysphagia. These swallowing 
problems have consequences for quality of life as well for the physical wellbeing of the 
patients.  
 
Aim 
The aim of this study was to describe and correlate Swallowing Quality of Life (SWAL-QOL) 
scores, self-assessment of swallowing function using a visual analogue scale and the results 
from a fiber endoscopic evaluation of swallowing function in patients who had been selected 
for Deep Brain Stimulation in caudal zona incerta. A secondary aim was to correlate disease 
duration with results from SWAL-QOL and the fiber endoscopic evaluation of swallowing 
function.   
 
Method 
Ten male Parkinson’s patients (age 45-69 yrs, median 61.5 yrs) who were selected for Deep 
Brain Stimulation completing the Swallowing Quality of life form, as well as rating their 
swallowing function using a visual analogue scale and undergoing a fiber endoscopic 
evaluation of their swallowing function.     
 
Results 
The median total SWAL-QOL score was 94% while the mean was 91%. The median score 
from the self-assessment was 85% while the mean was 93%. The total SWAL-QOL score 
correlated with disease duration measured as years since diagnosis (r=-.72, p<.05). Disease 
duration measured as years with symptoms correlated with pre-swallow spillage (r>.63, 
p<.05).    
 
Conclusions 
The results showed high levels of swallowing related quality of life for the studied group. The 
self-assessment on the visual analogue scale and the fiber endoscopic evaluations also 
revealed that swallowing function was good in this sample. There were significant 
correlations between disease duration and some SWAL-QOL parameters as well as some of 
the outcomes from the fiber endoscopic evaluation.  
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Ordlista 

Förkortningar 

PD  Parkinsons sjukdom 

L-dopa  Levodopa 

DBS  Deep Brain Stimulation. Svensk term: djup hjärnstimulering 

STN  Subthalamic nucleus. Svensk term: subthalamus kärnan 

cZi Caudala zona incerta. Delområde i bakre subthalamus 

kärnområde 

FUS Fiberendoskopisk undersökning av sväljningsfunktionen  

SWAL-QOL  Swallowing Quality of Life, livskvalitetsformulär 

VA-skala  Visuell analog skala 

PENASP  Rosenbeck Penetration-Aspiration Scale 

 

Svenska begrepp 

Prematurt spill Engelsk term: Preswallow spillage 

Faryngeal retention Engelsk term: Pharyngeal residue 

Matrester i farynx Engelsk term: Pharyngeal clearance 

Allmän börda Engelsk term i SWAL-QOL: Burden 

Matlust  Engelsk term i SWAL-QOL: Eating desire 

Måltidslängd Engelsk term i SWAL-QOL: Eating duration 

Val av konsistenser Engelsk term i SWAL-QOL: Food selection 

Kommunikation Engelsk term i SWAL-QOL: Communication 

Rädsla för att äta Engelsk term i SWAL-QOL: Fear of eating 

Mental hälsa Engelsk term i SWAL-QOL: Mental health 

Social funktion Engelsk term i SWAL-QOL: Social functioning 

Trötthet  Engelsk term i SWAL-QOL: Fatigue 

Sömn  Engelsk term i SWAL-QOL: Sleep 

Symptomskala Engelsk term i SWAL-QOL: Symptom frequency 

SWAL total  Engelsk term i SWAL-QOL: SWAL-QOL total 
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Introduktion 

Sväljningssvårigheter är en känd komplikation vid Parkinsons sjukdom som ofta får både 
fysiska och psykiska konsekvenser för den enskilda individen. Denna studie undersöker 
sväljningsrelaterad livskvalitet och kliniska tecken på dysfagi i en grupp manliga 
Parkinsonpatienter som selekterats till djup hjärnstimulering (Deep Brain Stimulation).  
Sambandet mellan Parkinsonsjukdomens varaktighet och sväljningsrelaterad livskvalitet 
samt sväljningsförmåga i samband med DBS undersöks och diskuteras. 

Bakgrund 

Parkinsons sjukdom 

År 1817 skrev James Parkinson sin berömda essä “An essay on the shaking palsy”1. I essän 
beskriver han symptomen på den sjukdom som senare kom att bära hans namn. 
Parkinsons sjukdom (PD) är en av Europas vanligaste neurodegenerativa sjukdomar2 med 
en prevalens om 115/100,000 i Sverige3. I Västerbotten insjuknar årligen 21 personer i 
PD4. Medelåldern för insjuknande är 60-72 år och incidenstalen är högst i åldrarna 70 till 
79 år5. Vissa studier tyder på att en större andel män har PD3,5 medan andra inte hittat 
någon skillnad mellan könen6,7. 

Även om symptomen och sjukdomen i sig är välkända så är etiologin bakom 
sjukdomen fortfarande oklar2,3. Bekämpningsmedel, hereditet och hög ålder har nämnts 
som riskfaktorer8–10. Minskad förekomst av transmittorsubstansen dopamin på grund av 
neurodegeneration i substantia nigra antas ligga bakom de motoriska 
kardinalsymptomen8,11 såsom tremor vid vila, muskelrigiditet, bradykinesia och postural 
instabilitet12,13. Dessa symptom är oftast begränsade till en kroppshalva i början av 
sjukdomsförloppet14. Asymmetri mellan kroppshalvorna kvarstår vanligen även då 
symptomen blivit bilaterala14. 

Förutom de välkända kardinalsymptomen drabbas patienterna ofta av sekundära 
motoriska symptom och icke motoriska symptom. Sekundära motoriska symptom såsom 
hypofoni, dystoni, hypomimi, dysartri, freezing, ökad salivering och dysfagi12,14 ges gradvis 
större uppmärksamhet i litteraturen. De icke-motoriska symptomen har ofta en 
neuropsykiatrisk karaktär exempelvis apati, ångest, depression, demens och psykos12,15. 
Störningar i det autonoma systemet förekommer också och de inkluderar hypertoni, 
obstipation och urogenital dysfunktion15. Även sömnstörningar förekommer i stor 
utsträckning15.  

Levodopa (L-dopa) är den vanligaste behandlingen vid PD16. Medicinering med L-
dopa förbättrar den motoriska funktionen men effekten på sekundära och icke-motoriska 
symptom är inte lika klar17,18. Vissa studier har rapporterat små förbättringar av 
sväljningen19,20 medan andra har funnit oförändrad sväljning21 eller negativa effekter på 
såväl svälj- som lungfunktion20,22.  

Vid långtidsanvändning av L-dopa minskar även de positiva motoriska effekterna av 
medicineringen och motoriska bieffekter uppstår18. Dessa begränsningar i L-
dopabehandling ger ett behov av att fortsätta utveckla andra behandlingsformer. 

Deep Brain Stimulation (DBS) i subthalamuskärnan (STN) och i bakre subthalamus 
kärnområde (cZi) är idag möjliga behandlingar för de motoriska symptomen vid PD 23–27. 
En kvasiexperimentell studie som jämförde STN DBS med cZI DBS fann att cZI DBS gav 
ett bättre utfall vad gäller den motoriska funktionen26.             

De olika symptomen vid PD påverkar patienternas liv och livskvalitet28–31. Faktorer 
som påverkar livskvalitet hos PD patienter är grad av depression, kognitiv svikt, 
gångsvårigheter och postural instabilitet28,31, samt komplikationer i samband med L-dopa-
behandling31. Vissa studier har sett könsskillnader i livskvalitet29,30. Kvinnliga PD 
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patienter skattar sin livskvalitet lägre än manliga PD patienter. En möjlig förklaring till 
detta är att andelen PD patienter med depression är högre bland kvinnor än bland män30. 

 Både L-dopa32 och DBS33–38 har konstaterats förbättra livskvaliteten hos PD 
patienter. Vid STN DBS utgörs livskvalitetsförbättringar av ökad rörlighet, större 
livsglädje och förbättrad gångförmåga34,38. DBS har dock sämre effekt på tal- och 
sväljningsmotoriken än på annan motorik39,40. Sekundära motoriska symptom som 
dysartri och dysfagi kan antas ha betydande sociala och psykologiska konsekvenser för 
patienter med PD då man sett att tal- och sväljsvårigheter haft en negativ inverkan på 
livskvalitet hos äldre personer utan PD41–43.   

Dysfagi 

Dysfagi innebär svårigheter med att äta och dricka. Ordet kommer från latin där dys 
betyder dålig och phagos att äta. De fyra faserna som sväljning kan delas upp i är pre-oral 
fas, oral fas, faryngeal fas och esofageal fas44. Sväljningsproblem kan uppkomma i var och 
en av dessa faser. 

Den preorala fasen är den del av sväljningen som sker innan maten når munnen. Vid 
preoral dysfagi kan motoriska problem med att föra maten till munnen, minskad aptit 
eller måltidsångest förekomma45.  

I den volontärt styrda orala fasen bearbetas tuggan och blandas med saliv46–48. 
Tungbasen möter mjuka gommen för att förhindra för tidig passage av mat in i svalget 
(prematurt spill)44. Då bolus passerar gombågarna framkallas sväljningsreflexen. Oral 
dysfagi karakteriseras av svårigheter med att forma en tugga, läckage från läpparna, 
tremor i tungan, upprepade dyskinestisk tungrörelser, långsamhet/rigiditet och för tidigt 
dyskoordinerad övergång mellan orala och faryngeala rummet20,44,49. 

I den faryngeala fasen som är ca 0,7 sek lång transporteras tuggan från orofarynx till 
esofagus. Den faryngeal fasen inleds med sväljningsreflexen44. Mjuka gommen lyfts upp 
och sluter tätt för att undvika retrograd boluspassage upp i näshålan. För att förhindra 
aspiration sluts både de falska och de äkta stämbanden. Epiglottis skyddar luftvägen 
genom att lägga sig horisontellt över larynxingången. Detta sker i och med höjning av 
larynx och tungben. Faryngeal dysfagi karakteriseras av förlångsammade rörelser, 
upprepade sväljningar, bolusretention i valleculae och sinus piriformes samt penetration 
och aspiration44. Aspiration kan ge pneumoni och därför är det viktigt att ha kunskap om 
prediagnostiska kännetecken för tillståndet som i vissa fall är direkt livshotande50. 
Sekundär aspiration kan förekomma hos patienter med retention i valleculae eller sinus 
pirifomis45. 

I den esofageala fasen transporteras bolus genom matstrupen ner till magsäcken44. 
Transporttiden från övre esofagussfinktern ner till magsäcken är ungefär 5,9 sekunder51. 
Dysfagi i den här fasen innefattar förlångsammad transport genom matstrupen, bolus som 
blir kvar i matstrupen och reflux45.  

Studier med mål att undersöka dysfagi har bland annat använt 
självskattningsformulär52–54, intervjufrågor om sväljningsbesvär55–57, skattning på visuell 
analog skala58, fiberendoskopisk undersökning av sväljningsfunktionen (FUS)59–61, 
sväljröntgen56,57, måltidsobservation62 och livskvalitetskattningar63–65. Ett antal studier har 
undersökt självskattning i kombination med sväljröntgen eller fiberendoskopi56,57,60,65.  

För hemmaboende äldre personer utan PD är den självskattade dysfagiprevalensen 
mellan 11 och 14%53,54. Prevalensen för dysfagi varierar beroende på om prevalenstalen 
baseras på självskattning eller på en objektiv undersökning19,59,66–71. Objektiva 
undersökningar ger oftast högre prevalens69. 

Dysfagi hos PD patienter 

Bland PD-patienter som bor hemma är prevalensen av självskattad dysfagi 35% 
(konfidensintervall 28-41)69. Då sväljningen undersöks objektivt blir prevalensen 82% 
(konfidensintervall 77-87). Fyra av fem patienter med PD uppvisar dysfagi i någon form69. 
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Mortalitetsrisken för PD patienter med dysfagi är förhöjd12 och 
aspirationspneumoni är den komorbiditet som ger högst dödstal hos PD patienter som bor 
på äldreboenden72.  Det är således viktigt att vara uppmärksam på sväljningssymptom. 
Patienter med PD uppvisar dysfagi i samtliga fyra faser av sväljningen och inte minst i den 
orala och i den faryngeala fasen45,73,74.  Dysfagisymptom som förekommer vid PD är 
förlängning av den oral-faryngela transporttiden, långsamma rörelser i 
larynxmuskulaturen, minskat sugtryck73, svårigheter att initiera sväljningen71 och ökad 
risk för aspiration45,67,75. Ali et al. jämförde PD patienter med friska åldersmatchade 
kontroller och fann att patienterna med PD hade mera tyst aspiration och mera retention i 
valleculae och sinus piriformes jämfört med de friska kontrollerna67.  

Ett flertal studier har undersökt förhållandet mellan dysfagi, sjukdomsvaraktighet 
och graden av PD55,67,70,73,76,77.  Resultaten skiljer sig åt mellan studierna men sambandet 
verkar vara starkare mellan sjukdomsgrad och dysfagi än mellan sjukdomsvaraktighet och 
dysfagi. 

Sväljningsrelaterad livskvalitet hos PD patienter är ett område som intill nyligen 
varit relativt outforskat63. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer undersökte Miller et 
al. sväljningsrelaterad livskvalitet78. Teman som förekom i intervjuerna var rädsla för 
kvävning, undvikande av vissa konsistenser, utdragna måltider och skuldkänslor inför den 
extra börda som sväljningssvårigheter innebär för de närstående. 

Frågeformuläret Swallowing Quality of Life (SWAL-QOL) är ett relativt nyutvecklat 
verktyg som används för att beskriva sväljningsrelaterad livskvalitet hos PD 
patienter63,64,79. McHorney et al.80 utvecklade och validerade verktyget år 2000. 
Valideringen av den svenska översättningen blev klar år 201181.  McHorney et al.65 har 
också undersökt kopplingen mellan SWAL-QOL och objektiva sväljningsmått från 
sväljröntgen. I den studien fann man svaga samband och men drog slutsatsen att de båda 
måtten kompletterar varandra och bidrar med viktig information65. 

Studiens signifikans och syften 

Två tidigare studier har använt SWAL-QOL för att specifikt beskriva sväljningsrelaterad 
livskvalitet hos PD patienter63,64. I den första studien presenterade Plowman-Prine et al.63 
SWAL-QOL data från 36 PD patienter med olika grad av sväljningssvårigheter. I den 
andra studien jämförde Leow et al.64 sväljningsrelaterad livskvalitet hos PD patienter och 
åldersmatchade kontroller64. Ingen av dessa studier inkluderade kliniska 
sväljningsundersökningar och således är denna PD-studie den första som inkluderar både 
SWAL-QOL och FUS. Det är också den första PD-studien som använder det svenska 
SWAL-QOL formuläret för att beskriva sväljningsrelaterad livskvalitet. 

Syftet med denna prospektiva kross-sektionella studie är att beskriva och korrelera 
preoperativ sväljningsrelaterad livskvalitet (med hjälp av SWAL-QOL), självskattning av 
sväljningsförmågan (VA-skala) och foniaterns kliniska skattningar hos PD patienter som 
är selekterade till cZI DBS. Ett bisyfte med denna uppsats var att undersöka sambandet 
mellan sjukdomsvaraktighet och SWAL-QOL samt foniaterns kliniska skattningar. 
Följande korrelationer undersöks: 
1. SWAL-QOL-parametrar och foniaterns kliniska skattningar. 
2. SWAL-QOL-parametrar och patienternas självskattning på VA-skalan.  
3. SWAL-QOL-parametrar och sjukdomsvaraktighet. Hypotesen var att den 

sväljningsrelaterade livskvaliteten sjunker i takt med längre sjukdomsvaraktighet. 
4. Foniaterns kliniska skattning och sjukdomsvaraktighet. Hypotesen var att 

sväljningsförändringarna förvärras vid längre sjukdomsvaraktighet. 
5.  Patienternas självskattning på VA-skalan och foniaterns kliniska skattning. 
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Metod 

Deltagare 

Tio manliga PD patienter med medelåldern 58:4 år (år;månader, 45-69 år, median 61;6) 
som selekterats till cZI DBS inkluderades i studien. Selektionen till DBS operation gjordes 
enligt kliniska kriterier. Den genomsnittsliga sjukdomsvaraktigheten med diagnos var 8:5 
år (3-18 år, median 7) medan den genomsnittliga tiden med symptom var 10:6 år (5-18 år, 
median 10). Kön, huvudorsak till operation och sjukdomsvaraktighet visas i Tabell 1. 
Samtliga undersökningar gjordes innan DBS-operationen.  
 

 

Etiskt tillvägagångssätt 

Alla patienter gav sitt skriftliga godkännande till att delta i studien efter att ha delgivits 
detaljerad skriftlig och muntlig information enligt Helsinkideklarationen. Patienterna 
hade informerats om att de när som helst kunde avsluta sitt deltagande utan att ange 
orsak. Rådata och originalkopior av formulär sparas efter studiens avslutande avkodade 
och inlåsta i universitetets lokaler dit endast behöriga har tillträde. 

Material och undersökningsmetod 

Den svenska validerade översättningen av SWAL-QOL81 användes för att beskriva dysfagi i 
relation till livskvalitet. Formuläret återges i sin helhet med tillstånd från författarna i 
Bilaga 1. Formuläret innehåller 44 påståenden och frågor om sväljningsbesvär, två 
flervalsfrågor om konsistensanpassning samt en fråga om generell hälsa. Exempel på 
påståendena är Att handskas med mina sväljningsproblem är mycket svårt. Patienten tar 
ställning till påståendet genom att välja en siffra på en femgradig likertskala. Siffran ett 
representerar Stämmer alltid medan siffran fem representerar Stämmer aldrig. Frågorna 
av typen Hur ofta har du haft följande problem på grund av dina sväljningsproblem 
under den senaste månaden? besvaras med hjälp av en femgradig likertskala där 
patienten tar ställning till påståenden som Jag är rädd för att sätta i halsen när jag äter 
och Jag oroar mig för att få lunginflammation. Siffran ett motsvarar Nästan alltid 
medan siffran fem motsvarar Aldrig. 

Resultaten från SWAL-QOL är procenttal som motsvarar olika del- och totalpoäng 
från formuläret. SWAL-QOL totalpoäng är ett totalmått på sväljningsrelaterad livskvalitet 
medan SWAL-QOL symptomskala är ett mått på hur många och svåra symptom patienten 
rapporterar81.   

De kliniska skattningarna från den fiberendoskopiska sväljningsundersökningen 
(FUS) erhölls från foniatern. Dessa hade insamlats som en del i den större studien om tal- 
och sväljningsfunktion vid DBS. Undersökningen utfördes med ett Olympus ENF P4 
flexibelt endoskop och en Wolf endocam 5502. Patienterna ombads äta en testmåltid 
bestående av fyra flytande konsistenser och en fast konsistens. Alla konsistenser färgades 

ID Kön Huvudorsak till operation År sedan diagnos År med symptom

1 man Tremor 4 5
2 man Tremor 6 12
3 man Tremor 3 8
4 man On-off fluktuationer 7 10
5 man Tremor 12 13
6 man On-off fluktuationer 18 18
7 man On-off fluktuationer 7 8
8 man On-off fluktuationer 9 10
9 man Tremor 4 5
10 man On-off fluktuationer 14 16

Tabell 1 Kön, huvudorsak till operation,  år sedan diagnos och år med symptom



5 
 

gröna och bolusstorleken var ungefär en matsked (10ml). Konsistenserna som användes 
var vatten (K1), 50ml vatten och 5ml förtjockningsmedel (K2), 50ml vatten och 10ml 
förtjockningsmedel (K3) samt 50ml vatten och 15ml förtjockningsmedel (K4). Den fasta 
konsistensen var en bit kex med lite kräm på (K5). Konsistenserna gavs i ordningen K2, K3, 
K4, K1 och K5.     

Förutom SWAL-QOL formuläret användes också en VA-skala för att få ett subjektivt 
mått på sväljningsfunktionen. Dessa data erhölls också från foniatern och ingick i den 
större studien om tal- och sväljningsfunktion vid DBS. Patienten fick ta ställning till 
påståendet: Om du tittar på denna linje så är längst till vänster urusel 
sväljningsfunktion och längst till höger tipp topp, var/hur skulle du skatta din 
sväljfunktion nu?  VA-skalan består av en 100mm lång linje där högra sidans ände 
representerar en 100 % funktionell sväljningsförmåga och den vänstra sidans ände 
representerar väldigt dålig/icke fungerande sväljningsförmåga. Denna skala ger ett 
procentuellt mått på patienternas egen uppfattning om sin sväljningsförmåga utifrån 100-
procentig funktionsnivå.  

Procedur 

SWAL-QOL-formulären delgavs patienten vid det preoperativa undersökningstillfället på 
Norrlands universitetssjukhus. Deltagarna lämnade in det ifyllda formuläret samma dag 
som den preoperativa sväljningsundersökningen utfördes.  

Sväljningsundersökningen och självskattningen på VA-skalan gjordes både med och 
utan L-dopamedicinering. Vid undersökningen utan L-dopa hade patienten varit utan 
medicin i 12 timmar eller över natten. Undersökningen med medicinering gjordes en och 
en halv timme efter en L-dopa dos som var 1,5 gånger större än ordinarie dos.  

FUS-undersökningen utfördes av en foniater som skattade penetration enligt 
Penetration/Aspiration Scale (PENASP)82 och slem i svalget enligt Secretion Severity 
Scale83. Vidare bedömdes parametrarna prematurt spill, retention i farynx och matrester i 
farynx (faryngeal clearance). Beskrivning av kriterierna för penetration och slem i svalget 
åskådliggörs i Tabell 2 och 3. Prematurt spill operationaliseras som synligt bolus före 
”white-out” (innan faryngeal sväljningsakt inleds). Retention i farynx som bolusrester i 
valleculae eller sinus piriformes efter första sväljningen och slutligen matrester i farynx 
som bolusrester efter avslutad sväljning. Bedömningen av sväljningsfunktionen gjordes 
direkt i undersökningsrummet av foniatern som utförde FUS-undersökningen. Ingen 
sekundär skattning av blint randomiserat material utfördes. Deltagarna skattade sin 
sväljningsfunktion på VA-skalan efter sväljningsundersökningen. Skattningar gjordes 
både med och utan L-dopa enligt beskrivning ovan. 
 

 

Dataanalys 

Svaren på SWAL-QOL formuläret omvandlades från poäng på en Likertskala till ett 
procentmått i enlighet med McHorneys tillvägagångssätt i samband med valideringen av 
SWAL-QOL84. Poängen från VA-skalan är ett procentmått men i dataanalysen användes 
statistiska verktyg för ordinalskalor på grund av skalegenskaperna hos VA-skalor. 

Tabell 2. Kriterier för poäng på PENASP-skalan Tabell 3 Kriterier för poäng på Secretion Severity Scale

0.

2.  Bolus i laryngela vestibulen ovanför stämbandsnivå - rensar rent

3.  Bolus i laryngela vestibulen ovanför stämbandsnivå - rensar inte rent 1.

4.  Bolus på stämbandsnivå - rensar rent

5.  Bolus på stämbandsnivå - rensar inte rent 2.

6.  Bolus passerar under stämbandsnivå - hostar rent

7.  Bolus passerar under stämbandsnivå - hostar inte rent 3.

8.  Bolus passerar  under stämbandsnivå - ingen reaktion

2-5p = penetration, 6-8p aspiration

Inget sekret i svalget eller små genomskinliga bubblor i 
vallecula eller sinus piriformes 

Synligt sekret i kanalerna runt den laryngela vestibulen. 
Bilaterala poler eller en djupare ansamling.    

Sekretet som varierar från 1p till 3p under undersökningens 
gång.

Sekret inne den laryngela vestibulen. Sekret från lungorna 
räknas ifall det inte hostas eller sväljs bort. 

1.  Ingen penetration av luftvägarna
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Poängen från skattningen på PENASP82 omvandlades så att den lägsta möjliga 
poängen alltid var noll. PENASP sträcker sig då mellan 0 och 7p, Secretion Severity Scale 
mellan 0 och 3p och de övriga måtten mellan 0 och 1p. Ett medeltal för de fem olika 
konsistenserna räknades ut för varje sväljningsparameter. Detta medeltal användes för att 
korrelera de olika sväljparametrarna med VA-skalan och SWAL-QOL. Poängen från 
undersökningarna med och utan L-dopa analyserades separat. Ett medelvärde av poängen 
med och utan L-dopa beräknades och analyserades.  

Statistisk analys 

Total- och delpoäng från SWAL-QOL beskrivs deskriptivt. Spearman’s Rho (ρ) användes 
för att hitta korrelationer mellan SWAL-QOL och självskattningen från VA-skalan, 
foniaterns kliniska skattning samt sjukdomsvaraktigheten. Ensidig signifikansprövning 
gjordes för korrelationerna mellan SWAL-QOL och sjukdomsvaraktighet samt mellan 
foniaterns kliniska skattning och sjukdomsvaraktighet. Övriga korrelationer testades med 
tvåsidig signifikansprövning. Ett signifikansvärde mindre än ,05 bedömdes som 
signifikant. Baserat på antalet deltagare bedöms korrelationer mellan ,50 och ,80 som 
måttliga och korrelationer mellan ,80 och 1,0 som starka85. 

Reliabilitet 

Den svenska översättningen av SWAL-QOL har genomgått reliabilitets- och 
validitetsprövning81. VA-skalan har tidigare använts för att undersöka sväljningsfunktion 
och reliabiliteten har då i bedömts vara god58. De kliniska skattningarna av 
sväljningsfunktionen har utförts utan avidentifiering eller randomisering och därmed 
finns en risk för förväntanseffekter. Reliabiliteten för skattningarna bedöms dock som 
relativt god då foniatern skattar enligt förutbestämda skalor med konstaterad god 
reliabilitet82. 

Resultat 

Individuella data och centralmått från SWAL-QOL samt patienternas självskattning på 
VA-skalan presenteras i Tabell 4. I Tabell 5 åskådliggörs centralmått för foniaterns 
kliniska skattningar. 

 

Id

1 63 100 75 100 100 81 100 100 50 88 95 91 90 93 92

2 100 100 75 100 75 100 100 100 100 100 86 98 85 98 92

3 100 100 100 100 100 100 100 100 92 88 98 100 91 93 92

4 100 67 75 100 100 75 90 100 42 38 86 87 69 94 82

5 . 75 75 100 88 100 100 115 63 38 91 98 69 86 78

6 100 67 63 75 100 56 75 55 50 88 75 67 74 84 79

7 100 100 50 100 100 100 100 100 58 63 91 96 88 91 90

8 100 83 63 100 75 69 70 100 75 63 68 83 85 94 90

9 100 100 100 100 100 100 100 100 67 88 95 100 93 95 95

10 . 83 38 75 75 88 100 100 75 88 90 87 84 84 84

Median 100 92 75 100 100 94 100 100 65 88 91 94 85 93 90
Max 100 100 100 100 100 100 100 115 100 100 98 100 93 98 95
Min 63 67 38 75 75 56 70 55 42 38 68 67 69 84 78
Spann 37 33 62 25 25 44 30 60 58 62 30 33 24 14 17

Medel 95 88 71 95 91 87 94 97 67 74 88 91 83 91 87

Sd 13 14 19 11 12 16 12 15 19 22 9 10 9 5 6

Sd= standardavvikelse

Val av 
konsistenser

Kommu-
nikation

Rädsla för 
att äta

Mental 
hälsa

Tabell 4. Individuella  data från självskattning med SWAL-QOL och visuell analog skala. Ju högre procenttal desto bättre livskvalité 
repektive självskattad sväljningsfunktion

Medel

Visuell analog skala(%)

Social 
funktion

Trötthet Sömn Symtom 
skala

SWAL 
Total

Utan    
L-dopa

Med     
L-dopa

Swallowing Quality of Life (%)

Allmän 
börda

Matlust Måltids-
längd
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SWAL-QOL, foniaterns kliniska skattningar och självskattning på VA-skalan 

Korrelationer mellan SWAL-QOL-parametrar och foniaterns kliniska skattningar ses i 
Tabell 6. Totalt 90 samband undersöktes och av dessa var 9 korrelationer signifikanta. 
Samtliga signifikanta korrelationer var måttliga eller starka (ρ<-,62). Matlust korrelerade 
negativt med alla parametrar av retention i farynx och matrester i svalget. Signifikanta 
negativa korrelationer fanns också mellan matlust och prematurt spill med L-dopa (ρ =-
,66, p<,05). Det fanns tendenser till signifikans i korrelationerna mellan matlust och 
prematurt spill utan L-dopa (ρ=-,62, p=,05) samt mellan matlust och medeltalet av 
prematurt spill med och utan L-dopa (ρ=-,62, p=,05). Varken symptomskalan eller 
SWAL-QOL totalpoäng hade några signifikanta samband med de kliniska skattningarna. 
 

 
 
Korrelationer mellan SWAL-QOL-parametrar och självskattning på VA-skalan presenteras 
i Tabell 7. Antalet samband som undersöktes var 12 varav 3 var signifikanta. 
Självskattning på VA-skalan utan L-dopa korrelerade signifikant med matlust (ρ=,88, 
p<,05) och SWAL-QOL symtomskala (ρ=,64, p<,05).     

 

Utan      
L-dopa

Med     
L-dopa

Medel
Utan     
L-dopa

Med     
L-dopa

Medel
Utan      
L-dopa

Med     
L-dopa

Medel
Utan      
L-dopa

Med     
L-dopa

Medel
Utan      
L-dopa

Med       
L-dopa

Medel

0,10 0,10 0,15 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Max 1,60 0,80 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,80 1,00 2,00 1,50

Spann 1,60 0,80 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,80 1,00 2,00 1,50

Medeltal 0,30 0,20 0,25 0,26 0,16 0,21 0,28 0,22 0,25 0,26 0,24 0,25 0,30 0,30 0,30

Sd 0,52 0,27 0,33 0,37 0,31 0,33 0,38 0,33 0,34 0,34 0,35 0,34 0,48 0,67 0,48

Slem i svalget

Tabell 5. Median, min, max, spann, medeltal och standardavvikelse för foniaterns kliniska skattning. N=10

Penetration: 0-7p, slem i svalget: 0-3p, prematurt spill, retention och matrester i farynx: 0-1p.

Penetration Prematurt spill Retention i farynx Matrester i farynx

Median

Min

Utan   
L-dopa

Med    
L-dopa Medel

Utan   
L-dopa

Med   
L-dopa Medel

Utan   
L-dopa

Med    
L-dopa Medel

Utan    
L-dopa

Med   
L-dopa Medel

Utan   
L-dopa

Med    
L-dopa Medel

SWAL-QOL

Matlust -,53 -,51 -,55  -,62* -,66  -,62* -,83 -,75 -,85 -,66 -,74 -,66 -,86  -,20 -,66

Måltidslängd -,15 -,16 -,10 ,01 ,01 ,01 -,06 ,05 -,06 ,22 ,18 ,24 ,00 ,13 ,20

Val av konsistenser -,09 -,19 -,05 -,25 -,25 -,25 -,51 -,19 -,41 -,14 -,20 -,14 -,22 -,43 -,25

Rädsla för att äta ,01 -,50 -,19 -,30 -,27 -,30 -,37 -,43 -,43 -,22 -,32 -,21 -,36 -,25 -,27

Symtomskala -,34 -,16 -,19 -,54 -,51 -,54 -,23 -,35 -,32 -,29 -,18 -,25 -,35 -,10 -,19

SWAL Total -,15 -,48 -,26 -,31 -,28 -,31 -,35 -,34 -,38 -,15 -,22 -,13 -,35 -,12 -,16

Slem i svalget

Tabell 6. Korrelation mellan självskattning med hjälp av SWAL-QOL och foniaterns kliniska skattning. N=10

Penetration Prematurt spill Retention i farynx Matrester i farynx

Fet stil markerar att signifikant korrelation, p<.05. *Trend, p=,05. 

Matlust Måltidslängd Val av konsistenser Rädsla för att äta Symtomskala SWAL-QOL Totalpoäng

VA-skala

Utan L-dopa ,88 ,42 ,35 ,42 ,64 ,56

Med L-dopa ,43 ,57 ,70 ,23 ,01 ,40

Fet stil indikerar att p<.05. 

Tabell 7 Korrelation mellan SWAL-QOL och patienternas självskattning på VA-skala. N=10 
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SWAL-QOL och sjukdomsvaraktighet 

Korrelationer mellan SWAL-QOL och sjukdomsvaraktighet presenteras i Tabell 8. Totalt 
12 samband undersöktes varav 8 var signifikanta. Sambandet mellan antal år med diagnos 
och symptomskalan och SWAL-QOL totalpoäng illustreras i Figur 1. SWAL-QOL 
symptomskala korrelerade både med antal år med diagnos och med antal år med 
symptom (ρ=-,70, ensidig signifikans p<,05, respektive ρ=-,65, ensidig signifikans p<,05). 
SWAL-QOL totalpoäng korrelerade med antal år med PD-diagnos(ρ=-,72, ensidig 
signifikans p<,05). Matlust samt val av konsistenser korrelerade också signifikant både 
med antal år med diagnos och med antal år med symptom.  
 

 
Figur 1. Sambandet mellan SWAL-QOL totalpoäng och antal år med diagnos samt mellan SWAL-
QOL symptomskala och antal år med diagnos. Ju lägre procenttal på SWAL-QOL desto sämre 
livskvalitet och desto fler symptom. 
 
 

 
 
 

Foniaterns kliniska skattning och sjukdomsvaraktighet 

Korrelationer mellan foniaterns kliniska skattning och sjukdomsvaraktighet presenteras i 
Tabell 9. Totalt 15 samband undersöks varav 6st var signifikanta. År med PD-symptom 
korrelerade signifikant med alla parametrar av prematurt spill (ρ>,63, ensidig signifikans 
p<,05), penetration utan L-dopa (ρ=,56, ensidig signifikans p<,05), retention i farynx 
utan L-dopa (ρ=,65, ensidig signifikans p<,05), samt med medeltalet av retention med och 
utan L-dopa (ρ=,65, ensidig signifikans p<,65).  
 

Matlust Måltidslängd Val av konsistenser Rädsla för att äta Symtomskala SWAL-QOL Total

Sjukdomsvaraktighet

År med diagnos -,78 -,76 -,70 -,51 -,70 -,72

År med symptom -,71  -,53* -,70 -,34 -,65  -,52*

Fet stil indikerar att p<.05. * Trend, p<,07. 

Tabell 8 Korrelation mellan SWAL-QOL och sjukdomsvaraktighet. N=10
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Foniaterns kliniska skattningar och självskattning på VA-skalan 

Korrelationer mellan självskattning på VA-skalan och foniaterns kliniska skattningar 
åskådliggörs i Tabell 10. Antalet samband som undersöktes var 15 varav 6 var signifikanta. 
Procentmåtten från självskattning på VA-skalan utan L-dopa hade ett samband med alla 
kliniska skattningar gjorda utan L-dopa förutom skattningen gällande slem i svalget. 
Sambanden mellan VA-skalan och foniaterns kliniska skattningar av penetration och 
retention i farynx illustreras i Figur 2. Självskattning på VA-skalan utan L-dopa 
korrelerade signifikant med foniaterns kliniska skattning av penetration utan L-dopa (ρ=-
,70, p<,05). Den signifikanta korrelationen mellan VA-skalans medeltal och medeltalet för 
penetration var måttlig (ρ=,72, p<,05).  
 

 
Figur 2. Sambandet mellan självskattning på VA-skalan och foniaterns skattningar av penetration 
och retention i farynx.  
 
 

 

Utan      
L-dopa

Med     
L-dopa

Medel
Utan     
L-dopa

Med     
L-dopa

Medel
Utan      
L-dopa

Med     
L-dopa

Medel
Utan      
L-dopa

Med     
L-dopa

Medel
Utan      
L-dopa

Med       
L-dopa

Medel

Sjukdomsvaraktighet

År med symptom ,56 ,15 ,35 ,63 ,66 ,63 ,65 ,51 ,65 ,53* ,43 ,50* ,54* ,12 ,31

Slem i svalget

Tabell 9 Korrelation mellan foniaterns kliniska skattning och sjukdomsvaraktighet. N=10

Fet stil indikerar att p<.05. *Trend p<,07. 

Penetration Prematurt spill Retention i farynx Matrester i farynx

Utan      
L-dopa

Med     
L-dopa Medel

Utan     
L-dopa

Med     
L-dopa Medel

Utan     
L-dopa

Med     
L-dopa Medel

Utan      
L-dopa

Med     
L-dopa Medel

Utan      
L-dopa

Med      
L-dopa Medel

VA-skala

Utan L-dopa -,70  -  - -,69  -  - -,71  -  - -,66  -  - ,11  -  -

Med  L-dopa  - -,41  -  - -,11  -  - -,36  -  - -,32  -  - -,35  -

Medeltal  -  - -,72  -  - -,57  -  - -,73  -  - -,54  -  - -,47

Tabell 10. Korrelation mellan VA-skala och foniaterns kliniska skattningar
Penetration Prematurt spill Retention i farynx Matrester i farynx Slem i svalget

Fet stil markerar att p<,05.
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Diskussion 

Det övergripande syftet med denna studie var att beskriva och korrelera preoperativ 
SWAL-QOL, självskattning av sväljningsförmågan på VA-skala och foniaterns kliniska 
skattningar hos PD patienter som ska genomgå cZI DBS. Resultaten visar att den 
sväljningsrelaterade livskvaliteten är hög i gruppen. Den totala SWAL-QOL poängen hade 
medianen 93,5 % och medeltalet 91 %. Om man jämför med resultaten från Leow et al.64 
ser man att PD patienterna hade en genomsnittlig SWAL-QOL totalpoäng på 74,9 % 
medan friska äldre kontroller hade 94,5 %. Skattningarna gjorda av PD patienter utvalda 
för cZI DBS liknar de som är gjorda av friska kontroller i Leow et als. studie64. Jämför man 
PD patienternas och friska kontrollers SWAL-QOL delpoäng för val av konsistenser, 
allmän börda, mental hälsa, social funktion och kommunikation ser man att de är 
likvärdiga. Då det gäller rädsla för att äta, måltidslängd, matlust, sömn och trötthet ser 
man å andra sidan att PD patienternas delpoäng skiljer sig från de friska kontrollernas och 
är istället mera lika Leows PD patienters delpoäng. Plowman-Prine et al.63 inkluderade 36 
deltagare med PD i en studie om SWAL-QOL. De delade upp patienterna i en 
dysfagigrupp och en icke-dysfagigrupp beroende på om patienterna behövde 
konsistensanpassad mat eller inte. Om man jämför SWAL-QOL från dessa två grupper 
med resultatet i min studie ser man att den sväljningsrelaterade livskvaliteten i min studie 
var hög. Notera att medelåldern i min studie var 58;4 år mot 68;6 år och 65;7 år i 
studierna av Leow et al. respektive Plowman-Prine et al. En högre medelålder kan tänkas 
påverka resultatet på SWAL-QOL negativt. 

Resultatet från självskattning på VA-skalan var också högt. Medianvärdet för 
sväljningsfunktionen utan L-dopa var 85 % och medianvärdet med L-dopa 93 %. Dessa 
siffror kan jämföras med medianvärden från Sundstedt et al.60 och Kulneff et al.61. I 
Sundstedt et als. studie deltog 8 PD patienter som selekterats till cZI DBS. Inklusions- och 
exklusionskriterierna var de samma som i den aktuella studien. Medianvärdet för dessa 
patienters självskattning på VA-skalan var 77,5 % utan L-dopa och 77,0 % med L-dopa. I 
Kulneff et al.61 inkluderades 11 PD patienter som selekterats till STN DBS. Medianvärden 
för självskattningen utan L-dopa var 74,0 % och med L-dopa 76,0 %. Dessa värden kan 
extraheras ur Sundstedt et al. och Kulneff et al. genom att subtrahera parametern 
preoperativ %DSF från 100 % funktionsnivå.  

Resultaten från foniaterns kliniska skattningar indikerar att de kliniska 
dysfagisymptomen i högsta grad är moderata. Inga fall av aspiration förekom. Vid 
tolkningen av den här studiens resultat är det viktigt att komma ihåg att 
sväljningsförändringarna i den här gruppen patienter är lindriga jämfört med studier som 
inkluderar patienter med konstaterade sväljningssvårigheter. Urvalet av patienter till den 
aktuella studien påverkades inte av sväljningsfunktion utan baseras på globala motoriska 
funktionsbortfall och medicinsk behandlingseffekt. 

 Den första korrelationen som undersöktes var mellan total- och delpoäng från 
SWAL-QOL och foniaterns kliniska skattningar vilket visade att SWAL-QOL parametern 
matlust hade samband med alla parametrar för retention i farynx och matrester i farynx. 
Matlust hade också ett negativt samband med slem i svalget utan L-dopa och med 
medeltalet av med och utan L-dopa, men inte med parametern slem i svalget med L-dopa. 
Matlust korrelerade även negativt med prematurt spill utan L-dopa och det fanns en 
tendens till signifikans mellan matlust och prematurt spill med L-dopa samt med 
medeltalet av prematurt spill med och utan L-dopa. Sammantaget kan ses att sämre 
matlust hade ett samband med negativa sväljningsförändringar gällande tömmandet av 
farynx. Vikten av att PD patienter får i sig tillräckligt med näring har diskuterats och i 
samband med detta har matlust lyfts fram som en viktig faktor64. Resultaten från den 
aktuella studien kan ge en fingervisning om att matlust har ett samband med 
sväljningsförändringar även hos patienter med lindriga sväljningsförändringar.  

Värt att notera är att varken SWAL-QOL symptomskala eller SWAL-QOL totalpoäng 
hade några signifikanta samband med de kliniska skattningarna. Man har tidigare sett att 
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sambandet mellan kliniska mätvärden och SWAL-QOL total- och delpoäng är svagt65. 
Svaga men signifikanta samband har påvisats mellan PENASP och SWAL-QOL 
parametrarna; val av konsistenser, måltidslängd och mental hälsa65. Sambandet mellan 
parametern val av konsistenser och PENASP som finns i denna studie är deskriptivt på 
samma nivå som den korrelation som presenteras i Mchorney et al65.  Sambandet mellan 
matlust och PENASP är deskriptivt mycket högre än det som presenteras i McHorney et 
al65. Det låga antalet deltagare i den aktuella studien gör dock att korrelationen i de båda 
fallen inte når signifikant nivå. 

Den andra uppsättningen korrelationer som undersöktes var mellan SWAL-QOL 
och självskattning på VA-skalan. Det visade sig att det fanns ett samband fanns mellan 
matlust och självskattning på VA-skalan utan L-dopa. Självskattning på VA-skalan utan L-
dopa korrelerade signifikant med SWAL-QOL symtomskala. Detta innebär att patienter 
som skattade sin sväljningsfunktion som sämre också uppgav flera dysfagisymptom i 
SWAL-QOL-formuläret.  

Den tredje korrelationen som undersöktes var mellan SWAL-QOL och två olika mått 
av sjukdomsvaraktighet. Hypotesen var att den sväljningsrelaterade livskvaliteten sjunker 
i takt med längre sjukdomsvaraktighet. Resultaten stöder hypotesen och visade att ju 
längre tid patienterna hade varit sjuka desto sämre matlust och mer problem med val av 
konsistenser uppgavs. Resultaten visade också att patienterna uppgav fler 
sväljningssymptom ju längre tid de varit sjuka. En längre sjukdomsvaraktighet med 
diagnos korrelerade också med en lägre total sväljningsrelaterad livskvaliteten. Resultaten 
från den aktuella studien skiljer sig från andra studier där man inte kunnat finna något 
samband mellan SWAL-QOL totalpoäng och sjukdomsvaraktighet63 och inte heller mellan 
självrapporterad dysfagi och sjukdomsvaraktighet55. Jag har inte kunnat finna någon 
uppenbar orsak till detta men måhända kan en lägre inklusionsålder och en primärt 
mindre avancerad sjukdom utgöra delförklaringar till skillnaderna. 

Den fjärde korrelationen som undersöktes var mellan foniaterns kliniska skattningar 
och sjukdomsvaraktigheten. Hypotesen var att sväljningsförändringarna förvärras vid 
längre sjukdomsvaraktighet. Resultatet stöder delvis hypotesen. Graden av prematurt 
spill, en av parametrarna för penetration och två av parametrarna för retention i farynx 
hade ett måttligt samband med antal år med symptom. Övriga parametrar korrelerar inte 
med sjukdomsvaraktigheten. Dessa resultat kan jämföras med Clarke et al.77 och Miller et 
als.70 studier där man inte fann korrelationer mellan sväljningstest och 
sjukdomsvaraktighet. Clarke et al. fann dock en korrelation mellan sjukdomsvaraktighet 
och logopedens skattning av dysfagigraden77. 

Den femte korrelationen som undersöktes var mellan självskattning på VA-skala och 
foniaterns kliniska skattningar. Självskattning på VA-skalan utan L-dopa hade ett 
samband med följande parametrar utan L-dopa; penetration, prematurt spill, retention i 
farynx och matrester i farynx. Medeltalet av självskattningarna på VA-skalan med och 
utan L-dopa korrelerade med medeltalet för penetration och retention i farynx. 
Självskattning på VA-skalan med L-dopa visade inte något samband med någon av 
foniaterns kliniska skattningar. Jag kan se två möjliga orsaker till detta. Patienterna fick 
en hög dos av L-dopa (1,5 gr högre än normal dos) vilket kan antas påverka 
korrdinationen vid sväljningen. Den andra förklaringen är en möjlig förväntanseffekt det 
vill säga självskattningen på VA-skalan med L-dopa skattades mera positiv än 
självskattning utan L-dopa även om sväljningen i sig var oförändrad. 

Då många korrelationer undersöktes i denna studie finns det en förhöjd risk för typ 
I-fel vid generalisation av resultaten. Detta gäller främst de korrelationer som har rho (ρ) 
mindre än ,85. Detta bör tillsammans med det relativt låga antalet försöksdeltagare tas i 
beaktande då resultatet från denna studie tolkas. En Bonferronikorrektion kunde 
användas för att minska risken för typ I-fel. Dock kunde tillämpning av en 
Bonferronikorrektion i det här fallet öka risken för typ II-fel så mycket att en korrektion 
inte skulle ses som tillförlitlig. För att motverka typ I fel har antalet korrelationer som 
undersökts begränsats till så få som möjligt.  
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En annan aspekt som är viktig att ta i beaktande är att samtliga deltagare i denna 
studie är män. Deltagarna inkluderades konsekutivt mellan januari 2010 och oktober 2012 
vartefter de selekterades fram till cZI DBS operation vid Norrlands universitetssjukhus. 
Man har tidigare sett att procentuellt fler män än kvinnor genomgår DBS-operationer86. 
Denna övervikt vad gäller män motsvarar inte de skillnader i PD prevalenstal som man 
kan se i vissa studier86. Det är i nuläget oklart vad denna skillnad beror på. 

Kliniska implikationer från min studie är att den sväljningsrelaterade livskvaliteten 
sjunker i takt med längre sjukdomsvaraktighet samt att minskad matlust korrelerar med 
negativa sväljningsförändringar. Det är viktigt att uppmärksamma minskad matlust hos 
PD patienter då detta kan ha ett samband med negativa sväljningsförändringar.  

En annan implikation är att självskattning på VA-skala uppvisar måttliga samband 
både med kliniska skattningar av sväljningsfunktionen och med den sväljningsrelaterade 
livskvaliteten. Detta indikerar att en VA-skala kan bidra med information vid 
anamnestiska samtal gällande sväljningsbesvär. Reliabiliteten behöver dock utredas 
vidare. 

För att vidare studera sväljningsrelaterad livskvaliteten i samband med DBS krävs 
större patientgrupper med jämnare könsfördelning. I en framtida studie med liknande 
metod bör den kliniska skattningen baseras på randomiserat och avidentifierat material. 
Denna studie undersökte SWAL-OQL innan DSB operationen och i framtida studier bör 
själva DBS-behandlingens påverkan på sväljningsrelaterad livskvalitet undersökas. En 
studiedesign med matchade kontroller skulle vara önskvärd för att utesluta att eventuella 
förändringar i sväljningsrelaterad livskvalitet i samband med DBS är en följd av 
sjukdomsprogression.  

Slutsats 

Sammantaget visade resultaten från denna studie att den sväljningsrelaterade 
livskvaliteten är hög bland dessa tio manliga PD patienter som selekterats till cZI DBS. 
Både patienternas självskattning och foniaterns kliniska skattningar pekar på en god 
sväljningsfunktion i gruppen som helhet. Endast ett fåtal sväljningsförändringar förekom. 
Studien visade också att den sväljningsrelaterade livskvaliteten sjunker i takt med längre 
sjukdomsvaraktighet och att längre sjukdomsvaraktighet hade en måttlig korrelation med 
ökad förekomst av sväljningsavvikelser som penetration och prematurt spill. 

Ett annat viktigt samband var att minskad matlust samvarierade med negativa 
sväljningsförändringar. Dessa förändringar gäller främst tömningen av farynx. Detta 
samband kan vara viktigt att uppmärksamma hos patienter med begynnande 
dysfagisymptom då minskad matlust ytterligare kan förvärra situationen64. 
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INSTRUKTION: Detta formulär handlar om hur Dina sväljningsproblem påverkar Din vardag. 

Besvara frågorna genom att ringa in det svarsalternativ du tycker stämmer bäst. Om du är 

osäker, markera det alternativ som känns mest riktigt. 

Obs! Du kanske har ett antal fysiska problem men vi hoppas att Du när Du svarar kan 

koncentrera Dig enbart på sväljningsproblemen. 

 

 

1. Hur väl stämmer följande påståenden med hur Du upplevt Din situation under den senaste 
månaden? … (ringa in en siffra på varje rad) 

  Stämmer 
alltid 

Stämmer 
ofta 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
nästan 
aldrig 

Stämmer 
aldrig 

a. Att handskas med mina 
sväljningsproblem är väldigt svårt 1 2 3 4 5 

b. Mina sväljningsproblem är mycket 
störande 

1 2 3 4 5 

 

 

 

2. Nu kommer ett antal påståenden om ätande. Hur väl stämmer följande påståenden med hur Du 
upplevt Din situation under den senaste månaden? … (ringa in en siffra på varje rad) 

  Stämmer 
alltid 

Stämmer 
ofta 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
nästan 
aldrig 

Stämmer 
aldrig 

a. De flesta dagar bryr jag mig inte om 
ifall jag äter eller inte 

1 2 3 4 5 

b Det tar längre tid för mig att äta än det 
gör för andra 

1 2 3 4 5 

c. Jag är sällan hungrig nuförtiden 1 2 3 4 5 

d. Det tar evigheter för mig att äta en 
måltid 

1 2 3 4 5 

e. Jag tycker inte om att äta nuförtiden 1 2 3 4 5 
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3. Hur ofta har Du haft följande problem under den senaste månaden på grund av Dina 
sväljningsproblem? … (ringa in en siffra på varje rad) 

  Stämmer 
alltid 

Stämmer 
ofta 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
nästan 
aldrig 

Stämmer 
aldrig 

a. Hostat 1 2 3 4 5 

b. Satt i halsen när Du äter 1 2 3 4 5 

c. Satt i halsen när Du dricker 1 2 3 4 5 

d. Haft tjock saliv eller slem 1 2 3 4 5 

e. Haft kväljningar 1 2 3 4 5 

f. Dreglat 1 2 3 4 5 

g. Haft problem att tugga 1 2 3 4 5 

h. Haft för mycket saliv eller slem 1 2 3 4 5 

i. Varit tvungen att harkla Dig 1 2 3 4 5 

j.  Mat har fastnat i halsen 1 2 3 4 5 

k. Mat har fastnat i munnen 1 2 3 4 5 

l. Mat eller dryck har sipprat ut ur 
munnen 1 2 3 4 5 

m. Mat eller dryck har kommit ut ur näsan 1 2 3 4 5 

n. Hostat ut mat eller dryck ur munnen 
när det fastnat 1 2 3 4 5 

  

 

 

4. Hur har Dina sväljproblem påverkat Din kost och Ditt ätande under den senaste månaden? … (ringa 
in en siffra på varje rad) 

  Stämmer 
precis 

Stämmer 
ganska 

bra 
Osäker 

Stämmer 
inte 

särskilt 
bra 

Stämmer 
inte alls 

a. Att komma på vad jag kan och inte kan 
äta är ett problem för mig 1 2 3 4 5 

b. Det är svårt att hitta mat som jag både 
tycker om och kan äta 1 2 3 4 5 
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5. Hur ofta har Du haft följande problem med kommunikation under den senaste månaden på grund av 
Dina sväljproblem? … (ringa in en siffra på varje rad) 

  Hela 
tiden Mestadels En del av 

tiden Ibland Aldrig 

a. Folk har svårt att förstå mig 1 2 3 4 5 

b. Jag har haft svårt att prata klart 1 2 3 4 5 

 

 

6. Hur ofta har Du haft följande problem på grund av Dina sväljproblem under den senaste månaden?  
(ringa in en siffra på varje rad) 

  Nästan 
alltid Ofta Ibland Nästan 

aldrig Aldrig 

a. Jag är rädd för att sätta i halsen när jag 
äter 1 2 3 4 5 

b. Jag oroar mig för att få 
lunginflammation 1 2 3 4 5 

c. Jag är rädd för att sätta i halsen när jag 
dricker 1 2 3 4 5 

d. Jag vet aldrig när jag kommer att sätta 
i halsen 1 2 3 4 5 

 

 

7. Hur väl stämmer följande påståenden in på Dig under den senaste månaden på grund av Dina 
sväljproblem? … (ringa in en siffra på varje rad) 

  Stämmer 
alltid 

Stämmer 
ofta 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
nästan 
aldrig 

Stämmer 
aldrig 

a. Jag blir deprimerad på grund av mina 
sväljproblem 1 2 3 4 5 

b. Jag blir irriterad av att behöva vara så 
försiktig när jag äter eller dricker 1 2 3 4 5 

c. Jag känner mig missmodig på grund av 
mina sväljproblem 1 2 3 4 5 

d. Jag blir frustrerad på grund av mina 
sväljproblem 1 2 3 4 5 

e. Jag blir otålig av att handskas med 
mina sväljproblem 1 2 3 4 5 
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8. Följande frågor handlar om Ditt sociala liv under den senaste månaden. Hur väl stämmer följande 
påståenden? … (ringa in en siffra på varje rad) 

  Stämmer 
precis 

Stämmer 
ganska 

bra 
Osäker 

Stämmer 
inte 

särskilt 
bra 

Stämmer 
inte alls 

a. Jag går inte ut och äter på grund av 
mina sväljproblem 1 2 3 4 5 

b. Det är svårt att ha ett social liv på 
grund av mina sväljproblem 1 2 3 4 5 

c. På grund av mina sväljproblem har 
mina vanliga arbets. eller 
fritidsaktiviteter förändrats 

1 2 3 4 5 

d. Jag uppskattar inte social samvaro 
(som semestrar eller sammankomster) 
på grund av mina sväljproblem 

1 2 3 4 5 

e. Min roll i familjen och med vänner har 
förändrats på grund av mina 
sväljproblem 

1 2 3 4 5 

 

 

 

9. Hur ofta under den senaste månaden har Du haft följande symtom? ... (ringa in en siffra på varje rad) 

  Hela 
tiden 

Största 
delen av 

tiden 
En del av 

tiden 
Lite av 
tiden 

Inget av 
tiden 

a. Känt Dig svag 1 2 3 4 5 

b. Haft svårt att somna 1 2 3 4 5 

c. Känt Dig trött 1 2 3 4 5 

d. Haft svårt att hålla Dig vaken 1 2 3 4 5 

e. Känt Dig utmattad 1 2 3 4 5 

 

 

10. Använder Du sond för få i Dig föda eller dryck? ... (ringa in ett alternativ) 

a. Nej………………………………………... 1     

b. Ja…………………………………………. 2     
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11. Ringa in bokstaven för det alternativ som bäst beskriver konsistensen på den mat Du mestadels har 
ätit den senaste veckan ... (ringa in ett alternativ) 

a. Markera detta alternativ om Du ätit en fullständig diet som bestått av varierat kost som innehållit 
födoämnen som varit svåra att tugga, t ex morötter, kött, bröd, sallad, pop corn 

b. Markera detta alternativ om Du ätit mjuka, lättuggade saker, t ex grytor, konserverad frukt, 
mjukkokade grönsaker, malt kött, tjocka soppor 

c. Markera detta alternativ om Du ätit mat som körts i en mixer eller matberedare eller mat som 
liknar pudding eller puréer 

d. Markera detta alternativ om Du fått i Dig det mesta av Din näring med sond men ibland ätit glass, 
pudding, kräm eller annan dessert 

e. Markera detta alternativ om Du fått i Dig all näring med sond 

 

 

 

12. Ringa in bokstaven för det alternativ som bäst beskriver konsistensen på den vätska Du mestadels 
har druckit den senaste veckan ... (ringa in ett alternativ) 

a. Markera detta alternativ om Du druckit vätska som vatten, mjölk, te, kaffe, juice 

b. Markera detta alternativ om Du mestadels har druckit lite tjockare drycker som rinner i en jämn 
ström från en sked när Du vänder den upp och ner, t ex tomatjuice eller nyponsoppa. 

c. Markera detta alternativ om Du mestadels druckit drycker är svåra att suga upp med sugrör, som 
droppar från en sked när Du vänder den upp och ner, t ex milk shake eller tjock välling 

d. Markera detta alternativ om Dina drycker mestadels varit så tjocka att dom fastnar i skeden när 
Du vänder den upp och ner 

e. Markera detta alternativ om Du inte druckit några vätskor via munnen eller bara kunnat ta isbitar 

 

 

 

13. I allmänhet, skulle Du vilja säga att… (ringa in ett alternativ)  

  Utmärkt  Mycket 
god God Någorlunda Dålig 

 Min hälsa är  1 2 3 4 5 
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