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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
Kraven på evidensbaserad vård ökar ständigt. Att jämföra patienters självskattade besvär 
före och efter behandling är ett sätt att utvärdera behandlingseffekten.  
Rösthandikappindex (RHI) och VA-skala för röstbesvär är två verktyg för utvärdering av 
röstbehandling. Tidigare studier har visat att röstbehandling ger minskade självskattade 
röstbesvär. 
 
Syfte  
Syftet med denna studie var att med självskattningsformulär utvärdera effekten av 
logopedisk röstbehandling i Västerbottens läns landsting (VLL) och undersöka om 
behandlingseffekten påverkas av kön, diagnos, antal behandlingstillfällen och hur mycket 
tid patienten är beredd att lägga på behandling, samt att undersöka om det finns ett 
samband mellan självskattningsformuläret RHI och VA-skala för röstbesvär. 
 
Metod 
102 patienter, 28 män och 74 kvinnor, som under perioden januari 2009 till september 
2012 genomgått logopedisk röstbehandling inom VLL, deltog i studien. Deltagarna 
rekryterades retrospektivt. Genom dataanalys undersöktes huruvida det fanns någon 
signifikant skillnad i poäng på RHI efter behandling, om det fanns några signifikanta 
skillnader i självskattning beroende på kön, diagnos eller antal behandlingstillfällen samt 
om det fanns en korrelation mellan RHI-poäng och skattning på VA-skala. 
 
Resultat 
En signifikant minskning av RHI-poäng kunde ses för hela gruppen efter röstbehandling 
jämfört med före. Inga signifikanta skillnader sågs mellan könen eller mellan grupper 
indelade utifrån antal behandlingstillfällen. Det fanns inte heller någon skillnad mellan 
olika diagnoser. Däremot sågs signifikanta korrelationer mellan RHI och VA-skala för 
röstbesvär. 
 
Slutsats 
Studien visade att de självskattade besvären minskade efter behandling. Resultaten var 
inte beroende av kön, diagnos eller antal behandlingstillfällen. Utifrån detta dras 
slutsatsen att den logopediska röstbehandlingen i Västerbottens läns landsting ger effekt. 
Vad gäller de självskattningsverktyg som används i verksamheten sågs en korrelation 
mellan RHI och VA-skala för röstbesvär. Det är möjligt att dessa verktyg mäter olika 
aspekter av samma problem. Det är då av vikt att kombinera dessa för att få en helhetsbild 
av patienters upplevda röstbesvär 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
 
Background 
The demand for evidence based health care is increasing. One way to evaluate the effect of 
treatment is to compare patients’ self-assessed malaise before and after treatment. Two 
useful tools for evaluating voice therapy administered by a speech-language pathologist  is 
Voice Handicap Index (VHI) and a Visual Analogue Scale, VA-scale, for voice problems. 
Previous studies has found that voice therapy results in a decreased level of voice 
problems  
 
Aim 
The aim of this study was to evaluate the effect of voice treatment administered by speech-
language pathologists in Västerbottens läns landsting (VLL) with help of the self-
assessment tools VHI and VA-scale for voice problems and to investigate if there were any 
differences in the self-assessment due to gender, diagnosis, number of treatment sessions 
or the amount of time the patient was willing to spend on voice therapy. The aim was also 
to investigate if there was a correlation between the VHI and the VA-scale for voice 
problems. 
  
Method 
This retrospective study has analyzed self-assessment forms from 102 patients, 28 men 
and 74 women, who have been seeing a speech-language pathologist for voice therapy 
sometime between January 2009 and September 2012 in VLL. Data analysis was used to 
investigate if there was any significant difference in VHI points before and after voice 
therapy, if there was any significant differences in the self-assessment due to gender, 
diagnosis or number of therapy sessions and if there was a correlation between the points 
on VHI and self-assessed malaise on the VA-scale for voice problems. 
  
Results 
There was a significant decrease of VHI points for the whole group after voice therapy. No 
significant differences were found regarding gender, diagnosis or number of treatment 
sessions. There was no correlation between the VHI score and the amount of time the 
patient was willing to spend on voice therapy. A significant correlation was found between 
VHI and the VA-scale for voice problems.  
 
Conclusion 
This study found that self-assessed voice problems decreased after voice treatment. The 
efficacy of voice therapy does not seem to be affected by gender, diagnosis, number of 
treatment sessions or the amount of time the patient was willing to spend on voice 
therapy. The conclusion is that the voice therapy administered by speech-language 
pathologists in VLL has an effect. 
There was a correlation between VHI and the VA-scale for voice disorders. It is possible 
that these tools are measuring different aspects of the same problem. Therefore, it is 
important to combine these tools to get an overall picture of the patients’ self-perceived 
voice problems. 
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1. Inledning  
 
Röststörningar kan drabba personer i alla åldrar och ha olika etiologi (Lindestad, 2008a, 
2008b; Lindestad & Södersten, 2008; McAllister, Lindestad & Södersten, 2008). Att ha 
problem med rösten är inte alltid märkbart för omgivningen, men kan för individen i sig 
utgöra en funktionsnedsättning. För genomförande av logopedisk röstbehandling är 
patientens upplevelse och beskrivning av sina egna röstbesvär därför av central betydelse 
(Harlid, Johannesson & Walfén, 2006). 

Olika former av skattningsformulär, i syfte att mäta den subjektiva upplevelsen av 
röstbesvären, är kliniskt användbara redskap vid beslut om intervention för personer med 
röstproblematik. Dessa skattningsformulär kan även användas som verktyg vid 
utvärdering av röstbehandling (Hammarberg, Södersten & Lindestad, 2008). 
 
Kraven på att bedriva evidensbaserad vård ökar. Detta innebär att behandlingar inom 
vården regelbundet bör utvärderas för att säkra kvaliteten (Statens beredning för 
medicinsk utredning [SBU], 2011). Att använda självskattningsverktyg kan vara ett sätt att 
göra detta på. 
 
Denna studie är en utvärdering av logopedisk röstbehandling av patienter med 
röststörningar med fokus på patientens egen upplevelse av sitt röstbesvär. Studien 
genomfördes vid logopedmottagningen vid Norrlands Universitetssjukhus i syfte att säkra 
vårdkvalitet och främja röstforskning. 

 
2. Bakgrund 
 
2.1 Röststörningar 
Det logopediska yrket innebär bland annat behandling av patienter med olika typer av 
röststörningar. Prevalensen av röststörningar hos vuxna uppskattas enligt amerikanska 
studier vara 6-7% (Roy, Merrill, Gray & Smith, 2005; Roy, Merrill, Thibeault, Parsa, Gray 
& Smith, 2004). En röststörning kan definieras som att rösten inte håller för de krav som 
ställs på den (Vilkman, 2000) eller att samspelet mellan andning, fonation och 
artikulation inte fungerar optimalt (Hammarberg et al., 2008). Exempel på några vanliga 
symptom vid röststörning är heshet, rösttrötthet, sveda och värk i halsen samt 
ansträngdhet (Arbetsmiljöverket [AV], 2011). En röststörning kan leda till problem för den 
drabbade individen då rösten är viktig för den kommunikativa förmågan och det sociala 
livet (Dikkers, 1994, refererad i Bouwers & Dikkers, 2009). Förutom detta kan en 
röststörning även få ekonomiska konsekvenser för den drabbade individen. Ungefär en 
tredjedel av Sveriges befolkning har ett röstkrävande yrke, om rösten inte fungerar kan det 
innebära att man inte kan arbeta fullt ut (AV, 2011).  
 

2.1.1 Diagnosindelning 
Röststörningar kan grupperas utifrån etiologi. I svensk litteratur har röststörningar 
beskrivits som funktionella, organiska (icke-inflammatoriska och inflammatoriska), 
funktionellt organiska eller neurologiskt betingade (Hammarberg et al., 2008). Enligt 
denna beskrivning finns det vid en funktionell röststörning inte några strukturella 
förändringar på stämbanden och röststörningen har sitt ursprung i patientens 
röstbeteende. I denna grupp ingår diagnoser som fonasteni och psykogen dysfoni/afoni 
(Lindestad & Södersten, 2008). 
 
Vid organiska röststörningar finns det en stämbandsförändring. Dessa delas in i 
inflammatoriska och icke-inflammatoriska röststörningar beroende på orsaken till 
stämbandsförändringen. Exempel på diagnoser är laryngit och kontaktgranulom 
(Lindestad, 2008a). 
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En funktionellt organisk röststörning karaktäriseras av en synbar stämbandsförändring 
där orsaken till denna förändring ligger i patientens röstbeteende. Exempel på diagnoser 
som ingår i denna grupp är stämbandsknutor och stämbandspolyper (Lindestad & 
Södersten, 2008). 
 
Neurologiskt betingade röststörningar har sitt ursprung i en störning i centrala 
nervsystemet och därmed koordinationen av de muskulära system som styr röst och 
artikulation. Exempel på neurologiskt betingade röststörningar är stämbandspares och 
spasmodisk dysfoni (Lindestad, 2008b). 
 

2.1.2 Riskfaktorer 
I svensk litteratur delas riskfaktorer för röststörningar upp i individrelaterade faktorer och 
arbetsrelaterade faktorer. Kön är en individrelaterad riskfaktor, kvinnor drabbas till större 
del än män av röststörningar, sannolikt betingade utifrånanatomiska och fysiologiska 
förutsättningar. Andra individrelaterade riskfaktorer kan vara en naturligt svag röst, 
infektionskänslighet, nedsatt allmäntillstånd eller sjukdomar som påverkar andnings- och 
röstfunktionen, exempelvis astma (Hammarberg et al., 2008). 
 
Miljömässiga riskfaktorer kan vara arbete i bullriga, torra och dammiga miljöer, förorenad 
luft, dålig rumakustik som inte är anpassad för tal, långa röstkrävande och stressande 
arbetspass utan möjlighet till röståterhämtning (Lindblad, 1992; Sala, Sihvo & Laine, 
2005). Personer med röstkrävande yrken och med en eller flera av dessa individrelaterade 
och/eller miljömässiga riskfaktorer ökar i sin tur risken för en röststörning ytterligare 
(Lindblad, 1992). 

 
2.2 Logopedisk bedömning av röststörning 
Vid en utredning av en röstpatient görs en noggrann kartläggning av röstproblemen där 
både logoped och läkare är inblandade genom anamnes och larynxstatus. Det görs en 
inspelning av patientens röst och stämbandsstatus. Röstinspelning används av logopeden 
för en perceptuell röstanalys, vilket är den vanligaste formen av röstbedömning; en 
subjektiv gradering och karaktärisering av rösten. Inspelningen kan även användas för en 
akustisk röstanalys, vilket är en objektiv bedömning som sker via datorbaserade program. 
Vid en akustisk röstanalys mäter man bland annat grundton och röstens omfång. Vilka 
möjligheter som finns till akustisk röstanalys är olika beroende på vilken utrustning som 
finns att tillgå, men det viktiga är att inspelningen alltid görs på samma sätt. 
(Hammarberg et al., 2008). Utöver detta gör logopeden även en informell bedömning av 
rösten under samtalets gång. Därefter tas beslut om behandling behövs, och i sådana fall 
vilket målet för behandlingen bör vara, och utifrån detta mål bestäms behandlingens 
inriktning och utformning. Detta görs av logopeden i samråd med patienten.  Aronson och 
Bless (2009) påtalar behandlingsmotivering för goda utfall av röst och 
livskvalitetsförbättring. 
 
2.3 Självskattningsverktyg 
Utifrån patientens synpunkt kan det inte anses tillräckligt att kartlägga och utvärdera 
objektiva symtom för att tillfullo kunna förstå hur det är att leva med en 
röstfunktionsinskränkning. Det är viktigt att räkna in patientens subjektiva upplevelser, 
det vill säga det som sammanfattas under begreppet livskvalitet (Persson, 2006). Under 
utredning av röststörning är det därför vanligt med olika självskattningsverktyg som 
patienten får fylla i. Några självskattningsverktyg som används inom logopedin är Voice 
Handicap Index (VHI), Röst- och Sångindex (RoS),The Voice-Related Quality of Life 
(V_RQOL) och The Voice Symptom Scale (VoiSS). 
 



3 
 

Inom Västerbottens läns landsting används självskattningsenkäten rösthandikappindex 
(RHI), som är den svenska översättningen av VHI samt en Visuell Analog Skala, VA-skala, 
för röstbesvär. 
 

2.3.1 Rösthandikappindex, RHI 
En av de vanligaste enkäterna som används i arbete med patienter med röststörningar är 
Rösthandikappindex, RHI (Hammarberg et al, 2008). RHI mäter patientens psykosociala 
konsekvenser av röststörningen (Jacobson, 1997). RHI är en svensk översättning av VHI 
som har översatts och anpassats till ett flertal språk. I Sverige översattes och validerades 
VHI till svenska RHI 2009 av Ohlsson och Dotevall, men en tidigare version av RHI 
användes kliniskt flera år innan valideringsprocessen var klar (Bylund & Eriksson, 2010). 
RHI används såväl i forskningssammanhang som kliniskt verktyg (Amir, Tavor, 
Leibovitzh, Ashkenazi, Michael, Primov-Fever et al., 2006) och anses vara både reliabelt 
och ge valida mått (Rosen Murray, Zinn, Zullo & Sonbolian, 2000). RHI är ett viktigt 
komplement i utvärderingen av den intervention som getts då det kompletterar 
logopedens perceptuella bedömning och visar nivån på behandlingseffekt utifrån 
patientens perspektiv.  
 
Enkäten innehåller 30 påståenden med frågor kring kroppsliga, emotionella och 
funktionella aspekter. Varje aspekt representeras av 10 påståenden. Påståendena besvaras 
med ett av fem givna svarsalternativ vilka sedan omvandlas till poäng. Svarsalternativen 
är: Aldrig (0p), Nästan aldrig (1p), Ibland (2p), Nästan alltid (3p) och Alltid (4p). Varje 
aspekt kan ge maximalt 40 poäng. Den högsta möjliga totalpoängen blir således 120 poäng 
(3 x 40). En högre totalsumma representerar ett större/värre upplevt handikapp. En 
svensk studie har visat att en totalpoäng på 20 ses som en relativt tydlig gräns för om 
patienten upplever röstbesvär eller inte (Ohlsson & Dotevall, 2009). Enligt samma studie 
anses en total minskning på 13 poäng mellan totalpoäng före och totalpoäng efter 
behandling vara en säker förbättring.  
 
RHI används som ett validerat och evaluerat mätinstrument i klinisk forskning kring röst 
och behandlingseffekt. Bouwers & Dikkers (2009) tittade på förändring i RHI-poäng hos 
patienter med organiska röststörningar efter logopedisk röstbehandling, fonokirurgi, 
medicinering, botoxinjektion, röstvila och övrig behandling. Det togs ingen hänsyn till 
vilken typ av behandling patienten fått för sin röststörning. Studien visade att RHI-
poängen signifikant minskade för patientgruppen som helhet. När deltagarna indelades 
efter diagnos fann man även då att medelvärdet för RHI minskat efter röstbehandling. 
Minskningen var dock inte statistisk signifikant för alla diagnoser. En signifikant skillnad 
sågs vid jämförelse före och efter behandling av stämbandspares, stämbandspolyp, 
stämbandscysta och reinkeödem. Rosen et al. (2000) fann liknande resultat. De tittade på 
förändring av RHI-poäng för patienter med stämbandspares, stämbandspolyp/cysta och 
dysfoni. Behandlingen bestod här i röstbehandling för dysfonigruppen, samt kombinerad 
röstbehandling och fonokirurgi för de två övriga diagnosgrupperna. RHI-poängen 
minskade signifikant efter behandling för hela gruppen. Alla tre undergrupper visade en 
minskning i RHI-poäng, men skillnaden var endast statistisk signifikant i grupperna som 
fick kombinationsbehandling; stämbandspares och stämbandspolyp/cysta.   
 
van Gogh, Verdonck-de Leeuw, Boon-Kamma, Rinkel, de Bruin, Langendijk et al. (2006) 
tittade på förändring i RHI-poäng före och efter röstbehandling hos patienter som 
genomgått behandling för stämbandscancer. Efter röstbehandlingen minskade RHI-
poängen signifikant. I en studie från 2010 tittade Hakkesteegt, Brocaar och Wieringa på 
RHI-förändring hos tre olika diagnosgrupper: en grupp med funktionella röststörningar, 
en grupp med organiska röststörningar och en grupp med neurologiskt betingade 
röststörningar. Dessa grupper delades in i tre olika behandlingsgrupper (röstbehandling, 
röstbehandling i kombination med fonokirurgi samt en grupp utan behandling). 
Resultatet visade att RHI signifikant minskade för grupperna som fått röstbehandling 
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samt kombinerad röstbehandling och kirurgi, men inte för gruppen som blev utan 
behandling 
 
Ett fåtal studier har tittat på skillnader i RHI-skattning mellan kvinnor och män. Varken 
Guimarães & Abberton (2004) eller Bouwers & Dikkers (2009) fann någon statistisk 
signifikant skillnad mellan hur kvinnor och män skattade sina röstbesvär före och efter 
röstbehandling. 
 

2.3.2 Visuell analog skala, VA-skala 
En visuell analog skala, VA-skala, används för bedömning av patienters subjektiva 
uppfattning av besvär. Skalan är en 100 mm lång linje där det i ena änden finns ett 
påstående där symptomet eller känslan inte kan vara starkare, och den andra änden 
representerar avsaknad av symptomet eller känslan. Efter att ha fått ett förtydligande av 
skalans innebörd får patienten sedan sätta en markering på skalan. Markeringen blir då 
en indikering på patientens uppfattning av symptomets/känslans styrka (Maxwell, 1978). 
Det finns inga studier gjorda på VA-skalor för röstbesvär. Flera studier som gjorts på VA-
skalor har beaktat VA-skalor gällande smärta och har då visat sig ha god reliabilitet men 
är ifrågasatt vad gäller validitet (Bijur, Silver & Gallagher, 2001; Boonstra, Schiphorst 
Preuper, Reneman, Posthumus & Stewart, 2008). I en studie som tittade på en VA-skala 
och livskvalitet, beskrevs instrumentet med såväl god validitet och utmärkt reliabilitet (de 
Boer, Lanschot, Stalmeier, van Sandick, Hulscher, de Haes, et al 2004). Liknande resultat 
kan man se på VA-skalor gällande olika sinnesstämningar (Hooper, 1997; Luria, 1975) då 
dessa har både god reliabilitet och validitet. 
 

2.3.3 Samband mellan självskattningsverktyg 
Studier som tittat på samband mellan olika typer av självskattningsverktyg och röstbesvär 
har visat olika resultat. Speyer, Wieneke och Dejonckere (2004) hittade en högre skattad 
behandlingseffekt mätt med VA-skala än med RHI. I en studie av patienters självskattning 
av röstsymptom före och efter behandling för benigna larynxlesioner framkom det ingen 
skillnad mellan skattningsverktygen RoS (Röst- och Sångindex) och skattning på VA-skala 
(Bauhn, 2007). Harlid et al. (2006) jämförde skattning på RoS och VA-skala före och efter 
behandling. VA-skalan visade en tydligare minskning av besvären jämfört med 
poängminskningen på frågorna i RoS-formuläret. 
 
2.4 Logopedisk röstbehandling 
Studier har visat att logopedisk röstbehandling av en röststörning ger förbättrade resultat 
vad gäller röstkvalitet utifrån patientens självskattade besvär, logopedens perceptuella 
bedömning av röstparametrar samt akustisk röstanalys. En studie av MacKenzie, Millar, 
Sellars och Deary (2001) undersökte effekten av logopedisk röstbehandling hos patienter 
med dysfoni. De tittade på bland annat på röstbehandlingens effekt vad gäller deltagarnas 
självskattade besvär och logopedens perceptuella bedömning. Resultatet visade på att de 
personer som fick röstbehandling fick ett bättre resultat på båda dessa aspekter jämfört 
med de personer som ingick i en kontrollgrupp. Liknande resultat har beskrivits i en 
studie av Holmberg, Hillman, Hammarberg, Södersten och Doyle (2001) där man har 
tittat på röstbehandlingens effekt på stämbandsknutor. Majoriteten av patienterna i 
studien hade efter röstbehandling minskade stämbandsknutor och en signifikant skillnad 
fanns vad gällde den perceptuella röstbedömningen före och efter behandling. Schindler, 
Bottero, Capaccio, Ginocchio, Adorni och Ottaviani (2009) studerade röstbehandlingens 
effekt vid ensidig stämbandspares. Resultatet visade att röstbehandling gav förbättrade 
resultat både vad gäller röstkvalitet och livskvalitet då det fanns signifikanta skillnader i 
perceptuell bedömning, självskattade besvär och akustisk analys före och efter behandling. 
 
Det primära målet med logopedisk röstbehandling är att återställa rösten i bästa möjliga 
mån, även om de specifika målen med röstbehandlingen varierar från varje enskild patient 
(Colton, Casper & Leonard, 2006). Svensk logopedisk röstbehandling utgår från gällande 
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vårdprogram men individanpassas utifrån den enskilde patientens stämbandsstatus och 
behov (Iwarsson, 2008).  
 
Det finns två olika sorters inriktning på röstbehandling; indirekt och direkt. Den indirekta 
behandlingen sker med fokus på rådgivning och information. Patienten får en förenklad 
förklaring av röstorganets anatomi, hur normal röstbildning fungerar samt hur 
röststörningen påverkar patientens egen röstbildning (Aronson & Bless, 2009; Iwarsson, 
2008). Logopeden informerar om rösthygien för att patienten ska kunna undvika 
beteenden som bidrar till eller upprätthåller röststörningen, både på individnivå och på 
miljönivå. I de fall röststörningen är yrkesrelaterad eller det finns en riskfaktor i 
patientens yrkesliv kan logopeden göra arbetsplatsbesök och/eller ordna mätningar av 
patientens röstbruk under en period, detta för att ge förslag till förbättrande åtgärder av 
faktorer som kan bidra till röstproblem i patientens arbetsmiljö. Enligt en litteraturstudie 
(Ramig & Verdolini, 1998) har förebyggande åtgärder visat positiva resultat hos patienter 
med stämbandsknutor. I en studie har Carding, Horsley och Docherty (1999) tittat på 
effekten av indirekt behandling vid icke-organisk dysfoni och jämfört denna med ingen 
behandling alls. Resultatet visade att 46 % av patienterna blev bättre, och visar på att 
indirekt behandling kan ha effekt på icke-organisk dysfoni.  
 
Direkt behandling innebär praktiska rösttekniska övningar för att modifiera de symptom 
som patienten uppvisar. Dessa övningar är vanligtvis olika sorters avspänningsövningar, 
andningsövningar och fonationsövningar. Även rörelseövningar, artikulatoriska övningar 
samt manipulation av larynx kan förekomma (Iwarsson, 2008).  
 
Det vanligaste inom logopedisk röstbehandling är en kombination av direkt behandling 
och indirekt behandling, detta har även uppvisat bäst resultat (AV, 2011). Detta sågs även i 
studien av Carding et al. (1999). Detta då gruppen som fick indirekt behandling jämfördes 
med en grupp som fick en kombination av indirekt och direkt behandling samt en 
kontrollgrupp. Gruppen som fick en kombinerad behandling svarade bättre på 
behandlingen än de övriga grupperna. 
 
Vid en kombination av direkt och indirekt behandling får patienten inledningsvis 
information och rådgivning om röstorganets anatomi, normal röstbildning och hur 
röststörningen påverkar detta hos patienten. Målsättningen är att patienten ska kunna få 
kunskap om den problematik som finns, orsaken till denna samt en förståelse för sitt eget 
ansvar i behandlingen. Patienten riskerar annars att ha en skeptisk inställning till den 
röstbehandling som ges (Colton et al., 2006) vilket kan påverka behandlingen negativt. 
Efter den inledande informativa delen består röstbehandlingen av rösttekniska övningar i 
samband med rådgivning. 
 
Det finns ingen standard eller i litteraturen beskriven konsensus för hur många 
röstbehandlingstillfällen som rekommenderas. Logopeden avgör antal 
behandlingstillfällen i samråd med patienten utifrån gällande vårdprogram för 
röstpatienter. Mycket få studier har studerat om antal behandlingstillfällen påverkar 
röstbehandlingens effekt. Kwon, Wang, Ro, Park, Yun och Jeon (2007) fann i sin studie att 
flera akustiska röstparametrar hos patienter med stämbandsknutor förbättrades redan 
efter fyra behandlingstillfällen. Då deras mål med studien inte var att titta på om antalet 
behandlingstillfällen hade någon effekt på röstbehandlingens resultat, gjordes dock inga 
statistiska tester vid denna mätning. Efter de slutgiltiga åtta tillfällena sågs en ytterligare 
förbättring av röstparametrarna. Skillnaden mellan mätningarna gjorda innan 
behandlingen var här statistiskt signifikant för flera röstparametrar. 
 
Vid organiska förändringar på stämbanden kan ingrepp som kirurgi eller 
stämbandsinjektion vara aktuellt för patienten (Hertegård, 2008). Dessa ingrepp kan 
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kombineras med röstbehandling hos logoped, både pre- och postoperativt (Hammarberg 
et al, 2008). 
 
2.5 Logopediskt omhändertagande av röstpatienter inom Västerbottens läns 
landsting 
Enligt gällande vårdprogram för logopedverksamheten i Västerbotten ska röstpatienter 
som kommer på remiss till logoped inledningsvis kallas på ett besök där anamnestiska 
uppgifter samlas in och patienten får information och rådgivning om röstens funktion och 
användning. I samband med detta första besök diagnostiseras patienten utifrån anamnes 
och larynxstatus och beslut tas om eventuell behandling. I de fall larynxstatus saknas 
remitteras patienten till röstmottagning och logopedisk diagnos sätts när status finns. Det 
är upp till logopeden att avgöra om behandling skall påbörjas utan larynxstatus. 
 
Under utredningstillfället får patienten, om behandling är aktuellt, bland annat fylla i en 
VA-skala för röstbesvär och ett RHI. Självskattning av röstbesvär på VA-skala har använts 
i Västerbotten sedan 2003. De frågor som ska besvaras är ”Hur besvärad är du av dina 
röstbesvär?” och patienten får sätta en markering mellan påståendena ”lite besvärad” och 
”mycket besvärad” samt ”Hur mycket tid är du beredd att lägga på röstbehandling?” där 
patienten får sätta en markering mellan ”Lite tid” och ”Mycket tid”. I Skellefteå har man 
sedan juni 2012 använt frågan ”Hur motiverad är du till röstbehandling?” istället för 
frågan om hur mycket tid man är beredd att lägga på röstbehandling och markeringen 
sätts mellan påståendena ”lite motiverad” och mycket motiverad”. Den första frågan 
besvaras både före och efter behandlingsomgången. Logopeden mäter sedan var patienten 
satt markeringen och antecknar antalet millimeter. Markeringarna på VA- skalorna 
översätts inte bara till siffror utan används även som diskussionsunderlag av logopeden 
när röstbesvären och eventuell behandling diskuteras med patienten. Sedan 2006 används 
även RHI som utvärderingsverktyg. Vanligtvis fylls RHI i både i början och i slutet av 
behandlingen. 
 
Röstbehandlingen vid logopedverksamheten i Västerbotten omfattar sex 
behandlingsbesök á 30 minuter (på mottagningen alternativt via telemedicin). 
Behandlingen individanpassas både vad gäller innehåll och besökens frekvens. Vid 
behandlingsavslut tas nytt ställningstagande av logopeden och patienten om ytterligare 
behandling är aktuellt, om uppföljande besök efter en tid är motiverat eller om patienten 
avslutas (Vårdprogram VLL, 2010). 
 
2.6 Evidensbaserad vård  
Att använda sig av evidensbaserad vård och behandling är att utöva sitt yrke i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, och systematiskt sträva efter 
att bygga vården utifrån bästa möjliga vetenskapliga grund, evidens. Den evidensbaserade 
vården innebär att hälso- och sjukvårdpersonal som ett komplement till annan kunskap 
kan fatta beslut med utgångspunkt i vetenskapliga resultat och välgjorda undersökningar. 
Evidensbaserad vård utarbetas genom att på vetenskaplig grund utvärdera vilka metoder 
som fungerar bra och vilka som fungerar otillfredsställande (Axelsson, 2011). 
Utvärderingsforskning är därför ett viktigt verktyg i att bedriva evidensbaserad vård 
(Olsson & Sörensen, 2011).  
 

2.6.1 Evidensbaserad logopedi 
Logopedi är ett förhållandevis nytt vetenskapsområde, och därmed även ett relativt 
outforskat ämne vad gäller evidensbaserad vård. Detta håller på att ändras då det ställs 
högre krav på kvalitetssäkring och evidensbaserad vård (Iwarsson, 2008) och det därmed 
publiceras fler och fler artiklar gällande logopedi, dess behandlingsmetoder samt en 
utvärdering av dessa. Men samtidigt som artiklar och studier ökar, ökar också behovet av 
en kritisk granskning av dessa (Reilly, Douglas & Oates, 2004). 
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Vad gäller intervention för röststörningar så har flera studier gjorts i syfte att utvärdera 
dess effekt. Reilly et al. (2004) sammanfattade alla relevanta studier som gjorts inom 
området och tittade på dessa utifrån begreppet evidensbaserad vård. Studierna har sedan 
rankats i utifrån vilken evidensnivå de har, detta har gjorts utifrån en evidenshierarki från 
Joanna Briggs Institute for Evidence Based Nursing and Midwifery.  I denna 
evidenshierarki finns det sammanlagt sex evidensnivåer. För högsta nivån krävs det att 
evidensen kommer från en systematisk litteraturgranskning som har gjorts på alla 
relevanta randomiserade kontrollerade studier. För den lägsta evidensnivån krävs det 
någon av följande; utlåtanden från etablerade/trovärdiga myndigheter, klinisk erfarenhet, 
deskriptiva studier eller rapporter från expertkommittéer (Reilly et al., 2004). Studier som 
gjorts inom röstlogopedi granskades av Reilly et al. (2004) utifrån dess utformning och 
har sedan rankats i evidenshierarkin. 
 
Inom röstlogopedi finns det inga studier som rankas inom den högsta evidensnivån(nivå 
I). De flesta studier som rankats på den näst högsta evidensnivån (nivå II), har utvärderat 
behandlingsmetoder riktade mot rösten, och då främst Lee Silverman Voice Therapy 
(LSVT) utformad för patienter med Parkinsons sjukdom med främsta syfte att öka 
röststyrkan. Endast en studie på evidensnivå II (Carding et al., 1999) hade studerat den 
metod som används mest idag, en kombination av direkt och indirekt röstbehandling, och 
resultaten visar på att denna metod har effekt. Därmed får gällande 
röstbehandlingsupplägg betraktas som vetenskapligt grundlagt. 
 
 
2.7 Kvalitetsarbete inom vården  
I hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ges direktiv för ledande funktioner om hur 
vården ska utvecklas, säkras och organiseras. 

 
Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och 
fortlöpande utvecklas och säkras (31 § HSL).  
 
Ledningen av hälso- och sjukvård skall vara organiserad så att den tillgodoser hög 
patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet (28 § 
HSL). 
 

Dessa lagtexter utgör grunden för det systematiska kvalitetsarbetet. Enligt föreskriften 
”Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården” (SOSFS 2011:9) 
av Socialstyrelsen finns krav på att alla vårdverksamheter ska ha ett kvalitetssystem som 
ska vara anpassat för den verksamhet som bedrivs hos vårdgivaren. Det ska finnas en 
organiserad struktur, ett uttalat och tydligt ansvar, dokumenterade rutiner, identifierade 
processer samt rutiner för uppföljning. Detta kvalitetssystem underlättar ett integrerat 
arbetssätt när det gäller utförande, mål, resurser och resultat. Syftet är att leda och styra 
verksamheten mot en god vård. Kvalitetssystemet bör inte vara mer omfattande än vad 
som är nödvändigt för att uppfylla de mål verksamheten satt upp. Målen ska vara 
mätbara, dokumenteras och kontinuerligt följas upp (Socialstyrelsen, 2011). 
 

2.7.1 Kvalitetsarbete i Västerbottens läns landsting  
Västerbottens läns landsting har en policy för forskning och utveckling där ett 
övergripande mål är att förbättra kvalitet och effektivitet i vården. Detta genom att 
regelbundet utvärdera gamla metoder samt jämföra dessa med nya för att identifiera och    
påverka faktorer som leder till ökad hälsa (Västerbottens läns landsting, 2008).  
 
Det finns idag inga svenska nationella riktlinjer för behandlingsutvärdering och 
kvalitetsarbete inom de logopediska arbetsområdena. Kvalitetsarbetet bör istället utgå 
från egna vårdprogram, prioriteringsbeslut samt vetenskapliga studier i ämnet (U. 
Guldstrand, personlig kommunikation, 11 oktober, 2012). Vid logopedmottagningarna i 
Västerbottens läns landsting finns ett kvalitetssystem där mål för varje enskild patient 
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sätts upp före behandlingsstart och sedan utvärderas i slutet av behandlingsserien. Vilka 
utvärderingsverktyg som finns varierar mellan olika diagnoser. Vid röstbehandling spelas 
patienten in före och efter behandling för perceptuell och, vid behov, akustisk analys samt 
subjektiv röstbedömning av patienten genom självskattningsformulär före och efter 
behandling. Utvärderingen sker på individnivå och endast ett fåtal utvärderingar på 
gruppnivå har genomförts.   
 
2.8 Studiens syfte 
Syftet med denna studie är att med självskattningsformuläret Rösthandikappindex (RHI) 
och självskattning av röstbesvär på VA-skala utvärdera effekten av logopedisk 
röstbehandling vid röststörningar i Västerbottens läns landsting. Målet är att undersöka 
om patienternas självskattade röstbesvär förändras efter behandling och om det finns 
skillnader kan ses utifrån kön, diagnos, antal behandlingstillfällen eller hur mycket tid 
patienterna är beredda att lägga på röstbehandling. Målet är även att undersöka om det 
finns ett samband mellan självskattningsformuläret RHI och självskattning på VA-skala.  

Frågeställningarna är: 

- Kan en förändring av upplevda röstbesvär, enligt RHI, ses efter genomförd 
röstbehandling? 
 
- Är eventuella förändringar av upplevda röstbesvär relaterade till kön, diagnos, antal 
behandlingstillfällen eller hur mycket tid patienten är beredd att lägga på röstbehandling? 
 
 - Finns det någon korrelation mellan totalpoäng på RHI och självskattade besvär på VA-
skala för röstbesvär? Korrelerar någon av delaspekterna i RHI (funktionell, kroppslig, 
emotionell) med självskattade besvär på VA-skala för röstbesvär? 

 
3. Metod  
 
Denna retrospektiva studie har undersökt självskattningsformulär för röstbesvär från 102 
patienter som under perioden januari 2009 till september 2012 har genomgått 
röstbehandling hos logoped inom Västerbottens läns landsting.    

 
3.1 Deltagare   
I studien deltog totalt 102 personer, 28 män och 74 kvinnor. Den totala medelåldern var 
45,8 år. Medelåldern för män var 50,8 år och för kvinnor 43,9 år. Deltagarnas ålder 
räknades utifrån hur gamla de var när behandlingen inleddes och varierade mellan 17 och 
77 år. 

3.1.1 Urval och rekrytering    
Inklusionskriterier var att deltagarna skulle ha genomgått logopedisk röstbehandling vid 
någon av länets logopedmottagningar under perioden januari 2009 till september 2012 på 
mottagning eller via telemedicin. Deltagarna skulle under behandlingsserien vara över 16 
år och vara diagnostiserade med en röststörnings eller annan diagnos som ingår i 
vårdprogrammet för röstpatienter. Ifyllda RHI-formulär samt skattning av röstbesvär på 
VA-skala före och efter behandling krävdes för att patienten skulle ingå i studien.  

Deltagare som genomgått fonokirurgi eller stämbandsinjektion för organiska förändringar 
på stämbanden blev exkluderade då en eventuell förändring i RHI och självskattning på 
VA-skala ej enbart kunde bero på logopedisk behandling. Personer med röststörning 
orsakad av neurologisk sjukdom blev exkluderade då dessa patienter inte hanteras inom 
ramen för vårdprogrammet gällande röstpatienter.  
 
Deltagarna i studien rekryterades retrospektivt i syfte att insamla ett så stort 
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patientunderlag som möjligt. Mellan juni och september 2012 informerade röstlogopeder 
vid länets logopedmottagningar de patienter som uppfyllde de bestämda kriterierna om 
studien. Informationen gavs både muntligt och skriftligt (se Bilaga 1a). Om intresse fanns 
fick patienten fylla i samtyckesblankett (se Bilaga 1b) för deltagande i studien. Detta 
gjordes efter behandlingsavslut och kunde således inte påverka hur deltagarna fyllde i 
självskattningsverktygen. Totalt rekryterades 13 deltagare på mottagningarna. 
 
Information om studien och samtyckesblanketter skickades ut till 176 personer som 
genomgått behandling före juni 2012 och var aktuella för studien. Vid ej angivet svar efter 
sista svarsdatum skickades en påminnelse ut. 

3.1.2 Bortfall  
Slutligen hade 130 personer svarat ja och nio personer svarat nej (se Tabell 1).  
Av de 130 personer som tackat ja föll 28 personer bort på grund av gällande 
exklusionskriterier, vilket tillsammans med nej-svar gav ett bortfall på totalt 37 personer.  

 
TABELL 1 Svarsfrekvensen vid respektive steg i deltagarrekryteringen 

Svar Utskick 1 Utskick 2 Mottagning Totalt 

     

Ja 93 24 13 130 

Nej 9 0 0 9 

Inget svar 74 50 0 50 

 

3.2 Material  
Vid röstbehandlingens början och slut bedömde patienterna själva sina röstrelaterade 
besvär genom att fylla i ett RHI-formulär (se Bilaga 2) samt VA-skala för röstbesvär (se 
Bilaga 3). Tiden mellan första och andra registrering av självskattningsverktygen varierade 
mellan 17 och 376 dagar (M=109). Nittiotre deltagare skattade även på VA-skala hur 
mycket tid de var beredda att lägga på röstbehandling.  Ingen av deltagarna hade besvarat 
frågan om hur motiverad man var till behandling som sedan juni 2012 i Skellefteå har 
ersatt frågan om hur mycket tid patienten är beredd att lägga på röstbehandling. Svaren 
bearbetades statistiskt.  

  

3.3 Procedur  
Efter att deltagarna gett sitt samtycke till deltagande i studien inhämtades följande 
uppgifter om deltagarna: kön, diagnos, antal behandlingstillfällen, uppmätt resultat på 
VA-skala för röstbesvär före och efter röstbehandling, uppmätt resultat på VA-skala för 
hur mycket tid patienten skattade sig vara beredd att lägga på röstbehandling samt 
resultat på RHI (totalpoäng samt poäng per delaspekt) före och efter röstbehandling. 
 

3.4 Dataanalys 

3.4.1 Indelning enligt diagnos  
Deltagarna delades in i grupper utifrån diagnos. Diagnoserna delades först in i grupper 
utifrån de kategorier som finns i ICD-10 (se Tabell 2). Majoriteten av diagnoserna låg 
inom kategorin R.49 Röststörningar. I de fall en deltagare diagnostiserats med fler än en 
diagnos inom kategorin R.49 Röststörningar har gruppindelning gjorts utifrån deltagarens 
huvuddiagnos. I de fall en deltagare diagnostiserats med fler än en diagnos varav en av 
dessa inom kategorierna F.44 Dissociativa syndrom eller J. 38 Sjukdomar i stämbanden 
och struphuvudet som ej klassificeras annorstädes har gruppindelningen gjorts utifrån 
denna diagnosen. 
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TABELL 2 Antalet (n) deltagare i respektive diagnosgrupp indelat efter ICD-10 

R.49 Röststörningar (n) F.44 Dissociativa    
syndrom (n) 

J. 38 Sjukdomar i stämbanden 
och struphuvudet som ej 
klassificeras annorstädes (n) 

   

Fonasteni (65) Psykogen dysfoni (2) Ensidig stämbandsförlamning (2) 

Röstrubbning, ospecificerad (1)  Reinkeödem (1) 

Dysfoni (13)  Knutor på stämbanden (5) 

Funktionell dysfoni (5)  Kontaktgranulom (1) 

Åldersbetingad heshet (1)   

Annan specificerad dysfoni (5)   

Dysfoni, ospecificerad (1) 

 

I litteratur beskrivs fonasteni som en röstrubbning där röstorganen inte klarar av de krav 
som ställs på dem. Symptomen ökar vid tal och försvinner vid röstvila, exempel på 
symptom kan vara att vid tal känna trötthet i halsen och sveda, brinnande känsla och 
klump i halsen (Anniko, 2006). Dysfoni beskrivs som heshet och definieras som en 
förändring och störning av röstklangen samt ökat eller minskat luftläckage mellan 
stämbanden (Medin & Sahlqvist, 2012). Dessa besvär kan ha olika ursprung såsom 
stämbandsknutor eller reinkeödem. Dysfoni kan även ha ursprung i fonasteni, men oftast 
är talrösten inte dysfonisk vid en fonasteni (Anniko, 2006). Då röstbehandlingens mål och 
innehåll kan skilja sig åt beroende på om patientens besvär bedöms främst som 
fonasteniska eller dysfoniska har vi valt att separera diagnoserna dysfoni och fonasteni vid 
gruppindelning. Med gruppen dysfoni menas här patienter med funktionell röststörning 
där besvären bedöms främst som dysfoniska. Dessa har alltså inget ursprung i några 
organiska förändringar på stämbanden. Med gruppen fonasteni menas personer med 
funktionella röststörningar med primärt fonasteniska besvär.  

Undergrupperna funktionell dysfoni, åldersbetingad heshet, annan specificerad dysfoni 
samt ospecificerad dysfoni inkluderades för den statistiska bearbetningen i huvudgruppen 
dysfoni. De slutliga diagnosgrupperna visas i Tabell 3. 

Ett flertal diagnoser hade för få deltagare för inkluderas i en statistisk analys och 
behandlades därför endast deskriptivt. Detta gällde diagnoserna stämbandsknutor, 
kontaktgranulom, unilateral stämbandsförlamning, reinkeödem, psykogen dysfoni samt 
röstrubbning ospecificerad.  Statistisk analys gjordes alltså endast inom och mellan 
grupperna fonasteni och dysfoni.  

Därutöver gjordes även en indelning av samtliga respondenter utifrån den beskrivning 
som ofta ses i svensk litteratur; mellan funktionella, funktionellt-organiska, organiska 
samt neurologiskt betingade röststörningar. 
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TABELL 3 Diagnosindelning för statistisk och deskriptiv analys samt antalet deltagare (n) i 

respektive grupp  

Diagnos   n 
 
Dysfoni  

 

 
25 
 

Fonasteni  

 

65 

Stämbandsknutor 

 

5 

Stämbandsförlamning 

 

2 

Reinkeödem  

 

1 

Psykogen dysfoni  

 

2 

Röstrubbning 
ospecificerad  

  

1 

 
 
För att kontrollera att fördelningen av kvinnor och män såg lika ut oavsett diagnosgrupp 
gjordes en korstabell där procentsatser beräknades. (se Tabell 4). I diagnosgruppen Övriga 
ingick här de diagnoser som hade ett fåtal deltagare; stämbandsknutor, kontaktgranulom, 
stämbandsförlamning, reinkeödem, psykogen dysfoni samt röstrubbning ospecificerad. 
Tabellen visade att könsfördelningen var mycket lika i alla tre diagnosgrupperna. 
 
TABELL 4 Korstabell över antalet deltagare indelade i grupper baserade på variablerna kön och 
diagnos 
 

 

    Diagnos Antal Procent 

  
Dysfoni 17 23 

  
Fonasteni 47 63,5 

Kvinna 

 
Övriga 10 13,5 

       Totalt   74 100 

  
Dysfoni 8 28,6 

Man 

 
Fonasteni 18 64,3 

  
Övriga 2 7,1 

       Totalt   28 100 

  
Dysfoni 23 24,5 

  
Fonasteni 65 63,7 

Totalt 

 
Övriga 12 11,8 

       Totalt   102 100 

 

3.4.2 Indelning enligt antal behandlingstillfällen  
Gruppindelning gjordes även gällande antal behandlingstillfällen (se Tabell 5). Antalet 
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behandlingstillfällen varierade mellan 1 och 15 (M=6,1). Indelningen gjordes utifrån 
Västerbottens läns landstings vårdprogram för röstlogopedi. Enligt vårdprogrammet 
omfattar en behandlingsserie 6 behandlingstillfällen. Deltagarna delades in i tre grupper 
utifrån antal behandlingstillfällen; En grupp som följde vårdprogrammet där deltagare 
som haft 5-6 behandlingstillfällen räknades in (Grupp 2, n=61), en grupp med fler besök 
än vad som är angivet i vårdprogrammet där deltagare med 7 eller fler 
behandlingstillfällen räknades in (Grupp 3, n=28), samt en grupp med färre besök än vad 
som är angivet i vårdprogrammet där deltagare med 4 eller färre behandlingstillfällen 
räknades in (Grupp 1, n=13). För att kontrollera att inte någon av variablerna kön och 
diagnos var överrepresenterade i någon grupp gjordes en fördelningstabell (se Tabell 5). 
 
TABELL 5 Antal deltagare i respektive grupp indelat utifrån antal behandlingstillfällen. Visar också 
fördelning utifrån kön och diagnos 

Antal 
behandlingstillfällen Grupp n (K, M) Dysfoni Fonasteni Övriga 

1-4 1 13 (11, 2) 2 9 2 

5-6 2 61 (42,19) 15 41 5 

≥7 3 28 (21, 7) 8 15 5 

 

3.4.3 Statistisk analys  
Statistisk analys gjordes med IBM SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) Statistics, version 20 för Windows. Icke-parametriska tester användes då dessa 
är rekommenderade vid användning av ordinaldata. För att undersöka om skillnaden i 
resultat före och efter behandling för de olika grupperna var signifikant utfördes Wilcoxon 
Sign Rank Test. Medelvärde och standardavvikelse för differenserna beräknades. 
Förekomst av gruppskillnader och könsskillnader analyserades med Kruskal Wallis 
respektive Mann-Whitney U test. Signifikansnivån sattes med p-värde <0,05. Vid 
beräkningar av relationen mellan RHI-poäng och skattning på VA-skala för röstbesvär 
användes Spearmans rho korrelationskoefficient. 

 
4. Resultat  
 
Inledningsvis redovisas resultaten för hela gruppen, därefter redovisas resultat inom och 
mellan grupperna indelade efter kön, diagnos och antal behandlingstillfällen. 
Avslutningsvis presenteras data kring korrelationen mellan RHI och skattning på VA-
skala för röstbesvär samt analys av korrelation mellan RHI och skattning på VA-skala för 
hur mycket tid man är beredd på att lägga ner på behandling.  

  
4.1 Resultat för hela deltagargruppen  
Poängen på RHI har för 92 av de 102 deltagarna minskat efter behandling. Nio deltagare 
har en ökad poängsumma på RHI efter behandling och en deltagare har oförändrad 
poängsumma (se figur 1).   
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FIGUR 1 Förändring i RHI-poäng efter behandling visad i deltagarantal (n) samt procent.  
 
 

Medelvärdet för totalindex var före behandling 43,4 (SD=17,5) och efter behandling 25,3 
(SD=14,8). För delaspekten Funktionell var medelvärdet före behandling 12,9 (SD=7,4) 
och efter 6,8 (SD=5,4). Medelvärdet för delaspekten Kroppslig var före behandling 19,1  
(SD=6,2) och efter 12,7 (SD=6,1). Emotionell delaspekt hade före behandling medelvärdet 
11,4 (SD=6,5) och efter behandling medelvärdet 6,1 (SD=4,9). Skillnaden mellan 
resultaten före och efter behandling var statistiskt signifikant såväl för totalindex som för 
delaspekterna (se Tabell 6). 
 
TABELL 6 Sammanställning av statistisk analys (Wilcoxon Sign Rank Test) för RHI (totalt, per  
                    delaspekt samt medelvärde för poängskillnad, ∆) för de 102 patienterna före och efter  
                    behandling 
 
 

  Före behandling Efter behandling          

M SD M SD     ∆ Z      p 

        

Totalt 43,5 17,5 25,3 14,8 17 -8,4 <0,001* 

Funktionell 
del 

12,9 7,4 6,8 5,4 5,8 -7,9 <0,001* 

Kroppslig del 19,1 6,2 12,7 6,1 6,2 -7,4 <0,001* 

Emotionell del 11,4 6,5 6,1 4,9 5 -8,1 <0,001* 

 
*Statistiskt signifikant minskning för RHI Totalt med α<0.05, testat med Wilcoxon Sign 
 Rank Test 

 

En minskning på RHI med 13 poäng mellan totalpoäng före och efter behandling anses 
vara en säker förbättring (Ohlsson & Dotevall, 2009). Medelvärdet för den totala 
minskningen var i vår studie 17 poäng.  Av de 102 deltagarna hade 56,9% en total 
minskning på 13 poäng eller mer. 
 
Av de nio deltagarna med ökad poängsumma var fem män och fyra kvinnor. Sju av dessa 
deltagare hade minskat sina skattade röstbesvär på VA-skala efter behandling och två 
hade ökat. Sju hade diagnosen fonasteni och två hade diagnosen dysfoni. De hade alla 
skattat hur mycket tid de var beredda på att lägga ner på röstbehandling till över medel på 
VA-skalan (≥50mm). 

 

90% 

9% 

1% 

Förändring i RHI-poäng 

Minskning n=92 

Ökning n=9 

Oförändrad n=1 
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4.2 Resultat för grupperna indelade efter kön, diagnoser och antal 
behandlingstillfällen: Inom- och mellangrupp  
Resultat för grupperna presenteras i tre delar. Först redovisas resultat för könen. Därefter 
redovisas resultat för diagnosgrupperna och sist redovisas resultatet för grupperna 
indelade efter antal behandlingstillfällen.  
 

4.2.1 Resultat utifrån kön  
I tabell 7 visas resultatet för män respektive kvinnor. Medelvärdet för RHI totalindex 
innan behandling var 42,6 (SD=16,7) för kvinnor respektive 45,6 (SD=19,5) för män. 
Medelvärdet för totalindex efter behandling var 24,2 (SD=14,2) för kvinnor respektive 
28,1 (SD=16,2) för män. Skillnaden för totalindex före och efter behandling var statistisk 
signifikant för både män och kvinnor.  

  
TABELL 7 RHI poäng före och efter behandling, per delaspekt och totalt, skillnaden i totalpoäng 
samt p-värde för män respektive kvinnor. Alla tal anges i medelvärden 

 
Kön n   Funktionell    Kroppslig   Emotionell      Totalt ∆RHI Z p 

Före Efter Före Efter Före Efter Före Efter   

             

Män 28 13,4 7,9 19,1 13,5 13,3 7,4 45,8 28,1 17,6 -4 <0,001* 

Kvinnor 74 12,8 6,3 19,1 12,4 10,7 5,6 42,6 24,2 16,7 -7,2 <0,001* 

*Statistiskt signifikant minskning för RHI Totalt med α <0,05 testat med Wilcoxon Sign Rank   
  Test 

 

Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan kvinnors och män avseende skillnad 
i totalpoäng (U=952,5, N1=74, N2=28, p=0,53), totalindex före behandling (U=877,5 
N1=74, N2=28, p=0,23) eller totalindex efter behandling (U=910,5, N1=74, N2=28, 
p=0,34).  
 

4.2.2 Resultat för diagnosgrupperna 

Tabell 8 visar resultatet för deltagarna baserat på diagnosgrupp. Statistisk analys gjordes 
endast på grupperna dysfoni och fonasteni. Statistisk signifikans kunde ses mellan 
totalindex före och efter behandling för diagnosgruppen dysfoni (p<0,001) samt mellan 
totalindex före och efter behandling för diagnosgruppen fonasteni (p<0,001).  
  
TABELL 8 Sammanställning av resultat (RHI totalt samt medelvärde för poängskillnad, ∆) för    

                   respektive diagnos 

        Före behandling     Efter behandling          

Diagnos (n)    M      SD M SD     ∆   Z  p 

           
Dysfoni (25) 44,7 20,2 24 14,2 20,4 -4,3 <0,001* 

Fonasteni (65) 42,7 14,6 26 14,2 15,8 -6,7 <0,001* 

Stämbandsknutor (5)  30,6 7,8 17,8 8,1 12,8 - - 

Kontaktgranulom (1) 56      - 55   - 1 - - 

Stämbandspares (2) 68 28,3 31,5 0,7 36,5 - - 

Reinkeödem (1) 20      - 1    - 19 - - 

Psykogen dysfoni (2) 78,5 34,7 46,5 40,3 32 - - 

Ospec. Röstrubbning (1) 37     - 16    - 19 - - 

* Statistiskt signifikant minskning för RHI Totalt med α<0,05, testat med Wilcoxon Sign Rank 

Test 
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Statistisk jämförelse gjordes endast mellan grupperna dysfoni och fonasteni. Ingen 
statistisk signifikans mellan diagnosgrupperna kunde ses avseende skillnad i totalpoäng 
(U=820,5, N1=65, N2=25, p=0,829), totalindex före behandling (U=834,5, N1=65, 
N2=25, p=0,926) eller totalindex efter behandling (U=736, N1=65, N2=25, p=0,338).  

Tabell 9 visar resultatet för deltagarna baserat på typ av röststörning. På grund av dels 
litet deltagarantal i två av de tre grupperna, samt skev fördelning mellan grupperna 
gjordes inga statistiska tester. 

TABELL 9 Deskriptiv statistik för deltagarna indelade i röststörningsgrupper. Tal anges i 
medelvärden 

Typ av 
röststörning 

Antal*                  RHI totalt 

    Före Efter Skillnad 

     

Funktionell 93 43,3 (SD=17,2) 22,9 (SD=14,9) 17,2 

Funktionell-
organisk 

5 30,6 (SD= 7,8) 17,8 (SD= 8,1) 12,8 

Neurologiskt 
betingad 

2 68,0 (SD=28,5) 31,5 (SD=0,7) 36,5 

Organisk 2 38 (SD=25,5) 28 (SD=38,2) 10 

 

4.2.3 Resultat för grupperna indelade efter antal behandlingstillfällen 
Jämförelse gjordes mellan de tre grupper som indelats utifrån antal behandlingstillfällen. 
Medelvärdet i total RHI-poäng för Grupp 1 var före behandling 37,8 (SD=16,9), efter 
behandling 19,8 (SD=12,5), och medelvärdet för skillnaden var 17,9 (SD=18,5). En 
statistisk signifikant skillnad sågs mellan totalindex före och efter behandling för Grupp 1 
(Z=-2,8, p<0,001). Medelvärdet i total RHI-poäng för Grupp 2 var före behandling 41,3 
(SD=15,2), efter behandling 25,3 (SD=12,8) och medelvärdet för skillnaden var 16,0 
(SD=15,4). Det var även för Grupp 2 en statistisk signifikant skillnad mellan totalindex 
före och efter behandling (Z=-5,9, p<0,001). Grupp 3 hade före behandling medelvärdet 
50 (SD=22,2), efter behandling 30,0 (SD=18,4) och medelvärdet för skillnaden var 20,1 
(SD=17,7). En statistisk signifikant skillnad mellan totalindex före och efter behandling 
sågs också för Grupp 3 (Z=-4,2, p<0,001). Figur 2 visar medelvärden för totalindex före 
och efter samt för poängskillnad för respektive grupp. 
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FIGUR 2 Medelvärden för RHI-poäng (totalt) före, efter samt poängskillnad för de tre olika 
grupperna indelade utifrån antalet behandlingstillfällen.   

 
Jämförelse mellan gruppernas skillnad i totalpoäng visade ej på någon statistisk 
signifikant skillnad (H(2)= 1,295, p=0,523). Det var ingen statistiskt signifikant skillnad 
mellan gruppernas totalindex före behandling (H(2) =4,892, p=0,087) eller mellan 
gruppernas totalindex efter behandling (H(2)=2,116, p=0,347).   
 
4.3 Analys av korrelationer   
Analys av korrelationer indelas i två delar. Först visas resultatet av korrelationen mellan 
RHI och skattning på VA-skala för röstbesvär. Sedan visas resultatet av korrelationen 
mellan RHI och skattning på VA-skala för hur mycket tid man är beredd på att lägga på 
röstbehandling. 
 

4.3.1 Analys av korrelationer mellan RHI och skattning på VA-skala för 
röstbesvär 

Korrelationen mellan RHI totalindex och skattning på VA-skala för röstbesvär före 
behandling visas i Figur 3. Det fanns ett statistisk signifikant samband mellan gruppens 
skattade röstbesvär och deras totala RHI-poäng före behandling (r = 0,42, p<,001). 
 
 

 
 

FIGUR 3 Korrelationen mellan gruppens totalindex på RHI och skattning på VA-skala för röstbevär 
före behandling. Varje kvadrat representerar en deltagare (n=102).  
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Korrelationen mellan RHI:s delaspekter (funktion, kroppslig och emotionell) och skattade 
röstbesvär på VA-skala före behandling beräknades. Signifikanta samband kunde ses för 
samtliga delaspekter: funktion(r=0,36, p<,001), kroppslig (r=0,37, p<,001) och 
emotionell (r=0,42, p<,001)  
 

Korrelationen mellan RHI totalindex och skattning på VA-skala för röstbesvär efter 
behandling visas i Figur 4. Även här sågs ett statistiskt signifikant samband (r = 0,66, 
p<,001). 
 

 

FIGUR 4 Korrelationen mellan gruppens totalindex på RHI och skattning på VA-skala för 
röstbesvär efter behandling. Varje kvadrat representerar en deltagare (n=102). 

Korrelationen mellan RHI:s delaspekter (funktion, kroppslig och emotionell) och skattade 
röstbesvär efter behandling beräknades. Ett signifikant samband kunde ses för alla 
delaspekter: funktion(r=0,54, p<,001), kroppslig (r=0,58, p<,001) och 
emotionell(r=0,60, p<,001).  
 

4.3.2 Analys av korrelationer mellan RHI och skattning på VA-skala för hur 
mycket tid patienten är beredd på att lägga ner på röstbehandling 

Det fanns inget statistisk signifikant samband mellan gruppens skattnig av tid till 
behandling och deras totala förändring på RHI (r = 0,11, p=0,31). 
Det fanns heller inget statistiskt signifikant samband mellan gruppens skattade tid till 
behandling och totalindex på RHI före behandling (r = 0,06, p = 0,588). 
 
 

5. Diskussion  

 
Vår första frågeställning var om en förändring av upplevda röstbesvär, enligt RHI, kunde 
ses efter genomförd röstbehandling. Resultatet visade att det gick att se en förändring av 
upplevda röstbesvär då 90 % av deltagarna fick en minskning av den totala RHI-poängen. 
Det var en statistiskt signifikant skillnad för RHI-poängen före jämfört med efter 
behandling (p<0,001). Detta sågs även i studien av van Gogh et al. (2006) som visade på 
en signifikant skillnad i RHI-poäng före och efter röstbehandling hos patienter med 
cancerdiagnoser som fått röstbesvär av cancerbehandlingen.  Hakkesteegt et al. (2010) såg 
liknande resultat. Där jämfördes en grupp med kombinerad fonokirurgi och 
röstbehandling, en grupp med enbart röstbehandling och en kontrollgrupp. Resultatet 
visade att båda grupper som fick behandling hade en signifikant skillnad i RHI-poäng före 
och efter behandling. Rosen et al. (2000) kunde däremot endast påvisa en signifikant 
skillnad i RHI-poäng före och efter behandling för patienter som genomgått både 
röstbehandling och fonokirurgi och inte för patienter som endast genomgått 
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röstbehandling. Då deltagarna i föreliggande studie genomgått enbart röstbehandling och 
ej fonokirurgi, stödjer detta i likhet med studierna av van Gogh et al. (2006) och 
Hakkesteegt et al. (2010), att enbart röstbehandling kan minska upplevda röstbesvär hos 
patienter med röststörningar. Resultaten från denna studie kan i likhet med dessa studier 
tolkas som att röstbehandlingen i Västerbottens län ger effekt. 

Ohlsson & Dotevall (2009) beskrev att en total minskning på 13 RHI-poäng är en säker 
förbättring. I vår studie hade 56,9% av deltagarna en total minskning av 13 poäng eller 
mer. Att inte fler hade en säker förbättring kan antas bero på att Ohlsson & Dotevall 
(2009) uppgav att en totalpoäng på 20 poäng kan ses som en relativt tydlig gräns för om 
patienten upplever röstbesvär. Vi har i vår studie tagit med deltagare som haft en lägre 
totalpoäng än 20 poäng före behandling då vi har antagit att dessa har sökt hjälp för att de 
har upplevt besvär. Om totalpoängen då är låg innan behandling är det svårt att se en 
säker förbättring genom 13 poängs minskning efter behandling. Det kan därför anses vara 
viktigt att även använda RHI som ett diskussionsunderlag, och inte bara se till hur många 
poängs minskning patienten fått, för att kunna bedöma patientens upplevelse av 
behandlingens effekt.  
 
Nästa frågeställning var om eventuella förändringar av upplevda röstbesvär enligt RHI är 
relaterade till kön, diagnos, antal behandlingstillfällen eller hur mycket tid man är beredd 
att lägga på röstbehandling. Både män och kvinnor hade en signifikant minskning av total 
RHI-poäng. Det gick inte att se någon relation mellan behandlingens effekt och kön då det 
inte fanns någon signifikant skillnad mellan gruppernas minskning i poäng. Det var inte 
heller någon signifikant skillnad i hur de skattade sina besvär före och efter behandling. 
Detta är i enlighet med tidigare studier som gjorts gällande eventuella könsskillnader 
(Bouwers & Dikkers, 2009; Guimarães & Abberton, 2004). Resultatet i föreliggande studie 
kan därför tolkas som att kvinnor och män upplever sina röstbesvär likartat. Det var en 
ojämn könsfördelning i studien men denna stämmer överens med hur könsfördelningen 
ser ut hos patienter med röstbesvär (Roy et al., 2004). Männen är något 
överrepresenterade i gruppen med ökad totalpoäng på RHI efter behandling (n=5).   
Noterbart är att det är en liten grupp som får en ökad totalpoäng (n=9) och att slutsatser 
är svåra att dra utifrån detta. 

Större delen av de studier som har studerat röstbehandlingars effekt har tittat på 
organiska röststörningar. Dessa studier har visat på att det finns signifikanta skillnader i 
RHI-poäng före och efter behandling för flera organiska diagnoser (Bouwers & Dikkers, 
2009; Rosen et al., 2000). Denna studie hade för få deltagare med organiska diagnoser för 
att statistiskt bearbetas, men utifrån medelvärden ses en tydlig trend mot en minskning av 
RHI totalindex efter behandling. 

Föreliggande studie har till största delen baserats på deltagare med funktionella 
röststörningar, men vad gäller dessa diagnoser så har inte många studier gjorts gällande 
röstbehandlingens effekt på RHI-poäng. I studien av Hakkesteegt et al. (2010) där både 
organiska och funktionella röststörningar studerades framkom en signifikant skillnad i 
RHI-poäng före och efter behandling. Detta stöder resultatet i vår studie då det i båda 
grupperna (dysfoni och fonasteni) som gick att analysera statistiskt gick att se en 
signifikant skillnad i RHI-poäng före och efter behandling. Denna upplevda skillnad är 
något som även andra studier som utgått från självskattningsformulär har påvisat. 
MacKenzie et al. (2001) tittade bland annat på hur patienter med dysfoni skattat sin 
röstkvalitet före och efter behandling, och kunde visa på att det fanns en signifikant 
skillnad mellan dessa skattningar. 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan hur de båda diagnosgrupperna dysfoni och 
fonasteni skattade sina besvär före och efter behandling och inte heller vad gäller 
minskning av RHI-poäng i de båda grupperna. Inga studier som har jämfört 
behandlingens effekt mellan olika diagnosgrupper har hittats, men utifrån resultaten från 
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denna studie går det inte att se någon relation mellan diagnos och behandlingens effekt. 
Detta kan tolkas som att behandlingen anpassas väl utifrån vilken diagnos patienten har. 

Utifrån de resultat som denna studie visat gällande diagnosgrupperna så förekommer stor 
varians av total RHI-poäng före och efter behandling i grupperna, vilket kan bero på att 
flera grupper enbart bestod av en till två deltagare. Om de diagnosgrupperna varit större 
så att en statistisk analys hade kunnat göras av dessa hade resultatet kunnat se 
annorlunda ut. Även vid jämförelse mellan funktionella, funktionell-organiska, organiska 
och neurologiskt betingade röststörningar ses en minskning av total RHI-poäng efter 
röstbehandling. Gruppen med funktionella röststörningar tenderar ha en större 
minskning i total RHI-poäng än de övriga grupperna. Detta kan bero på att det för de 
övriga grupperna föreligger organiska förändringar på stämbanden som i sin tur kräver 
mer röstbehandling (och i vissa fall kanske även fonokirurgi), men det är svårt att dra 
slutsatser utifrån den jämförelsen då det var få deltagare i dessa grupper. 

Det fanns ingen korrelation mellan antal behandlingstillfällen och behandlingens effekt. 
Det fanns varken någon signifikant skillnad mellan gruppernas minskning i poäng eller 
mellan hur dessa grupper skattat sina besvär före och efter behandling. En signifikant 
minskning av total RHI-poäng gick dock att se inom alla tre grupperna. Gruppen med flest 
behandlingstillfällen hade den största skillnaden i totalpoäng. Detta ligger i linje med 
Kwon et al. (2007) som fann en minskning i akustiska röstparametrar hos patienter med 
stämbandsknutor redan efter fyra behandlingstillfällen, men att minskningen var större 
efter åtta behandlingstillfällen.  

Gruppen med flest behandlingstillfällen hade högre total RHI-poäng innan behandling 
vilket kan tolkas som att de hade mer självupplevda besvär än de andra grupperna och på 
så vis krävde fler behandlingstillfällen. Grupp 1, med minst antal behandlingstillfällen, 
hade den lägsta totalpoängen av grupperna före behandling, vilket kan förklara varför 
dessa deltagare behövde så få behandlingstillfällen. En annan förklaring kan vara att dessa 
patienter sökte vård för sina besvär tidigt och på så vis inte förmodas ha lika befästa och 
uttalade symptom/besvär och därför hade låg totalpoäng före behandling och endast 
krävde få behandlingstillfällen. 

Det fanns ingen korrelation mellan behandlingens effekt och hur mycket tid man var 
beredd att lägga på röstbehandling. Enligt de medverkande logopederna (J. Holmberg, 
personlig kommunikation, 14 december 2012) finns frågan för att ta reda på hur 
motiverad patienten är till behandling, då motivation till behandling kan leda till 
förbättrad röst och livskvalitet (Aronson & Bless, 2009). Men då frågan är formulerad som 
den är kan den tolkas på annat sätt. Det krävs då av logopeden att förklara skalans 
innebörd, vilket kan göras på olika sätt beroende på behandlande logoped. Det är då 
enklare med en tydligare fråga som på ett bättre sätt uttrycker det man vill veta. Detta är 
på väg att ändras då en ny formulering till VA-skalan ska börja användas, denna 
formulering tar upp patientens motivation och kan på så vis inte vara tvetydig. 

RHI har visat sig ha god validitet och reliabilitet som självskattningsverktyg (Rosen et al., 
2000). Det finns inga studier angående validitet och reliabilitet för VA-skala för 
röstbesvär. För VA-skala gällande smärta bekräftar flera studier skalans reliabilitet, men 
ifrågasätter dess validitet (Bijur et al., 2001; Boonstra et al., 2004).  Sett till användningen 
av VA-skala för olika sinnesstämningar och livskvalitet så har den både god reliabilitet och 
validitet (de Boer et al., 2004; Hooper, 1997; Luria, 1975). Då korrelationen mellan 
totalpoäng på RHI och självskattade besvär på VA-skala för röstbesvär i denna studie 
visade måttliga signifikanta samband visar detta i sin tur på att denna VA-skala troligtvis 
mäter det den ska mäta. 
 
Resultaten visade på måttligt signifikanta samband mellan RHI totalindex och skattning 
på VA-skala för röstbesvär både före och efter behandling. Sambandet före behandling var 
svagare än sambandet efter behandling. Då sambanden inte var starkt korrelerade kan en 
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tolkning vara att dessa verktyg mäter olika delar av patientens subjektiva upplevelse av 
röstbesvären. Liknande resultat har påvisats av Speyer et al. (2004) och Harlid et al. 
(2006), där VA-skalan visat större behandlingseffekt än skattningsformulären RHI 
respektive RoS. 
Det är möjligt att VA-skalan för röstbesvär ger en skattning av patientens övergripande 
besvär medan RHI visar mer på patientens specifika besvär. Detta visar på vikten av att 
kombinera dessa verktyg för att få en helhetsbild av patientens upplevda besvär. Sju av nio 
personer som hade en högre total RHI-poäng efter behandling hade en lägre skattning på 
VA-skalan för röstbesvär efter behandling, vilket även det visar på att de två verktygen 
skattar olika upplevelser av samma grundproblem. Detta visar även på vikten att som 
logoped använda dessa verktyg i kvalitativt syfte och diskutera skattningen med patienten. 

Det fanns ett starkare samband mellan totalpoäng på RHI och VA-skalan efter behandling. 
En anledning till att det ser ut så kan förslagsvis vara att patienterna efter behandling är 
mer medvetna om sina eventuella besvär och på så vis lättare kan skatta dessa mer precist, 
både på RHI och VA-skala. Det fanns ett signifikant samband mellan delaspekterna i RHI 
(funktionell, kroppslig, emotionell) och självskattade besvär på VA-skala för röstbesvär, 
detta gäller både före och efter behandling. Av de olika delarna är det den emotionella 
aspekten som korrelerar starkast både före och efter behandling. Detta kan tolkas som att 
det är den emotionella aspekten som patienten tar störst hänsyn till när de skattar sina 
övergripande röstbesvär på en VA-skala. Det är dock inte mycket som skiljer mellan hur 
starka sambanden de olika delarna har med VA-skalan för röstbesvär och därför bör inte 
för stora slutsatser dras utifrån detta resultat. 

En VA-skala ska vara ett spann mellan två extremer (Maxwell, 1978) men patienten får i 
de påståenden som förekommer (”lite besvärad”, ”lite tid”) ingen möjlighet att uttrycka att 
sig obesvärad eller inte beredd att lägga ned någon tid. För att ge patienten den 
möjligheten att uttrycka avsaknad av besvär bör det förslagsvis stå ”inte 
besvärad”/”obesvärad” eller ”ingen tid”. Detta gäller även den nya formuleringen där det 
står ”lite motiverad”, detta bör förslagsvis ändras till ”inte motiverad”.  

 

Metoddiskussion 

Denna studie har utvärderat den logopediska röstbehandlingen i Västerbottens läns 
landsting genom en retrospektiv studie. Att studien var retrospektiv beror på att det gav 
ett stort patientunderlag.  Detta tillvägagångssätt gav oss 102 deltagare som alla 
genomgått röstbehandling. Det hade varit önskvärt med en kontrollgrupp i denna studie 
för att se om det är röstbehandlingen som är den bidragande faktorn till den minskade 
RHI-poängen och skattningen på VA-skala. För att nå en hög evidensnivå krävs det att 
studien är randomiserad, att vissa får behandling och andra inte (Reilly et al., 2004) men 
utifrån den valda studiedesignen hade detta inte varit möjligt. 

Nackdelen med en retrospektiv studiedesign var att det inte fanns någon kontroll över hur 
lång tid det var mellan de två olika tillfällena när patienten fyllde i RHI och VA-skala för 
röstbesvär. Detta innebär att det andra och sista tillfället för ifyllnad kan ha motsvarat 
antingen det sista behandlingstillfället eller ett uppföljande besök en tid efter avslutad 
behandlingsperiod. Det var en mycket stor variation mellan hur lång tid deltagarna hade 
mellan första och andra ifyllnad av självskattningsverktygen. Det är svårt att avgöra vilken 
påverkan detta kan ha haft på studien och dess resultat, men en hypotes är att de patienter 
som haft en kort tid emellan ifyllnaderna inte hunnit avvänja sitt invanda röstbeteende 
och på så vis fått en mindre minskning på självskattningsverktygen.    
 
Förutom det stora deltagarantalet så medför en retrospektiv studiedesign även fördelen 
att patienterna inte visste om studien under behandling samt när självskattningsverktygen 
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fylldes i och på så vis inte medvetet kunnat påverka resultatet. De behandlande 
logopederna har till största delen inte varit medvetna om studien då de träffat dessa 
patienter för röstbehandling. Att logopederna visste om studien under vissa av de senare 
behandlingsserierna skulle kunna tänkas ha påverkat hur de planerade och utförde 
behandlingen, men då det var endast 13 av 102 personer som rekryterades på detta sätt 
bedöms det inte som troligt att det har påverkat resultatet. 

För framtida forskning 

Det krävs mer forskning inom logopedi för att kunna visa på att interventionerna som görs 
verkligen ger resultat. Detta var ett steg mot att utvärdera om röstbehandlingen som ges i 
Västerbottens läns landsting har effekt. Idag finns det inom logopedin i Västerbottens läns 
landsting inga riktlinjer för hur utvärderingar av behandlingar ser ut på gruppnivå, och få 
kvalitetsarbeten har gjorts. För att kunna dra slutsatser om en behandlings effekt krävs 
dock kontinuerliga utvärderingar på regelbunden basis och med riktlinjer för 
tillvägagångssätt och frekvens. 

Denna studie har fokuserat på patientens självupplevda röstbesvär vilket är en viktig 
aspekt när en behandling utvärderas, men logopedens perceptuella bedömning samt 
akustiska mätningar är också en stor del vid bedömningar av röststörningar. Vill vi då 
framhäva att dessa aspekter ska tas i beaktning vid framtida utvärderingar av 
röstlogopedin i Västerbotten. Det vore även av intresse att titta på om behandlingens 
effekt är påverkat av patientens yrke då det finns flera yrkesrelaterade riskfaktorer till 
röststörningar. 
 

6. Slutsatser 

Studien visade att röstbesvären har minskat enligt självskattningsinstrumentet RHI för en 
grupp på 102 patienter som genomgått röstbehandling i Västerbottens läns landsting. 
Resultaten var inte beroende av kön, diagnos eller antal behandlingstillfällen. Utifrån de 
resultat som uppvisats är slutsatsen att den logopediska röstbehandlingen i Västerbottens 
läns landsting ger effekt. 

Det fanns en svag korrelation mellan RHI och självskattning på VA-skala för röstbesvär. 
Det är möjligt att dessa verktyg mäter olika saker. Det är då av vikt att kombinera dessa 
för att få en helhetsbild av patienters upplevda röstbesvär. 
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      Bilaga 1a 

Hej! 

 

Vi kontaktar Dig då Du har träffat logoped för röstträning någon gång under perioden 2009-2012. 

Då det för oss är mycket viktigt att kvalitetssäkra den vård som ges, vill vi nu genomföra en större 

utvärdering av den röstbehandling som getts/ges inom logopedverksamheten i Västerbotten. Detta 

gör vi genom att jämföra upplevda röstbesvär före och efter behandling. Vi kommer sedan att titta 

på om olika faktorer påverkar behandlingens effekt. De faktorer vi kommer att titta på är 

röstdiagnos (t ex befintliga stämbandsförändringar såsom stämbandsknutor eller 

stämbandsförlamning), kön, ålder, antal behandlingstillfällen samt behandlingens intensitet. 

Kvalitetssäkringen kommer att göras av logopedstudenter som ett examensarbete. Detta kommer att 

ske under handledning av leg logoped Jenny Holmberg som även är ansvarig för studien 

tillsammans med professor Jan van Doorn. Denna studie har blivit godkänd av chefslogoped 

Alexandra Rönnlund-Ruths.  

 

För att kunna genomföra utvärderingen behöver vi Ditt godkännande till att få ta del av 

journalhandlingar som är väsentliga för studien; detta innefattar de formulär avseende Dina 

upplevda röstbesvär som blivit ifyllda av Dig i samband med inledande respektive avslutande 

logopedbesök samt de journalhandlingar som gäller ovan nämna faktorer (röstdiagnos, kön, ålder, 

antal behandlingstillfällen och behandlingens intensitet). Det innebär alltså inget extra besök på 

sjukhuset för Dig, allt Du behöver göra är att fylla i svarsblanketten på nästa sida och skicka 

tillbaka i det bifogade kuvertet. Oavsett svar kommer detta inte påverka Din framtida vård. 

 

Vad innebär detta? 
Alla uppgifter kommer efter inhämtande att avidentifieras. Allt material i studien kommer att 

hanteras konfidentiellt. I slutrapporten kommer man inte kunna utläsa vilka deltagarna är. 

Utvärderingen beräknas vara klar till januari 2013. Om Du vill ta del av det slutgiltiga resultatet går 

detta bra, Du kan då kontakta oss per telefon eller via mail så kommer en sammanfattning att 

skickas till Dig. 

 

Vid frågor angående studien, kontakta oss gärna. 

 

Tack på förhand för Din medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

 

Handledare: 

 

Leg. Logoped Jenny Holmberg   Professor Jan van Doorn 

Logopedmottagningen   Enheten för logopedi 

Norrlands Universitetssjukhus  Instutitionen för klinisk vetenskap 

Logopedverksamheten i Västerbotten  Umeå Universitet 

xxx     xxx 
xxx    xxx 

Logopedstuderande: 
 

Linn Englund    Kristin Gunnarsson 

Logopedprogrammet, kurs VII  Logopedprogrammet, kurs VII 

Umeå Universitet   Umeå Universitet 

xxx    xxx 

 

 



27 
 

Bilaga 1b 

 

MEDGIVANDE TILL DELTAGANDE I STUDIE: 

 

Utvärdering av röstbehandling i Västerbottens län. 

 

 

Jag har fått information om studien och samtycker till att mina uppgifter kommer att 

användas i studiesyfte 

 

JA   NEJ  

 

 

 
Vid JA: Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst under 

studiens gång kan avbyta mitt deltagande utan att jag behöver ange någon anledning till 

detta. 

 

 

 

Namnunderskrift:………………………………………………………………… 

 

 

Namnfötydligande:……………………………………………………………….. 

 
 

 

 

 

Vi vill gärna att du skickar ditt svar till oss senast den xx /xx 2012. 
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      Bilaga 2 

RÖSTHANDIKAPPINDEX (RHI)     

Dagens datum:  

 

Namn: 

Födelsedata: 

Yrke/motsvarande: 

 

Här ser Du ett antal påståenden som många andra har använt för att beskriva sin röst och hur rösten påverkar 

deras liv. Kryssa i rutan för det svar som visar hur ofta Du upplever samma sak. Om inte frågan är aktuell för 

Dig: kryssa då i rutan för ”Aldrig”. 

  

  
Aldrig 

Nästan 

aldrig 
Ibland 

Nästan 

alltid 
Alltid 

1 Min röst gör det svårt för människor att höra mig           

            
2 Luften tar slut för mig när jag talar           

            
3 Andra människor har svårigheter med att förstå 

mig i en miljö med mycket ljud omkring      

          

           

            
4 Min röstkvalitet varierar under dagen           

            
5 Min familj har svårigheter med att höra mig  när 

jag ropar på dem från en annan del av huset 

 

          

           

6 Det händer att jag inte använder telefonen så ofta 

som jag skulle vilja på grund av min röst 

          

            
7 Jag är spänd när jag talar med andra på grund av 

min röst 

          

            8 Jag har en benägenhet att undvika grupper av 

människor på grund av min röst 

          

            
9 Folk irriterar sig på min röst           

            
10 Folk frågar mig ”Vad är det för fel på Din röst?”           

            
11 Det händer att jag pga. min röst talar mindre med 

vänner, grannar o. släktingar 

          



29 
 

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aldrig 

Nästan 

aldrig 
Ibland 

Nästan 

alltid 
Alltid 

12 Folk ber mig upprepa vad jag sagt när jag 

talar med dem ansikte mot ansikte 

          

            
13 Min röst låter knarrig och torr           

            
14 Det känns som om jag måste anstränga mig för att 

få fram min röst 

          

            
15 Det händer att jag tycker 

att folk inte förstår mitt 

röstproblem 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

16 Mina röstproblem
 
begränsar mitt liv, både 

personligt och socialt 

          

            
17 Det händer att det inte går att förutsäga om min 

röst kommer att låta klar eller inte 

          

            
18 Jag försöker förändra min röst så att den skall låta 

annorlunda 

          

            
19 Jag känner mig utanför i samtal på grund av min 

röst 

          

            
21 Min röst är sämre på kvällen           

            
22 Mitt röstproblem drar ner mina inkomster           

            
23 Mitt röstproblem

 
bekymrar mig 

 

          

            
24 Jag är mindre utåtriktad på grund av mitt 

röstproblem 

          

            
25 Min röst får mig att känna mig handikappad           

            
26 Min röst sviker mig just när jag håller på och säger 

något 
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28 Jag känner mig generad när man ber mig ta om det 

jag just sagt 

          

            
29 Min röst får mig att känna mig oduglig           

            
30 Jag skäms över mitt röstproblem

 
          

               Copyright 2001 ACO, SU. (Sv. version 1 av Jacobson-97) 

               All rights reserved. 
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      Bilaga 3a 

 

 Egenbedömning av röstbesvär 

Datum: …………………….. 

 

Namn: ………………………………………………………………………………………. Personnr. …………………………. 

 

Hur besvärad är du av dina röstbesvär? 

 

 

lite besvärad           mycket besvärad 

 

 

Hur mycket tid är du beredd att lägga på röstbehandling?  

  

 

lite      mycket  

 

 

Dina mål med röstterapin: 

………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Logopedverksamheten 

Västerbotten 
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      Bilaga 3b 

  

Egenbedömning av röstbesvär (efter röstbehandling) 

Datum: …………………….. 

 

Namn: ………………………………………………………………………………………. Personnr. …………………………. 

 

 

Hur besvärad är du av dina röstbesvär? 

 

 

lite besvärad           mycket besvärad 

 

 

 

    

 

Det här har jag uppnått med röstbehandlingen: 

 

………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Logopedverksamheten 

Västerbotten 


