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Sammanfattning 

Bakgrund: Deep brain stimulation (DBS) i nucleus ventralis intermedius i thalamus 
(VIM) eller caudala zona incerta (cZi) ger goda effekter på tremorsymptomen för patienter 
med essentiell tremor. Patienterna som behandlats med DBS kan få bieffekter som i vissa 
fall leder till talpåverkan, så kallad stimuleringsinducerad dysartri. Huruvida det finns risk 
för bieffekter som drabbar röstens funktion hos patienter med essentiell tremor saknas 
studier kring men man vet att grundsjukdomen kan påverka rösten akustiskt samt att 
vissa patienter utvecklar rösttremor. Att drabbas av en bieffekt efter DBS kan ha en 
inverkan på hur patienten subjektivt upplever resultatet av behandlingen. 
     
Mål: Att undersöka om patienter med essentiell tremor som genomgått DBS subjektivt 
upplever någon form av röst- eller talbesvär jämfört med en frisk, ålders- och 
könsmatchad kontrollgrupp. 
 
Metod: I studien deltog sammanlagt 42 deltagare varav 21 tillhörde en patientgrupp med 
essentiell tremor som genomgått DBS i cZi och de övriga 21 tillhörde en frisk, ålders- och 
könsmatchad kontrollgrupp. Deltagarna i de båda grupperna fick fylla i två formulär, RHI 
som berör röstens funktion och SOFT som berör talets funktion. Deltagarna som tillhörde 
patientgruppen fick också svara på fem fördjupande frågor om deras subjektiva 
upplevelse. Den statistiska signifikanstestningen genomfördes med avseende på om det 
fanns en skillnad i självskattningen mellan de båda grupperna. 
 
Resultat: Resultaten i denna studie visade att patienterna med essentiell tremor s0m är 
behandlade med DBS skattar en signifikant större del subjektiva svårigheter av sin egen 
röst- och talfunktion jämfört med den friska kontrollgruppen. 
 
Slutsats: Resultaten visade att det på gruppnivå finns signifikant större andel upplevda 
svårigheter relaterade till tal- och röstfunktionen hos patienter med essentiell tremor 
behandlade med DBS jämfört med en frisk kontrollgrupp. Resultaten visar även en stor 
individuell variation av den subjektiva upplevelsen av tal och röstpåverkan vilket är viktig 
information att delge patienter som ska genomgå DBS. Ett preoperativt samtal med 
logoped för information om möjliga bieffekter vid DBS och hur detta kan påverka 
patienten subjektivt är nödvändigt. De patienter som subjektivt upplever besvär med talet 
eller rösten bör erbjudas kontakt med logoped. 

Nyckelord: Essentiell tremor, DBS, cZi, stimuleringsinducerad dysartri, självskattning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Background: Deep brain stimulation (DBS) of ventralis intermedius nucleus of thalamus 
(VIM) or caudala zona incerta (cZi) have been shown to be efficient in supressing tremor 
symptoms in patients with essential tremor. Patients who has been treated with DBS may 
acquire certain side effects of which in some cases results in an impact on the patients 
speech, known as stimulation- induced dysarthria. There is a lack of studies that 
investigate if there is a risk of side effects that is affecting voice functioning in patients 
with essential tremor. Previous studies have claimed that the disease itself may have an 
effect on the voice acoustics and that some patients develop voice tremor. The occurrence 
of a side effect caused by DBS may have an impact on the patients subjective experience of 
the treatment result. 
 
Aim: To investigate whether patients with essential tremor treated with DBS are 
subjectively experiencing any form of voice or speech disability compared to a healthy, age 
and sex matched control group.  
 
Method: The study included 42 participants all together whereof 21 was part of a patient 
group with essential tremor treated with DBS in cZi and the other 21 participants was part 
of a healthy, age and sex matched control group. The participants of both groups filled out 
two different forms, VHI (RHI) which affects voice function and SOFT which affects 
speech function. The participants in the patient group also answered five profound 
questions about their subjective experience. The test of statistical significance was 
performed with regard of if a difference was to be found in the self-ratings between the 
two groups.  
 
Results: The results of the study show that patients with essential tremor whom have been 
treated with DBS rates a significantly greater amount of subjective difficulties related to 
the voice and speech functioning compared to the healthy control group. 
 
Conclusion: The results show that the DBS-treated patients with essential tremor 
experience a significantly greater amount of subjective difficulties related to voice and 
speech functioning compared to a healthy control group. The results also show a great 
individual variety in the subjective experience of speech and voice function which is 
important information to notify patients who are due to undergo DBS-treatment. A 
preoperative meeting with a speech and language pathologist to be informed of possible 
side effects caused by the DBS and in what ways this can effect the patient subjectively is 
required. Patients who postoperatively experience a negative effect on speech or voice 
functioning should be offered contact with a speech and language pathologist. 
 
Keywords: Essential tremor, DBS, cZi, stimulation induced dysarthria, self-ratings 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Etiska överväganden 
 
Studien genomfördes inom projektet “Tal- och rösteffekter av djup hjärnstimulering hos 
patienter med ärftlig tremor” som godkänts av regionala etikprövningsnämnden i Umeå, 
Dnr 2014-67-32M (Tillägg till 2012-364-31M). Deltagarna i patientgruppen hade redan 
accepterat sitt deltagande i projektet och att deras insamlade material används i forskning. 
Deltagarna i den friska kontrollgruppen fyllde i samtyckesblankett där de godkände sitt 
deltagande i studien och att det material som samlas in får användas i forskning. 
 
 

Ethics statement 

This study was included in the project “Tal- och rösteffekter av djup hjärnstimulering hos 
patienter med ärftlig tremor” approved by the regional ethics committee in Umeå, Dnr 
2014-67-32M (Addition to 2012-364-31M). The participants in the patient group had 
already given their approval to participate in the project and for their collected materials 
to be used in research. The participants in the healthy control group filled out a form of 
consents in which they approved to participate in the study and for their collected 
materials to be used in research. 
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Introduktion 

DBS är en kirurgisk metod som används vid essentiell tremor (ET) då farmaka inte ger 
tillräcklig lindring av symptomen. Målpunkterna är nucleus ventralis intermedius i 
thalamus (VIM) eller caudala zona incerta (cZi). Patienterna får flera positiva effekter av 
behandlingen men det finns också en risk för bieffekter som bland annat kan drabba talets 
funktion. Andra patientgrupper har även drabbats av bieffekt på röstens funktion efter 
DBS men det saknas studier kring huruvida det även finns en risk för patienter med ET att 
drabbas. Det saknas också studier som berör patienternas egen upplevelse av tal och röst 
efter genomgången DBS. 

                         

Bakgrund 

Essentiell tremor 
 
Essentiell tremor är den vanligaste tremorsjukdomen och en av de vanligaste neurologiska 
sjukdomarna (Louis, 2005). I åldersgruppen över 65 år uppskattas minst 5 % av 
befolkningen vara drabbade av sjukdomen (Nyholm & Aquilonius, 2012). Symptom som 
kan ses hos vissa patienter med ET är nedsatt balans vilket tyder på att sjukdomen är 
kopplad till cerebellum (Kronenbuerger et al., 2009). Det främsta kliniska kännetecknet 
för ET är dock kinetisk tremor som uppstår vid viljemässiga rörelser och är vanligast i 
armarna (Louis, 2005). Frekvensen på tremorn varierar vanligen mellan 4-12 Hz och 
generellt sett så sjunker frekvensen ju längre tiden går medan amplituden på tremorn ökar 
(Zesiewicz, Chari, Jahan, Miller & Sullivan, 2010). Diagnoskriterier för ET är bilateral 
postural tremor, med eller utan kinetisk tremor, involverande armar och överarmar 
(Louis, 2005). Andra kriterier för diagnosen är att tremorsymptomen ska vara synliga och 
bestående samt att de ska ha funnits under minst fem års tid (Zesiewicz et al., 2010). Det 
är oftast först i 40-årsåldern som tremorsymptomen uppnått den grad att patienten söker 
vård för besvären (Nyholm & Aquilonius, 2012).  
 

Röst och tal vid essentiell tremor  
 
Då ET kan ha en koppling till cerebellum finns det även vissa patienter som på grund av 
sjukdomen har en talpåverkan. Denna talpåverkan visar sig som en förlängd 
stavelseduration och ses hos den del av patientgruppen som även har kliniska tecken på 
dysfunktion i cerebellum. Denna talpåverkan benämns vanligtvis som en nedsatthet i den 
motoriska talförmågan (Kronenbuerger et al., 2009).  

Det kan även förekomma en påverkan på rösten i form av rösttremor preoperativt 
(Louis, 2005). Cirka 10-20 % av patienterna med ET uppvisar rösttremor (Tallón-
Barranco et al., 1998) men det finns även studier som visat en högre siffra där så många 
som 62 % av patienterna med ET kan vara drabbade (Whaley, Putzke, Baba, Wszolek & 
Uitti, 2007). Rösttremor vid ET uppstår vanligen vid viljemässiga rörelser och kan drabba 
all muskulatur som är involverad vid fonation, men man har också sett symptom på 
rösttremor vid viloandning (Sulica & Louis, 2010). Samma studie visade också att 
ärftlighet kan vara en bidragande faktor för utveckling av rösttremor vid ET, samt att 
rösttremor främst framträder hos kvinnliga patienter. Vid perceptuell bedömning 
uppfattas en rytmisk variation vad gäller röstens intensitet och tonhöjd och vid svårare 
grad av rösttremor kan även afoniska inslag noteras (Sulica & Louis, 2010). Det är vanligt 
att ET-patienterna som drabbas av rösttremor blir feldiagnostiserade i det initiala skedet 
där ett stort antal diagnostiseras med spasmodisk dysfoni (Sulica & Louis, 2010). Problem 
som patienterna själva förknippar med rösttremorn är skakningar i rösten, instabilitet, 
heshet och svårigheter med andningen under tal, även svårigheter med att höja 
röststyrkan samt att röstförmågan försämras vid trötthet och ångest (Sulica & Louis, 
2010). 
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Det kan även finnas akustiska drag i rösten som är utmärkande för patienter med 
ET. En studie av Gamboa et al. (1998) visade att denna patientgrupp har ett högre tonläge, 
högre jittervärde och en lägre harmonics to noice-kvot oavsett förekomst av rösttremor. 
Vid jämförelse mellan tidiga och sena skeden av sjukdomen kunde Gamboa et al. (1998) 
påvisa att röstparametrarna jitter, shimmer och harmonics to noice-kvot påverkas mer vid 
ett mer avancerat sjukdomstillstånd. Man kunde i studien även se att den påverkan på 
akustiska parametrar som fanns vid avancerad ET inte påverkade patienternas upplevelse 
av den egna rösten.  
 
Behandlingsalternativ för essentiell tremor 
 
Det finns inte någon botande behandling för ET utan enbart metoder för att lindra 
tremorsymptomen (Zesiewicz et al., 2010). Metoder som idag används är beta-
receptorblockerande farmaka och kirurgi (Nyholm & Aquilonius, 2012). Den 
farmakologiska behandlingen bör sättas in då tremorn nått den grad att den försvårar de 
dagliga aktiviteterna i patientens liv (Zesiewicz et al., 2010). Farmakan förbättrar tremorn 
hos ungefär 50 % av patienterna medan 30-50 % inte får någon effekt alls av medicinen 
(Zesiewicz et al., 2010). I de fall där farmaka inte har tillräcklig effekt kan kirurgi erbjudas 
som behandling (Louis, 2005) där den idag vanligaste kirurgiska tekniken är den 
stereotaktiska behandlingsmetoden deep brain stimulation (DBS) (Nyholm & Aquilonius, 
2012).  
 

Deep brain stimulation 
 
DBS är en behandlingsmetod som utvecklades för ET samt för tremor vid Parkinsons 
sjukdom (Perlmutter & Mink, 2006). Vid DBS placeras neurostimulerande elektroder 
operativt i hjärnan och stimulerar målområdet genom elektriska impulser vilkas frekvens 
styrs från en pulsgenerator placerad vid nyckelbenet (Taha, Janszen & Favre, 1999). De 
målpunkter som stimuleras vid ET är nucleus ventralis intermedius i thalamus (VIM) 
(Nyholm & Aquilonius, 2012) eller caudala zona incerta (cZi) (Plaha, Khan & Gill, 2008). 
cZi har beskrivits som en något mer effektiv målpunkt för att minska symptomen, men om 
individuellt anpassade inställningar används i stimuleringen för VIM-behandlade 
patienter kan de båda målområdena anses vara likvärdiga (Barbe et al., 2011). DBS kan 
utföras unilateralt eller bilateralt i hjärnan (Pawha et al., 2006) och har visat sig effektivt 
minska tremorsymptomen hos patienter med ET (Louis, 2005). Blomstedt, Sandvik, 
Hariz, Fytagoridis, Forsgren, Hariz och Koskinen (2011) har i sin studie visat att 
minskningen av tremor postoperativt korrelerar med den preoperativa nivån av tremorn, 
det vill säga ju lägre grad av tremor innan operationen desto större minskning av tremorn 
efter DBS. För patienter som inte uppnår tillräcklig effekt efter unilateral stimulering kan 
en kompletterande bilateral stimulering genomföras (Pawha et al., 2006; Putzke, Uitti, 
Obwegeser, Wszolek & Wharen, 2005). 
 

Bieffekter vid DBS  
 
En bilateral stimulering kan ge en mer effektiv och bestående tremorkontroll för patienter 
med ET än vad en unilateral stimulering ger (Putzke et al., 2005; Pawha et al., 2006). 
Samtidigt ökar bilateral stimulering risken för bieffekter som till exempel domningar, 
motoriska störningar och stimuleringsinducerad dysartri (Ondo, Almaguer, Jankovic och 
Simpson, 2001; Putzke et al., 2005). Det finns även en risk att bilateral stimulering 
påverkar den fonologiska och semantiska ordmobiliseringsförmågan (Pedrosa, Auth, 
Pauls, Runge, Maarouf, Fink & Timmermann, 2014). Det framkommer i studien av Ondo 
et al. (2001) att det, vid stimulering av VIM hos patienter med ET och Parkinsons 
sjukdom, förekommer bieffekter hos 76 % av de bilateralt stimulerade och hos 52 % av de 
unilateralt stimulerade patienterna. Bieffekter som uppstår efter DBS kan till viss del 
reduceras genom justeringar i stimuleringen (Barbe et al., 2014). Då en justering i 
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stimuleringen genomförs ökar det risken för minskad tremorkontroll (Taha et al., 1999). 
Vid en sådan påverkan har patienter med ET visat sig föredra en inställning som ger en 
högre tremorkontroll men med förekomst av vissa symptom på bieffekten 
stimuleringsinducerad dysartri (Taha et al., 1999). 

Huruvida det finns risk för en röstpåverkan som bieffekt efter DBS hos patienter 
med ET saknas studier kring. Lundgren et al. (2011) har dock visat att röstintensiteten kan 
påverkas av DBS hos behandlade patienter med Parkinsons sjukdom. Studien av Lundgren 
et al. (2011) visade att patienterna med Parkinsons sjukdom som var behandlade med 
bilateral DBS i cZi hade en minskad röstintensitet då stimuleringen var påslagen med 
jämförelse mot då den var avslagen. Denna effekt på röstens funktion som man sett hos 
patienter med Parkinsons sjukdom bör även undersökas i patientgruppen med ET då de 
genomgår samma behandlingsmetod.  
 

Stimuleringsinducerad dysartri  
 
En vanlig bieffekt efter en DBS-operation är att den elektriska stimuleringen påverkar 
patientens tal, vilket kallas stimuleringsinducerad dysartri. De studier som har visat på 
dysartri efter DBS har oftast studerat antingen stimulering av cZi eller av VIM samt skilt 
på unilateral och bilateral stimulering. Olika studier har även visat på skillnader i 
prevalensen av stimuleringsinducerad dysartri. Vad gäller prevalensen av dysartri vid 
stimulering i VIM har resultaten från studier varierat mellan 27-63 % för bilateral 
stimulering (Pawha, 2006; Putzke, 2005) och 0-17 % för unilateral stimulering (Pawha, 
2006; Putzke, 2005). I Pawha et als studie (2006), där 17 % av de unilateralt stimulerade 
och 63 % av de bilateralt stimulerade patienterna visade stimuleringsinducerad dysartri 
analyserade man grupperna ET, Parkinsons sjukdom och multipel skleros tillsammans. 

Vid stimuleringsinducerad dysartri efter DBS i VIM har Mücke et al. (2014) sett att 
dysartrin närvarar då stimuleringen är påslagen och visar sig genom att påtoning sker vid 
stavelseupprepning i allt större utsträckning hos patienterna jämfört med en 
kontrollgrupp. Detta tyder på att patienterna som är drabbade av stimuleringsinducerad 
dysartri har en försening i den glottala abduktionen. Dysartrin kan även ge en ofullständig 
oral tillslutning vilket yttrar sig som en odistinkt artikulation (Mücke et al., 2014). 

Även patienter som stimulerats i cZi kan få talpåverkan efter DBS i form av 
stimuleringsinducerad dysartri. I en studie av Plaha et al. (2011) studerades bilateral DBS 
av cZi där 20 % av de behandlade patienterna drabbades av stimuleringsinducerad 
dysartri. Patienter var inte alltid själva medvetna om att de var drabbade av denna 
talpåverkan och deras tal bedömdes vara förståeligt. Dysartrin korrelerade med nivån av 
elektrisk stimulering och då stimuleringen var avslagen eliminerades dysartrin. Även i en 
tidigare studie av Plaha et al. (2008) stimulerades cZi bilateralt hos ET-patienter. För 
dessa patienter var dock förekomsten av bieffekter, inklusive dysartri, 0 %.                         

Patienter kan alltså drabbas av stimuleringsinducerad dysartri efter DBS av VIM 
men även efter DBS av cZi. Det man inte vet helt säkert är hur stor del av patienterna som 
kommer att drabbas av bieffekten innan operationen genomförts då tidigare studier visar 
på variation i hur många patienter som postoperativt är drabbade av 
stimuleringsinducerad dysartri.  
 

Patienternas subjektiva upplevelse av stimuleringsinducerad dysartri 
 
Att efter DBS-behandling drabbas av stimuleringsinducerad dysartri kan eventuellt 
påverka hur patienten subjektivt upplever resultatet av behandlingen. Detta gäller oavsett 
om svårigheterna bedömts perceptuellt eller om patienten subjektivt upplever en påverkan 
på talet. Den subjektiva upplevelsen av en operations effektivitet kan anses vara ett mått 
på hur användbar behandlingsmetoden är (Bryant, De Salles, Cabatan, Frysinger, Behnke 
& Bronstein, 2003). Den information som patienter erhåller då de står inför en operation 
kan i stor grad påverka utfallet av den subjektiva upplevelsen av behandlingen (Krupat, 
Fancey & Cleary, 2000). Enligt Ong, Miller, Appleby, Allegretto och Gawlinski (citerad i 
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Lanier & Buffum, 2011) bör preoperativ information inte bara behandla ingreppet utan 
även möjliga komplikationer som kan uppstå i samband med och efter operationen. 
Patienternas subjektiva upplevelse kan också ge information om huruvida logopeder och 
andra yrkesgrupper skulle kunna bidra med information och hjälp till patienten både 
preoperativt och postoperativt.     
 Den subjektiva upplevelsen av resultatet efter behandlingen kan påverkas negativt 
om patienten drabbas av en bieffekt. Detta har Bryant et al. (2003) visat då upp till 25 % 
av studiens deltagare som angav att de inte skulle ha upprepat DBS-operationen var 
drabbade av stimuleringsinducerad dysartri. Även Hariz, Lindberg och Bergenheim 
(2002) fann att vissa patienter som drabbats av bieffekter inte alltid upplevde att DBS-
behandlingen hade uppfyllt deras förväntningar. Detta gällde för mer än hälften av de 
patienterna som drabbats av en bieffekt på talet eller balansen vilket gör att den subjektiva 
upplevelsen är fortsatt viktig att utreda. Flera studier visar däremot att patienter som 
genomgått DBS i många fall har en positiv upplevelse av metoden. I studien av Bryant et 
al. (2003) svarade 60 % av ET-patienterna att de skulle ha genomgått operationen igen. 
Bland deltagarna som stimulerats i VIM i Benabid et als studie (1996) uppgav de deltagare 
som drabbats av stimuleringsinducerad dysartri (25 % av ET-patienterna) att de inte var 
besvärade. Dessa deltagare accepterade istället dysartrin så länge nivån av tremor var 
reducerad. Andra studier av patienter med ET som behandlats med DBS i VIM har också 
visat att de skattar en ökad quality of life (Fields et al., 2003) där bland annat den 
kommunikativa förmågan och det emotionella välmåendet efter behandlingen förbättrats 
(Tröster et al., 1999).  

Korrekt och omfattande preoperativ information som behandlar eventuella 
bieffekter som stimuleringsinducerad dysartri och variation i subjektiva upplevelser hos 
tidigare patienter kan behövas för att öka möjligheterna till att patienten upplever att 
behandlingen motsvarar förväntningarna. 
  
Instrument för skattning av den egna röst- och talfunktionen 
 
Den subjektiva upplevelsen av patienternas egen röst- och talfunktion kan med fördel 
studeras genom ifyllnad av självskattningsformulär som berör respektive funktion. En 
studie som undersöker den subjektiva upplevelsen kan komplettera en objektiv studie då 
information som inte kan nås perceptuellt ges utrymme att detekteras. 

Självsvarsformulär om förvärvade talsvårigheter (SOFT) används för att få 
information om hur patienter uppfattar sig själva och sina talproblem. Formuläret är 
uppbyggt med påståenden utifrån de olika delarna i ICF (The international classification 
of functioning disability and health) och behandlar funktion, aktivitet och delaktighet 
samt personliga och omgivningsfaktorer (se bilaga 4). Instrumentet är uppdelat i tre delar; 
del A, Uppfattning om egenskaper i det egna talet och språket som omfattar 12 frågor, del 
B, Kommunikation (tal och språk i social miljö) som omfattar 12 frågor och del C, 
Påverkande person- och omgivningsfaktorer som omfattar sex frågor. Deltagaren får 
svara på varje påstående med hur väl det passar in på just denne utifrån fyra 
svarsalternativ graderade från “stämmer inte alls” till “stämmer precis”. Vid 
sammanställning av resultatet motsvarar “stämmer inte alls” noll poäng och “stämmer 
precis” tre poäng. Vid sammanställningen kan maximalt tre poäng erhållas för det totala 
formuläret och en hög poäng innebär stora upplevda svårigheter (se bilaga 4). 

Rösthandikappindex (RHI) är ett väl fungerande instrument för självskattning av  
den egna rösten. Formuläret kan användas till grupper med eller utan känd 
röstproblematik eller för att jämföra patienters självskattning före och efter behandling 
(Ohlsson & Dotevall, 2009). Formuläret för RHI är uppdelat i tre delar som är tänkta att 
kartlägga röstsymptom relaterade till den funktionella, den emotionella och den 
kroppsliga röstfunktionen. Formuläret består av sammanlagt 30 frågor, med tio frågor i 
varje del. Deltagaren får svara på varje påstående med hur väl det passar in på just denne 
utifrån fem svarsalternativ som är graderade från “aldrig” till “alltid”. Vid 
sammanställning av resultatet motsvarar “aldrig” noll poäng och “alltid” fyra poäng. 
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Maximalt kan 120 poäng erhållas för det totala formuläret. Enligt Ohlsson och Dotevall 
(2009) uppfattas de som har upp till 20 RHI-poäng vara fria från subjektiva röstbesvär 
och de som fått 20 RHI-poäng eller mer uppfattas uppleva svårigheter i vardagen på 
grund av sin röst. 
 

Studiens syfte  
 
Det finns många fördelar med DBS för patienter med ET så som minskning av 
tremorsymptomen och en förbättring av det emotionella välmåendet men det förekommer 
även en risk för oönskade bieffekter som stimuleringsinducerad dysartri. Det saknas 
studier som berör självskattning av den egna rösten och det egna talet hos DBS-
behandlade patienter med essentiell tremor vilket skulle kunna vara ett värdefullt 
komplement till en perceptuell bedömning. En studie av den subjektiva upplevelsen skulle 
även kunna detektera om patienten subjektivt upplever andra besvär som inte kan 
upptäckas vid en perceptuell bedömning av röst- och talfunktionen hos patienter. En 
studie av den subjektiva upplevelsen kan ge vidare information om behovet av logopediska 
insatser postoperativt samt patienters behov av preoperativt samtal med logoped 
angående eventuell röst- och talpåverkan. Studiens syfte är att ta reda om patienter med 
ET upplever tal- eller röstbesvär efter det att de opererats med DBS i cZi, samt om dessa är 
större än vad som förekommer i en köns- och åldersmatchad kontrollgrupp. 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
I studien deltog sammanlagt 42 personer varav 21 var patienter med essentiell tremor som 
genomgått DBS i cZi (ET-gruppen). Deltagarna i ET-gruppen hämtades ur projektet “Tal- 
och rösteffekter av djup hjärnstimulering hos patienter med ärftlig tremor” som de 
tidigare gett sitt samtycke att delta i. Av patienterna i ET-gruppen var fyra bilateralt 
opererade och resterande 17 var unilateralt opererade.  

Totalt valde 21 av 28 kontaktade ET-patienter att delta i studien. Av de sju 
potentiella deltagare som bortföll var det två deltagare som avböjde medverkan, en patient 
vars diagnos ändrats från ET till Parkinsons sjukdom, en patient som ej kunde nås genom 
kontaktuppgifterna, en patient som avlidit, en patient som uteslöts efter att 
kontrolldeltagare saknades och en patient som uteslöts då SOFT-formuläret ej var 
fullständigt ifyllt. 

En kontrollgrupp bestående av 21 personer matchades på individnivå mot ET-
patienterna med avseende på ålder (se tabell 1) och kön. Deltagarna i kontrollgruppen 
rekryterades ur bekantskapskretsen kring författarna och arbetets handledare. 
Exklusionskriterier för kontrollgruppen var känd röstproblematik, talsvårigheter, om de 
mottagit professionell röst- eller talträning av logoped, större hälsobekymmer 
(neurologisk sjukdom). För kontrollgruppen gällde även att deltagaren ska vara rökfri/ha 
varit rökfri de senaste fem åren. 
 

 

Tabell 1 Åldersfördelning (antal år) i de två deltagargrupperna (patienter med ET och kontrollgruppen). 

Grupp N Medelvärde Standardavvikelse 

 
ET 

 
21 

 
70,10 

 
12,841 

Kontroll 21 70,19 13,212 
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Material och datainsamling     
 
Deltagarna i ET-gruppen fick RHI-formulär (se bilaga 1) och information om studien (se 
bilaga 2) postade till hemadressen. RHI-formulären fylldes i via telefon där 
logopedstudenten läste upp påståendena ur RHI och antecknade deltagarens muntliga 
svar. Om deltagaren uppgav spontana kommentarer relaterade till röst- eller 
talfunktionen så noterades dessa. Fem fördjupande frågor om stimuleringen, den egna 
rösten och det egna talet (se bilaga 3) ställdes till deltagarna i ET-gruppen. Dessa frågor 
utarbetades för att få en bredare bild av patienternas självskattade röst- och talfunktion 
samt med hänsyn till att patienterna genomgått DBS. Vid administrering av dessa frågor 
gavs inga svarsalternativ utan de svar som redovisas i resultaten är utifrån de olika svar 
som patienterna själva spontant uppgav. SOFT-formulären (se bilaga 4) för ET-gruppen 
var sedan tidigare ifyllda i samband med insamling av material för det övergripande 
projektet “Tal- och rösteffekter av djup hjärnstimulering hos patienter med ärftlig 
tremor”.             

Samtliga deltagare i kontrollgruppen delgavs skriftlig information om studien (se 
bilaga 5) och fick fylla i en samtyckesblankett (se bilaga 6). Sju deltagare i kontrollgruppen 
fyllde i RHI- och SOFT-formulär med logopedstudent närvarande. Fyra 
kontrollgruppsdeltagare fyllde i formulären på egen hand och överlämning av material 
skedde direkt mellan deltagaren och logopedstudent. Tio deltagare i kontrollgruppen fick 
formulären postade till hemadressen. De deltagare som fick materialet hemskickat fyllde i 
utan logopedstudent närvarande och postade sedan tillbaka formulären och 
samtyckesblanketten i ett frankerat svarskuvert till Umeå universitet. 
 
Svarsbortfall (RHI och SOFT) 
 
För kontrollgruppen kompletterades två deltagares RHI-formulär över telefon då 
tveksamheter i svaren behövde redas ut. Då en deltagare i någon av grupperna missat att 
fylla i en till två frågor i SOFT-formuläret räknades dessa som enstaka bortfall. Totalt 
registrerades fyra svarsbortfall i del A, två svarsbortfall i del B och ett svarsbortfall i del C. 
 

Statistisk analys 
 
En medelpoäng räknades ut för varje enskild deltagares RHI- och SOFT-formulär i 
enlighet med respektive formulärs anvisningar för sammanställning. Medelpoängen 
angavs både för respektive delar (kroppsligt, funktionellt och emotionellt för RHI samt del 
A, del B och del C för SOFT) och hela formulären. Då en deltagare inte fyllt i svar på en till 
två frågor i SOFT-formuläret så räknades dessa som enstaka bortfall och medelpoängen 
räknades ut för de ifyllda svaren. 

Poängen som räknats fram för varje enskild deltagare och formulär med respektive 
delar fördes in i Microsoft ExcelTM. Poängen grupperades sedan efter ET-grupp och 
kontrollgrupp för att analys mellan grupperna därefter skulle kunna genomföras. Poängen 
fördes sedan in i IBM SPSS Statistics (version 22) där varje formulär och respektive delar 
analyserades separat med det icke parametriska testet Mann- Whitney U test. 
Sigifikansnivån bestämdes till p≤0,05. 
 

Resultat 
 
SOFT  
 
Hela SOFT-formuläret och dess tre delar signifikanstestades separat och resultaten 
redovisas i Tabell 2. Resultaten för totala SOFT-formuläret visade att ET-gruppens SOFT-
poäng var signifikant högre än kontrollgruppens (Z= -3,189, p= 0,001). Även resultaten 
för SOFT del A visade att ET-gruppens medelpoäng var signifikant högre än 
kontrollgruppens (Z= -3,433, p= 0,001). Vid den statistiska analysen av SOFT del B visade 
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resultaten på en icke signifikant skillnad (Z= -1,878, p= 0,060). Inte heller vid analysen av 
SOFT del C visade resultaten på signifikant skillnad mellan grupperna (Z= -1,586, p= 
0,113). 

I resultaten för den totala SOFT-poängen fanns en variation mellan deltagarna i 
patientgruppen där både låga och höga poäng noterades. Den lägsta totalpoängen för en 
patient var 0,03 och de två högsta totalpoängen var 2,07 och 2,73. 

Poängfördelningen av respektive påstående i SOFT hos de båda deltagargrupperna 
redovisas i Figur 1. De fem frågor som erhöll högst poäng i SOFT hos patientgruppen 
noterades. Dessa var fråga två “Mitt tal är otydligt” (16 poäng jämfört med fyra poäng hos 
kontrollgruppen), fråga tre “Vissa ljud eller bokstäver är svåra för mig att säga” (20 poäng 
jämfört med tre poäng hos kontrollgruppen), fråga fyra “Jag låter ofta hes” (19 poäng 
jämfört med nio poäng hos kontrollgruppen), fråga tio “Jag har svårt att hitta ord när jag 
pratar” (19 poäng jämfört med sju poäng hos kontrollgruppen) samt fråga tolv “Min 
kommunikation påverkas negativt av trötthet eller av andra fysiska svårigheter som jag 
har” (19 poäng jämfört med sju poäng hos kontrollgruppen). 
 
 

  Tabell 2 Median och resultat av SOFT efter Mann-Whitney U test 

 

Analyserad del 

 

 

Median ET-

gruppen 

 

Median 

Kontrollgrupp 

 

Mann-Whitney U 

test (2-tailed) 

 

Z-värde 

 

 

SOFT totala 

 

0,37 

 

0,03 

 

0,001 

 

- 3,189 

 

SOFT Del A 

 

0,42 

 

0,08 

 

0,001 

 

- 3,433 

 

SOFT Del B 

 

0,25 

 

0,00 

 

0,060 

 

- 1,878 

 

SOFT Del C 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,113 

 

- 1,586 

 

      p≤ 0,05 
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Poängfördelning SOFT

0 5 10 15 20 25

1. Mitt tal är långsamt 

2. Mitt tal är otydligt 

3. Vissa ljud eller bokstäver är svåra för mig att säga 

4. Jag låter ofta hes 

5. Jag talar i näsan / Mitt tal är nasalt

6. Det är svårt att få luften att räcka till när jag pratar 

7. Mitt sätt att kommunicera varierar på ett sätt som är svårt för mig att

förutsäga 

8. Jag måste tänka på vad jag säger och hur jag säger det när jag pratar

9. Det är ansträngande att tala 

10.Jag har svårt att hitta ord när jag pratar 

11. Jag uttrycker mig ofta förenklat 

12. Min kommunikation påverkas negativt av trötthet eller av andra fysiska

svårigheter som jag har

13. Jag förstår inte alltid vad människor säger till mig 

14. Jag får ofta upprepa det jag har sagt för att andra inte har förstått

15. Jag känner mig stressad av mina talsvårigheter, så jag talar ganska lite

16. Jag undviker situationer där jag förväntas prata

17. Jag orkar inte koncentrera mig och följa med i det som sägs

18. Det är svårt att tala med familjemedlemmar och nära vänner

19. Det är svårt att tala med människor som jag känner lite grann eller inte alls

20. Det är svårt att tala i en grupp av människor

21. Det är svårt att tala i telefon

22. Mina talsvårigheter påverkar mina möjligheter att ge uttryck för basala behov

23. Mina talsvårigheter påverkar mina möjligheter att utöva min roll som

familjemedlem och mitt umgänge med släktingar och vänner

24. Mina talsvårigheter påverkar mina möjligheter att vara aktiv i arbete och

studier på det sätt som jag vill

25. Mina talsvårigheter blir värre när jag är arg eller ledsen

26. Jag oroar mig över mina talsvårigheter

27. Mina talsvårigheter påverkar mina möjligheter att ge uttryck för min

personlighet på det sätt som jag vill

28. De som lyssnar på mig fyller ofta i eller försöker hjälpa till

29. Jag är beroende av andra för att kunna kommunicera som jag vill

30. Människors sätt att bemöta mig påverkas av mitt sätt att tala

F
rå

g
a

Poäng

ET-gruppen Kontrollgruppen
 

Figur 1 Poängfördelning för respektive påstående i SOFT. 
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RHI  
 
RHI signifikanstestades vad gäller hela formuläret och de tre delarna separat. Resultaten 
redovisas i Tabell 3. Den statistiska analysen för det totala RHI-formuläret visade en 
signifikant högre medelpoäng för ET-gruppen än för kontrollgruppen (Z= -3,086, p= 
0,002). För RHI-kroppsligt visade den statistiska analysen att ET-gruppen hade en 
signifikant högre poäng än kontrollgruppen (Z= -3,222, p= 0,001). Även vad gäller RHI-
funktionellt fick ET-gruppen en signifikant högre poäng än kontrollgruppen (Z= -2,152, 
p=0,031). För den sista delen RHI-emotionellt fick ET-gruppen också en signifikant högre 
poäng än kontrollgruppen (Z= -2,287, p= 0,022).  

För totalpoängen i RHI noterades variation inom patientgruppen. I denna grupp var 
det tre patienter som skattade noll poäng av totalpoängen i RHI och de högsta poängen 
som noterades för RHI var 64 samt 84. Totalt uppnådde sex deltagare i patientgruppen 
och två deltagare i kontrollgruppen 20 RHI-poäng vilket är gränsen för att anses ha 
röstproblem.  

Poängfördelningen av respektive påstående i RHI hos de båda deltagargrupperna 
redovisas i Figur 2. De frågor som fick högst poäng noterades. Dessa var fråga fyra “Min 
röstkvalitet varierar under dagen” (32 poäng jämfört med sju poäng hos kontrollgruppen), 
fråga 13 “Min röst låter knarrig och torr” (30 poäng jämfört med sex poäng hos 
kontrollgruppen), fråga 17 “Det händer att det inte går att förutsäga om min röst kommer 
att låta klar eller inte” (26 poäng jämfört med sju poäng hos kontrollgruppen) och fråga 20 
“Jag får anstränga mig mycket när jag talar” (25 poäng jämfört med sex poäng hos 
kontrollgruppen).  
 

 

Tabell 3 Median och resultat av RHI efter Mann-Whitney U test 

 

Analyserad del 

 

Median  

ET-grupp 

 

Median 

Kontrollgrupp 

 

Mann- Whitney  

U Test (2-tailed) 

 

Z-värde 

 

RHI totala 

 

14,00 

 

1,00 

 

0,002 

 

- 3,086 

 

RHI-Kroppsligt 

 

8,00 

 

0,00 

 

0,001 

 

- 3,222 

 

RHI-Funktionellt 

 

3,00 

 

0,00 

 

0,031 

 

- 2,152 

 

RHI-Emotionellt 

 

2,00 

 

0,00 

 

0,022 

 

- 2,287 

               p≤ 0,05 

 

 

 
 

 

 

 

 



10 
 

Poängfördelning RHI

0 5 10 15 20 25 30 35

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 attjag 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

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

20. Jag får anstränga mig mycket när jag talar

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 att säga något

27. Jag känner mig irriterad när man ber mig ta om det jag just sagt

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

F
rå

g
a

Poäng

ET-gruppen Kontrollgruppen
 

Figur 2 Poängfördelning för respektive påstående i RHI. 



11  
 

Fördjupande information om patientgruppens subjektiva upplevelse efter DBS  

För att få en bredare bild av patienternas subjektiva upplevelse efter DBS ställdes 
ytterligare fem frågor utöver ifyllnaden av de två formulären.  

På den för första frågan ”Har du svårigheter att variera röststyrkan” var det mest 
frekventa svaret nej (15/21), övriga svar var beroende av kroppshållningen (1/21), det är 
lättare vid stående (1/21), inte några större svårigheter (1/21), påverkat vid sång men 
inte vid tal (1/21), ja det tar slut på luft (1/21), ja jag börjar hosta (1/21) och ja (1/21).  

Även på fråga två ”Har du svårigheter att variera röstläget” var nej det mest 
frekventa svaret (16/21) medan övriga svar var; ja, vissa svårigheter (2/21), rösten kan 
vara osäker vid sång (1/21), jag kan inte sjunga längre (1/21) och ja (1/21).  

På fråga tre ”Undviker du situationer som kräver röst/tal”  var det mest frekventa 
svaret nej  (14/21), följt av ja (3/21), undviker specifikt folksamlingar (2/21), undvek 
sådana situationer tidigare (1/21) och har alltid undvikit sådana situationer (1/21).  

På fråga fyra ”Brukar du vanligtvis ha stimuleringen på/av” så var det vanligaste 
svaret på under dagen av under natten (12/21), har stimuleringen på vid behov (4/21), 
har stimuleringen på under dagen men glömmer ibland att slå av den under natten 
(2/21), har stimuleringen på under hela dygnet (2/21) och har stimuleringen på och 
stänger av den ibland (1/21).  

På den femte och sista frågan ”Pratar du lika mycket nu som innan operationen” var 
det mest frekventa svaret ja (14/21) följt av mer (3/21), nej (3/21) samt mindre men på 
grund av sociala faktorer (1/21). 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att ta reda på om patienter med essentiell tremor som 
stimulerats i målpunkten cZi vid DBS-behandling upplever någon form av röst- eller 
talbesvär. Studien har undersökt självskattad funktion av röst och tal hos patienter med 
ET som behandlats med DBS samt hos en frisk kontrollgrupp.  
 

Tal 
 
Vid analysen av hela SOFT-formuläret och de tre formulärsdelarna påvisades för hela 
formuläret och för del A “Uppfattning om egenskaper i det egna talet och språket” en 
signifikant skillnad mellan grupperna. Patientgruppen skattade en sämre funktion av det 
egna talet än vad den friska kontrollgruppen gjorde. Vid analys av poängfördelningen i 
formuläret hos patientgruppen konstaterades att samtliga fem frågor som erhållit högst 
poäng tillhörde formulärets del A “Uppfattning om egenskaper i det egna talet och 
språket”. Den fråga som fick flest poäng i patientgruppen var fråga tre “Vissa ljud eller 
bokstäver är svåra för mig att säga”, vilket är relaterat till stimuleringsinducerad dysartri 
då artikulation av specifika fonem kan vara en av svårigheterna förknippade med 
bieffekten (Mücke et al., 2014). Eftersom en del patienter upplever en talpåverkan till följd 
av grundsjukdomen (Kronenbuerger et al., 2009) kan vissa i patientgruppen även 
preoperativt ha upplevt en större del subjektiva talsvårigheter i jämförelse med en frisk 
kontrollgrupp. Då inte alla patienter är drabbade av en talpåverkan preoperativt och då 
talet hos de ET-patienter som är påverkade preoperativt inte beämns som dysartri kan 
resultatet i denna studie tolkas som att vissa DBS-behandlade patienter upplever en 
talpåverkan postoperativt där de subjektiva svårigheterna är relaterade till egenskaper i 
det egna talet och språket. Trots att tidigare studier (Plaha et al., 2011) visat att enbart upp 
till 20 % av de som stimulerats bilateralt i cZi drabbas av stimuleringsinducerad dysartri 
förmodas denna bieffekt kunna bidra till högre självskattade talsvårigheter på gruppnivå 
hos ET-patienter som genomgått DBS jämfört med en frisk kontrollgrupp.   

En deltagare upplevde problem med uttalet precis då stimuleringen aktiverades 
samt då stimuleringen var inställd på full effekt. Kommentaren tyder på att patienten 
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drabbats av stimuleringsinducerad dysartri då en odistinkt artikulation vid påslagen 
stimulering då en odistinkt artikulation vid påslagen stimulering är ett tecken på detta 
(Mücke et al., 2014; Plaha et al., 2011). Patienten ifråga var bilateralt stimulerad vilket 
utgör en risk för stimuleringsinducerad dysartri (Ondo et al., 2001; Pawha et al., 2006; 
Putzke et al., 2005). Vid den fördjupande informationen angav majoriteten av deltagarna i 
ET-gruppen att de talar lika mycket postoperativt som de gjort preoperativt. Tre deltagare 
angav att de pratar mer postoperativt men samtidigt är det tre andra deltagare som anger 
att de pratar mindre postoperativt. Då patienterna inte har angett orsaken till dessa 
beteenden är det svårt att veta vad som orsakar att en patient pratar mer eller mindre efter 
behandling med DBS. Möjliga orsaker till att vissa deltagare upplever att de talar mer 
postoperativt kan vara att tremorsymptomen hos dessa förbättras eller att de tidigare haft 
rösttremor som utgjort ett socialt hinder. För de deltagare som efter DBS-ingreppet talar 
mindre kan en tänkbar orsak vara att de upplever en negativ påverkan på talet och/eller 
rösten efter DBS-behandlingen. Det kan även finnas andra orsaker till att patienterna 
uppger att de talar mindre postoperativt då det finns risk för andra bieffekter motoriska 
störningar (Putzke et al., 2005) och ordmobiliseringssvårigheter (Pedrosa et al., 2014). 

 

Röst 
 
I denna studie påvisades att patientgruppen subjektivt upplevde en generellt sämre 
röstfunktion än den friska kontrollgruppen. Störst signifikant skillnad mellan ET-gruppen 
och kontrollgruppen fanns i delen RHI-kroppsligt vilken är den del som vore signifikant 
även om Bonferroni korrektion skulle appliceras på grund av multipla analyser. En 
anledning till att patienterna upplevde en större del röstproblem kan eventuellt bero på 
kvarstående problem orsakade av grundsjukdomen. ET har nämligen visat sig kunna 
påverka rösten genom ett högre tonläge, högre jittervärde och en lägre harmonics to 
noice-kvot (Gamboa et al., 1998) och genom den rösttremor som 10-20 % av patienterna 
drabbas av (Tallón- Barranco et al., 1998). Om rösttremor kvarstår efter DBS-behandling 
så kan detta vara en tänkbar orsak till högt skattade svårigheter då patienter med 
rösttremor enligt Sulica & Louis (2010) upplever vissa subjektiva röstproblem. 

Vissa patienter sade sig uppleva en sämre röst på morgon och kväll, att luften tar 
slut vid variation av röststyrka, en känsla av att något sitter i halsen, att de har en svag 
röst, att de upplever att rösten ibland är torr samt upplever att rösten blivit torr som effekt 
av DBS. Dessa kommentarer kan jämföras mot studien av Sulica och Louis (2010) där de 
som drabbats av rösttremor subjektivt upplevde motsvarande röstproblem. En majoritet 
av deltagarna i patientgruppen uppgav i motsats att de inte upplever några subjektiva 
problem vad gäller röstläge eller röststyrka vilket tyder på variationer inom gruppen. 
Patienter uppgav sig även ha svårigheter att kontrollera röstens tonläge och svårigheter 
med att komma igång att prata med klar röst om man varit tyst en längre stund. Tonläget 
kan vara påverkat vid rösttremor (Sulica & Louis, 2010) men ett förhöjt tonläge kan även 
orsakas av grundsjukdomen ET oavsett förekomst av rösttremor (Gamboa et al., 1998). I 
denna studie är förekomsten av rösttremor bland patienterna okänd och då även om DBS-
behandlingen haft en effekt på rösttremorn hos de som eventuellt varit drabbade. Det 
hade varit av intresse att vid datainsamlingen tagit reda på om patienterna var drabbade 
av rösttremor och då även hur många. 

 
Lust till tal och kommunikation 

  
Patienters lust till tal och kommunikation kan påverkas både positivt och negativt av 
stimuleringen. Fyra deltagare i patientgruppen angav att de enbart har stimuleringen 
påslagen vid behov och då oftast i sociala sammanhang. Dessa deltagare kan antas uppleva 
en förbättring av tremorsymptomen då stimuleringen är påslagen men förefaller alltså 
inte vara så besvärade av sin tremor att de väljer att ha stimuleringen på då de är 
ensamma. Detta innebär också att dessa patienter inte verkar uppleva en påverkan på talet 
vid påslagen stimulering som är av högre besvärandegrad än förekomsten av tremor vid 
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avstängd stimulering. Patienter uppgav även att de preoperativt undvikit röst- och 
talkrävande situationer men inte gör detta postoperativt vilket kan tolkas som en positiv 
påverkan av DBS-behandlingen där deltagarnas lust att delta i kommunikativa situationer 
ökat. Ett fåtal deltagare angav däremot att de undviker röst- och talkrävande situationer 
men utan att ange orsak. Tänkbara orsaker kan vara att patienterna påverkas av en 
bieffekt som stimuleringsinducerad dysartri eller att tremorsymptomen inte reducerats i 
den grad som förväntats. Detta skulle kanske i viss mån kunnat ha förebyggts genom att 
ha förberett patienten på möjliga bieffekter av stimuleringen i ett preoperativt samtal 
enligt Ong et al. (citerad i Lanier & Buffum, 2011). För de patienter som postoperativt 
undviker kommunikation skulle det kunna vara till hjälp med logopedisk konsultation. Då 
patienten får sin stimuleringsnivå anpassad så kanske även en logoped bör delta med råd 
om talet för att möjliggöra att stimuleringsinställningen blir så bra som möjligt vilket 
skulle kunna öka patientens lust till tal och kommunikation. 

 

Sammanfattning 
 

Den stora variationen i resultaten hos patientgruppen som denna studie funnit beror på 
att det inom gruppen finns patienter som skattar sig vara helt fria från tal- och röstbesvär 
men samtidigt förekommer patienter med stora subjektiva svårigheter vad gäller både 
röst- och talfunktion. Detta är en viktig aspekt då ET-patienter som behandlats med DBS 
inte vanligen söker vård hos logoped för röst- eller talbesvär. Då det förekommer fall där 
stora besvär med tal- och röstfunktionen skattas blir det önskvärt att patienter som ska 
behandlas med DBS erbjuds ett preoperativt samtal med logoped för information om 
risken för bieffekter på talet. De patienter som postoperativt upplever en påverkan på tal- 
och röstfunktionen bör erbjudas kontakt med logoped för råd och eventuell intervention. 
För att detektera patienter med subjektiva svårigheter relaterade till röst och tal efter DBS 
skulle förslagsvis alla behandlade patienter få fylla i tal- och röstrelaterade 
självskattningsformulär efter ingreppet. 
 
Förslag på förbättring 
  
Då materialet för SOFT från deltagarna i ET-gruppen var insamlat sedan tidigare så finns 
det inte mycket vi i vår studie skulle ha kunnat anpassa vad gäller detta. Att insamlingen 
av RHI för ET-gruppen genomfördes per telefon valdes då information finns i spontana 
kommentarer och resonemang hos patienten vilket är en viktig information som 
försvinner om deltagaren fyller i formulären på egen hand. Den mest optimala 
insamlingsmetoden vore om logopedstudent och deltagare kan befinnas sig i samma rum 
då ifyllnad av de båda formulären sker. Detta skulle minimera risken för missförstånd som 
kan ske i ett telefonsamtal och information ifrån patienternas resonemang kan inkluderas 
för både RHI och SOFT. Bland de kontrollgruppsdeltagare som fyllde i formulären på egen 
hand utan logopedstudent närvarande behövdes i några fall komplettering eller 
uteslutning av formulär tas som åtgärd. Behovet av komplettering förekom enbart då 
ifyllnaden av formulären genomfördes av patienten utan logopedstudent närvarande. Med 
detta i åtanke så kan vi i efterhand konstatera att en konsekvent metod för 
materialinsamling, där administratören närvarar vid ifyllnad, hade varit till fördel. 
Tveksamheter hade därmed kunnat redas ut på plats vilket hade underlättat för både 
deltagare och logopedstudent vad gäller administrering. Resultaten i studien bör inte 
påverkats i större utsträckning då deltagarnas formulär som innehöll tveksamheter 
kompletterades via telefon.                          

Det kan många gånger vara svårt för deltagarna att urskilja vad som är röst och vad 
som är tal vid självskattning av röst- och talfunktionen. Ett alternativ för att minska denna 
påverkan är att inleda tillfället materialinsamling med en kort presentation kring 
diskrimination mellan röst och tal. Dock skulle detta inte bara innebära att 
materialinsamlingen tar längre tid och att forskaren måste vara närvarande, utan det 
ställer även högre krav på deltagaren. Högre krav kan påverka deltagarens känsla av att 
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behöva prestera och kan skapa osäkerhet vilket i sig kan utgöra ett problem. Trots att det 
är svårt att eliminera fel i diskrimineringen mellan röst och tal som en påverkandefaktor 
så är det nödvändigt att forskare i området är medvetna om detta vid analysen av 
patienters svar vid självskattning i studier. 
 

Framtida studier 
 
Denna studie har enbart fokuserat på patientens subjektiva skattning av röst och tal och 
det saknas information kring huruvida det förekommer kliniskt bedömd påverkan av tal- 
och röstfunktion bland patienterna som upplever subjektiva svårigheter. Vid fortsatta 
studier inom området skulle en jämförelse mellan hur stora subjektiva svårigheter en 
patientgrupp upplever mot hur stor påverkan som en logoped bedömer finnas objektivt 
vara av intresse för att se om dessa faktorer korrelerar. Eftersom patientgruppen upplever 
en större del subjektiva svårigheter skulle en framtida studie kunna studera om logopedisk 
behandling har någon effekt på DBS-behandlade patienters röst- och talbesvär. 
 Gruppen patienter med ET är begränsad och det påverkar vilka studier som är 
möjliga att genomföra inom området. Men om det var möjligt att utöka deltagarantalet i 
patientgruppen, förslagsvis genom samarbete mellan flera universitetssjukhus där ET 
behandlas med DBS i cZi, skulle det vara intressant att jämföra självskattningen av tal- 
och röstfunktionen mellan en obehandlad ET-grupp och DBS-behandlad ET-grupp. Detta 
för att undersöka vilken påverkan som finns preoperativt och om det finns behov av 
logopedkontakt även för obehandlade patienter med ET. 
 

Slutsats  
 
Resultaten visar att det på gruppnivå finns signifikant större självskattade svårigheter 
relaterade till tal- och röstfunktion hos DBS-behandlade patienter med essentiell tremor 
jämfört med en frisk kontrollgrupp. Studien har genomförts på gruppnivå men i resultatet 
syns en stor variation mellan enskilda individers subjektiva upplevelse vilket är en viktig 
information till patienter som ska genomgå DBS. Ett preoperativt samtal med logoped för 
information om bieffekter orsakade av DBS och hur detta kan påverka patienten subjektivt 
kan vara av vikt för patienten. De patienter som subjektivt upplever besvär med talet eller 
rösten, oavsett om orsaken finns i grundsjukdomen eller om besvären uppstått som en 
bieffekt till stimuleringen, bör erbjudas kontakt med logoped för råd och eventuell 
intervention. 
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Bilaga 1 
 

RÖSTHANDIKAPPINDEX (RHI)     

 

Dagens datum:   

Namn: 

Födelsedata: 

Y rke/motsvarande: 

 

 

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

rösten påverkar deras liv . Kry ssa i rutan för det svar som visar hur ofta Du u pplever samma sak.     

*Om inte frågan är aktuell för Dig: kry ssa 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 my cket 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 v ilja 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 

          

  

Copy right 2009 ACO, SU.  (Sv. version 2 av Jacobson -97) 

A ll rights reserved. 

          



 
 

 
 

 

Bilaga 1 (forts.) 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

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 ty cker 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 

          

20 Jag får anstränga mig my cket när jag talar            

            
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 sv iker mig just när jag håller på och 

säger något 

          

            
27  Jag känner mig irriterad när man ber mig ta 

om det jag just sagt 

          

            
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* 
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Bilaga 2 

 

Information till deltagare 

 

Vid Umeå universitetet pågår just nu en studie för att undersöka tal och rösteffekter av 

deep brain stimulation hos patienter med ärftlig tremor. Under våren och hösten 2014 

skriver vi, Pauline Jolly och Malin Svensson, vårt examensarbete som ett underprojekt 

inom denna studie. Till vår studie söker vi svar på frågan hur patienterna med essentiell 

tremor själva upplever funktion av röst och tal efter operationen. 

 

Ett deltagande i vår studie innebär att du fyller i ett frågeformulär samt blir kontaktad över 

telefon. Frågeformuläret är bifogat med detta brev. Om ni önskar delta i vår studie så vill vi 

be er behålla frågeformuläret utan att fylla i det. Formuläret fyller ni sedan i tillsammans 

med en logopedstudent över telefon. Telefonsamtalet där formuläret fylls i kommer ta 

cirka 10-15 min.  

 

Den insamlade informationen kommer att avkodas där enbart ålder och kön kommer att 

kvarstå som markör för dina svar, detta för att ålder och kön är en viktig del i senare 

dataanalys. Materialet kommer att hanteras konfidentiellt vilket innebär att inga obehöriga 

kommer kunna ta del av dem. 

 

Deltagande i studien är frivilligt och du har möjlighet att avbryta deltagande när som helst. 

Om ett avbrott görs efter att formulär fyllts i så förstörs dessa dokument. 

 

Genom att delta i denna studie bidrar du med information som är av värde för utvecklad 

förståelse för patienters upplevelse av rösten och talets funktion efter deep brain 

stimulation. 

 

Vid frågor och övrig information är du välkommen att kontakta oss.  

 

 

 

Vänliga hälsningar, 

 

_______________________________                    ____________________________ 

Pauline Jolly, Logopedstudent   Malin Svensson, 

Logopedstudent 

tel:    tel:  

e-post: pajo0050@student.umu.se                            e-post: masv0133@student.umu.se 

 

 

 

_______________________________  

Fredrik Karlsson, Handledare 
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Bilaga 3 
 
 

 
 
Fråga 1. Har du svårigheter att variera röststyrkan? 

 
Fråga 2. Har du svårigheter att variera röstläget?  

 
Fråga 3. Undviker du vissa situationer som kräver röst eller tal? 
 

Fråga 4. Brukar du vanligtvis ha stimuleringen på eller av? 
 

Fråga 5. Pratar du lika mycket nu som innan operationen? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4 
 

 
 

 

 



 
 

Bilaga 4 (forts.) 

  

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Bilaga 4 (forts.) 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4 (forts.) 
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Bilaga 5 
 

 

Kontrollgruppsdeltagare söks till studie vid Umeå universitet 
 

Vid Umeå universitet pågår en studie för att undersöka tal och rösteffekter av deep brain 
stimulation hos patienter med essentiell tremor. Under våren och hösten 2014 skriver vi, 

Pauline Jolly och Malin Svensson, vårt examensarbete som ett underprojekt inom denna 
studie. Till vår studie söker vi svar på frågan hur patienterna själva skattar funktion av röst 
och tal efter operationen.  

 

Vi söker nu deltagare utan essentiell tremor till vår kontrollgrupp. Vi söker både manliga 

och kvinnliga deltagare i åldrarna 30-90 år.  
 

Om följande stämmer in på dig: 

 

 Jag har inga större hälsobekymmer (neurologisk sjukdom)  
 Jag har inte sökt logoped för röst- eller talproblematik 

 Jag är rökfri/ har varit rökfri i minst 5 år 
 

Så ber vi dig att gärna delta i vår studie. 
 
                 

Din identitet kommer att avkodas från formulären och enbart ålder och kön kommer att 
kvarstå som markör för dina svar, detta för att ålder och kön är en viktig del i senare 

dataanalys. Det material som insamlas kommer att hanteras konfidentiellt vilket innebär att 
inga obehöriga kommer att kunna ta del av materialet. 
 

Deltagande i studien är frivilligt och du har möjlighet att avbryta deltagande när som helst. 
Om ett avbrott görs efter att formulär fyllts i så förstörs dessa dokument. 

 

Genom att delta i denna studie bidrar du med information som är viktig för vidare 
förståelse av patienters subjektiva upplevelse av sin tal- och röstfunktion efter deep brain 

stimulation. 
 

 

Vid frågor och övrig information är du välkommen att kontakta oss. 
 

 

Pauline Jolly, Logopedstudent              Malin Svensson, Logopedstudent 
tel:          tel:  

e-post: pajo0050@student.umu.se                             e-post: masv0133@student.umu.se 
 

Handledare: 

Fredrik Karlsson 
Jenny Holmberg 
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Bilaga 6 
 

 

Samtycke till deltagande i studie 
 

Jag har informerats om studien och dess syfte samt att mitt deltagande är frivilligt. 
 

Jag samtycker härmed att det material som jag bidrar med, genom mina formulärssvar, 
får användas för forskningsändamål, inklusive publikationer och forskningsansökningar. 
Jag är införstådd med att mina handlingar avidentifieras men att min information om ålder 
och kön kvarstår som markörer för mitt material. Jag har även fått information om att jag, 
när som helst, har möjlighet att avbryta mitt deltagande i studien och därmed få mitt 
material förstört. 
 

 

 

 

_____________________________ 
Datum och ort 
 

_____________________________ 
Underskrift 
 

_____________________________ 
Namnförtydligande 
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