
Holmén & Rova 

Ht 2014 

Examensarbete, 30 hp 

Logopedprogrammet, 240 hp 

 

 

Förändring av sväljfunktion över 
tid hos personer med Parkinsons 
sjukdom selekterade till Deep 
Brain Stimulation  

 

 Lina Holmén och Elin Rova



 

 

Abstrakt 

Bakgrund 

Sväljningsvårigheter är vanligt förekommande vid Parkinsons sjukdom och kan i sin mest 
avancerade form orsaka lunginflammation som påverkar såväl sjukligheten som 
dödligheten. Kunskapen är bristande gällande hur sväljfunktionen förändras över tid hos 
personer med Parkinsons sjukdom, endast ett fåtal studier finns inom området.  

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka den faryngeala sväljfunktionen under 1 års tid hos 
personer med Parkinsons sjukdom. Vi hade för avsikt att med hjälp av fiberendoskopisk 
sväljundersökning bedöma sväljparametrarna penetration/aspiration, residual och sekret. 
Deltagarnas subjektiva upplevelse av sväljfunktionen bedömdes utifrån självskattning 
med hjälp av en visuell analog skala.  

Metod 

Fjorton deltagare (12 män, 2 kvinnor, medelålder 57 år, åldersintervall 45-71 år), med 
Parkinsons sjukdom som selekterats till djup hjärnstimulering (Deep Brain Stimulation) i 
caudala zona incerta inkluderades.  Deltagarna fick genomgå fiberendoskopiska 
sväljundersökningar samt skatta sin sväljfunktion enligt en visuell analog skala vid tre 
tillfällen under året(baseline, 6 månader och 12 månader). De besvarade även en muntlig 
fråga om påverkad sväljfunktion.  

Resultat 

Ingen signifikant förändring påvisas från baseline och 1 år framåt för vare sig deltagarnas 
självskattning eller någon av sväljparametrarna. En signifikant minskning av parametern 
sekret påvisas från 6- till 12 månader.      

Slutsatser 

Sväljfunktionen förändras inte från baseline och ett år framåt för de 14 inkluderade 
parkinsonpatienterna. Sväljparametern sekret tenderar att öka från baseline till 6 
månader för att sedan signifikant minska från 6- till 12 månader.  
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
Abstract  

Background  

Swallowing impairment often occurs in patients with Parkinson’s disease and in its most 
severe form it can cause pneumonia which affects morbidity and mortality. Currently 
there is limited knowledge about longitudinal changes in the swallowing function of 
patients with Parkinson’s disease. There are only a few studies available in the field. 

Aim 

This study aimed to investigate the pharyngeal phase of swallowing in patients with 
Parkinson’s disease during a year. With fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing we 
intended to evaluate the swallowing parameters penetration/aspiration, residual and 
secretion. The participants were asked to evaluate their own swallowing function using a 
visual analog scale.   

Method 

Fourteen participants (12 men, 2 women, mean age 57 years, range 45-71 years), with 
Parkinson’s disease, who had been selected to deep brain stimulation in caudala zona 
incerta were included. The participants underwent fiberoptic endoscopic evaluation of 
swallowing as well as evaluated their own swallowing function using visual analog scale at 
three occasions (baseline, 6 months and 12 months). They also answered a question 
whether their swallowing function was affected or not.   

Results  

There was no significant change from baseline and a year ahead, neither for the 
participants self-rated swallowing function nor for any of the swallowing parameters. 
There was a significant decrease in the amount of secretion from 6- to 12 months. 

Conclusions 

There were no changes in the swallowing function from baseline and a year ahead for the 
fourteen patients with Parkinson disease included in the study. Secretion tends to increase 
from baseline to 6 months and then decrease from 6- to 12 months.   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Etiska överväganden  

Den aktuella studien utgör en del av ett större pågående forskningsprojekt “Röst- tal- och 
sväljfunktion vid djup hjärnstimulering av caudala zona incerta (cZi) och nucleus 
pedunculopontinus (PPN) vid Parkinsons sjukdom: en jämförelse med stimulering i 
nucleus subthalamicus (STN)”. Videoinspelningarna från de fiberendoskopiska 
undersökningarna har ägt rum och deltagarna har gett sitt skriftliga samtycke till 
användning av materialet i forskningssyfte. Innan medverkan har samtliga deltagare 
tilldelats skriftlig samt muntlig information i enlighet med Helsingforsdeklarationen. 
Inspelningar, formulär samt övrig information om deltagarna kommer att hanteras 
konfidentiellt. Projektet är godkänt av Etikprövningsnämnden i Umeå med diarienummer 
08-093M och utfärdades 2008-09-02. 
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Introduktion 

Vid Parkinsons sjukdom (PS) är det vanligt med sväljsvårigheter, som i sin mest 
avancerade form orsakar lunginflammation vilket är en ledande orsak till dödsfall inom 
patientgruppen. Trots att PS är en progressiv sjukdom saknas studier på hur 
sväljfunktionen förändras över tid. Vår studie är prospektiv, longitudinell och avser 
studera den faryngeala sväljfunktionen (svalgnivå) under ett år för 14 personer med 
diagnostiserad PS selekterade till djup hjärnstimulering (Deep Brain Stimulation, DBS). 
Studien undersöker sväljningens naturalförlopp och har inte för avsikt att studera 
neurostimuleringens effekt på sväljfunktionen.  

Bakgrund 

Parkinsons sjukdom 

PS är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen (1,2) med en prevalens på 0,15–
0,2 % (2). Medelålder vid insjuknandet är 60-72 år (3) med stigande prevalens vid ökad 
ålder. Sjukdomen är ovanlig före 50 års ålder (1). Vid PS sker en degeneration av de 
dopaminerga cellerna i substantia nigra. Den bakomliggande orsaken till den gradvisa 
degenerationen som leder till minskad dopaminproduktion (2,4) är inte klarlagd (1,5). 
Låga dopaminnivåer anses orsaka de motoriska kardinalsymtomen(4) bradykinesi 
(långsamma rörelser), rigiditet (muskelstelhet), vilotremor (skakningar) (6) samt postural 
instabilitet (balansrubbning) (7). Med sjukdomsförloppet följer även en individuell 
variation av sekundära symtom däribland ökad salivering (8), dysartri (2), demens (2,9), 
hypofoni (svag röst) och sväljsvårigheter (6). 

Det saknas botande insatser mot PS, men den medicinska behandlingen är 
symtomatisk och kan lindra de motoriska symtomen (10). Medicinering med Levodopa 
står för den mest effektiva och utbredda behandlingen som finns att erbjuda idag (11). 
Dopaminnivån i hjärnan ökar när Levodopa omvandlas till dopamin i kroppen (12). 
Effekten av Levodopa på de motoriska symtomen minskar över tid. Så småningom kan 
dosglapp uppkomma vilket innebär att symtomen bryter igenom mellan 
doseringstillfällena (13). Med tiden ökar negativa bieffekter så som fluktuationer i den 
motoriska funktionsnivån samt dyskinesi (14).  
Vid nedsatt effekt av Levodopabehandling kan DBS vara ett lämpligt tillägg med syfte att 
ytterligare förbättra den globalmotoriska funktionsnivån (15,16). Under ett kirurgiskt 
ingrepp implanteras elektroder i djupa delar av hjärnan. En neuropacemaker levererar 
högfrekvent ström och möjliggör stimulering av området (17). Ett etablerat område för 
stimulering är subthalamuskärnan (STN) (16). Stimulering i STN har god effekt på 
motoriska symtom som rigiditet, dyskinesi och tremor (18). Liknande effekter har även 
påvisats vid stimulering i caudala zona incerta (cZi) (17), en kärna belägen i den djupa 
delen av hjärnan strax framför thalamusområdet (19). Två av kärnans funktioner är att 
upprätthålla rörelse och hållning. Stimulering i cZi har visat sig ge bättre effekt på 
motoriska symtom (20)  men högre grad av negativa påverkan på talmotoriken jämfört 
med stimulering i STN(21).  

De få studier som undersökt effekten av DBS i STN på sväljfunktionen har varit 
tvetydiga. Såväl förbättrad-, oförändrad- (22) som försämrad sväljfunktion (23) har 
rapporterats. Den enda studien som undersökt påverkan på sväljfunktionen efter DBS i 
cZi visade ingen signifikant påverkan på sväljfunktionen (24).  Studier som har till syfte 
att undersöka Levodopas effekt på sväljfunktionen har visat tvetydiga resultat i form av 
oförändrad eller negativ effekt (25–27). 
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Sväljfunktion och sväljsvårigheter  

Sväljfunktionen är en komplex neuromuskulär process (28,29) som innefattar mer än 40 
parade muskler (30) med syfte att transportera föda och skydda luftvägarna. En säker och 
effektiv sväljning är beroende av en fungerande koordination mellan andning och 
sväljning (28).  

Dysfagi är en medicinsk term för sväljsvårigheter som innefattar både självupplevda 
symtom och avvikelser som uppmärksammas vid undersökning av sväljfunktionen. Ordet 
har sitt ursprung från grekiskans dys- som innebär störning och fagein som betyder äta 
(31). Sväljningen och sväljsvårigheter beskrivs ofta i sekvenser utifrån följande faser: oral-, 
faryngeal-, och esofageal (28,32). 

 I den orala fasen bearbetas födan och blandas med saliv till en lämplig konsistens 
inför vidare transport till svalget. Tuggan samlas på främre tungbladet och förs bakåt i 
munhålan med en viljemässig tungrörelse (28,30,33). Orala sväljsvårigheter kan uppstå 
då tungans muskulatur har nedsatt styrka, rörlighet och koordination (34–36). Även 
förändrad salivproduktion (29,35), ofullständig läppslutning eller nedsatt sensorik i 
munhålan (36) kan orsaka orala sväljsvårigheter. 

Faryngeala fasen innefattar födans transport genom svalget till matstrupen (29). 
Fasen inleds med sväljreflexen som triggas igång av orala fasens bakåtdrivande 
tungrörelse. Mjuka gommen lyfts upp och sluter tätt mot nässvalget för att förhindra 
födans passage till näshålan. Luftvägarna skyddas genom att äkta och falska stämbanden 
stängs och struplocket fälls ner över struphuvudets ingång till följd av att tungbenet och 
struphuvudet höjs. Vid tungbenets höjning pressas tungbasen mot bakre svalgväggen, 
muskeln vid matstrupens övre ingång (cricofaryngeusmuskeln) slappnar av och övre 
matstrupsingången öppnas så att tuggan kan passera till matstrupen. (28,30) Faryngeala 
sväljsvårigheter kan uppstå vid långsam eller otillräcklig rörelse av tungbenet, 
struphuvudet eller struplocket (34–36). Långsam, okoordinerad eller ofullständig passage 
till matstrupen, försvagad svalgmuskulatur, bristande gomslutning och nedsatt sensorik i 
svalget är andra faktorer som kan orsaka faryngeala sväljsvårigheter (33,35). 
Sväljsvårigheter i denna fas kan medföra symtom som residual, penetration och 
aspiration. Residual innebär att rester finns kvar i svalget efter avslutad sväljning (37). För 
patienter med nedsatt sväljfunktion ökar mängden residual vid intag av föda med tjockare 
konsistens och vid ökad volym (34). Penetration innebär att föda når luftvägen men inte 
passerar under stämbanden (38). Aspiration sker när saliv eller föda når luftvägen och 
passerar stämbanden. Vid beskrivning av aspiration utan reflexmässig eller medveten 
reaktion används termen tyst aspiration (38). Aspiration kan ske både före, under och 
efter sväljningen (33). Förekomst av penetration (38), residual (39) och även sekret i 
svalget (40) utgör en ökad risk för aspiration och därmed lunginflammation (28,32,41).  

När födan passerar ner i matstrupen börjar den esofageala fasen. Genom autonoma 
peristaltiska rörelser i matstrupen transporteras födan genom matstrupen till den nedre 
matstrupsmuskeln och vidare ner i magsäcken. (28,30) Esofageala sväljsvårigheter 
karaktäriseras av nedsatt peristaltik, retention i esofagus (35) och reflux (39). 
De ledande orsakerna till sväljsvårigheter hos äldre är cerebrovaskulära och 
neurodegenerativa sjukdomar (35). Merparten av personer med neurodegenerativa 
sjukdomar drabbas av sväljsvårigheter någon gång under sjukdomsförloppet (32). 
Diabetes, huvud-halscancer och läkemedel är andra faktorer som kan orsaka 
sväljsvårigheter (35), men svårigheterna förekommer även hos äldre människor som i 
övrigt är friska (42). 

Det är ovanligt att äldre söker vård på grund av sväljsvårigheter.  En orsak kan vara 
att sväljproblem anses vara en naturlig del i åldrandet (42,43). Personer med 
sväljsvårigheter kan även ha svårt att identifiera och uppmärksamma sina sväljsymtom 
(28,44,45). Med hjälp av specifika frågor (46) rapporterar patienterna sväljsvårigheter i 
högre grad än vid öppna frågor (42,43) om sväljfunktionen. Bristande kunskap eller 
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bristande tro på att hjälp finns att få kan vara ytterligare förklaringar till varför äldre 
avstår från att söka vård (43,47).  

Det är viktigt att upptäcka sväljsvårigheter i tid (48) för att förhindra sekundära 
följder som lunginflammation, undernäring och dehydrering (29,32,41,48) som i sin tur 
kan orsaka dödsfall (29,34). Sväljsvårigheter har dessutom sociala och psykologiska 
konsekvenser för den drabbade individen och har visat ge negativ påverkan på livskvalitet 
(46,47,49). 

Sväljsvårigheter diagnostiseras med hjälp av en rad olika undersökningsmetoder. 
Den högsta prevalensen påvisas vid objektiv bedömning så som kliniska- (45,50) och 
instrumentella undersökningsmetoder (28,30). För att bekräfta förekomst av faryngeala 
sväljsvårigheter används videofluoroskopisk sväljundersökning (VFS) och/eller 
fiberendoskopisk undersökning av sväljfunktionen (FUS) (28,30). Metoderna är 
validerade för att diagnostisera orofaryngeala sväljsvårigheter (28). VFS innebär att 
patientens sväljning avbildas radiologiskt under en testmåltid med barium (29) eller 
vattenlöslig kontrast (31). Vid en FUS förs ett endoskop in via näsan ner mot svalget. 
Endoskopet möjliggör en direkt bild av den faryngeala sväljningen under en testmåltid 
(28,51,52). En FUS har sina fördelar då födan inte innehåller kontrast och patienten inte 
utsätts för radioaktiv strålning (28,52,53).  

Behandling av sväljsvårigheter innefattar bland annat kompensatoriska strategier 
som sväljmanövrar, positionering samt volym- och konsistensanpassning (28,54). Vissa 
patienter blir hjälpta av funktionell träning för att exempelvis stärka tung- och 
andningsmuskulatur men även rörlighet i läppar, käke, struphuvud och stämband (28). 
Vissa typer av sväljsvårigheter behandlas med hjälp av läkemedel, exempelvis mot reflux, 
(31) eller kirurgiska ingrepp (30,31,35) som en matstrupsvidgande operation (31). 
Lindriga sväljsvårigheter med långsam försämring kompenseras vanligen med enkla 
självinlärda strategier för att lyckas upprätthålla en någorlunda funktionell sväljning (55). 
Det kan exempelvis handla om förändring av diet och sittställning eller intag av receptfria 
läkemedel (56).   

Sväljsvårigheter vid Parkinsons sjukdom 

Sväljsvårigheter är ett vanligt sekundärt symtom vid PS. Prevalensen av sväljsvårigheter 
vid PS uppges vara 16-55 % vid subjektiv skattning medan objektiva bedömningar visar en 
prevalens på 72-87 % (50). Fyra av fem personer med PS uppvisar sväljsvårigheter i någon 
form (50). Sväljsvårigheter kan förekomma som ett initialt symtom vid PS (32,48) men 
kan uppkomma när som helst under sjukdomsförloppet (57,58). 

Det är svårt att förutsäga förekomst och grad av sväljsvårigheter utifrån sjukdomens 
svårighetsgrad (32,45,48,59,60). Allvarliga sväljsvårigheter har påvisats vid långt 
framskridet sjukdomsförlopp (58,61). I sjukdomens tidiga skede kan sväljsvårigheter 
förekomma utan uppenbara yttre sväljsymtom (48).  

Det är även svårt att förutsäga sväljsvårigheter utifrån den egna upplevelsen då 
personer med PS inte alltid är medvetna om sina sväljsvårigheter (44,45,48,49,62). Muller 
et al. har påvisat en latens med en median på 11 år från diagnos till att personer med PS 
uppmärksammar sina sväljsvårigheter (63). Det krävs ofta allvarligare sväljsvårigheter 
innan det upplevs påverka livskvaliteten negativt (49,61). Belo et al. jämförde personer 
med mild till måttlig PS med en åldersmatchad kontrollgrupp avseende sväljfunktion. 
Patienter med PS föredrog vanligen mindre bolusvolym per klunk trots att de inte uppgett 
sväljsvårigheter (62).  

En nedsatt fysiologisk kontroll av sväljningen antas vara orsak till en 
kompensatorisk åtgärd som minskad klunkvolym (62). Klunkvolymen påverkar den 
sensoriska återkopplingen och därmed det motoriska utförandet (64). Samtidigt har 
personer med PS visat på nedsatt orofaryngeal sensorik (30).  



 

4 
 

Vid PS kan samtliga sväljningsfaser vara påverkade, men framför allt drabbas den 
orala- och faryngeala fasen (58). Det är vanligt förekommande med oralmotorisk 
påverkan (30) så som minskat sugtryck (58), svårigheter att bearbeta födan (30) och 
tröginitierad sväljning (48). Svårigheter i den faryngeala fasen hos personer med PS 
innefattas av fördröjd öppning av övre matstrupsingången (28) samt långsam rörlighet i 
svalgmuskulaturen (58), vilket försvårar födans transport genom svalget (30). Residual 
(37), tyst aspiration och penetration av saliv (65) förekommer i högre grad hos patienter 
med PS jämfört med åldersmatchade friska kontroller. Tyst aspiration förekommer i 
större utsträckning hos personer med PS än vid vissa andra neurologiska sjukdomar, 
vilket antas bero på nedsatt orofaryngeal sensorik och en försvagad hostfunktion (30).  

Hostfunktionen är av stor vikt för att kunna rensa undan föda som hamnat i 
luftvägen. Personer med PS och sväljsvårigheter uppvisar nedsatt förmåga till 
sekvenserade hoststötar jämfört med personer med PS utan sväljsvårigheter (66). En 
kombination av motorisk och sensorisk påverkan på hostfunktionen har en betydande 
inverkan på uppkomst av aspirationsutlöst lunginflammation (67). Personer med PS har 
ofta nedsatt koordination mellan andning och sväljning vilket är en annan bidragande 
orsak till lunginflammation (57). Lunginflammation till följd av aspiration utgör den 
dominerande orsaken till dödsfall inom patientgruppen (68,69). I en retrospektiv studie 
av Müller et al. påvisades en överlevnadstid mellan 15-24 månader från de första 
subjektiva sväljsvårigheterna (70) för personer med PS. 

Ett fåtal studier har undersökt hur sväljfunktionen förändras över tid hos personer 
med PS (71,72). Kikuchi et al. jämför i sin longitudinella studie parkinsonpatienter med 
och utan sväljsvårigheter vid baseline med en åldersmatchad kontrollgrupp (71). 
Parkinsonpatienter utan sväljsvårigheter visade liknande resultat som kontrollgruppen 
gällande sväljinitiering och sväljfrekvens både vid baseline och efter tre år. De 
parkinsonpatienter som vid baseline uppgav att de hade sväljsvårigheter tenderade att 
försämras avseende sväljinitiering under treårsperioden (71). I en studie av Luchesi et al. 
har man med hjälp av FUS och klinisk bedömning av sväljfunktionen studerat 
sväljmanövrar och faktorer associerade med sväljfunktion hos parkinsonpatienter med 
sväljsvårigheter under en femårsperiod (72). Deltagarnas sväljfunktion följdes upp var 
tredje månad och vid varje tillfälle fick de ta del av flertalet sväljmanövrar. Majoriteten av 
patienterna uppvisade en oförändrad eller förbättrad sväljfunktion. Förbättring skedde 
med en median på 10 månader från baseline. För 9 av 24 deltagare försämrades 
sväljfunktionen så pass att de fick förändrat födointag, vilket skedde efter en median på 33 
månader från baseline.  

Studiens syfte 

Den aktuella studien hade som syfte att under 1 års tid undersöka den faryngeala 
sväljfunktionen hos personer med PS. Målsättningen var att använda både instrumentell 
bedömning (FUS) och deltagarnas självskattning enligt en visuell analog skala (VAS) för 
att studera sväljfunktionens naturalförlopp. Till vår kännedom finns idag ingen liknande 
publikation i ämnet.  

Vi hade för avsikt att med FUS bedöma parametrarna penetration/aspiration, 
residual samt sekret vilka är de tre sväljparametrar som har visats öka risken för 
aspirationsutlöst lunginflammation och därmed utgör en risk för ökad dödlighet i 
patientgruppen.  
Våra specifika frågeställningar var följande:  

Sker en förändring av sväljfunktionen från baseline till tidpunkterna 6 respektive 12 
månader med avseende på penetration/aspiration samt förekomst av residual och sekret i 
svalget? 

Förändras deltagarnas självskattade upplevelse av sväljfunktionen från baseline till 
tidpunkterna 6 respektive 12 månader? 
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Sker en förändring av sväljfunktionen från baseline till tidpunkterna 6 respektive 12 
månader för en grupp med sväljsvårigheter vid baseline respektive en grupp utan 
sväljsvårigheter vid baseline? 

Metod 

Deltagare 

Totalt 14 deltagare (12 män, 2 kvinnor) med medelålder 57 år (åldersintervall 45-71 år, 
median 56 år), inkluderades i studien. Deltagarna hade diagnostiserad PS och var 
selekterade för DBS i cZi enligt kliniska kriterier baserat på globalmotoriska symtom. Vid 
selektering togs ingen hänsyn till patienternas sväljfunktion. Samtliga deltagare var 
bilateralt stereotaktiskt opererade med DBS i cZi. Den genomsnittliga diagnostiden var 6 
år (2-13 år, median 6 år) och den genomsnittliga symtomtiden var 9 år (2-13 år, median 9 
år). Deltagarna ingick i ett större forskningsprojekt kring DBS.  

8 av de 14 deltagarna (samtliga män) utgjorde en grupp med upplevda 
sväljsvårigheter vid baseline(preoperativt), medelålder 54 år (45-70 år, median 51 år). 
Genomsnittlig diagnostid för dessa 8 deltagare var 8 år (2-13 år, median 7 år) med en 
genomsnittlig symtomtid på 10 år (5-13 år, median 10 år).   

En grupp utan upplevda sväljsvårigheter vid baseline innefattade 6 av 14 deltagare 
(4 män, 2 kvinnor) med medelålder 63 år (48-71 år, median 64 år). De 6 deltagarna hade 
en genomsnittlig diagnostid på 5 år (2-9 år, median 6 år) och den genomsnittliga 
symtomtiden var 8 år (2-12 år, median 8 år ). 

Material och undersökningsmetod 

För att bedöma deltagarnas sväljfunktion användes 42 videoinspelningar från 
fiberendoskopiska undersökningar som skattades utifrån givna sväljparametrar. En 
foniater utförde samtliga undersökningar med hjälp av ett Olympus ENF P4 flexibelt 
endoskop och en Wolf endocam 5502. I tabell 1 illustreras de tre undersökningstillfällena; 
baseline(preoperativt) samt 6- och 12 månader postoperativt. Vid baseline tilldelades 
patienterna, enligt neurologkonsultation, en Levodopados 1,5 gånger högre än normalt för 
att säkra effekten på rigiditet.  Utöver de inkluderade undersökningarna genomgick 
deltagarna ytterligare sväljundersökningar preoperativt (medicin av) samt postoperativt 
(stimulator på, medicin av). Materialet från dessa undersökningar inkluderades inte i den 
aktuella studien. Videoinspelningar från 8 av de 14 deltagarna är bearbetat och skattat 
material från tidigare studie av Sundstedt et al. (24), medan de resterande 6 deltagarnas 
videoinspelningar utgör nytt material.  
 

 
 
Vid samtliga undersökningstillfällen genomfördes en FUS bestående av en testmåltid. 
Under testmåltiden ombads deltagarna att äta fyra olika flytande och en fast konsistens. 

Baseline 6 m  postoperativt 12 m  postoperativt

Med på (1 ,5 ggr högre dos än normalt) Med på, Stim av Med på, Stim av

FUS FUS FUS
-Penetration/aspiration -Penetration/aspiration -Penetration/aspiration

-Sekret -Sekret -Sekret

-Residual -Residual -Residual

VAS VAS VAS

Fråga: “Är sväljningen påverkad?”

Med; m edicin (Lev odopa ), St im ; st im u ler in g (DBS).

Tabell 1. Beskrivning av respektive undersökningstillfälle



 

6 
 

Konsistenserna gavs i matskedsstora portioner (15 ml) i ordningen K3, K4, K2, K5 och K1. 
Konsistenserna som användes var vatten (K1), 50 ml vatten med 5ml förtjockningsmedel 
(K2), 50ml vatten med 10 ml förtjockningsmedel (K3), 50ml vatten med 15ml 
förtjockningsmedel (K4) samt ett kex med lite kräm på (K5). Samtliga konsistenser 
färgades gröna för att lättare särskiljas från munslemhinnans färg.    

Vid varje undersökningstillfälle användes VAS för att få ett procentuellt mått på 
deltagarnas nedsättning av sväljfunktionen (se tabell 1). Deltagarna fick efter varje 
undersökningstillfälle skatta sin upplevda sväljfunktion genom att markera ett kryss på en 
100mm lång linje (se figur 1). En ände representerade 100 % funktionell sväljning och 
andra änden total avsaknad av sväljfunktion.  

  

  

Figur 1. VAS 

För att avgöra om deltagarna upplevde sväljsvårigheter vid baseline tillfrågades deltagarna 
muntligt ”Är sväljningen påverkad?” (se tabell 1). Frågan besvarades utifrån fyra 
svarsalternativ där 0 innebar ”inte alls” och 1-3 representerade sväljpåverkan i 
graderingen ”lite”, ”en hel del” och ”mycket”. 

Procedur 

Materialet från de 6 nyinkluderade deltagarna bestod av 18 filmer som avidentifierades, 
kodades och ordnades slumpvist enligt den tidigare studien av Sundstedt et al. (24). 
Inspelningarna skattades av två logopedstudenter enligt skriftliga riktlinjer. Vid 
bedömning av materialet användes VLC media player för uppspelning. 
 Penetration och aspiration bedömdes enligt den 8-gradiga skalan Penetration/ 
aspiration scale (38) (se tabell 2). Förekomst av sekret i svalget skattades utifrån den 
fyrgradiga skalan Secretion severity scale (40). Skattningskriterierna åskådliggörs i tabell 
3. Förekomst eller avsaknad av residual i svalget bedömdes och definierades som en pool 
av bolusrester i vecket mellan tungbas och struplockets ovansida(valleculae) eller i 
fördjupningar på var sida om struphuvudets utsida(sinus piriformis) efter första 
sväljningen. Penetration, aspiration och residual skattades och bedömdes efter intag av 
varje enskild konsistens medan förekomst av sekret skattades innan deltagaren svalde den 
första tilldelade konsistensen.  

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Bolus passerar under stämbandsnivå- hostar inte rent.

Bolus passerar under stämbandsnivå- ingen reaktion.

Tabell 2. Kriterier för poäng enligt Penetration/Aspiration Scale

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

Ingen penetration av luftvägarna.

Bolus i laryngeala vestibulen ovanför stämbandsnivå- rensar rent.

Bolus i laryngeala vestibulen ovanför stämbandsnivå- rensar inte rent.

Bolus på stämbandsnivå- rensar rent.

Bolus på stämbandsnivå- rensar inte rent.

Bolus passerar under stämbandsnivå- hostar rent.



 

7 
 

 

Data och statistisk analys 

Inför den statistiska analysen omvandlades Penetration/aspiration scale till att omfatta 
poäng mellan 0 – 7, så lägsta möjliga poäng var noll. Poängen för penetration/aspiration 
respektive residual sammanställdes var för sig till ett medelvärde för de fem 
konsistenserna, som kom att jämföras över tid. Poängen från VAS representerar inte 
jämna skalsteg och behandlades därför som ordinaldata. Gruppindelning av data utifrån 
förekomst eller avsaknad av subjektiva sväljsvårigheter vid baseline gjordes utifrån svaren 
på frågan ”Är din sväljning påverkad?”. Vid indelningen togs endast hänsyn till förekomst 
eller avsaknad av sväljsvårigheter och inte till graden av de upplevda sväljsvårigheterna. 
Alla deltagare som gav svar 1-3 behandlades som en grupp.  
         Vid statistisk bearbetning användes SPSS (version 20.0.0). När data inte är 
normalfördelad används icke-parametriska test för att upptäcka förändring över tid.  
Friedman test användes för att analysera förändring över tid för samtliga sväljparametrar 
samt VAS. För att avgöra mellan vilka tidpunkter förändring uppstod användes Wilcoxon 
signed rank test. Signifikansnivån sattes till p<,05.    

Reliabilitet 

Reliabiliteten har bedömts som god vad gäller undersökning av sväljfunktion med hjälp av 
VAS (78). Penetration/aspiration scale (38) och Secretion severity scale (40) är 
välbeprövade skattningsskalor.    

De två författarna och den tidigare författaren (24) har liknande 
utbildningsbakgrund och för att uppnå god samstämmighet med den tidigare författaren, 
utfördes gemensam skattning av ett antal inspelningar utifrån de skriftliga direktiv som 
använts i tidigare studier.  (24,74) 
Skattningarna föregicks inte av något standardiserat utbildningstillfälle. Vid osäkerhet på 
hur man skulle tolka bedömningskriterierna fördes samtal med den tidigare författaren 
(24) och foniatern som utformat direktiven tillsammans med Kulneff (74). 

För att kontrollera interbedömarreliabiliteten dubbelskattades 19 % av det totala 
materialet. Den tidigare författaren och de nya författarna skattade lika stor del av 
varandras material. För att analysera korrelationen mellan skattningarna användes 
Spearmans rho som visade en signifikant korrelation för samtliga parametrar, p<,01; 
penetration/aspiration (r=,68), residual (r=,57) och sekret (r=,63). 
Intrabedömareliabiliteten kontrollerades genom att 17 % av materialet var slumpvist 
utvalda dubbletter. Spearmans rho visade god samstämmighet för samtliga parametrar, 
p<,01; penetration/aspiration (r=,89), residual (r=,79) och sekret (r=1,00). 

Resultat 

Förändring av sväljfunktion vid tidpunkterna 6 respektive 12 månader utifrån baseline 

Förändring av sväljfunktion avseende parametrarna penetration/aspiration, residual, och 
sekret samt deltagarnas självskattade sväljfunktion redovisas i tabell 4. Resultatet visade 
ingen signifikant förändring över tid gällande förekomst av penetration/aspiration eller 
residual (p>,05). En tendens till signifikant ökning av sekret påvisades från baseline till 6 

0

1

2

3

Tabell 3. Kriterier för poäng enligt Secretion Severity Scale

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

Synligt sekret i kanalerna runt den laryngeala vestibulen. Bilaterala pooler eller en djupare ansamling.

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

Sekret inne i den laryngeala vestibulen. Sekret från lungorna räknas ifall det inte hostas eller sväljs bort.
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månader postoperativt (z=-2,23, p=,06). Från baseline till 12 månader postoperativt 

kunde ingen signifikant förändring av sekret påvisas (z=-0,27, p=,79). Förekomst av 

sekret minskade mellan 6 och 12 månader postoperativt (z=-1,87, p=,03). Deltagarnas 
självskattade upplevelse av sväljfunktionen enligt VAS visade inga signifikanta 
förändringar över tid (p>,05). I figur 1 illustreras hur varje deltagares medelpoäng för 
samtliga parametrar förändras från baseline till 6- respektive 12 månader postoperativt.  

 
 

 
 

 
 
 
Gruppdata över tid utifrån subjektiv avsaknad respektive förekomst av sväljsvårigheter 
vid baseline 

Förekomst av penetration/aspiration, residual och sekret inom respektive grupp 
illustreras i figur 2. Gruppen med upplevda sväljsvårigheter vid baseline bestod av 8 
deltagare. Resultatet från dessa 8 deltagare visade inga signifikanta förändringar av 
penetration/aspiration, residual eller sekret över tid (p>,05). Gruppen utan 
sväljsvårigheter vid baseline innefattade 6 deltagare. Dessa 6 deltagare uppvisade inte 

Fr p
      

Penetration/aspiration 1.50 .47

Residual 0.77 .68

Sekret 7.03 .03

VAS 1.60 .46

Penetration/aspiration: Penetration- Aspiration scale, 0-7 p. Residual, 0-1p. Sekret: Secretion Severity  Scale, 0-3p. VAS: Visuell 

analog skala, 0-100%. *p<.05, **p=.06, post hoc test. 

Tabell 4. Poäng från FUS och VAS. Medelvärden för de fem konsistenserna. Median, range. Friedman test jämför 

skillnader mellan tidpunkterna. Klamrar visar signifikant eller tendens till signifikant skillnad vid post hoc test 

(Wilcoxon signed rank test). En lägre poäng motsvarar bättre sväljfunktion  

Median (Range)                 
Friedm an test (n=14)

0.5 (2.0) 1.0 (3.0) 0.5 (3.0)

Baseline 6m  Postoperativt 12m  Postoperativt

0.0 (2.4) 0.0 (1.4) 0.3 (0.4)

0.6 (1.0) 0.5 (1.0) 0.7 (1.0)

12.0 (98.0) 21.0 (40.0) 15.5 (97.0)

Figur 2.  Deltagarnas förändring av en sammantagen medelpoäng för samtliga sväljparametrar  

enligt FUS, från baseline till 6 respektive 12 månader. En lägre medelpoäng motsvarar bättre 

sväljfunktion.  

** * 
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heller några signifikanta förändringar av penetration/aspiration, residual eller sekret 
(p>,05) över tid. En tendens till signifikant minskning av sekret påvisades mellan 6- och 
12 månader postoperativt (Fr=5,60, p=,06, z=-1,73, p=,08) 
 
 

 
 
Figur 2. Förändring av sväljparametrar inom gruppen med respektive utan upplevda sväljsvårigheter vid baseline. 
Penetration/aspiration: Penetration/ Aspiration scale, 0-7p. Residual, 0-1p. Sekret: Secretion Severity Scale, 0-3p.  Klamrar 
visar tendens till signifikant skillnad vid post- hoc test (Wilcoxon signed rank test). **p=.08  

 
I figur 3 åskådliggörs deltagarnas självskattade upplevelse av sväljfunktionen enligt VAS 
för de 8 patienter med upplevda sväljsvårigheter vid baseline respektive de 6 patienter 
utan upplevda sväljsvårigheter vid baseline. Inom gruppen med upplevda sväljsvårigheter 
vid baseline fanns ingen signifikant förändring av deltagarnas självskattade upplevelse av 
sväljfunktionen under ett år (p>,05). Inom gruppen utan upplevda sväljsvårigheter vid 
baseline sker ingen signifikant förändring av deltagarnas självskattade upplevelse av 
sväljfunktionen under ett år. (p>,05). Inom gruppen utan upplevda sväljsvårigheter vid 
baseline påvisas en tendens till signifikant förbättring av den självskattade upplevelsen av 
sväljfunktionen (Fr=4,96, p=,08). Post hoc analys visar att tendens till förbättring skattas 
mellan 6- och 12 månader postoperativt (z=-2,21, p=,03).  
 

 
 

 

 

Figur 3. Förändring av respektive grupps självupplevda sväljfunktion enligt 
VAS, 0-100 %. Klamrar visar tendens till signifikant skillnad vid post- hoc test 
(Wilcoxon signed rank test). **p=.03 

 

** 

 

**

 

 

 

 

 

   

 

 



 

10 
 

Diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka sväljfunktionen under ett år hos personer med PS, 
både med instrumentell bedömning (FUS) och självskattad upplevelse (VAS). Vidare 
ämnade studien undersöka förändring av sväljfunktionen utifrån om deltagarna upplevde 
sväljsvårigheter vid baseline eller inte. Vi valde att studera sväljparametrarna 
aspiration/penetration, residual och sekret som är associerade med hög sjuklighet och 
dödlighet (38–40). Deltagarna som inkluderades i studien var selekterade till DBS i cZi 
utifrån globalmotoriska symtom. Sväljsvårigheter tillmättes inget värde i 
selektionsprocessen.  

Resultaten visar ingen signifikant förändring mellan baseline och ett år framåt vare 
sig vid instrumentell bedömning av parametrarna aspiration/penetration, residual och 
sekret eller av patienternas självskattning av sväljfunktionen. Liknande resultat har 
påvisats i tidigare studier av Luchesi et al. (72), Kulneff et al. (74) och Sundstedt et al. 
(24).  

Luchesi et al. kom fram till att majoriteten av deltagarna med PS och 
sväljsvårigheter hade en oförändrad eller förbättrad sväljfunktion under en femårsperiod 
(72). För närmare hälften av deltagarna i studien av Luchesi et al. försämrades dock 
sväljningen så pass att förändring av födointag krävdes. Försämringen skedde med en 
median på 33 månader från baseline. Trots att vår studie begränsades till 12 månader 
tyder deskriptiv data på liknande resultat, en viss försämring av sväljfunktionen sker för 
närmare 50 % av deltagarna utifrån en sammantagen medelpoäng för samtliga 
sväljparametrar. 

Sväljsvårigheter kan uppstå när som helst under sjukdomsförloppet men allvarligare 
nedsättningar uppstår framför allt vid ett långt framskridet sjukdomsförlopp (58). 
Samband mellan sjukdomsvaraktighet och sväljsvårigheter har också påvisats (70,75). De 
deltagare som inkluderades i vår studie hade varit sjuka en relativt kort tid med en 
genomsnittlig diagnostid på 6 år. Den aktuella studien har en kortare genomsnittlig 
diagnostid jämfört med studien av Luchesi et. al. (11,5 år), vilket kan ge misstanke om att 
sväljsvårigheter kan bli mer frekvent förekommande hos deltagarna framöver.  

Från tidigare studier av Sundstedt et al. och Kulneff et al. med syfte att undersöka 
effekten av DBS på sväljfunktionen över tid kan oförändrad sväljfunktion utläsas, gällande 
samma sväljparametrar som i den aktuella studien, utan stimulering (24,74).  Vår studie, 
som inkluderat samtliga deltagare från Sundstedt et al., bekräftar resultaten med ett 
utökat deltagarantal och kan därmed höja tidigare studiers vetenskapliga styrka.  

Sundstedt et al. påvisade en minskning av sekret mellan 6 månader (stimulering av) 
och 12 månader (stimulering på). I den aktuella studien undersöktes deltagarna med 
stimulering av vid samtliga undersökningstillfällen och visade likt Sundstedt et al. en 
minskning av sekret under samma tidsperiod. Detta tyder på att minskningen av sekret 
inte kan tillskrivas stimulering i cZi.  

I den aktuella studien kan vi se en tendens till ökad förekomst av sekret följt av en 
signifikant minskning av sekret. Detta kan vi endast spekulera beror på en återhämtning 
efter en tillfälligt försämrad sväljfunktion orsakad av det kirurgiska ingreppet vid DBS. En 
kirurgisk lesion i hjärnan, orsakad av elektroden, har tidigare visat positiva effekter på 
tremor utan stimulering. Den positiva effekten är övergående och kortvarig, mellan 1 
vecka till 1 månad (76). Det kirurgiska ingreppet i sig tycks i längden inte påverka våra 
deltagares sväljfunktion negativt.  Viktigt är att belysa att vi endast kan uttala oss om de 
tre sväljparametrarna penetration/aspiration, residual och sekret. Det är dock dessa 
parametrar som visat sig vara en bidragande orsak till aspirationsutlöst lunginflammation 
(38–40) . Risken att deltagarna ska drabbas av lunginflammation tycks således inte öka 
under året.  

Resultatet från deltagarnas självskattning enligt VAS visade ingen signifikant 
förändring av sväljfunktionen under 1 år. Resultatet överensstämmer med de objektiva 
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bedömningarna gällande sväljparametrarna penetration/aspiration och residual. Den 
förbättring som resultatet visar gällande minskning av sekret mellan 6- och 12 månader 
postoperativt återspeglar inte deltagarnas skattning enligt VAS. Detta belyser sväljningens 
komplexitet då vi noterar en förändring av mängden sekret vilket deltagarna inte uppger 
påverka sväljfunktionen. Möjligen skulle diskrepansen kunna tillskrivas en sensorisk 
nedsättning i svalget då det är ett vanligt symtom hos personer med PS (30). Låg 
samstämmighet mellan deltagares upplevelse av sväljfunktionen och objektiv mätbar 
sväljfunktion har påvisats tidigare (45,48,62), liksom det faktum att personer med 
sväljsvårigheter har svårt att identifiera och uppmärksamma sina sväljsymtom (28,44,45). 

Generellt var skattningen av procentuell nedsättning enligt VAS låg vilket antyder 
att deltagarna upplever en relativt god sväljfunktion under perioden. Det är ofta så att 
personer med PS har haft sin sjukdom i många år innan de uppmärksammar 
sväljsvårigheter, en latens på 11 år från diagnos har tidigare påvisats (70). Vår studie och 
Kulneff et al. stödjer att det finns en latens innan patienterna upplever sväljsvårigheter då 
den genomsnittliga diagnostiden var 6 respektive 6,5 år och deltagarna överlag inte 
upplever någon större nedsättning av sväljfunktionen. Deltagarna i den aktuella studien 
skattar enligt VAS en funktionell sväljförmåga på 79- 88 % jämfört med siffrorna 75-86 % 
i studien av Kulneff et al. (74) .  

VAS har visat god validitet och reliabilitet vad gäller individers upplevelse av 
förändring, men viss oklarhet finns kring instrumentets sensitivitet (77). I studien anses 
VAS vara passande då vi endast studerar hur deltagarnas upplevda sväljfunktion 
förändras över tid och inte använder VAS för att avgöra förekomst av sväljsvårigheter eller 
inte. 

Deltagarna delades in i grupper utifrån svaret på en öppen fråga om sväljningen 
upplevdes vara påverkad. Gruppen som upplevde sväljsvårigheter hade en längre 
diagnostid än gruppen som inte upplevde sväljsvårigheter vid baseline. Detta stärker 
teorin om att det finns samband mellan sjukdomsvaraktighet och sväljsvårigheter (75) och 
att personer med PS vanligtvis uppmärksammar sina sväljsvårigheter i ett senare skede av 
sjukdomen (70).  

Resultaten för grupperna med och utan upplevda sväljsvårigheter vid baseline 
visade inga signifikanta förändringar över tid med avseende på någon av 
sväljparametrarna. Gruppen som inte uppgav sväljsvårigheter vid baseline visade en 
tendens till minskat sekret från 6 till 12 månader postoperativt vilket kan antyda en 
förbättrad sväljfunktion. Resultaten är något kontrasterande mot Kikutchis et al. som 
visade att en grupp med PS och sväljsvårigheter fick försämrad sväljfunktion under en 
treårsperiod till skillnad från en grupp med PS utan sväljsvårigheter (71). Noteras bör att 
Kikuchi et al. inte studerade sekret i svalget utan sväljfrekvens och sväljinitiering, vilket är 
sväljparametrar som inte tas i beaktande i den aktuella studien.  

Vi kan utifrån deskriptiva gruppdata spekulera kring vilken betydelse sekret i svalget 
har för hur deltagarna upplever sin sväljfunktion. Gruppen utan upplevda sväljsvårigheter 
vid baseline visar deskriptivt mindre förekomst av sekret vid baseline jämfört med 
gruppen med upplevda sväljsvårigheter. Det tyder på att sekret kan vara en faktor som 
påverkar om deltagarna upplever sväljsvårigheter eller inte. Vi kan dock inte fastställa om 
det är sekret i sig som deltagarna upplever. I ett examensarbete av Sundstedt påvisas 
exempelvis sekret korrelera med matlust (73).  

Resultatet i gruppanalysen tenderar att strida mot tidigare studier som menar att 
personer med PS har svårt att uppmärksamma sväljsvårigheter (28,44,45). För gruppen 
med upplevda sväljsvårigheter vid baseline påvisades inga signifikanta förändringar vare 
sig vid deltagarnas självskattning enligt VAS eller utifrån FUS. Även för gruppen utan 
upplevda sväljsvårigheter vid baseline kan VAS återspegla FUS. Deltagarna skattade en 
tendens till förbättrad sväljfunktion enligt VAS mellan 6 och 12 månader under samma 
tidsperiod som FUS visar en tendens till minskning av sekret, det vill säga då en 
förbättring av sväljfunktionen tycks ske.  
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Utifrån gruppanalysens deskriptiva data kan vi utläsa att gruppen som vid en öppen 
fråga uppgav att de inte hade någon påverkan på sväljfunktionen likväl skattade en 
nedsättning enligt VAS. Detta väcker intresse för hur man på bästa sätt bör fånga upp 
sväljsvårigheter. I den aktuella studien skedde gruppindelningen utifrån att deltagarna 
tilldelades en öppen fråga om sväljfunktionen var påverkad, vilket möjliggör fri tolkning 
av vad påverkad sväljfunktion innebär. Deltagarna kan exempelvis uppleva en 
oralmotorisk påverkan, vilket är vanligt hos personer med PS (30), och därmed svara ja på 
frågan. Undersökning av oral bearbetning ingår inte i en FUS och skulle därmed inte 
observeras. Om gruppindelning skulle ske utifrån mer specifika frågor angående 
sväljfunktionen skulle eventuellt ett annat resultat vara möjligt. Specifika frågor angående 
sväljfunktionen har visats vara mer användbara för att upptäcka sväljsvårigheter jämfört 
med öppna frågor (42,43). Vår studie tyder på att en öppen fråga om sväljfunktion inte är 
optimalt för att fånga upp personer med nedsatt sväljfunktion, eftersom att VAS gav mer 
utslag än en öppen fråga. Intressant för vidare forskning skulle vara att studera 
korrelation mellan VAS och öppna frågor om sväljfunktionen. Det vill säga hur stor 
procentuell nedsättning enligt VAS krävs för att deltagaren samtidigt ska uppge att det 
finns en påverkan på sväljfunktionen vid en öppen fråga.  

I studien valdes FUS som undersökningsmetod framför VFS. Detta för att undvika 
att utsätta deltagarna för onödig repetitiv strålningsexponering. Även med avseende på 
undersökningstiden var FUS att föredra då deltagarna utsattes för en rad andra 
tidskrävande undersökningar som ingår i ett mer omfattande projekt. FUS ger en bild av 
den faryngeala sväljningen (28) men ger sämre uppfattning om den orala och esofageala 
sväljningen. Vi har valt att studera parametrar kopplade till aspirationsutlöst 
lunginflammation (38–40) vilka framför allt kan observeras i den faryngeala fasen. 

Vår studie är unik med avseende på kombinationen av FUS och VAS för att studera 
sväljfunktion över tid hos personer med PS. Den longitudinella och prospektiva designen 
stärker studiens trovärdighet. Med tanke på den regionala prevalensen av personer med 
PS som selekterats till DBS i cZi kan 14 deltagare anses som ett relativt gott urval. Viktigt 
att notera vid tolkning av samtliga resultat är att deltagarantalet är relativt litet som 
underlag vid statistisk beräkning. Vi har med utgångspunkt från tidigare rapportering om 
en månads postoperativ lesionseffekt för DBS-opererade patienter (76) valt att betrakta 
våra data som representativ för ett naturalförlopp. Vidare bör tas i beaktande att studien 
innefattar en låg andel kvinnor, 14 %. Således kan inte resultatet generaliseras mellan 
könen. Noteras bör också att patienterna vid baseline tilldelades en 1,5 gånger högre 
Levodopados än normalt, vilket skulle kunna påverka sväljningen.  

 I framtida studier av sväljfunktion hos personer med PS över tid vore det av intresse 
att förlänga observationstiden samt kombinera FUS med VFS för att inkludera den orala- 
och esofageala fasen. Livs- och sväljningskvalitetsformulär skulle också kunna ge en 
bredare bild av patienternas upplevelse av sin sväljningsfunktion över tid. 

Slutsats 

Sammanfattningsvis påvisas ingen förändring av sväljfunktionen mellan baseline och ett 
år framåt för de 14 inkluderade deltagarna med PS, vare sig vid instrumentell bedömning 
med FUS eller vid deltagarnas upplevda sväljfunktion enligt VAS. En tendens till ökat 
sekret kan påvisas från baseline till 6 månader följt av en signifikant minskning av sekret 
mellan 6 och 12 månader. Studiens utfall förväntas kunna bidra till den information som 
delges patienter med PS inför kommande DBS-operationer. 

Sväljsvårigheter hos personer med PS kan uppkomma när som helst under 
sjukdomsförloppet (57,58) och vanligen sker det utan att det uppmärksammas (45,48). 
Det är därför viktigt att hålla patienter med PS under uppsikt, undersöka sväljning med 
evidensbaserade metoder och regelbundet ställa frågor om sväljfunktionen i samband 
med vårdkontakt. Vi vill framhålla vikten av att vårdpersonal använder specifika frågor, 
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istället för öppna frågor, vid anamnes för att upptäcka symtom på sväljsvårigheter då 
ouppmärksammade sväljsvårigheter kan få allvarliga konsekvenser för patienten.  

 
 
 



 

14 
 

Referenser 

1.  DE LAU LML, BRETELER MMB. Epidemiology of Parkinson’s disease. Lancet Neurol 
2006; 5:525–35.  

2.  SYDOW O. Parkinson’s disease: recent development in therapies for advanced 
disease with a focus on deep brain stimulation (DBS) and duodenal levodopa 
infusion. FEBS J 2008; 275:1370–6.  

3.  TWELVES D, PERKINS KSM, COUNSELL C. Systematic review of incidence studies of 
Parkinson’s disease. Mov Disord 2002; 18:19–31.  

4.  GAO H-M, HONG J-S. Gene–environment interactions: Key to unraveling the 
mystery of Parkinson’s disease. Prog Neurobiol 2011; 94:1–19.  

5.  SINGLETON AB, FARRER MJ, BONIFATI V. The genetics of Parkinson’s disease: 
progress and therapeutic implications. Mov Disord 2013; 28:14–23.  

6.  LEENDERS KL. Disease process and drug treatments in Parkinson’s disease. Eur 
Neuropsychopharmacol 2002; 12:575–80.  

7.  SHAHED J, JANKOVIC J. Motor symptoms in Parkinson’s disease. Handb Clin Neurol 
2007; 83:329–42.  

8.  JANKOVIC J. Parkinson’s disease: clinical features and diagnosis. J Neurol 
Neurosurg Psychiatry 2008; 79:368–76.  

9.  CEREDA E, CILIA R, KLERSY C, CANESI M, ZECCHINELLI AL, MARIANI CB, ET AL. 
Swallowing disturbances in Parkinson’s disease: A multivariate analysis of 
contributing factors. Parkinsonism Relat Disord 2014; 20:1-6.  

10.  HORNYKIEWICZ O. A brief history of levodopa. J Neurol 2010; 257:249–52.  
11.  OLANOW CW, AGID Y, MIZUNO Y, ALBANESE A, BONUCCELLI U, BONUCELLI U, ET AL. 

Levodopa in the treatment of Parkinson’s disease: current controversies. Mov 
Disord 2004; 19:997–1005.  

12.  BRODAL P. Central nervous system-structure and function. 4 ed. New York: Oxford 
University Press; 2010. 

13.  RAJPUT AH, FENTON ME, BIRDI S, MACAULAY R, GEORGE D, ROZDILSKY B, ET AL. 
Clinical – Pathological Study of Levodopa Complications 2002; 17:289–96.  

14.  CONNOLLY BS, LANG AE. Pharmacological treatment of Parkinson disease: a review. 
JAMA 2014; 311:1670–83.  

15.  WEAVER FM, STERN M, HARRIS C, JR WJM, REDA D, MOY CS, ET AL. Bilateral Deep 
Brain Stimulation vs Best Medical Therapy for Patients 2009; 301:63–73.  

16.  RIZZONE MG, FASANO A, DANIELE A, ZIBETTI M, MEROLA A, RIZZI L, ET AL. Long-
term outcome of subthalamic nucleus DBS in Parkinson’s disease: From the 
advanced phase towards the late stage of the disease? Parkinsonism Relat Disord 
2014; 20:376–81.  

17.  HARIZ M. Deep Brain Stimulation vid behandling av Parkinsons sjukdom. Orion 
Pharma Neurol 2006; 19:4-7. 

18.  BEJJANI B-P, GERVAIS D, ARNULF I, PAPADOPOULOS S, DEMERET S, BONNET A-M, ET 

AL. Axial parkinsonian symptoms can be improved: the role of levodopa and 
bilateral subthalamic stimulation. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000; 68:595 –
600.  

19.  MITROFANIS J. Some certainty for the “zone of uncertainty”? Exploring the function 
of the zona incerta. Neuroscience 2005; 130:1–15.  

20.  PLAHA P, BEN-SHLOMO Y, PATEL N, GILL S. Stimulation of the caudal zona incerta is 
superior to stimulation of the subthalamic nucleus in improving contralateral 
parkinsonism. Brain 2006; 129:1732–47.  

21.  EKLUND E, QVIST J, SANDSTRÖM L, VIKLUND F, VAN DOORN J, KARLSSON F. Perceived 
articulatory precision in patients with Parkinson’s disease after deep brain 
stimulation of subthalamic nucleus and caudal zona incerta. Clin Linguist Phon 
2014; 1–17.  



 

15 
 

22.  TROCHE MS, BRANDIMORE AE, FOOTE KD, OKUN MS. Swallowing and deep brain 
stimulation in Parkinson’s disease: A systematic review. Parkinsonism Relat Disord 
2013; 19:783–8.  

23.  TROCHE MS, BRANDIMORE AE, FOOTE KD, MORISHITA T, CHEN D, HEGLAND KW, ET 

AL. Swallowing Outcomes Following Unilateral STN vs. GPi Surgery: A 
Retrospective Analysis. Dysphagia 2014; 29:425-31. 

24.  SUNDSTEDT S, OLOFSSON K, VAN DOORN J, LINDER J, NORDH E, BLOMSTEDT P. 
Swallowing function in Parkinson’s patients following Zona Incerta deep brain 
stimulation. Acta Neurol Scand 2012; 126:350–6.  

25.  HUNTER P, CRAMERI J, AUSTIN S, WOODWARD M, HUGHES A. Response of 
parkinsonian swallowing dysfunction to dopaminergic stimulation. J Neurol 
Neurosurg Psychiatry 1997; 63:579–83.  

26.  MENEZES C, MELO A. Does levodopa improve swallowing dysfunction in Parkinson’s 
disease patients? J Clin Pharm Ther 2009; 34:673–6.  

27.  MICHOU E, HAMDY S, HARRIS M, VANIA A, DICK J, KELLETT M, ET AL. 
Characterization of Corticobulbar Pharyngeal Neurophysiology in Dysphagic 
Patients With Parkinson’s Disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2014; 12:2046-48. 

28.  FORSTER A, SAMARAS N, GOLD G, SAMARAS D. Oropharyngeal dysphagia in older 
adults: A review. Eur Geriatr Med 2011; 2:356–62.  

29.  COOK IJ, KAHRILAS PJ. AGA Technical Review on Management of Oropharyngeal 
Dysphagia. Gastroenterology 1999; 116:455–78.  

30.  BRONIATOWSKI M, SONIES BC, RUBIN JS, BRADSHAW CR, SPIEGEL JR, BASTIAN RW, 
ET AL. Current evaluation and treatment of patients with swallowing disorders. 
Otolaryngol Head Neck Surg 1999; 120:464–73.  

31.  SVENSSON P. Dysfagi: utredning och behandling vid sväljningssvårigheter. 1 uppl. 
Lund: Studentlitteratur; 2010.  

32.  MARIK PE, KAPLAN D. Aspiration Pneumonia and Dysphagia in the Elderly *. 
CHEST 2003; 124:328-336.  

33.  LOGEMANN JA. Evaluation and Treatment of Swallowing Disorders. NSSLHA  1984; 
38-50.  

34.  ROFES L, ARREOLA V, ROMEA M, PALOMERA E, ALMIRALL J, CABRÉ M, ET AL. 
Pathophysiology of oropharyngeal dysphagia in the frail elderly. 
Neurogastroenterol Motil 2010; 22:851–8, e230.  

35.  PUISIEUX F, D’ANDREA C, BACONNIER P, BUI-DINH D, CASTAINGS-PELET S, CRESTANI 

B, ET AL. Swallowing disorders, pneumonia and respiratory tract infectious disease 
in the elderly. Rev Mal Respir 2011; 28:e76–93.  

36.  DODDS J, LOGEMANN A, STEWART T. Review Article Radiologic Assessment Phases of 
Swallowing of Abnormal 1990; 154:965–74.  

37.  ALI G, WALLACE K, SCHWARTZ R, DECARLE D, ZAGAMI A, COOK I. Mechanisms of 
oral-pharyngeal dysphagia in patients with Parkinson’s disease. Gastroenterology 
1996 ;110:383–92.  

38.  ROSENBEK J, ROBBINS J, ROECKER E, COYLE J, WOOD J. A penetration aspiration 
scale. Dysphagia 1996; 11:93–98.  

39.  LEOPOLD NA, KAGEL MC. Pharyngo-Esophageal Dysphagia in Parkinson’s Disease. 
Dysphagia 1997; 12:11–8.  

40.  MURRAY J, LANGMORE SE, GINSBERG S, DOSTIE A. The significance of accumulated 
oropharyngeal secretions and swallowing frequency in predicting aspiration. 
Dysphagia 1996; 11:99–103.  

41.  CABRE M, SERRA-PRAT M, PALOMERA E, ALMIRALL J, PALLARES R, CLAVÉ P. 
Prevalence and prognostic implications of dysphagia in elderly patients with 
pneumonia. Age Ageing 2010; 39:39–45.  

42.  CHEN P-H, GOLUB JS, HAPNER ER, JOHNS MM. Prevalence of perceived dysphagia 
and quality-of-life impairment in a geriatric population. Dysphagia 2009 ; 24:1–6.  

43.  TURLEY R, COHEN S. Impact of Voice and Swallowing Problems in the Elderly. 
Otolaryngol neck Surg 2009; 140:33–6.  



 

16 
 

44.  MANOR Y, GILADI N, COHEN A, FLISS DM, COHEN JT. Validation of a swallowing 
disturbance questionnaire for detecting dysphagia in patients with Parkinson’s 
disease. Mov Disord 2007; 22:1917–21.  

45.  MILLER N, ALLCOCK L, HILDRETH A J, JONES D, NOBLE E, BURN DJ. Swallowing 
problems in Parkinson disease: frequency and clinical correlates. J Neurol 
Neurosurg Psychiatry 2009; 80:1047–9.  

46.  ROY N, STEMPLE J, MERRILL R, THOMAS L. Dysphagia in the elderly: preliminary 
evidence of prevalence, risk factors, and socioemotional effects. Ann Otol Rhinol 
Laryngol 2007; 116:858–65.  

47.  EKBERG O, HAMDY S, WOISARD V, WUTTGE–HANNIG A, ORTEGA P. Social and 
Psychological Burden of Dysphagia: Its Impact on Diagnosis and Treatment. 
Dysphagia 2002; 17:139–46.  

48.  POTULSKA A, FRIEDMAN A, KRÓLICKI L, SPYCHALA A. Swallowing disorders in 
Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord 2003; 9:349–53.  

49.  MILLER N, NOBLE E, JONES D, BURN D. Hard to swallow: dysphagia in Parkinson’s 
disease. Age Ageing 2006; 35:614–8.  

50.  KALF JG, DE SWART BJM, BLOEM BR, MUNNEKE M. Prevalence of oropharyngeal 
dysphagia in Parkinson’s disease: A meta-analysis. Parkinsonism Relat Disord 
2012; 18:311–5.  

51.  LANGMORE SE, SCHATZ K, OLSEN N. Fiberoptic endoscopic examination of 
swallowing safety: a new procedure. Dysphagia 1988; 2:216–9.  

52.  WU C, HSIAO T, CHEN J, CHANG Y. Evaluation of Swallowing Safety With Fiberoptic 
Endoscope : Comparison With Videofluoroscopic Technique 1997; 107:396-401. 

53.  LEDER SB, SASAKI CT, BURRELL MI. Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Dysphagia 
to Identify Silent Aspiration. Dysphagia 1998; 13:19–21.  

54.  LOGEMANN J. Treatment for aspiration related to dysphagia: an overview . 
Dysphagia 1986; 1:34-38. 

55.  SCHINDLER JS, KELLY JH. Swallowing disorders in the elderly. Laryngoscope 2002; 
112:589–602.  

56.  PALMER JB, DRENNAN JC, BABA M. Evaluation and treatment of swallowing 
impairments. Am Fam Physician 2000; 61:2453–62.  

57.  GROSS RD, ATWOOD CW, ROSS SB, EICHHORN K A, OLSZEWSKI JW, DOYLE PJ. The 
coordination of breathing and swallowing in Parkinson’s disease. Dysphagia 2008; 
23:136–45.  

58.  NILSSON H, EKBERG O, OLSSON R, HINDFELT B. Quantitative assessment of oral and 
pharyngeal function in Parkinson’s disease. Dysphagia 1996; 11:144–50.  

59.  BAIJENS LWJ, SPEYER R, PASSOS VL, PILZ W, ROODENBURG N, CLAVE P. Swallowing 
in Parkinson Patients versus Healthy Controls: Reliability of Measurements in 
Videofluoroscopy. Gastroenterol Res Pract 2011; 2011:1–9. 

60.  ALI G, WALLACE K, SCHWARTZ R, DECARLE D, ZAGAMI A, COOK I. Mechanisms of 
oral-pharyngeal dysphagia in patients with Parkinson’s disease. Gastroenterology 
1996; 110:383–92.  

61.  CARNEIRO D, DAS GRAÇAS WANDERLEY DE SALES CORIOLANO M, BELO LR, DE MARCOS 

RABELO AR, ASANO AG, LINS OG. Quality of life related to swallowing in Parkinson’s 
disease. Dysphagia 2014; 29:578–82.  

62.  BELO LR, GOMES NAC, CORIOLANO MDGWDS, DE SOUZA ES, MOURA DAA, ASANO 

AG, ET AL. The relationship between limit of Dysphagia and average volume per 
swallow in patients with Parkinson’s disease. Dysphagia 2014; 29:419–24.  

63.  MULLER J, WENNING G, VERNY M, MCKEE A, CHAUDHURI K, JELLINGER K, ET AL. 
Progression of dysarthria and dysphagia in postmortem-confirmed Parkinsonian 
disorders. Arch Neurol 2001; 58:259–64.  

64.  DODDS J, COOK IJ, KAHRILAS PJ, STEWART ET. Influence of Bolus Volume on 
Swalow-Induced Hyoid Movement in Normal Subjects. AJR 1988; 150:1307–9.  

65.  RODRIGUES B, NÓBREGA AC, SAMPAIO M, ARGOLO N, MELO A. Silent saliva aspiration 
in Parkinson’s disease. Mov Disord 2011; 26:138–41.  



 

17 
 

66.  HEGLAND KW, OKUN MS, TROCHE MS. Sequential voluntary cough and aspiration or 
aspiration risk in Parkinson’s disease. Lung 2014; 192:601–8.  

67.  EBIHARA S, SAITO H, KANDA A, NAKAJOH M, TAKAHASHI H, ARAI H, ET AL. Impaired 
Efficacy of Cough in Patients With Parkinson Disease *. CHEST 2003; 124:1009–
15. 

68.  TROCHE MS, SAPIENZA CM, ROSENBEK JC. Effects of Bolus Consistency on Timing 
and Safety of Swallow in Patients with Parkinson’s Disease. Dysphagia 2008; 
23:26–32.  

69.  MATSUMOTO H, SENGOKU R, SAITO Y, KAKUTA Y, MURAYAMA S, IMAFUKU I. Sudden 
death in Parkinson’s disease: a retrospective autopsy study. J Neurol Sci 2014; 
343:149–52.  

70.  MÜLLER J, WENNING GK, VERNY M, MCKEE A, CHAUDHURI KR, JELLINGER K, ET AL. 
Progression of dysarthria and dysphagia in postmortem-confirmed parkinsonian 
disorders. Arch Neurol 2001; 58:259–64.  

71.  KIKUCHI A, BABA T, HASEGAWA T, KOBAYASHI M, SUGENO N, KONNO M, ET AL. 
Hypometabolism in the supplementary and anterior cingulate cortices is related to 
dysphagia in Parkinson’s disease: a cross-sectional and 3-year longitudinal cohort 
study. BMJ Open 2013; 3:1-7 .  

72.  LUCHESI KF, KITAMURA S, MOURÃO LF. Dysphagia progression and swallowing 
management in Parkinson’s disease: an observational study. Braz J 
Otorhinolaryngol 2014; 88:1-7. 

73.  SUNDSTEDT S. Preoperativ SWAL-QOL och sväljningsfunktion hos 
parkinsonpatienter selekterade till Deep Brain Stimulation. Examensarbete. Umeå: 
Umeå Universitet; 2012. 

 Tillgänglig från: http://umu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:615325/FULLTEXT01.pdf 

74.  KULNEFF L, SUNDSTEDT S, OLOFSSON K, VAN DOORN J, LINDER J, NORDH E, ET AL. 
Deep brain stimulation - effects on swallowing function in Parkinson’s disease. Acta 
Neurol Scand 2013; 127:329–36.  

75.  COATES C, BAKHEIT A. Dysphagia in Parkinson’s disease. Eur Neurol 1997; 38:49–
52.  

76.  AZABU S, HOSPITAL N, HOSPITAL SY. Electrical stimulation of the posterior 
subthalamic area for the treatment of intractable proximal tremor. 2003; 99:708–
15.  

77.  JAKOBSSON U. Att mäta smärta med VAS-skalan – ett bra verktyg eller mest 
bekymmer?. Vårdalinstiutet 2010; 2004:8–9.  
Tillgänglig: www.vardalinstitutet.net, Tematiska rum. 

78. WALLACE KL, MIDDLETON S, COOK IJ. Development and validation of a self-report 
symptom inventory to assess the severity of oral-pharyngeal dysphagia. 
Gastroenterology 2000; 118:678–87.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


