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Prevalence of Speech-, Language- and Swallowing Disorders  

in Geriatric Wards 

Abstract 

Changes occur during the normal ageing process that can interfere with speech-, language- 

and swallowing functions. An increased occurrence of diseases increases the frailty in the 

ageing individual and may cause disordered speech, language and/or swallowing, in which 

case the health related quality of life may be negatively affected. The geriatric population is 

characterized by functional impairment and chronic diseases. This therefore poses special 

demands on specialist care and rehabilitation of these patients.  

The aim of this study was to examine the occurrence of speech, language and swallowing 

disorders in geriatric wards in two cities in the southern part of Sweden using screening. The 

orofacial influence on these functions and health related quality of life were also examined. In 

total 42 patients participated, from geriatric wards with general, stroke rehabilitation and 

orthopedic specialty. The instruments used for screening of orofacial functions was the Nordic 

Orofacial Test – Screening (NOT-S) and perceptual parameters for screening of speech based 

on speech parts from NOT-S and speech production from Neurolingvistisk Afasi-

undersökning (A-ning). Parts of A-ning were also used for screening of language. 

Standardised Swallowing Assessment (SSA) was used for clinical examination of swallowing. 

The Short Form – 12 Health Survey (SF-12) was used to estimate the health related quality of 

life. 

Results showed that 33 % (14 of 42) had difficulties with speech, 40 % (16 of 40) and 37 

% (15 of 41) showed difficulties with language and swallowing respectively. Of the 

participants, 64 % had difficulties with one or more of the examined functions. Occurrence of 

these difficulties associated significantly with impaired orofacial function. Language 

difficulties were associated with decreased mental health status and orofacial dysfunction with 

decreased physical health status, measured with the SF-12. 

 

Key words: ageing, geriatric, speech, language, swallowing, screening, health related 

quality of life.  

 



Sammanfattning 

Normalt åldrande innebär förändringar hos individen som kan påverka tal, språk och 

sväljning. Ökad känslighet för inre och yttre påverkan hos den åldrande individen samt 

sjukdomsbild kan skapa problematik, vilken kan ge upphov till svårigheter med tal, språk 

och/eller sväljning, som i sin tur påverkar den upplevda livskvaliteten. Geriatriska patienter 

karaktäriseras av nedsatt funktionsnivå och kroniska sjukdomar, därför ställs krav på 

specialkompetens för vård och rehabilitering av dessa patienter. 

Syftet med föreliggande studie var att genom screening undersöka förekomst av tal-, språk- 

och sväljsvårigheter på geriatriska avdelningar i två städer i södra Sverige. Därtill undersöktes 

även orofacial påverkan och hälsorelaterad livskvalitet. Totalt 42 patienter från geriatriska 

avdelningar med inriktningarna allmängeriatrik, strokerehabilitering och ortopedi deltog. 

Screeninginstrument som användes var Nordiskt Orofacialt Test – Screening (NOT-S) för 

screening av orofaciala funktioner. Screening av tal baserades på delar ur NOT-S samt talade 

delar ur språklig screening. Delar ur Neurolingvistisk Afasi-undersökning (A-ning) valdes för 

screening av språk och Standardised Swallowing Assessment (SSA) användes för klinisk 

undersökning av sväljning. Hälsoenkäten the Short Form – 12 (SF-12) användes för skattning 

av hälsorelaterad livskvalitet. 

Identifierade svårigheter i patientgruppen var talsvårigheter hos 33 % (14 av 42), samt 40 

% (16 av 40) och 37 % (15 av 41) språkliga svårigheter respektive sväljsvårigheter. Bland 

deltagarna hade 64 % svårigheter med en eller flera av de undersökta funktionerna. Förekomst 

av dessa svårigheter hade signifikant samband med nedsatt orofacial funktion. Lågt skattad 

hälsorelaterad livskvalitet hade signifikant samband med språkliga svårigheter och med 

orofacial dysfunktion.  

 

Nyckelord: åldrande, geriatrik, tal, språk, sväljning, screening, hälsorelaterad 

livskvalitet.  
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Förord 

Flera personer har bidragit till genomförandet av denna studie. Vi vill framföra vårt varmaste 

tack till deltagarna i studien. Ett stort tack riktas även till verksamhets- och avdelningschefer 

samt personal på avdelningarna för ett vänligt och tillmötesgående bemötande. Tack till vår 

handledare Anita McAllister som bidragit med idéer och stöttning i processen. Andra som 

bidragit till vårt arbete är Inger Gillholm och Gunnel Förhammar, tack för er hjälp med 

förberedelser. Ett särskilt tack till Inga-Lill Sjöholm-Andersson på Hälsouniversitetets 

Bibliotek för hjälp och engagemang. Tack till dem som hjälpt oss med korrekturläsning. 

Självklart vill vi även tacka vänner och familj för ett ovärderligt stöd under arbetets gång.  
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Inledning 

I samband med åldrandet ökar känsligheten för inre och yttre påverkan och därmed risken att 

drabbas av flera olika sjukdomstillstånd och sänkt livskvalitet (Dehlin & Rundgren, 2007). I 

geriatriska team finns specialistkompetens om äldre och den komplexa sjukdomsbilden som 

ofta förekommer (Fratiglioni, Marengoni, Meinow, & Karp, 2010; Jónsson et al., 2003). 

Flertalet sjukdomar som drabbar äldre kan påverka tal-, språk- och/eller sväljfunktion 

(Ahlsén, 2006; American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), 2011; Roy, 

Stemple, Merrill, & Thomas, 2007; Svensson, 2010) men logopediska insatser på geriatrisk 

avdelning sker ändå ofta i form av konsultationer (Jónsson et al., 2003). 

Bakgrund 

Gerontologi 

Gerontologi innebär läran om åldrandet (Dehlin, Hagberg, Rundgren, Samuelsson, & Sjöbeck, 

2000). Dehlin och Rundgren (2007) definierar åldrandet med hänvisning till rådande 

uppfattning inom forskning: ”Åldrandet är en progressiv försämring av de fysiologiska 

funktioner som försämrar en organisms förmåga att bibehålla sin homeostas vilket medför en 

ökad känslighet för sjukdom och död” (Dehlin & Rundgren, 2007, s. 23). En åldersförändring 

är en naturlig förlust av funktioner eller förmågor (Dehlin et al., 2000) vilket innebär en 

långsam, icke behandlingsbar process som sker i hela kroppen. Dessa förändringar ökar risken 

för sjukdom, nedsatt hälsa och livskvalitet (Larsson & Rundgren, 2003). 

Med termen ”äldre” avses ofta personer som är 65 år eller äldre (Bowling, 2001). I Sverige 

är denna åldersgrupp växande i samhället och många personer blir idag långt över 65 år 

(Dehlin & Rundgren, 2007). Då det kan vara stora skillnader inom denna åldersgrupp har 

olika uppdelningar börjat användas inom viss forskning: yngre äldre (65-80 år) och äldre äldre 

(80 år och uppåt), alternativt yngre äldre (65-74 år), äldre (75-85 år) och äldre äldre (85 år och 

uppåt) (Kristensson & Jakobsson, 2010). I föreliggande studie undersöks samtliga patienter 

som är 65 år och äldre, således används den allmänna termen ”äldre”, där samtliga personer 

över 65 år ingår.  

Skillnad mellan normala åldersförändringar och sjukdom 

Teoretiskt finns det vissa skillnader mellan förändringar som beror på åldrande respektive 

sjukdom, se Tabell 1, även om de kan vara svåra att särskilja (Dehlin et al., 2000; Skogen, 
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2004). I praktiken är det dock inte möjligt med en sådan särskiljning (Dehlin & Rundgren, 

2007). 

 

Tabell 1. Skillnader mellan normalt åldrande och sjukdom, fritt efter Dehlin et al. (2000). 
Åldersförändringar  Sjukdomsförändringar  

Innebär förändringar som: 

- är en långsam process, ej märkbar från vecka 

till vecka 

- kommer inifrån individen, ingen yttre 

påverkan 

- är universella, de drabbar alla individer i en art 

på ungefär samma sätt 

- är irreversibla 

- minskar funktionsförmågan och leder till slut 

till döden 

Kännetecknas av att de: 

- är selektiva, olika organ och individer angrips  

- orsakas av både yttre och inre faktorer 

- är inte nödvändigtvis fortskridande, kan vara 

behandlingsbar, modifierbar eller självläkande  

- är ofta, men inte alltid, skadliga 

- går att påverka 

 

Kroppsliga, neurologiska och kognitiva förändringar 

Människans biologiska åldrande drabbar hela kroppen på olika sätt och med olika symtom. 

Kroppens regleringsmekanismer, såsom blodtryck och temperaturreglering, försämras och 

rörelsesystemet drabbas av muskelatrofi, samt stelare leder och minskad rörelsevidd, vilket 

leder till nedsatt rörelseförmåga samt en långsammare grov- och finmotorik (Romøren, 2010; 

Sletvold, 2004). Andningen drabbas genom att lungorna blir stelare, förlorar vitalkapacitet 

och syreupptagningen försämras. Den äldre personen behöver därmed andas oftare (Sletvold, 

2004). Hos äldre är det även vanligt att ha en ökad känsla av trötthet och uttröttbarhet (Hylen 

Ranhoff, 2010c).  

I samband med åldrandet sker atrofier av hjärnans struktur, precis som i övriga delar av 

kroppen, (Dehlin et al., 2000). Hjärnan minskar något i storlek (Romøren, 2010), antal 

nervceller sjunker, dentriter och antal synapser minskar och impulshastigheten blir lägre, 

vilket medför att reaktionsförmågan på stimuli blir långsammare och att hjärnan inte arbetar 

lika snabbt som tidigare (Dehlin et al., 2000). Områden i hjärnan drabbas olika av 

förändringarna, exempelvis förblir kranialnervskärnorna relativt oförändrade (Fagius, 2006).  

Med åldrandet sker vissa kognitiva förändringar. Arbetsminnets kapacitet försämras och 

uppmärksamhetsförmågan samt det semantiska och episodiska minnet blir något nedsatt 

(Glisky, 2007; Mensen, 2010). Uppgifter som är intellektuellt krävande eller inriktade på 

problemlösning kan ta längre tid för en äldre person (Romøren, 2010).  Ju äldre individen blir, 

desto större är risken för lätta demenstillstånd (Dehlin et al., 2000).  
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Syn och hörsel 

Presbyacusis är en sensorineural hörselnedsättning till följd av åldrande, som inte går att bota 

och som kan tillta och bli svår (Pickles, 2008). Då nedsättning främst sker i det högre 

frekvensområdet påverkas diskriminationen av tal (Fagius, 2006; Pihl, 2010). I de flesta fall 

påverkas dock inte förståelsen vid samtal av nedsatt hörsel, då äldre lär sig att tolka signaler 

från miljön och samtalspartnern tydligare (Glisky, 2007). Ofta kan hörselhjälpmedel 

kompensera för nedsättningen (Pihl, 2010). Även synen påverkas av åldersförändringar, 

exempelvis genom att ljuset inte når ögat lika bra och synen blir grumlig. Det kan även bli 

svårare att läsa mindre text. De flesta äldre använder ett eller flera olika synhjälpmedel 

(Fagius, 2006; Pihl, 2010).  

Oral hälsa vid åldrande 

Åldersrelaterade förändringar som sker i munhålan innebär bland annat att salivsekretionen 

minskar (Holm-Pedersen, 2005), vilket medför ökad känslighet för ytterligare påverkan 

(Wårdh, 2010). Muntorrhet, xerostomi, är vanligt i samband med sjukdom och högre intag av 

läkemedel, vilket kan leda till bland annat ät- och sväljsvårigheter, talsvårigheter och oral 

svampinfektion. Det är även vanligt att tandproteser sitter sämre på äldre personer, vilket kan 

ge upphov till sårbildning eller svampinfektioner i munhålan (Holm-Pedersen, 2005). 

Problematik med tuggning och sväljning är större hos personer som använder tandprotes och 

som saknar tänder (Gil-Montoya, Subira, Ramon, & Gonzalez-Moles, 2008) eller har nedsatt 

tandstatus (Holm-Pedersen, 2005). I Gil-Montoya et al. (2008) angav ca 24 % att de hade torr 

mun vid måltid och ca 17 % hade svårt att svälja ner bolus utan dryck. Bland multisjuka äldre 

var en subjektiv respektive en objektiv mätning av muntorrhet 78 % och 44 % (Gerdin, 

Einarson, Jonsson, Aronsson, & Johansson, 2005). Det finns tendens till upplevelse av 

muntorrhet hos äldre, även om objektiva mått inte indikerar det (Wårdh, 2010). 

Orofaciala förändringar 

I det orofaciala systemet integreras nervsystemet med neuromuskulära aktiviteter, där 

funktionerna samverkar i andning, ätande och sväljning, samt vid tal och ansiktsuttryck 

(Bakke, Bergendal, McAllister, Sjogreen, & Asten, 2007). Det komplexa systemet har stor 

betydelse för såväl tal som sväljning (Wohlert & Smith, 1998). Kranialnerverna samt spinala 

nerver innerverar detta område och styr och kontrollerar muskulatur och sensoriska signaler 

för orofaciala funktioner, se Tabell 2. 
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Tabell 2. Nerver och muskler relevanta för orofaciala funktioner, sammanställt utifrån 

(Cichero, 2006; Duffy, 2005; Fagius, 2006) 
Nerv Muskler Funktion 

V 

 

 

 

 

 

VII   

 

 

 

 

 

IX 

 

 

 

X   

 

 

 

 

XII  

 

 

Spinala 

nerver 

 

M. masseter, temporalis, 

pterygoideus lateralis & medialis, 

tensor tympani, tensor veli 

palatine, mylohyoideus, 

digastricus venter anterior 

 

M. orbicularis occuli, 

zygomaticus, buccinator, 

orbicularis oris, läppmuskulatur, 

digastricus venter posterior,  

platysma, stylohyoideus, stapedius 

 

Musculus stylopharyngeus 

 

 

 

All laryngeal muskulatur, viscera 

muskler, palatala muskler, 

faryngeala 

konstriktormuskulaturen 

 

All tungmuskulatur 

 

 

Diafragma, interkostal och 

abdominal muskulatur, m. 

sternocleidomastoideus 

Involveras motoriskt och sensoriskt för 

käkrörelser. Förmedlar sensoriska 

signaler från ansiktet, tungan och 

munslemhinnan. Största nerven för 

talfunktion. 

 

Motorisk innervering av flertalet 

ansiktsmuskler, styr bland annat 

läppslutning. Skickar sensorisk 

smakinformation 

 

 

Sensorisk innervation av faryngala 

området och tungbas, skickar sensorisk 

smakinformation. 

 

Motorisk och sensorisk involvering av 

velum, farynx och larynx vid tal, 

sväljning, och andning 

 

 

Styr tungans rörelser vid tal, tuggning 

och sväljning 

 

Främst betydelse för andning och dess 

koordination med orofaciala funktioner 

Även orofacialt sker åldersförändringar som innebär muskelatrofi och långsammare 

neuromotorik (Ballard, Robin, Woodworth, & Zimba, 2001; Crow & Ship, 1996; de Miranda 

Marzullo et al., 2010; Wohlert & Smith, 1998). Åldersrelaterad muskelatrofi medför minskad 

tungstyrka (Crow & Ship, 1996), viss försämring av läppslutningsförmåga samt långsammare, 

mindre distinkta och mindre stabila oralmotoriska rörelser (Wohlert & Smith, 1998). 

Neuromotorisk samt sensorisk förändring påverkar den oralmotoriska kontrollen av rörelserna 

i munhålan (Ballard et al., 2001), men även musklers förmåga att sluta läpparna vid ett yttre 

motstånd (de Miranda Marzullo et al., 2010).  

Geriatrik 

Sjuka äldre med behov av sammansatta och omfattande vård- och omsorgsinsatser är en 

ständigt ökande patientgrupp. Enligt Sociala Rådets rapport (2010) är cirka 70 % av alla äldre 

över 75 år multisjuka, det vill säga har två eller fler kroniska sjukdomar samtidigt, och har 
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därmed ett större behov av samordnade insatser inom flera olika områden (Fratiglioni et al., 

2010).  

Geriatrik kan definieras som läran om sjukdomar och sjukdomarnas konsekvenser hos 

äldre människor (Skogen, 2004). Kunskaper inom detta område samt sociala förhållanden hos 

patienten tillämpas i klinisk praxis vad gäller utredning, prevention, behandling och fortsatt 

vård (Dehlin et al., 2000) vid sjukdomar, funktionsnedsättningar och förlust av färdigheter hos 

äldre (Skogen, 2004). En typisk geriatrisk patient har både åldersförändringar, kroniska 

sjukdomar och funktionsnedsättning. Således är en äldre individ utan förekomst av sjukdomar 

och funktionshinder inte detsamma som en geriatrisk patient (Hylen Ranhoff, 2010b).  

Geriatrisk vård och rehabilitering  

Målet med geriatrisk vård är att patienten genom rehabilitering och mobilisering ska uppnå 

optimal funktionsnivå relaterat till funktionsnedsättningen, för att öka självständigheten och 

förbättra livskvaliteten (Jónsson et al., 2003). På grund av äldres ofta komplexa hälsobild 

krävs ett situationsorienterat arbetssätt som utgår från en helhetssyn på patienten, vilket ställer 

höga krav på kontinuitet, överblick och samverkan inom vården mellan olika specialister, 

professioner och organisationer samt anhöriga (Fratiglioni et al., 2010; Jónsson et al., 2003). 

Det centrala teamet som arbetar inom geriatrisk vård består av läkare, sjuksköterska, 

undersköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast, där samtliga ska ha geriatrik som 

specialkompetens. Vid behov konsulteras logoped, dietist, kurator och psykolog (Hylen 

Ranhoff, 2010a; Jónsson et al., 2003).  

Vanliga sjukdomar hos äldre 

Med stigande ålder ökar slitaget på kroppen, beroende på levnadsförhållanden och livsstil, 

vilket ökar sannolikheten att drabbas av sjukdomar (Romøren, 2010). Sjukdomar som är 

åldersrelaterade, det vill säga vanligt förekommande bland äldre, är åldersdemens, stroke, 

Parkinssons sjukdom, hjärtsjukdomar, hypertoni, diabetes, lungsjukdomar, 

matspjälkningssjukdomar, vatten- och elektrolytrubbningar, infektionssjukdomar, artros samt 

osteoporos (Skogen, 2004). De vanligaste orsakerna till att äldre läggs in på sjukhus är stroke, 

hjärtsjukdomar, skador och frakturer, cancer, lunginflammation samt mag- och 

tarmsjukdomar (Romøren, 2010).  
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Farmakologi 

I genomsnitt behandlas personer över 80 år med 5,8 läkemedel per dag (Ringbäck Weitoft et 

al., 2009). Effekter av polyfarmaci kan vara omfattande och komplicerade, i synnerhet hos 

äldre individer, då upptaget, fördelningen och utsöndringen av läkemedel förändras vid högre 

ålder. Detta kan ofta leda till förlängd verkan, förändrad effekt och biverkningar (Fastbom et 

al., 2004). För äldre personer finns ökad risk för muntorrhet och andra komplikationer vid 

intag av mer än fyra läkemedel per dag (Wårdh, 2010). Inhalatormediciner mot astma och 

KOL kan orsaka svampinfektioner i mun och svalg och flera olika typer av läkemedel kan ge 

illamående, trötthet och muntorrhet (Modig, 2010). 

Tal 

Talet hos människan är en unik, komplex och dynamisk motorisk aktivitet som används för att 

uttrycka språkliga meddelanden (Duffy, 2005). De parametrar som medverkar vid 

talproduktion är andning, fonation och artikulation, prosodi, resonans samt förståelighet. 

Skador eller neurologisk dysfunktion av den innervering och muskulatur som styr dessa 

funktioner kan ge upphov till talsvårigheter hos äldre (Ashley, Duggan, & Sutcliffe, 2006) 

Talpåverkan hos äldre 

Talproduktion hos äldre kan påverkas av fysiologiska och anatomiska förändringar som sker 

med normalt åldrande (Ashley et al., 2006). Det associeras med förändringar i talet som är 

möjliga att upptäcka fysiologiskt, akustiskt och perceptuellt. Dessa kan bland annat ses i 

talandningsmönster och talhastighet (Duffy, 2005). Nedsatt diadockokinesi, det vill säga 

förmågan att rytmiskt växla rörelseriktning och artikulationsställe, karaktäriserar den åldrande 

individens tal (Parnell & Amerman, 1987), liksom nedsatt artikulationshastighet och 

långsammare talhastighet (Ballard et al., 2001; Hartman, 1979; Lowit, Brendel, Dobinson, & 

Howell, 2006; Wohlert & Smith, 1998). Äldre har vidare långsammare tal vid högläsning 

(Lowit et al., 2006). Den försämrade artikulations- och talhastighetsförmågan beror på både 

långsammare talmotoriska signaler från centrala nervsystemet samt på de anatomiska och 

fysiologiska förändringarna i munhålan som försvårar artikulationen (Wohlert & Smith, 

1998). När muskelatrofi sker i käkmuskulaturen påverkas den oralmotoriska styrningen av 

artikulatorerna, vilket gör det svårare för äldre personer att tala tydligt vid snabba yttranden 

(Ballard et al, 2001). Skillnad i förståelighet av tal har kunnat ses mellan yngre och äldre 

vuxna talare, där äldres tal har sämre förståelighet (Shuey, 1989).  
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Dysartri 

En vanlig rekommenderad definition av dysartri är: ”ett samlingsnamn för en grupp av 

neurologiska talstörningar som avser abnorm styrka, hastighet, rörelsevidd, stabilitet, 

taltonläge eller rörelseprecision i talproduktion för att kontrollera andning, fonation, resonans, 

artikulation och prosodi” (Duffy, 2005, s. 5). Dysartri diagnostiseras då talsvårigheterna 

uppkommit till följd av skador som involverar nervsystemet (American Speech-Language-

Hearing Association (ASHA), 2011). Åldrandet medför ökad risk för neurologiska sjukdomar 

med dysartri som följd. Vissa åldersförändringar påverkar talet med symtom som liknar dem 

vid dysartri, vilket gör att gränsdragning mellan dessa symtom och åldersförändringar kan 

vara komplicerat (Duffy, 2005). Vid dysartri kan talet påverkas i olika grad och med olika 

symtom av de parametrar för tal som beskrevs ovan (Ashley et al., 2006) 

Sjukdomar eller skador som kan ge upphov till dysartri är stroke, hjärnskada till följd av 

exempelvis trauma mot hjärnan, tumörer, Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS), 

Huntingtons sjukdom eller cerebral pares (American Speech-Language-Hearing Association 

(ASHA), 2011). Sjukdomar eller läkemedelsbehandling kan påverka talet genom inverkan på 

muskeltonus, slemhinnor och neurologiskt reglerande mekanismer. Även tandstatus och löst 

sittande tandprotes påverkar artikulation och talets förståelighet (Am Zehnhoff-Dinnesen, 

Angerstein, & Deuster, 2010). 

Språk 

Språket är människans främsta verktyg för kommunikation i sociala sammanhang och 

används för att kunna uttrycka tankar, avsikter och känslor. För att kunna kommunicera på en 

språklig nivå krävs tolkning och användning av språkliga symboler, vilka kan vara fonem i 

tal, bokstäver i text eller kroppsspråk (Ahlsén, 2006).  

Språkpåverkan hos äldre 

Språkfunktionen hos vuxna äldre förblir normalt sett intakt, men förändringar sker i samband 

med nedsatta kognitiva funktioner som uppmärksamhet, arbetsminne samt sensorisk 

försämring (Glisky, 2007).   

För att undersöka lingvistisk förmåga hos vuxna har man traditionellt testat personers 

förmåga att definiera ord. Man har sett att ordförrådet ökar ända fram till ålderdomen och en 

viss tillbakagång har dokumenterats (Albert, Heller, & Milberg, 1988). Detta kan, tack vare 

äldres goda narrativa förmåga, maskeras relativt bra. Äldre personer har utvecklats till 
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skickliga samtalspartners och har oftast inga svårigheter att processa ett pågående berättande 

(Glisky, 2007).  

Nedsatt arbetsminneskapacitet har visat sig påverka såväl förståelse som snabba yttranden 

och grammatisk komplexa meningar (Cheung & Kemper, 1992; Glisky, 2007). Då 

arbetsminnets förmåga avtar med stigande ålder, sker även en försämring av den grammatiska 

komplexiteten och språklig fantasirikedom i tal och skrift (Kemper, Kynette, Rash, & 

O'Brien, 1989; Kemper & Greiner, 2001). 

Frekvensen muntliga kommunikationssvårigheter hos äldre som vårdas på boende har 

uppskattats till cirka 70-75 % (Am Zehnhoff-Dinnesen et al., 2010). 

Afasi 

Förvärvad språkstörning till följd av hjärnskada eller neurologisk sjukdom drabbar främst 

vuxna och benämns afasi. Funktionshindret drabbar en eller flera modaliteter av språket i 

varierande grad, beroende till viss del på skadelokalisation (Ahlsén, 2006). Hos äldre är risken 

för omfattande kommunikationssvårigheter stor, då afasi i kombination med bland annat 

hörselnedsättning, synrubbningar och kognitiva svårigheter kan förvärra symptomen 

ytterligare (Am Zehnhoff-Dinnesen et al., 2010). 

Att drabbas av afasi tillhör inte det normala åldrandet, utan uppkommer till följd av 

neurologiska orsaker, främst av stroke men även av trauma mot hjärnan, hjärntumör eller 

demens (Ahlsén, 2006). Beroende på skadelokalisation och skadans utbredning kan språklig 

förmåga drabbas på olika sätt till följd av exempelvis stroke. Återhämtningen efter afasi är 

individuell och beror ofta på vilka språkliga förmågor som drabbats (Thompson & den 

Ouden, 2008). Vid afasi på grund av demenssjukdom är prognosen mer negativ och afasin är 

oftast progredierande (Amici, Gorno-Tempini, Ogar, Dronkers, & Miller, 2006). Språkliga 

svårigheter är vanliga som ett av de första tecknen vid mild demens, bland annat anomi, 

omskrivningar, yttranden av osammanhängande meningar samt reducerat talflyt. Då 

sjukdomens svårighetsgrad tilltar försämras dessa förmågor allt mer (Amici et al., 2006; 

Ashley et al., 2006) och vid svår demens är språklig förståelse och uttrycksförmåga avsevärt 

försämrad (Drivdal Berentsen, 2010). 

Sväljning 

Att äta och svälja kräver en komplex koordination av flera funktioner som är både 

viljemässiga och autonoma (Svensson, 2010). Den normala sväljprocessen delas upp i olika 

sväljningsfaser som varierar i transporttid beroende på konsistens, volym av bolus samt den 
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viljemässiga kontrollen (J. A. Logemann, 1998; Robbins, Hamilton, Lof, & Kempster, 1992; 

Svensson, 2010).  Salivens inblandning vid ätande och sväljning har stor betydelse och dess 

funktioner är bland annat att fukta slemhinnor och blanda upp bolus till en lättare konsistens 

(J. A. Logemann, 1998; Svensson, 2010). 

Sväljpåverkan hos äldre 

Sväljprocessen förändras med stigande ålder, exempelvis på grund av minskad 

salivproduktion, muskelatrofi, minskad rörlighet i lederna, långsammare reaktionsförmåga 

och avtagande känsel och smak (Svensson, 2010). Åldersförsämringar leder till att 

sensomotorisk koordination i munhålan försämras (Ekberg & Feinberg, 1991) samt att 

sväljprocessen blir långsammare (Robbins et al., 1992). Vidare sker även en ökning i 

förekomst av penetration vid sväljning av flytande konsistenser (Daggett, Logemann, 

Rademaker, & Pauloski, 2006), vilket innebär att bolusmaterial når in i laryngeala vestibulen 

men inte nedanför stämbandsplan (Robbins et al., 1992). Minskad styrka i tungmuskulaturen 

bidrar till minskat tryck under sväljning, vilket gör att äldre kan vara mer sårbara för sådant 

som kan störa sväljprocessen (Nicosia et al., 2000). Trots att äldre ofta har fler avvikande 

funktioner vid sväljning (Svensson, 2010) medför de förändrade funktionerna inte någon 

nedsättning av sväljningen (Ekberg & Feinberg, 1991; Svensson, 2010) och är lika säker hos 

en frisk äldre person som hos yngre. Normala åldersförändringar får betydelse först vid ett 

sjukligt tillstånd (Svensson, 2010). Bedömningen av dysfagi hos äldre försvåras av att det inte 

tydligt går att differentiera mellan en åldersmässig och en sjukdomsbaserad 

funktionsförändring (Ekberg & Feinberg, 1991; Paterson, 1996). 

Dysfagi 

Dysfagi är den medicinska termen för svårigheter med sväljning, som innebär en störning av 

sväljningsprocessen någonstans från mun till magsäck (Gustafsson & Tibbling, 1991; 

Svensson, 2010). Med dysfagi avses både självupplevda symtom och avvikelser vid 

undersökning. Det är ingen etiologisk diagnos, utan kan ha flera olika orsaker, till exempel 

avvikande motorik, känsel eller koordination samt svårigheter att hantera och förflytta föda, 

dryck, saliv eller mediciner. Dregling, tuggsvårigheter, bolusrester efter sväljning, 

felsväljning och upphakningskänsla brukar inkluderas i begreppet (Svensson, 2010). Det finns 

tre tydliga indikationer på dysfagi; det tar längre tid att äta; hosta, harkling eller att sätta i 

halsen; och en känsla av att mat har fastnat i halsen (Roy et al., 2007). Perceptuella tecken på 
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att bolus nått stämbandsnivå är röstpåverkan, såsom gurglig eller hes röst (Murry & Carrau, 

2006; Svensson, 2010). 

Aspiration innebär att material som sväljs fel når ner i larynx och nedanför stämbandsplan 

(Robbins et al., 1992). Hos personer med pneumoni och dysfagi kan infektionen tyda på 

aspirationspneumoni, vilket är viktigt att identifiera för det kliniska omhändertagandet. Bland 

inneliggande geriatriska patienter hade 55 % av patienterna med pneumoni även dysfagi, hos 

cirka hälften av patienterna fanns en initial misstanke om aspiration (Cabre et al., 2010). Den 

orala munhygienen är också viktig och påverkar risken för pneumoni, då aspiration av 

plackämnen innebär en kraftigt förhöjd risk för aspirationspneumoni (Wårdh, 2010).  

Prevalensen för dysfagi bland äldre varierar i olika studier mellan cirka 8 – 35 %. Dessa 

undersökningar skiljer sig åt avseende både nationella skillnader och skillnader i 

undersökningspopulationen, metod samt vilken typ av dysfagi som avses (Chen, Golub, 

Hapner, & Johns, 2009; Lindgren & Janzon, 1991; Roy et al., 2007; Tibbling & Gustafsson, 

1991; Turley & Cohen, 2009; Westergren, Unosson, Ohlsson, Lorefalt, & Hallberg, 2002). På 

äldreboenden kan prevalensen vara högre och har visats vara 40 % (Helldén & Sjölund, 

2009). Många äldre med dysfagi söker inte vård för sina besvär.  Det finns även en risk att 

svårigheter med sväljning inte uppmärksammas av vårdpersonal om inte besvären är mycket 

uttalade (Ekberg, Hamdy, Woisard, Wuttge-Hannig, & Ortega, 2002; Lindgren & Janzon, 

1991; Tibbling & Gustafsson, 1991). 

Ett stort antal sjukdomar kan leda till sväljsvårigheter, exempelvis stroke, degenerativa 

sjukdomar, neurogena sjukdomar och tumörer (Svensson, 2010). Även strukturella orsaker, 

infektioner och post-operationella komplikationer kan orsaka dysfagi (Paterson, 1996). Vidare 

är esofageal reflux, stroke, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), kronisk smärta, allvarligt 

trauma mot rygg, nacke eller huvud samt artrit tillstånd som visat sig vara mer frekvent 

förekommande bland personer som har eller har haft sväljsvårigheter (Roy et al., 2007).  

Hälsorelaterad livskvalitet hos äldre 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som följande: “Health is a state of 

complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or 

infirmity” (the Constitution of the World Health Organization, 1948).  Att skilja mellan hälsa 

och livskvalitet är komplicerat. WHO beskriver hälsa med hjälp av begreppet välmående. Ett 

vedertaget antagande är att begreppen välmående och hälsa hör ihop, men att välmående kan 

antas som den psykiska upplevelsen av sin egen hälsa (Medin & Alexandersson, 2000). 
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Livskvalitet är rimligtvis mångfaldigt och i själva verket beroende av många faktorer, såväl 

personliga som miljömässiga (Grimby, 1995).  

Hälsorelaterad livskvalitet (HRQL) inbegriper aspekter av en människas förmågor som har 

effekt på ett fullvärdigt liv samt aspekter som kan påverka hälsan, till exempel inkomst och 

omgivning. Utfallen av HRQL används allt oftare för att kunna utveckla hälso- och 

sjukvårdsarbetet och förbättra hälso- och sjukvårdens syn på hur ett tillstånd eller sjukdom 

påverkar patienten (Guyatt, Feeny, & Patrick, 1993).  

HRQL hos äldre 

Bland äldre har mentala funktioner visat sig vara viktigast för hälsa och livskvalitet (Grimby, 

1995). Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) visade bland annat att fler äldre har drabbats 

av långvariga sjukdomar, men har inte hindrat eller besvärat deras dagliga liv (Ringbäck 

Weitoft, Ericsson, & Fastbom, 2009).  Grimby (1995) undersökte äldre personers livskvalitet i 

samband med olika sjukdomstillstånd. Generellt skattades livskvaliteten som god, men 

försämrades ju fler diagnoser deltagaren hade. Först när hälsotillståndet var avsevärt nedsatt 

påverkades sociala och emotionella dimensioner. 

HRQL vid kommunikativa svårigheter 

Patienter som har olika sjukdomar eller tillstånd som påverkar kommunikationen, såsom afasi, 

dysartri eller annan talproblematik, skattar sin hälsorelaterade livskvalitet som låg (Craig, 

Blumgart, & Tran, 2009; Hilari & Byng, 2009; Teasdale & Engberg, 2005). Det sociala 

samspelet vid kommunikationssvårigheter blir mer inskränkt och personerna upplever 

kommunikationen som belastande, vilket leder till att de flesta undviker sociala situationer 

utöver kontakt med de allra närmaste (Yorkston, Beukelman, Strand, & Bell, 1999). De 

aspekter personer med kommunikativa svårigheter oftast skattar lägst vid mätningar av hälsa 

och livskvalitet är psykosociala och emotionella funktioner (Craig et al., 2009; Hilari & Byng, 

2009; Teasdale & Engberg, 2005) samt att de upplever sänkt självständighet och social 

delaktighet (Cruice, Worrall, & Hickson, 2011; Ross & Wertz, 2003). Detta påverkar därmed 

individens upplevelse av livskvalitet negativt (Craig et al., 2009; Hilari & Byng, 2009; 

Teasdale & Engberg, 2005). Ju gravare kommunikationssvårigheter en person har, desto mer 

inskränkt tenderar självskattad livskvalitet bli (Hilari & Byng, 2009). Välmåendet hos äldre 

med afasi påverkas. Därmed är det viktigt att personal identifierar sänkt välmående (Cruice et 

al., 2011) och att logopedisk intervention inriktar sig på situationsspecifika situationer och 

social delaktighet (Ross & Wertz, 2003). 
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HRQL vid sväljsvårigheter  

En stor andel personer med dysfagi har nedsatt livskvalitet som en följd av sina 

sväljningsbesvär (Chen et al., 2009; de Luis et al., 2006; Ekberg et al., 2002; Turley & Cohen, 

2009). Tillståndet kan medföra negativa sociala och psykologiska konsekvenser (Ekberg et 

al., 2002; Marik & Kaplan, 2003; Tibbling & Gustafsson, 1991; Turley & Cohen, 2009).  

Dysfagi kan ha stor negativ effekt på olika livsaspekter och ses som ett handikapp 

(Gustafsson & Tibbling, 1991). Även personer med Parkinsons sjukdom kan ha sänkt 

livskvalitet som en direkt påverkan av sväljsvårigheterna. Ålder relaterat till 

sväljningsförmåga har ingen signifikant inverkan på livskvaliteten, då friska äldre skattar sin 

sväljningsrelaterade livskvalitet lika som friska yngre, trots en påvisad högre frekvens av 

symtom relaterade till sväljsvårigheter hos de äldre (Leow, Huckabee, Anderson, & Beckert, 

2010). 

Screening 

Screening som mätningsmetod innebär att undersökaren letar efter förekomst av en eller flera 

aspekter (Brookshire, 2007).  Syftet är att identifiera patienter med hög risk för en viss 

problematik (Logemann, Veis, & Colangelo, 1999). Ifall förekomst av svårighet uppkommer 

ska screeningundersökningen ligga till grund för remiss till specialistundersökning för att 

diagnostisera typ och grad av svårigheter (Brookshire, 2007; Perry, 2001).  

Initialt kan screening av språkliga förmågor genomföras, för att därifrån kunna gå vidare 

med fullständig testning och diagnostisering (Ashley et al., 2006). Vid screeningen är syftet 

att få en generell uppfattning av patientens språkliga och kommunikativa förmåga och 

eventuella brister (Brookshire, 2007). Screening av sväljning är ett kliniskt tillvägagångssätt 

för att upptäcka indikationer på neurologisk dysfunktion eller aspirationsrisk vid 

sväljningsprocess (Perry, 2001). Screeningen kan även baseras på intervjufrågor av patienten 

(Svensson, 2010).  
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Syfte 

Syftet är att undersöka förekomst av tal-, språk- och sväljsvårigheter hos äldre som vårdas på 

geriatrisk avdelning. 

Frågeställningar 

- Hur stor andel av patienter på geriatrisk avdelning har tal-, språk- och/eller 

sväljsvårigheter?  

- Kan orofaciala svårigheter hos dessa patienter relateras till tal-, språk- och/eller 

sväljsvårigheter? 

- Upplever patienterna att eventuella tal-, språk- och/eller sväljsvårigheter 

påverkar deras livskvalitet?  

Metod 

Undersökning av tal-, språk- och sväljförmåga gjordes i en tvärsnittsstudie genom screening.  

Datainsamling skedde på fyra geriatriska avdelningar i två olika landsting. Avdelningarnas 

omvårdnadsinriktningar var allmängeriatrik, strokerehabilitering samt ortopedi. På de 

allmängeriatriska avdelningarna samt den ortopediska avdelningen fanns ingen logoped 

tillgänglig och enligt samtal med verksamhetschefer kunde det stundtals vara besvärligt att 

snabbt få tag på logoped vid behov av insatser. På strokerehabiliteringsavdelning fanns 

samarbete med logoped från logopedmottagning. 

Pilotstudie   

Initialt gjordes en pilotstudie med syfte att undersöka intra- och interbedömarreliabilitet 

mellan författarna samt att diskutera, och vid behov modifiera, screeninginstrumenten och 

förfarande inför huvudstudien. Fem patienter på en allmängeriatrisk avdelning deltog och 

samtliga besök filmades. Instrumenten ansågs ge tillräcklig och god information och endast 

små modifikationer i förfarandet gjordes, exempelvis hur instruktioner skulle ges och val av 

konsistenser för screening av sväljning.  

Testningar av reliabilitet gjordes utifrån bedömningar av fyra av deltagarna. Initialt 

undersökte författarna två deltagare var och en vecka senare genomförde båda författarna 

upprepad bedömning av samtliga fyra deltagare från inspelningarna. Interbedömarreliabilitet 

beräknades på författarnas individuella bedömningar utifrån inspelning, och var mellan 

författarna 78 % för NOT-S, 70 % för screening av tal, 91 % för språklig screening och 100 % 
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för SSA. Ingen ny reliabilitetsberäkning gjordes för screening av tal, trots något låg 

reliabilitet, men för att öka samstämmigheten genomfördes en gemensam analys av 

talmaterial tillhandahållet av logopedprogrammet. Författarnas respektive 

intrabedömarreliabilitet var för NOT-S 89 % och 85 %, språklig screening 95 % och 97 %, 

screening av tal 100 % och 75 % samt SSA 100 % hos båda.  

Urval och deltagare 

Muntligt godkännande från avdelningschefer inhämtades för att få tillgång att läsa 

patienternas journaler. Urvalet utgick därefter från journaler samt i samråd med personal. 

Deltagarurvalet och datainsamling skedde under totalt 7 veckor på de fyra avdelningarna tills 

önskat antal deltagare var uppnått. 

Inklusionskriterier: 

- 65 år eller äldre  

- vårdas på geriatrisk avdelning 

Exklusionskriterier:   

- grav demens  

- sänkt vakenhetsgrad, det vill säga är vaken mindre än 15 minuter åt gången  

- grav syn- och/eller hörselnedsättning som hindrar deltagande i undersökning 

- ej svensktalande i behov av tolk 

- svårigheter som hindrar patienten från att kunna godkänna deltagande i studien 

Patienterna som föll inom ramen för urval till studien informerades muntligt och skriftligt 

och godkände deltagande skriftligt (se bilaga 1) eller muntligt genom ljudinspelning.  

Totalt deltog 42 personer i studien, 27 kvinnor (64 %) och 15 män (36 %), av 70 

tillfrågade. Medelåldern var 83 år. Deltagarspecifika data för kön och ålder presenteras i tabell 

3. 
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Tabell 3. Könsfördelning och ålder bland deltagare och avdelningar. 

 Samtliga 

deltagare 

N=42 

Allmän geriatrik 

n=27 

Stroke-rehab 

n=7 

Ortopedi 

n=8 

Fördelning (%) 

Kvinnor 

Män 

100 

64 

36 

64 

52 

48 

 

17 

71 

29 

 

19 

100  

0  

Medelålder 

Kvinnor 

Män  

 

Ålder, median 

(spridning) 

83 

83 

82 

 

83  

(66-96) 

85 

87 

83 

 

85  

(68-96) 

80 

83 

74 

 

81  

(66-87) 

76 

76 

0,0 

 

76  

(73-81) 

 

Samtliga deltagare talade svenska och använde inga kommunikationshjälpmedel, utöver 

hörapparat eller synhjälpmedel. En deltagare hade ett annat språk än svenska som första 

språk. 

Av deltagarna intog 93 % ett eller flera läkemedel som enligt 

Läkemedelsindustriföreningens Service AB (2011) kan ge biverkningar i munhålan/svalget. 

De intog i medel 9,2 läkemedel, spridning mellan 3-20, och hade i medel 5,6 sjukdomar med 

en spridning mellan 2-10 sjukdomar. De tre vanligast förekommande typerna av sjukdomar 

hos deltagarna var enligt journal hjärt-kärlsjukdom (71 %), problematik i rörelseapparaten (41 

%) samt endokrina sjukdomar (33 %).  

I Figur 1 presenteras de sjukdomar som förekom hos deltagarna enligt journalanteckningar 

som kan ha betydelse för tal, språk och/eller sväljning. Den vanligaste typen av sjukdomar var 

cerebrala skador, 31 %, följt av andningssvårigheter som förekom hos 24 % av patienterna. 

 

 
Figur 1. Förekomst av sjukdomar och besvär hos deltagare enligt journal 
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Antalet deltagare som hade egna tänder var 43 % (18 stycken), 45 % (19 stycken) hade 

hel- eller delprotes och 5 % (2 stycken) hade implantat. Ingen deltagare som screenades 

saknade tänder helt. 

Bedömningsinstrument  

De screeninginstrument som användes för att undersöka tal-, språk- och sväljningsförmåga 

var Nordiskt Orofacialt Test-Screening (NOT-S) (Bakke et al., 2007), delar ur A-ning för 

språklig screening (Lindström & Werner, 1995) samt Standardized Swallowing Assessment 

(SSA) (Westergren, 2002). Screening av tal baserades på övriga screeninginstrument, se tabell 

4.  

 

Tabell 4. Översikt av screeninginstrument samt vilka områden som ingår 

 

 

Val av de olika screeninginstrumenten gjordes i samråd med handledare, samt kliniskt 

verksamma logopeder. Även orofacial funktion undersöktes med NOT-S. Undersökning av 

hälsorelaterad livskvalitet gjordes med Hälsoenkät SF-12 (Sullivan, Karlsson, & Taft, 1997).  

Tal 

För screening av tal valdes sex parametrar för perceptuell analys som enligt Ashley et al. 

(2006) har relevans för talproduktion (se bilaga 2) av talade delar i språklig screening, samt 

avsnittet ”Tal” ur NOT-S (Bakke et al., 2007). Om deltagare hade svårigheter i både NOT-S 

och i en eller flera av de sex parametrarna bedömdes förekomst av svårigheter som ja (= 1). 

Om deltagaren endast uppvisade avvikelser i uppgiften för diadockokinesi (ur NOT-S) 

bedömdes detta inte som en talsvårighet (= 0). I samband med genomförande av NOT-S och 

språklig screening spelades deltagarna in för att möjliggöra upprepad analys av talet och 

konsensusdiskussion.  

Screeninginstrument  Tal Språk Sväljning 

Språklig screening x x  

NOT-S x  x 

SSA   x 



 

17 

 

Språk 

Som språkligt screeninginstrument (se bilaga 3) valdes delarna A1, A3, B3, C5, D5 samt E3 

ut ur Neurolingvistisk afasiundersökning A-ning, vilket är ett statistiskt utvärderat och 

reliabilitetstestat instrument. Bilder och textkorten kopierades upp till ett större format och 

författarna använde ett tydligt och långsamt tal genomgående vid undersökningen. Poäng 

beräknades liknande principen i manualen för A-ning, där varje del poängsätts och summeras 

till en totalpoäng, vilken i A-ning är 220 (Lindström & Werner, 1995), medan totalpoängen 

för screeningens valda delar var 30. Utifrån totalpoäng räknas en medelpoäng ut. Lägre 

medelpoäng indikerar större svårigheter och högsta möjliga medelpoäng (5,0) innebär därmed 

inga svårigheter. Poäng mellan 4,2 och 4,7 bedöms som lindrig afasi enligt manualens tabell 

för grad av afasi (Lindström & Werner, 1995, s. 41) och dess medelvärde för lindrig afasi är 

4,5. Detta medelvärde användes som gränsvärde, således bedömdes poäng av språklig 

screening från 0 till 4,5 som förekomst av svårighet (= 1) och 4,6 till 5,0 poäng som icke 

förekomst av svårighet (= 0). Deskriptiv analys av de olika modaliteterna gjordes för de 

resultat som låg inom variationen 4,2 och 4,7 poäng.   

Sväljning 

Screeninginstrumentet SSA (Standardized Swallowing Assessment), översatt och modifierat 

av Westergren (2002) (se bilaga 4), användes för screening av sväljningsförmåga. Beroende 

på utfall ska vattensväljning enligt formuläret följas upp med måltidsobservationer enligt 

”Konsistenstrappan” (Westergren, 2002). Konsistenstrappan innebär en gradvis ökning från 

tunnflytande till normalkost (Øverby, 1993). Baserat på detta användes utöver vatten även 

soppa, kräm och kex, för att motsvara en måltidsobservation. Vid någon form av noterad 

problematik enligt formuläret bedömdes förekomst av sväljsvårigheter, till exempel hosta, 

tydliga problem med tuggning eller svårigheter enligt deltagaren själv (= 1). Om personen 

hade grava svårigheter med vattensväljning stoppades undersökningen. Om patienten 

uppvisade lindriga svårigheter fortskred undersökningen enligt konsistenstrappan. Vid 

svårigheter med vatten, soppa eller kräm fortskred inte undersökningen med kex. Deltagare 

som inte kunde medverka i testning men hade dysfagi enligt journal inkluderades i resultatet. 

Avsnittet ”Tuggning och sväljning” ur NOT-S analyserades och deltagarnas subjektiva 

sväljsvårigheter jämfördes med den objektiva screeningen av sväljning. 
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Orofacial funktion 

Med NOT-S undersöktes även orofaciala funktioner.  Screeninginstrumentet är normerat på 

personer från 3-86 år och har totalpoängen 12 där en högre poäng indikerar större orofacial 

dysfunktion. Instrumentet består av en intervju- samt en undersökningsdel med sex avsnitt 

vardera. Avsnitten innehåller två till fyra frågor/uppgifter och avvikelse på en fråga/uppgift 

ger poäng för hela avsnittet. Enligt normering är medelpoäng 0,4 och vidden 0-2 poäng. 

Bedömning av samtliga avsnitt i både intervju- och undersökningsdel gjordes och jämfördes 

med normering. 

Hälsorelaterad livskvalitet 

Hälsoenkäten The Short Form -12 är en nedkortad version av SF-36 och består av tolv frågor 

fördelade inom två sammanfattningsmått, Physical Health (PCS) och Mental Health (MCS). 

Uträkning av dessa mått gjordes med hjälp av manual (Sullivan et al., 1997) och en högre 

poäng indikerar bättre hälsa, se tabell 9 för normeringsgruppernas poängintervall. Jämförelse 

gjordes med normering samt i korrelationsberäkningar med övriga screeninginstrument. 

Tillvägagångssätt 

Deltagarna undersöktes på sina rum eller på en avskild plats på avdelningen. De som var 

sängliggande positionerades så upprätt som möjligt. Screeningsgenomförandet började med 

NOT-S, språklig screening, SSA och sist SF-12. I en del fall modifierades 

undersökningsstrukturen och SF-12 genomfördes före SSA. Inspelning av talmaterial gjordes 

med Micro Track II Professional 2-Channel Mobile Digital Recorder. Total tid för 

undersökningen var cirka 45 min och en paus togs om deltagaren var i behov av det. Efter 

genomförd undersökning skrevs en journalanteckning om deltagandet.  

Analysmetod  

Data sammanställdes och analyserades i huvudsak med deskriptiv statistik och valda delar 

undersöktes med sambandskorrelationer med Spearman’s rho. Statistiska uträkningar gjordes 

i Microsoft Excel 2003/-2007 samt med SPSS © Windows Version 19.0. Vid beräkningar 

dokumenterades förekomst respektive icke förekomst av tal-, språk- och sväljsvårigheter med 

1 och 0. Likaså användes 0 för icke förekomst och 1 för förekomst enligt journal av pneumoni 

och xerostomi/andra besvär i munhålan. Analys av specifik information om varje deltagare 

involverade ålder, kön, sjukdomar, läkemedel samt tandstatus. Information om sjukdomar 
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samt läkemedel och deras biverkningar hämtades från Läkemedelsindustriföreningens Service 

AB (2011). Deskriptiva jämförelser gjordes med normer för NOT-S samt SF-12. Förekomsten 

av eventuella korrelationer undersöktes mellan samtliga bedömningsinstrument samt mellan 

valda delar ur screeningen och deltagarspecifika uppgifter.  

Etiska överväganden 

Samtliga protokoll som användes vid undersökning avidentifierades och kodades. 

Personnummer och kod sammanställdes i en kodnyckel, som endast hanterades av författarna 

och förvarades inlåst. Kodnyckeln makulerades efter avslutad studie. Inspelningar av tal 

gjordes med upptagningsutrustning som endast hanterades av författarna och överfördes 

regelbundet för slutlig förvaring. 

Information om deltagares resultat diskuterades endast mellan författare och handledare 

och förmedlades inte till deltagare, vårdpersonal eller anhöriga, förutom i fall där deltagare 

uppvisade svårigheter med sväljning som inte uppmärksammats av vårdpersonal, då ansvarig 

läkare informerades.  

Sjukhusmiljön samt sjukdomstillstånd kan orsaka förvirringstillstånd hos patienter som kan 

godkänna deltagande och sedan inte minnas det. För att undvika missförstånd informerades 

samtlig personal på avdelning innan studien startade (se bilaga 5), ansvarig sjuksköterska för 

aktuell patient och en journalanteckning om deltagande skrevs efter avslutad undersökning. 

Det avidentifierade materialet arkiveras i minst fem år efter avslutad studie på 

logopedprogrammet i Linköping. 

Resultat 

Utav deltagarna hade 33 % (14 stycken) enligt deltagaren själv, journal eller anhörig tidigare 

eller nuvarande svårigheter med tal, språk och/eller sväljning. Tolv deltagare hade svårigheter 

med sväljning, två hade språkliga svårigheter och en hade talsvårigheter. Tre deltagare på 

Strokerehabiliteringsavdelningen hade enligt journal remiss till eller hade tidigare träffat 

logoped och på allmängeriatrisk avdelning hade en deltagare i samband med inläggning 

undersökts av logoped.  

I tabell 5 redovisas förekomst av svårigheter samt skillnader mellan avdelningar och kön. 

Totalt hade 64 % (27 stycken) av deltagarna en eller flera svårigheter av de screenade 

funktionerna, och svårigheter förekom i lika hög grad hos kvinnorna som hos männen. Högst 

förekomst av en eller flera svårigheter fanns på allmängeriatriska avdelningarna, där även 
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flest deltagare hade tal- språk- och sväljsvårigheter. Tal- och språksvårigheter var vanligast 

förekommande bland deltagarna på de allmängeriatriska avdelningarna (41 respektive 44 %) 

och över hälften av de undersökta deltagarna på strokerehabiliteringsavdelningen hade 

sväljsvårigheter (58 %). Den ortopediska avdelningen hade lägst förekomst av samtliga 

screenade områden och männen hade lägst förekomst av tal- och sväljsvårigheter. 

 

Tabell 5. Fördelning (%) av svårigheter bland samtliga deltagare (A) samt andel med 

svårigheter fördelat på de olika avdelningarna (B). 

 

A) 

 En, eller flera 

svårigheter, 

n = 42 

Tal-

svårigheter, 

n =42 

Språkliga 

Svårigheter, 

n = 40 

Svälj- 

Svårigheter, 

n = 41 

Alla 

avdelningar 
N = 42 

Totalt 

Kvinnor 

Män 

64 

31 

33 

33  

25  

12  

40 

15 

25 

37  

24  

12  

 

 

B) 

 

  

En, eller flera 

svårigheter, 

n = 27 

 

Tal-

svårigheter, 

n = 14 

 

Språkliga 

svårigheter, 

n = 16 

 

Svälj- 

svårigheter, 

n = 15 

Allmän  
n = 27  

 

 

Ortoped  
n = 8 

 

 

Strokerehab  
n = 7 

Totalt 

Kvinnor 

Män 

 

Totalt 

Kvinnor 

Män 

 

Totalt 

Kvinnor 

Män 

70 

30 

40 

 

11 

11 

- 

 

19 

11 

7 

71 

21 

50 

 

0 

0 

- 

 

38 

21 

7 

69 

19 

50 

 

13 

13 

- 

 

29 

6 

13 

60 

40 

20 

 

13 

13 

- 

 

28 

13 

13 

 

I tabell 6 presenteras poängfördelningen för NOT-S och Språklig screening (medelpoäng 

och standardavvikelse) med skillnader mellan avdelningar och kön. Lägst respektive högst 

medelvärde vid språklig screening uppnåddes bland deltagare från allmängeriatriska 

respektive ortopedisk avdelning. Deltagarna på ortopedisk avdelning uppnådde dessutom 

lägst medelvärde i NOT-S, medan högsta medelvärdet i NOT-S återfanns bland deltagare på 

strokerehabiliteringsavdelningen. 
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Tabell 6. Poängfördelning av NOT-S totalpoäng och språklig screening, samt skillnader 

mellan avdelningar och kön, medelvärde (standardavvikelse) 

  Språklig screening, 

n=40 

NOT-S,  

n=42 

Alla avdelningar 
N = 42 

 

 

Allmängeriatrik  
n = 27 

 

 

Ortoped  
n = 8 

 

 

Strokerehab  
n = 7 

Totalt 

Kvinnor 

Män 

 

Totalt 

Kvinnor 

Män 

 

Totalt 

Kvinnor 

Män 

 

Totalt 

Kvinnor 

Män 

4.5 (0.6) 

4.7 (0.4) 

4.1 (0.7) 

 

4.3 (0.7) 

4.6 (0.5) 

4.2 (0.7) 

 

4.8 (0.3) 

4.8 (0.3) 

- 

 

4.6 (0.5) 

4.8 (0.3) 

4.0 (0.1) 

3.3 (2.6) 

3.1 (2.8) 

3.5 (2.1) 

 

3.5 (2.2) 

3.5 (2.3) 

3.5 (2.5) 

 

1.8 (2.3) 

1.8 (2.3) 

- 

 

4.1 (3.7) 

4.4 (4.4) 

3.5 (2.1) 

 

Tal 

Av samtliga deltagare (N=42) hade 41 % (17 stycken) en eller flera avvikande 

talparametrar vid perceptuell analys. I NOT-S avsnitt ”Tal” fanns avvikelser hos 38 % (16 

stycken). Deltagare med identifierade avvikelser i både NOT-S och screening av tal bedömdes 

ha talsvårigheter, 33 % (14 stycken). Av dessa deltagare hade 12 stycken, 86 %, enligt journal 

sjukdomar som kan ge upphov till talsvårigheter. I figur 1 redovisas noterade parametrar vid 

screening av tal. De flesta deltagare uppvisade otydlig artikulation, svårförståelighet och 

avvikande diadockokinesi. I parametern ”övrigt” hade två av deltagarna problematik med 

tandprotes.  
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Figur 1. Noterade parametrar (en eller flera) hos deltagare med talsvårigheter. 

Språk 

Totalt 40 deltagare medverkade i språklig screening (N=40). Två personer avbröt 

undersökningen, varav en angav synsvårigheter som skäl och en av personerna hade språkliga 

svårigheter enligt journalen. I figur 2 presenteras poängfördelningen, med gränsvärdet (4,5) 

samt övre (4,7) och nedre (4,2) gräns för lindrig afasi enligt Lindström och Werner (1995). 

Medelvärdet bland deltagarna för den språkliga screeningen var 4,5 med spridningen 2,8–5,0 

(SD 0,6).  

 

 
Figur 2. Fördelning av afasiindex bland deltagarna i förhållande till gränsvärdet samt 

poängvidd för lindrig afasi enligt Lindström och Werner (1995).   

 

Enligt gränsvärdet 4,5 poäng hade 40 % (16 stycken) av deltagarna språkliga svårigheter. 

Medelpoäng hos deltagare med språkliga svårigheter var 3,9 och deltagare utan språkliga 
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svårigheter hade medelpoäng 4,9. Hos 69 % (11 stycken) av deltagarna med språkliga 

svårigheter förekom demens, kognitiva svårigheter eller någon form av cerebral skada enligt 

journal. 

Enligt den manual som finns för A-ning (Lindström & Werner, 1995) har personer med 

lindrig afasi ett afasiindex mellan 4,2 och 4,7 poäng. De 9 deltagare med poäng inom detta 

intervall låg därmed nära gränsvärdet, 2 stycken av dessa låg över och 7 stycken under 

gränsvärdet. Deltagare med 4,2–4,5 poäng hade avdrag på samtliga delar, främst repetition, 

hörförståelse och läsförståelse medan poängavdrag bland de med 4,6–4,7 poäng var för 

delarna namn, repetition och hörförståelse. 

Sväljning 

Tre deltagare medverkade inte i undersökningen, varav två hade dysfagi enligt journal och 

inkluderades därmed i beräkningen av förekomst eller ej (N = 41).  Totalt hade 37 % (15 

stycken) av deltagarna dysfagi enligt sammanställning av resultaten från SSA inklusive 

deltagare med konstaterad dysfagi. En övervägande majoritet av dessa deltagare, 87 % (13 

stycken), hade enligt journal någon sjukdom som kan ge upphov till sväljsvårigheter. 

Utifrån NOT-S avsnitt ”Tuggning och sväljning” upplevde 45 % (19 stycken) subjektiva 

besvär med tuggning och/eller sväljning. 

I figur 3 redovisas noterade parametrar som deltagarna uppvisade vid undersökning med 

SSA. Tuggproblem, osäker sväljning, hostningar och röstpåverkan var vanligast 

förekommande bland de med sväljsvårigheter. 

 

 
Figur 3. Noterade svårigheter (en eller flera) hos antal deltagare med sväljsvårigheter enligt 

SSA. 
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Orofacial funktion  

Samtliga deltagare medverkade i NOT-S, n = 42. Medelvärdet var 3,3, vilket var något högre 

än normering som hade max 2 poäng. Spridningen var från 0 till 11 poäng (SD 2,6). 

Intervjudelens medelvärde var 1,7 med spridning 0-6 poäng (SD 1,5) och 

undersökningsdelens medelvärde var 1,7 med spridning 0-5 poäng (SD 1,6).  

Deltagarnas avsnittspoäng från NOT-S intervju- respektive undersökningsdel jämfördes 

med normering (Bakke et al., 2007). I figur 4 redovisas NOT-S intervjudel där flertalet 

deltagare hade poäng på ”Andning”, ”Tuggning och sväljning” samt ”Muntorrhet”. 

 
Figur 4. Antal deltagare (%) med avvikelse i NOT-S intervjudel jämfört med normering 

(Bakke et al., 2007). 

 

I figur 5 presenteras NOT-S undersökningsdel, där deltagarna hade högre frekvens av 

poäng än normeringen i avsnitten ”Ansikte i vila”, ”Oralmotorik” och ”Tal”.  

 
Figur 5. Antal deltagare (%) med avvikelse i NOT-S undersökningsdel jämfört med 

normering (Bakke et al., 2007). 
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Samband mellan screeninginstrument 

I tabell 7 presenteras korrelationsberäkningar av svårigheter utifrån screeninginstrumenten. I 

korrelationsberäkningar med sväljsvårigheter har även de patienter tagits med som hade 

dysfagi enligt journal men inte deltog i screening av SSA. Signifikanta samband på 

signifikansnivå p <0.01, fanns mellan NOT-S totalpoäng och samtliga screenade svårigheter, 

NOT-S intervjudel och språk- och sväljsvårigheter samt mellan NOT-S undersökningsdel och 

talsvårigheter. Sväljsvårigheter hade samband med både språksvårigheter samt NOT-S 

undersökningsdel på signifikansnivå p <0.05. 

 

Tabell 7. Korrelationer med Spearman’s rho mellan poäng i NOT-S samt upptäckta 

svårigheter från screeninginstrumenten 

 Talsvårigheter Språksvårigheter Sväljsvårigheter 

Talsvårigheter 

Språksvårigheter 

Sväljsvårigheter 

NOT-S totalpoäng 

NOT-S intervju 

NOT-S undersökning 

   1 

.196 

.201 

.534** 

.182 

.683** 

.196 

   1 

.354* 

.432** 

.576** 

.219 

.201 

.354* 

   1 

.487** 

.498** 

.337* 

** p <0.01 * p <0.05 

 

I tabell 8 presenteras sambandsanalys mellan tal- respektive sväljsvårigheter och utvalda 

avsnitt från NOT-S och deltagarspecifika uppgifter. Signifikanta samband fanns mellan NOT-

S avsnitt ”Tuggning” och sväljning” och sväljsvårigheter samt mellan talsvårigheter och 

NOT-S avsnitt ”Tal”. Samband med orala besvär, såsom tandstatus eller xerostomi enligt 

NOT-S och journal, kunde inte påträffas (p <0.05). 

 

Tabell 8. Korrelationsberäkningar med Spearman’s rho på detaljerad nivå med tal- och 

sväljsvårigheter 

 
Talsvårigheter Sväljsvårigheter 

Avsnittspoäng tuggning och sväljning (NOT-S) 

Avsnittspoäng tal (NOT-S) 

Avsnittspoäng muntorrhet (NOT-S) 

Xerostomi/oral svamp (enligt journal) 

Pneumoni + aspriationspneumoni 

.271 

.901** 

.211 

.171 

-.246 

.310* 

.223 

.264 

.137 

-.280 

** p <0 .01 * p <0.05 
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SF-12 

Av samtliga deltagare besvarade 33 stycken SF-12. I tabell 9 presenteras 

sammanfattningspoäng av PCS (Physichal Health) och MCS (Mental Health) hos deltagare 

och personer i åldrarna 65-74 år och 75 år eller äldre enligt normering (Sullivan et al., 1997). 

Ju högre sammanfattningspoäng, desto bättre hälsorelaterad livskvalitet. Deltagarnas poäng av 

bägge sammanfattningsmåtten var lägre än normeringsgruppernas. 

 

Tabell 9.  Medelvärde i SF-12 hos deltagare jämfört med normering (Sullivan et al., 1997) 

 Medelpoäng SD Vidd 

PCS 

Samtliga deltagare 

 

Deltagare, 65-74 år 

Norm, 65-74 år 

 

Deltagare, 75+ år 

Norm, 75+ år 

 

MCS 

Samtliga deltagare 

 

Deltagare 65-74 år 

Norm, 65-74 år 

 

Deltagare, 75+ år 

Norm, 75 + år 

 

33.4 

 

31.1 

44.5 

 

33.7 

40.3 

 

 

45.0 

 

33.0 

53.7 

 

46.1 

51.5 

 

9.8 

 

3.3 

10.4 

 

10.2 

11.6 

 

 

12.9 

 

13.2 

10.2 

 

12.5 

11.0 

 

14.2–54.9 

 

28.9–34.9 

13.3–63.4 

 

14.2–54.9 

18.0–59.2 

 

 

21.2–64.1 

 

22.3–47.8 

11.7–70.4 

 

21.2–64.1 

214–71.8 

PCS = Physical health Status MCS = Mental Health Status  

Samband hälsorelaterad livskvalitet och tal, språk och sväljning 

Signifikant samband fanns mellan språkliga svårigheter och MCS, r = -,345 (p <0.05), samt 

mellan NOT-S och PCS, r = -,388 (p <0.05). Inga signifikanta samband mellan SF-12 och 

svårigheter av tal och sväljning kunde upptäckas.  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Deltagare på den ortopediska avdelningen hade lägst poäng och lägst förekomst av 

svårigheter inom samtliga undersökta områden, medan deltagare på den allmängeriatriska 

avdelningen hade högst frekvens av tal- och språksvårigheter. Tänkbara orsaker kan vara att 

högst medelålder fanns bland patienterna på allmängeriatriska avdelningar, då en högre ålder 

medför ökad risk för sjukdomar (Dehlin & Rundgren, 2007).  En hög medelålder samt 
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sjukdomstillstånd på grund av cerebral skada, demens eller kognitiv svikt kan vara en 

förklaring till att de språkliga svårigheterna (källa), som var vanligt förekommande på de 

allmängeriatriska avdelningarna. Då stroke ofta ger upphov till svårigheter inom samtliga 

undersökta områden (Svensson, 2010; Ahlsén, 2006; American Speech-Language-Hearing 

Association (ASHA), 2011) hade det varit sannolikt att avdelningen med inriktning på 

strokerehabilitering endast hade högst förekomst av sväljsvårigheter. Även om andelen 

svårigheter skiljde sig åt, så förekom svårigheter inom samtliga områden på alla avdelningar. 

Detta innebär att patienter kan behöva uppmärksammas för svårigheter med tal, språk eller 

sväljning oavsett inriktning på vårdavdelning.  

Tal 

En relativt stor del av deltagarna uppvisade någon form av talsvårighet, 33 %. De vanligaste 

problemen var otydlig artikulation, svårförståelighet, problem med talandning/röststyrka samt 

svårigheter med diadockokinesi. Avvikande talandningsmönster, artikulation och sämre 

förståelighet vid tal är parametrar som delvis kan påverkas av normalt åldrande (Duffy, 2005; 

Shuey, 1989; Wohlert & Smith, 1998), men antas snarare bero på flera olika 

sjukdomstillstånd som kan påverka talförmågan. Hos de allra flesta (86 %) som hade 

förekomst av talsvårigheter fanns sjukdomstillstånd med en tydlig koppling till dessa 

svårigheter. Fler deltagare hade poäng på NOT-S avsnitt ”Tal” (38 %) utan att visa sig ha 

förekomst av talsvårigheter (33 %). Dessa deltagare, två stycken, hade svårigheter endast med 

diadockokinesi. Denna förmåga kan försämras med det normala åldrandet (Parnell & 

Amerman, 1987), liksom förmåga att artikulera snabba yttranden (Ballard et al., 2001). Talet 

hos dessa deltagare kan därmed indikera på normala åldersmässiga förändringar av den 

diadockokinetiska förmågan.  

Korrelationsberäkningar mellan förekomst av talsvårigheter och NOT-S total- och 

undersökningspoäng visade samband, vilket stämmer med litteratur om att orofaciala 

svårigheter har betydelse för talfunktion (Wohlert & Smith, 1998). Xerostomi, som kan 

påverka talförmågan (Holm-Pedersen, 2005), tenderar att upplevas i högre utsträckning bland 

äldre än vad objektiva mätningar visar (Gerdin et al., 2005). Avsnittspoäng i NOT-S vad 

gäller subjektiv upplevelse av muntorrhet hade i korrelationsberäkningar ingen samvariation 

med talsvårigheter bland deltagarna. Inte heller xerostomi eller andra orala besvär enligt 

journal fanns i samband med dessa svårigheter. Således verkar nedsatt oral hälsa hos 

deltagarna i föreliggande studie påverka talet. Tandstatus och löst sittande tandprotes kan 

påverka artikulationen och talets förståelighet (Am Zehnhoff-Dinnesen, Angerstein, & 
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Deuster, 2010) vilket sågs hos två deltagare med talsvårigheter som uppmärksammades med 

parametern ”övrigt” (se figur 1). 

Språk 

Språkliga svårigheter var högst förekommande av de undersökta områdena, 40 %. Hos en del 

deltagare var de språkliga svårigheterna även påtagliga när de skulle läsa och skriva under 

informations- och samtyckesbrev.  

Åldrandet kan innebära att det bli svårare att beskriva ord (Albert et al., 1988). Bland 

deltagarna märktes inte dessa svårigheter nämnvärt i uppgift A3, där de uppmanas svara på 

frågor av typen ”vad gör man med …?”. Emellertid hade personer med uttalade språkliga 

svårigheter lägre medelpoäng samt en större variation på denna uppgift.  

På flertalet uppgifter upprepade ibland deltagarna frågan/påståendet eller bad testledaren 

repetera, vilket författarna stundtals har tolkat som att de behövde mer tid för att kunna svara. 

Detta skulle kunna vara ett tecken på att förståelsen av snabba och/eller grammatiskt 

komplexa meningar försvåras av att arbetsminnets kapacitet minskar med det normala 

åldrandet (Cheung & Kemper, 1992; Glisky, 2007). 

Av de deltagare med språkliga svårigheter hade drygt två tredjedelar, 69 %, sjukdomar 

eller tillstånd som kan påverka den språkliga förmågan, exempelvis stroke och demens. 

Kognitiv förmåga har betydelse för språklig funktion (Cheung & Kemper, 1992; Glisky, 

2007; Kemper et al., 1989; Kemper & Greiner, 2001) och kan försämras med åldrandet 

(Glisky, 2007; Mensen, 2010). Lindrig språklig problematik hos deltagarna kan därmed antas 

bero på kognitiva förändringar till följd av åldrande eller sjukdom. Ju äldre individen blir, 

desto större risk finns för lätta demenstillstånd (Dehlin et al., 2000). Det är således även en 

möjlighet att de med subtila svårigheter som hamnade nära gränsvärdet kan ha en begynnande 

och ännu ej uppmärksammad eller diagnostiserad sjukdom, med språkliga svårigheter som 

följd. Normalt förekommer syn- och hörselnedsättning vid åldrandet (Fagius, 2006; Pickles, 

2008; Pihl, 2010). Dessa nedsättningar kompenseras ofta med hjälpmedel eller utifrån 

ledtrådar i samtalets kontext (Fagius, 2006; Glisky, 2007; Pihl, 2010), men vid dessa 

nedsättningar kan resultaten av den språkliga screeningen ha påverkats. Framför allt antas 

resultaten bland deltagare med poäng inom gränsen för lindrig afasi, 4,2 till 4,7 poäng, bero 

på nedsatt hörsel eftersom de hade låga poäng på uppgifter repetition och hörförståelse. Dessa 

uppgifter erbjöd inga ledtrådar relaterade till sammanhanget, vilket personer med 

hörselnedsättning kan vara i behov av för att kunna tolka (Glisky, 2007). Uppgiften 
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hörförståelse är även synkrävande, vilket innebär att även nedsatt syn kan ha påverkat resultat 

hos dessa.  

Deltagarna på den ortopediska avdelningen hade högre poäng och ett bättre resultat än 

deltagare på övriga avdelningarna i den språkliga screeningen (se tabell 5). Detta kan dels 

bero på lägre medelålder samt att inläggningsorsak främst var ortopedisk och nedsatt 

neurologiskt tillstånd var ovanligt till skillnad mot avdelningarna för allmängeriatrik och 

strokerehabilitering.  

Sammanfattningsvis visade screeningen av språk en stor andel med svårigheter, jämfört 

med att endast två av deltagarna enligt journal, anhöriga eller subjektiv bedömning hade 

språkliga svårigheter. Det är rimligt att anta att patienter med både svåra och mer subtila 

svårigheter riskerar att inte tillgodogöra sig viktig information under sjukhusvistelsen om de 

inte uppmärksammas.  

Sväljning 

Totalt hade 37 % av deltagarna sväljsvårigheter. Detta överrensstämmer med tidigare 

rapporterad högre prevalens bland äldre, 32,5 % (Lindgren & Janzon, 1991) och 35 % (Roy et 

al., 2007), men är däremot något lägre än för äldre personer som vårdas på boenden (Helldén 

& Sjölund, 2009). 

Vid undersökning av sväljning med SSA identifierades indikationer och symtom på 

sväljsvårigheter hos deltagarna, vanligast var hostningar, röstpåverkan samt 

tuggningsproblematik. Enligt Roy et al. (2007) är hosta eller harkling i samband med 

sväljning tydliga indikationer på dysfagi. Gurglig eller hes röst är tecken på att bolus/dryck 

nått stämbandsnivå, vilket ger röstpåverkan (Murry & Carrau, 2006; Svensson, 2010).  

Det är ett rimligt antagande att deltagarna med sväljsvårigheter själva var medvetna om 

sina svårigheter, då samband mellan avsnittet ”tuggning och sväljning” i NOT-S intervju och 

SSA påträffades samt att dysfagi avser både självupplevda symtom och avvikelser vid 

undersökning av sväljning (Svensson, 2010). 

Åldrandet bidrar till att sårbarheten för ät- och sväljsvårigheter ökar (Ekberg & Feinberg, 

1991; Nicosia et al., 2000; Svensson, 2010) och risken för dessa svårigheter bland äldre ökar i 

samband med sjukdom (Paterson, 1996; Svensson, 2010) eller har visat sig vara vanligt 

förekommande vid dysfagi (Paterson, 1996; Roy et al., 2007; Svensson, 2010). Flertalet av 

dessa sjukdomar återfanns bland 87 % av deltagarna med svårigheter. Ätande och sväljning 

försvåras även av minskad salivproduktion till följd av läkemedelsbiverkningar, som kan 

orsaka xerostomi och oral svamp (Holm-Pedersen, 2005; Modig, 2010; Wårdh, 2010). Trots 
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ett högt läkemedelsintag fanns inget samband mellan xerostomi/oral svamp varken enligt 

subjektiv skattning i NOT-S eller journal och sväljsvårigheter.   

Pneumoni är en vanlig sjukdom bland äldre (Skogen, 2004), och bland patienter med 

pneumoni har dysfagi visats vara vanligt (Cabre et al., 2010). Dock visades ingen 

samförekomst mellan förekomst av pneumoni och sväljsvårigheter bland deltagarna. Dessa 

resultat kan bero på en relativt liten undersökningsgrupp och att pneumoni inte var nämnvärt 

frekvent.  

Bland äldre är penetration ner i larynx vanligare (Daggett et al., 2006) och tungans 

tryckförmåga vid sväljning minskar (Nicosia et al., 2000), vilket kan få betydelse för en säker 

sväljning om en äldre person blir sjuk (Svensson, 2010). Det skulle kunna förklara 

förekomsten av sväljsvårigheter utan en tydlig orsak bland geriatriska patienter i föreliggande 

studie.  

Samband mellan screeninginstrument 

Det fanns signifikanta samband mellan NOT-S totalpoäng och övriga screeninginstrument. 

Intervjudelen i NOT-S hade samband med språklig screening och SSA, medan 

undersökningsdelen hade samband med SSA och screening av tal. Detta visade att NOT-S 

kompletterade som instrument vid screening av tal, språk och sväljning. Det fanns även 

samband mellan språklig screening och SSA, ett samband som främst antas bero på 

slumpmässiga faktorer i och med ett litet deltagarantal. Inga samband kunde upptäckas mellan 

varken tal- och NOT-S intervjudel eller sväljsvårigheter. Eftersom olika orofaciala funktioner 

involveras i tal och sväljning (Cichero, 2006; Duffy, 2005; Fagius, 2006) och 

undersökningsdelen i NOT-S främst mäter tal och intervjudelen främst mäter sväljning, är 

avsaknad av dessa samband inte förvånande. Varken mellan NOT-S undersökningsdel eller 

screening av tal och språklig screening påträffades samband vilket inte är särskilt förvånade 

då dessa undersöker helt skilda förmågor.  

Hälsorelaterad livskvalitet vid tal-, språk- eller sväljsvårigheter 

Hälsorelaterad livskvalitet, HRQL, kan vara påverkad hos äldre ju mer omfattande 

sjukdomsbild individen har (Grimby, 1995). Deltagarnas svar på SF12 visar i jämförelse med 

normering (Sullivan et al., 1997) nedsatt HRQL, vilket stämmer med (Grimby, 1995), då 

multisjuklighet fanns bland deltagarna. Lågt skattad HRQL av fysisk funktion (PCS) hade 

signifikant samband med hög förekomst av orofacial dysfunktion bland deltagarna. Det kan 

antas att flera deltagare med orofacial dysfunktion har en multifaktoriell sjukdomsbild som 
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bidragit till dysfunktionen och upplevelsen av nedsatt fysisk livskvalitet. Nedsatt HRQL vid 

kommunikativa svårigheter, exempelvis inom tal och språk, är vanligt förekommande (Craig 

et al., 2009; Hilari & Byng, 2009; Teasdale & Engberg, 2005). Bland annat skattas ofta 

emotionella och psykosociala aspekter lägre (Hilari & Byng, 2009; Teasdale & Engberg, 

2005) och enligt Hilari & Byng (2009) skattar en person sin livskvalitet lägre ju gravare afasi 

den har (Hilari & Byng, 2009). Deltagare med talsvårigheter hade enligt SF-12 inte nedsatt 

HRQL, däremot hade deltagarna med språkliga svårigheter lägre skattning av HRQL vad 

gäller MCS, vilket i samstämmighet med forskningen indikerar att språkliga svårigheter 

påverkar HRQL inom de emotionella och psykosociala aspekterna. Dysfagi har ofta negativ 

inverkan på livskvalitet (Chen et al., 2009; de Luis et al., 2006; Ekberg et al., 2002; Turley & 

Cohen, 2009), men trots detta kunde inget samband påträffas mellan sväljsvårigheter och 

HRQL hos deltagarna.  

Logopediska insatser på geriatrisk avdelning 

En stor andel av deltagarna hade svårigheter inom de undersökta områdena. Livskvaliteten var 

påverkad hos deltagare med språkliga svårigheter och antas därmed påverka individens 

dagliga liv. Vid afasi påverkas ofta psykosociala och emotionella funktioner (Hilari & Byng, 

2009; Teasdale & Engberg, 2005) och logopedisk intervention bör enligt Ross och Wertz 

(2003) inrikta sig på social delaktighet samt självständighet. Det är även viktigt att personal 

uppmärksammar sänkt välmående hos personer med afasi (Cruice et al., 2011). Det geriatriska 

teamet arbetar för att patienten ska uppnå så optimal funktionsnivå och förbättrad livskvalitet 

som möjligt (Jónsson et al., 2003). Det antas finnas en risk att subtila språkliga svårigheter, 

såsom svårigheter med att läsa och skriva, inte uppmärksammas och patienterna riskerar i så 

fall att inte tillgodogöra sig viktig information under sjukhusvistelsen. Vidare söker många 

äldre inte hjälp för sina sväljningsbesvär och riskerar att inte uppmärksammas av 

vårdpersonal (Ekberg et al., 2002; Tibbling & Gustafsson, 1991). Då en relativt stor andel av 

de geriatriska patienterna uppvisade symtom är det viktigt med kompetens i det geriatriska 

teamet för att identifiera dessa svårigheter. Endast en marginell del av dessa deltagare hade 

upprättad kontakt med logoped. För att kunna omhänderta de geriatriska patienterna på bästa 

sätt bör en tät kontakt mellan logoped och geriatriska avdelningar vara upprättad. Det 

optimala vore att logoped ingick i det teamet.  
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Metoddiskussion 

Urval och deltagare 

Ett så representativt urval som möjligt eftersträvades, baserat på deltagare som själva kunde 

lämna ett adekvat godkännande och ha förmåga att delta i undersökningen. Urvalet 

försvårades emellertid något, då patienterna på de allmängeriatriska avdelningarna vårdades 

längre än förväntat. För att få ett acceptabelt deltagarantal i föreliggande studie kontaktades 

geriatriska avdelningar med inriktning inom ortopedi och strokerehabilitering. Deltagarna från 

dessa avdelningar breddade spridningen av populationen, då de uppvisade såväl mildare som 

gravare svårigheter. Många patienter var inte aktuella att tillfråga och en stor andel av de 

tillfrågade tackade nej, 40 % (28 stycken). Hur många som inte var aktuella på grund av 

exklusionskriterier eller personalens avrådan registrerades inte, vilket gör att exakt andel av 

inneliggande patienter som deltog i studien och som uppvisade svårigheter, inte kan uppges. 

Författarna uppskattar dock att andelen patienter som inte var aktuella för tillfrågan var 

mindre än andelen som tillfrågades och tackade nej. Vidare föreligger misstanke att en del av 

de patienter som inte ville delta hade svårigheter med tal-, språk eller sväljning, som de inte 

ville skulle uppmärksammas. 

Bland deltagarna var sjukdomsbilden omfattande och varierad och läkemedelsantalet högt. 

Detta samt den stora åldersspridningen kan rimligtvis haft viss inverkan på deltagarnas 

allmäntillstånd och prestation vid undersökningarna, jämfört med en frisk, äldre population.  

Bedömningsinstrument  

Parametrar för perceptuell analys av tal valdes för att komplettera avsnittet ”Tal” i NOT-S och 

därmed ge en mer nyanserad bild av talet, då många deltagare ansträngde sig mer i NOT-S. 

Vid övriga screeningsuppgifter var inte deltagarna lika uppmärksamma på sitt tal och 

eventuella svårigheter blev mer framträdande. De tillagda parametrarna bidrog till att 

screeningen av tal blev känsligare för att identifiera avvikelser. Eftersom förmåga till 

diadockokinesi, som undersöks i NOT-S, försämras hos äldre (Parnell & Amerman, 1987) 

togs en viss hänsyn till detta och talsvårigheter bedömdes ej förekomma om endast 

diadockokinesi var avvikande i talet. Differentiering mellan åldersmässiga och 

sjukdomsspecifika förändringar av talet var komplicerat, vilket gjorde att 

konsensusdiskussion fick tillämpas i flera fall och bedömning blev mer tidskrävande än 

förväntat.  
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Vid val av språkligt screeninginstrument användes delar ur Neurolingvistisk 

afasiundersökning A-ning (Lindström & Werner, 1995), med anledning av att standardiserade 

screeninginstrument för språk på svenska saknades. Dessa delar representerade olika språkliga 

domäner inom såväl impressiv som expressiv förmåga samt läsförmåga. De valdes även med 

avseende på tidsperspektiv och enkelhet gällande instruktioner. Gränsvärdet 4,5 för 

svårigheter baserades på medelvärdet för lindrig afasi enligt manualen för A-ning, men 

eftersom medelpoängen vid testning med hela A-ning baseras på en större totalpoäng, fanns 

en mindre acceptans för felsvar, till skillnad mot användning av hela testet. Gränsvärdet under 

4,7, övre gränsen för lindrig afasi, ansågs lämpligt för att bibehålla viss acceptans för felsvar 

på grund av icke-språkliga orsaker, men även bättre än den nedre gränsen 4,2, för att kunna 

fånga lindrig afasi. Grupperna för lindrig afasi, alltså de strax under och över gränsvärdet, 

analyserades därför noggrannare för att undersöka om eventuella felsvar kunde ha påverkats 

av icke-språkliga orsaker. Tydliga skillnader kunde påträffas mellan dessa grupper och 

därmed verkar gränsvärdet 4,5 ha varit en lämplig gränsdragning. Trots vidtagna åtgärder kan 

inverkan av syn- och hörselnedsättningar ändå ha påverkat resultatet. För att minimera en 

sådan inverkan hade ett möjligt alternativ varit att genomföra en kort förtestning av syn- och 

hörsel. 

SSA anses vara ett bra och lämpligt val för studien, eftersom det har visats ha en god 

sensitivitet och specificitet enligt Perry (2001), som anser att det är ett lämpligt verktyg för att 

upptäcka sväljsvårigheter. Instrumentet har även använts i tidigare magisteruppsats vid 

Linköpings universitet (Helldén & Sjölund, 2009), vilket även möjliggör framtida jämförelser 

mellan sväljsvårigheter på boenden och sjukhusinlagda patienter. Instrumentet fungerade väl 

och täckte in flertalet symtom och indikationer som kan uppkomma vid sväljsvårigheter.  

Då samband uppvisats mellan SSA och NOT-S intervju respektive talanalys och NOT-S 

undersökning anses NOT-S vara känsligt för att upptäcka tal- och sväljproblematik. Eftersom 

NOT-S har en normering har användningen av instrumentet gett en bättre bild av avvikelser 

och normalfunktion i deltagarpopulationen och var lättadministrerat och fungerade väl att 

använda i en geriatrisk population. NOT-S har visats ha hög reliabilitet och validitet och 

identifierar väl de med svårigheter, men med en liten risk för falskt positiva resultat (Bakke et 

al., 2007). Instrumentet anses därför ha varit ett bra val för undersökningen, trots att det inte 

är avpassat enskilt för tal eller sväljning. 

Vid undersökning av hälsorelaterad livskvalitet valdes SF-12 framför SF-36 då antalet 

frågor endast var tolv stycken och därmed tog kortare tid att utföra. Enkäten har kritiserats för 
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att vara svåradministrerat hos äldre (Bowling, 2001), vilket stundtals kunde noteras, då vissa 

frågor i SF-12 var lingvistiskt komplicerade och de många svarsalternativen tenderade att 

förvirra deltagaren. I många fall fick därför författarna läsa upp frågorna och deltagaren kunde 

tillsammans med författarnas stöd besvara frågorna. Deltagarantalet var lågt, endast 33 

personer hade fullföljt samtliga frågor. Detta berodde på att samtliga formulär inte blev 

fullständigt besvarade och fick uteslutas ur undersökningen samt att två deltagare uteslöts på 

grund av språklig problematik som försvårade deras möjlighet att förstå och besvara 

frågeformuläret. Det låga deltagarantalet av SF-12 kan därmed ha gett en något skev bild av 

deltagarnas sammantagna livskvalitet samt HRQL relaterat till svårigheter inom de 

undersökta områdena.  

Några deltagare kan ha haft tillfälliga svårigheter, vilket delvis kan förklara en hög andel 

svårigheter i studien, exempelvis på grund av en tillfällig sjukdom eller talsvårigheter till följd 

av problem med tandprotes. 

Tillvägagångssätt 

Då deltagarna riskerade att uppleva obehag vid undersökningen var det viktigt med ett gott 

terapeutiskt förhållningssätt hos testledarna med en lyhördhet för deltagarnas välbefinnande 

och deltagarnas rätt att avbryta undersökningen betonades. Vid något tillfälle upplevde en 

deltagare obehag eller nedstämdhet i samband med genomförandet av SF-12. Undersökning 

av sväljfunktionen verkade inte upplevas lika ansiktshotande för individen som övriga 

screeningdelar, då svårigheter med sväljning inte verkade lite känsligt, och var därför 

lämpligare att avsluta med istället för SF-12. I fall där deltagare verkade nedstämd försökte 

författarna rikta samtalet och deltagarens uppmärksamhet mot någonting positivt och trevligt.  

Slutsats 

Det fanns en hög frekvens av svårigheter inom samtliga undersökta områden i denna 

population. Orofacial funktion var i genomsnitt sämre hos studiens deltagare jämfört med 

norm, och kan rimligtvis ha påverkats av en varierad medicinsk och vårdkrävande bild bland 

deltagarna. Orofacial dysfunktion hade i sin tur samband med samtliga svårigheter. Därutöver 

var även fysisk förmåga av hälsorelaterad livskvalitet påverkad hos deltagare med orofacial 

dysfunktion. Förekomst av språkliga svårigheter bland deltagarna hade påverkad mental 

hälsorelaterad livskvalitet. Dessa resultat indikerar att orofacial funktion bör inkluderas i det 

geriatriska omhändertagandet och att kompetens i den geriatriska vården för att identifiera 



 

35 

 

svårigheter med tal, språk och sväljning. Att logoped ingår i det geriatriska teamet och inte 

enbart finns som konsult vore det optimala. 

Framtida studier 

Då föreliggande studie är en screening, vore det intressant med studier med inriktning på 

bedömningar av tal, språk och sväljning hos patienter som vårdas på geriatrisk klinik. En 

fortsatt utveckling av screeninginstrument med anpassning för äldre patienter skulle vara 

värdefullt logopediskt arbete inom geriatrisk vård. Det vore även relevant att jämföra 

screeningsresultat från en sjuk population med en kontrollgrupp friska äldre. Vidare kunde det 

vara intressant att undersöka insatser för tal-, språk- och sväljsvårigheter på avdelningar med 

tillgänglig respektive avsaknad av logopedisk kompetens. 
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Bilaga 1, sida 1. Informations- och samtyckesbrev. 

Information och förfrågan om medverkan i studie: 

Förekomst av tal-, språk och sväljsvårigheter bland patienter på geriatrisk klinik 

 

Till dig som är patient på xxx. 

Du tillfrågas härmed om deltagande. 

Studien genomförs av logopedstudenterna Arlene Eriksson och Annie Hejdström vid 

Linköpings Universitet och kommer att presenteras i form av en magisteruppsats. Studien 

syftar till att undersöka hur många patienter på en geriatrisk avdelning som har någon form av 

tal-, språk- och/eller sväljsvårigheter och hur det i så fall påverkar livskvalitén. Detta är 

viktigt att undersöka eftersom många äldre kan få problem med både tal och 

sväljningsförmåga.  

Ditt deltagande innebär du får repetera ord, läsa meningar, utföra rörelser med munnen och 

äta. Du får även svara på frågor relaterade till din uppfattade livskvalitet. Hela 

undersökningen tar ca 45 minuter och kan delas upp i flera omgångar, under samma dag. 

Undersökningen kommer att spelas in för att möjliggöra analyser av talet. Resultaten 

sammanställs av studenterna och alla uppgifter avidentifieras. De uppgifter som kommer att 

framgå i studien är ålder, kön, vikt, diagnos samt information om läkemedel, eventuell 

tandprotes och allergier. Studien kommer att redovisas i en uppsats som presenteras på ett 

seminarium i slutet av vårterminen 2011 på Logopedprogrammet i Linköping och kommer 

publiceras på E-Press, en databas för studentuppsatser och vetenskapliga artiklar. 

Deltagande i undersökningen är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan närmare 

motivering. Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Linköping den 26 januari 2011 

 

Student  Student 

Arlene Eriksson Annie Hejdström 

E-post: xxx@student.liu.se  E-post: xxx@student.liu.se 

 

 

Handledare 

Anita McAllister 

Docent, leg. logoped 

E-post: xxx@liu.se  

Tel: xxx 



 

 

Bilaga 1, sida 2. 

 

Samtycke till deltagande i studien 

 

Jag har tagit del av ovanstående information beträffande studien om förekomst av tal-, språk- 

och sväljsvårigheter och ger mitt samtycke till att delta i studien. 

 

 

 

Namnteckning 

 

 

 

 

Namnförtydligande  

 

 

 

 

Ort och datum 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. Instrument för perceptuell analys av tal. Utformad av författarna, baserat på 

Ashley et al. (2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A. Avvikande resonans  
 

B. Otydlig artikulation  
 

C. Avvikande talandning/röststyrka 
 

D. Talhastighet/fraslängd 
 

E. Svårförståelig 
 

F. Övrigt, ange vad:  
 

Totalt 
 



 

 

Bilaga 3. Instrument för screening av språk. Valda delar ur A-ning (Lindström & Werner, 

1995). 

Kod: Datum 

Del  Innehåll Poäng 

A1 Namn, adress, ålder 

Informativt tal , 

ordnivå 

Förnamn   

Efternamn  

Adress  

Bostadsort 

Ålder 

+  + 

+  +  

+  + 

+  +  

+  +  

Modalitets- 

Poäng: 

A3 Benämning efter 

beskrivning 

Informativt tal , 

ordnivå 

Var köper man medicin? 

Vad fotograferar man med? 

Vad gör man med en sax? 

                            en spade? 

                            en pensel? 

+  +  

+  +  

+  +  

+  +  

+  + 

Modalitets- 

Poäng: 

B3 Nonsensstavelser 

Repetition, ljudnivå 

Lyp 

Bung 

Grall  

Smick 

Bivolan 

+  

+ 

+ 

+ 

+ 

Modalitets- 

Poäng: 

C5 korta meningar 

Hörförståelse, satsnivå 

Han släcker ljuset 

Elden släcks 

Hon dricker ur flaskan 

Hon fyller glaset 

Han har plockat äpplen 

+                     

+                     

+ 

+ 

+ 

Modalitets- 

Poäng: 

D5 Långa meningar 

Läsförståelse, satsnivå 

Han släcker brasan 

Hon häller upp i glaset 

Hon fyller flaskan 

Han ska plocka frukt 

Det faller äpplen från trädet 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Modalitets- 

Poäng: 

E3 Korta meningar 

Högläsning, satsnivå 

Han släcker brasan 

Hon häller upp i glaset 

Hon fyller flaskan 

Han ska plocka frukt 

Det faller äpplen från trädet 

+  + 

+  + 

+  +  

+  +  

+  + 

Modalitets- 

Poäng: 

 Totalpoäng 

(maxpoäng 30) 

 

 Medelpoäng (Afasi index)  

 

 

Afasi i förhållande till norm  



 

 

 

 

Bilaga 4. SSA 

 



 

 

Bilaga 5. Information till personal 

 

Information till personal på avdelning xxx 

 

Januari 2011 

 

Hej! 

 

Vi heter Annie och Arlene och studerar på termin 8 på logopedprogrammet vid Linköpings 

universitet. Under vårterminen arbetar vi med en magisteruppsats med syfte att utreda 

förekomst av tal-, språk- och sväljsvårigheter kopplat till livskvalitet hos patienter på 

geriatrisk klinik genom screening.  

 

Under studien arbetar vi självständigt med patientkontakt och testning där samarbete med 

personalen är viktigt. Vi hoppas att ni har möjlighet att svara på eventuella frågor som kan 

uppkomma. Ansvarig sjuksköterska för respektive patient kontaktas angående en lämplig tid 

för bedömning. Vi beräknar att undersökningen totalt tar ca 45 minuter, och det är möjligt att 

dela upp på flera tillfällen.  

 

Observera att vi inte kommer att kunna delge individuella resultat eller genomföra någon 

behandling. 

 

Ifall ni har frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss eller vår handledare Anita McAllister.  

 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

 

Arlene Eriksson Annie Hejdström 

Tel: xxx Tel: xxx 

E-post: xxx@student.liu.se E-post: xxx@student.liu.se 

 

Handledare:  

Anita McAllister 

Docent, leg. logoped  

Tel: xxx 

 


