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Samexisterande svårigheter

Bakgrund talstörning (SSD)
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Tal och språkstörningar är några av de vanligaste utvecklingsneurologiska
tillstånden (Bishop, 2010).
Talstörning (SSD) används som ett paraplybegrepp för talsvårigheter av både
känd och idiopatisk orsak.
Barn med talstörning kan ha svårigheter med artikulation, fonologi och
talmotoriska svårigheter som taldyspraxi (International Expert Panel on
Multilingual Children’s Speech, 2012).
Kvarstående talstörning verkar ha ett starkare samband med nedsatt
motorisk förmåga än fonologiska och lingvistiska processer (Flipsen, 2015;
Flipsen, 2002; Johnson, Beitchman, & Brownlie, 2010; Lewis et al., 2015).
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Det är vanligt med samexisterande utvecklingsneurologiska svårigheter i

enlighet med ESSENCE konceptet (Gillberg, 2010; Gillberg & Billstedt, 2000; Kaplan et al.,
2001; Lundström et al., 2015; Brimo et al., 2021).
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Flera studier har visat att motoriska svårigheter och språkliga svårigheter ofta
samexisterar (Hill, 2001, Adams 2016).
Teorin bakom detta samspel är att motoriska, kognitiva/ lingvistiska
processer delar samma neurala nätverk (Hill, 2001, Adams, 2016, Alcock et al).
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Orofacial dysfunktion




Teoretisk modell för orofacial funktion

Nedsatt oralmotorisk förmåga kan påverka orofacial funktioner som
ansisktsmimik, röst och talklang, ätförmåga, salivkontroll och förmåga till
självrengöring
Oralmotoriska svårigheter är vanligt hos personer med olika genetiska
avvikelser (Sjögreen et al., 2015; Morgan & Webster, 2018; Liegeois et al.,
2019, Barnes et al., 2006,)

Orofaciala symptom
Nedsatt muskelstyrka

Orala ovanor

Nedsatt rörlighet
Svårigheter med
motorisk
planering/koordination

Känd eller okänd

Öppen mun i vila
Tungprotrusion

Hypo-/hypertoni

Bakgrundsdiagnos

Orofacial dysfunktion

Intra och extra orala
känselnedsättning

Tugg och sväljsvårigheter
Nedsatt självrengöring
Distortion av språkljud

Kranofaciala avvikelser/
strukturella avvikelser
(tonsiller, tungband, bett)

Talklang och
nasalitetsavvikelser

Oral och generell hälsa
Malnutrition
Salivläckage – dehydration
Aspiration –
lunginflammation
Förstoppning
Bettavvikelser
Muntorrhet
Karies och gingivit

Prosodiska avvikelser

Kommunikation

Röst avvikelser

Förståelighet

Nedsatt mimik

Tydlighet i talet
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Bedömning av orofacial funktion





Bettavvikelser

Oral motorisk utveckling och orofacial funktion är inte väl beskrivet hos barn
med talstörning
Orofacial funktion rapporteras sällan i vetenskapliga studier av barn med
talstörning
Det är viktigt att bedöma oralmotorisk förmåga eftersom det kan ge viktig
information om neurologisk och motorisk funktion (Kent, 2015).
Det är också viktigt med en oralmotorisk bedömning vid diagnosticering av
taldyspraxi (Murray et al., 2020).
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Det är vanligt hos alla barn, ca 58% av 7 åringar (Dimberg, Lennartsson, Arnrup, &

Bondemark, 2015)



Det är ännu vanligare hos personer med utvecklingsneurologiska avvikelser (de

Castilho et al., 2018; Fontaine-Sylvestre, Roy, Rizkallah, Dabbagh, & Ferraz Dos Santos, 2017;
Miamoto et al., 2010; Vellappally et al., 2014).




Tillväxtmönster, muskelfunktion, andningsmönster och orala ovanor påverkar
bettutvecklingen (Linder-Aronson, 1970; Ovsenik, Farcnik, Korpar, & Verdenik, 2007)
Orofacial dysfunktion kan påverka bettutvecklingen negativt

(Behlfelt, 1990; Dimberg et al., 2013; Kiliaridis, Johansson, Haraldson, Omar, & Carlsson, 1995;
Kiliaridis & Katsaros, 1998; Linder-Aronson, 1970; Sjogreen, Andersson-Norinder, et al., 2015)
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Differentialdiagnostik

Deltagare

SSD=61
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SSD

TSD

61 barn
6-16:7 år
14 flickor
47 pojkar
Alla studier

44 barn
6-12:2 år
19 flickor
25 pojkar
Studie II, III, IV

CAS=25

SMD=23

sCAS=9

AI=3

DD=1

Alla deltagare bedömdes ha talmotoriska svårigheter
CAS=taldyspraxi
SMD=speech motor delay
sCAS=misstanke om taldyspraxi
AI=Artikulationsavvikelse
DD=dysartri
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Metoder

Sammanfattning av resultaten

 Studie I: SVANTE (PCC, PVC,
konsonantinventorium, nasalitet),
ICS, NOT-S, frågeformulär
 Studie II: SmartEye Pro MME för
rörelseomfång i läppar och käke
 Studie III: Bedömning av bett,
tungband, tonsiller, m mentalis
frågeformulär om orala vanor
 Studie IV: bitkraft, tuggeffektivitet
(tvåfärgat tuggummi) käkstabilitet
(bitblock), intra oral senso-motorisk
funktion (oral stereognosis), NOT-S
och bettbedömning

Barn med kvarstående talstörning:
 Hade påverkan på både konsonant och vokalproduktion och hälften hade
även nasalitetsavvikelser. Även röstavvikelser var vanligt.
 Hade sämre resultat på alla orofaciala funktionsbedömningar jämfört med
barn i samma åldrar med typisk talutveckling, framförallt svårigheter med
käkstabilitet, tuggeffektivitet och intra oral sensorik
 Hade högre förekomst av och mer grava bettavvikelser
 Barn med talstörning OCH orofacial dysfuntion hade större risk att utveckla
bettavvikelser
 Föräldrarna till barnen med talstörning rapporterade en hög grad av
generella motoriska svårigheter (inklusive hypermobilitet) och
neuropsykiatriska tillstånd (64%).
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Klinisk betydelse

Länkar till artiklar och avhandling

 Logopeder behöver ha tillräcklig kunskap för att kunna bedöma och
differentialdiagnosticera barn med talstörning och vara uppmärksamma på att
talstörning ofta samexisterar med andra svårigheter
 Skilja på språkliga (lingvistiska) och talmotoriska svårigheter för att kunna ge rätt
behandling
 Identifiera käkinstabilitet och ta hänsyn till det i behandling
 Nedsatt oralmotorisk förmåga kan ge sämre munhälsa. Viktigt med en
fungerande tandläkarkontakt
 Ett multiprofessionellt arbetssätt är optimalt för barn med talstörning för att få
rätt behanding och rätt fortsatta utredningar.
 Oralmotorik och sensorik är ofta påverkad hos barn med olika
utvecklingsneurologiska tillstånd av känd eller okänd orsak och detta behöver
avspeglas i bedömning och behandling

Artikel 1 open access
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17549507.2019.1701081
Artikel 2 open access
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14015439.2021.1890207
Avhandlingen (kappan)
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