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Bakgrund:

Parkinsons sjukdom, PS

▪ Förlust av dopaminproducerande celler i basala ganglierna i 

hjärnan

▪ I Sverige lever ca 20 000 personer med PS (Parkinsonförbundet, 

2020)

▪ Flest diagnostiserade i åldersspannet 70-79 år

▪ Incidens 70-79 år: 105/100 000 för kvinnor, 133/100 000 för män 

(Hirsch et al., 2015)
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Symptom vid PS
- tal, röst och kommunikation

▪ Upp till 90% av personer med PS rapporterar förändringar i tal, 

röst och kommunikation

▪ Hypokinetisk dysartri

→ Minskad röstintensitet

→ Oprecis artikulation

→ Monotont röstläge

→ Läckande röstkvalitet

→ Skrovlig röstkvalitet

→ Varierande taltempo (Duffy, 2020)
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Symptom vid PS
- tal, röst och kommunikation

▪ Språkliga och kognitiva förändringar

→ Svårigheter att hitta ord

→ Svårigheter att hålla den röda tråden, nedsatt språklig komplexitet 

(Dashtipour et al., 2018; Miller et al., 2016; Schalling et al., 2017)

▪ Förändringar i perception av talstyrka samt i sensorisk

bearbetning

→ nedsatt förmåga att använda auditiv feedback 

→ nedsatt kontroll av talproduktion och för situationen erfordrad

röststyrka (Ho et al. (2000); Huang et al. (2016); Van Lieshout et al. 

(2016). 
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Vanligaste självrapporterade tal- röst och 

kommunikationsproblemen

(Schalling et al., 2017)
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Tal- och röstbehandling vid PS

▪ Farmakologisk och kirurgisk behandling har begränsad effekt på

tal- och röstfunktion

▪ Intensiv logopedisk tal- och röstbehandling har visat sig ha 

positiva effekter på kommunikation (Atkinson-Clement, 2015) 

▪ Tillgången till tal- och röstbehandling för personer med PS är 

varierande och av de som får behandling rapporterar många att 

behandlingen inte fokuserar på sociala aspekter av 

kommunikation i tillräckligt stor utsträckning (Dashtipour et al., 

2018; Yorkston et al., 2017).
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Tal- och röstbehandling vid PS

▪ Evidensläget? Det finns stöd för positiva effekter av LSVT – samt 

visst stöd för ett fåtal andra beteendemodifierande behandlingar, 

men underlaget är fortfarande begränsat (Atkinson-Clement et al., 

2015; Cochrane review 2012a & 2012b; Ramig et al, 2018)

▪ Utmaningar:

→Tillgänglighet

→Resurser (vårdens)

→Ork/resurser (vårdtagarens)

→Motivation…?

→Retention och överföring?
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EXPANd trial (Franzén et al., 2019)

➢ Undersöka effekt av träning gällande klinisk 
symptombild (röst/tal, fysik och kognitiv funktion 
efter intensiv träning

➢ Relatera beteendeeffekter (röst/tal, balans, 
kognition) till strukturella och funktionella 
förändringar samt till biomarkörer i det centrala 
nervsystemet som kan användas för att följa dessa 
processer.
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HiCommunication
Schalling, Winkler & Franzén, 2021

▪ Utgår från principer som anses gynna neuroplasticitet (Kleim & 

Jones, 2008) 

→ Specificitet

→ Repetition

→ Intensitet

→ Relevans

▪ Målsättningen att underlätta överföring av förbättrad tal- och

röstteknik till vardagliga situationer utanför kliniken
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HiCommunication

▪ Nytt behandlingsprogram:

→ 10 veckor (2 ggr hos logoped, 1 gång hemträning) =30 timmar/tillfällen

▪ Gruppträning

→ överföring till kommunikativa situationer/ökad kognitiv belastning

▪ Omfattar fyra områden:

→ Röststyrka

→ Artikulation

→ Ordmobilisering 

→ Minne
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▪ Samma struktur varje gång med samma tidsfördelning mellan 

övningsområden. 

▪ Behandlaren väljer och varierar övningsuppgifterna ur en 

”övningsbank” för respektive område

▪ Övningar för ordmobilisering/minne införs gradvis för att ge ökad 

kognitiv belastning 

→ Tillämpning av starkare röst och bättre artikulation i olika 

kommunikativa situationer

▪ Träningsdagbok för hemträningen (övningar + träningslogg)
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Hemträning med instruktionsbok och 

träningsdagbok
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Övningslogg:

avspänning, 

andning, 

röst och tal 

ord och minne



Hi Communication

- Hierarkisk struktur

▪ Fas 1 (2 veckor) – Inlärningsfas

→ Fokus på andningsövningar, stark fonation med bra röstkvalitet och god 

artikulation (”clear speech”). Inledningsvis andning och fonation därefter 

tillämpning av ökad röststyrka och tydlig artikulation i produktion av ord 

och korta fraser

▪ Fas 2 (4 veckor) – Tillämpning med kognitiv belastning

→ Övningar genomförs med gradvis ökad kognitiv belastning, t ex tal med 

stark röst när frågor besvaras, vid berättande, vid minneslekar samt 

under interaktion mellan gruppmedlemmar (dialoger, frågor/svar, 

associationsuppgifter, ordmobiliseringsövningar etc)

▪ Fas 3 (4 veckor) – Tillämpning i kommunikativa situationer

→ Kombination av olika typer av övningar, ökad svårighet genom 

ytterligare tillämpning i kommunikativ kontext, ökad minnesbelastning, 

ökat bakgrundsbuller och övningar utanför behandlingsrummet
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Studiedesign
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n = 117

n = 95

n = 48 n = 47

n = 76

▪ n=95 (n=35 kvinnor)

▪ Ålder: medel 71 (61-90) år

▪ År sedan diagnos: 5.3 (0-20) år

▪ H&Y 2(n=73) 3 (n=22)

▪ MR n=84



Testprotokoll – Tal och röst

▪ Dysartribedömning (Hartelius, 2015)

→ Andning

→ Fonation

→ Oralmotorik och velofarynxfunktion

→ Prosodi

→ Förstålighet i ord, meningar och spontantal

→ Självsvarsformulär om Förvärvade Talsvårigheter (SOFT) 

▪ Studioinspelning av röst och tal

→ Standardiserade rutiner för högkvalitativ inspelning i ljudisolerad

inspelningsstudio på Enheten för logopedi, CLINTEC, KI

→ Uthållen fonation/frikativa, DDK (stavelserepetition), 

dysartritestmeningar, textläsning, spontantal, läsning i 

bakgrundsbrus
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Doktorandprojektets övergripande syfte

▪ Studera effekterna på tal, röst och kommunikation efter intensiv 

gruppträning (HiCommunication) samt överföring av dessa 

effekter till vardagliga sammanhang utanför träningssituationen

▪ Beskriva relationen mellan tal- och röstfunktion, kognitiv status och 

strukturell och funktionell hjärnavbildning hos personer med PS

▪ Studier av eventuella skillnader i mottaglighet för tal- och 

röstbehandling
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Planerade delstudier

▪ Studie 1. Behandlingseffekter på tal, röst och

kommunikation efter HiCommunication. 

▪ Studie 2. Hjärnstruktur, kognitiv status och tal- och röstfunktion

hos personer med PS. 

▪ Studie 3. Effekt av tal- och röstbehandling på strukturer och

nätverk i hjärnan

▪ Studie 4. Överföring av behandlingseffekter efter

HiCommunication till vardagliga situationer. 
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Studie 1. Behandlingseffekter på tal, röst

och kommunikation efter HiCommunication. 

▪ Effekt på grad av dysfoni enligt AVQI 

→ Examensarbete Filippa Eile

▪ Sammanställning av självrapporterade mått (självskattning av 

symtom, SOFT)

▪ Akustiska analyser

▪ Perceptuella skattningar
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Planerade delstudier

▪ Studie 1. Behandlingseffekter på tal, röst och kommunikation

efter HiCommunication. 

▪ Studie 2. Hjärnstruktur, kognitiv status och tal- och

röstfunktion hos personer med PS. 

▪ Studie 3. Effekt av tal- och röstbehandling på strukturer och

nätverk i hjärnan

▪ Studie 4. Överföring av behandlingseffekter efter

HiCommunication till vardagliga situationer. 
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Procedur

▪ Undersöka skillnader i strukturer och konnektivitet i

hjärnan

▪ Hypotesdriven analys av särskilt intressanta regioner 

relaterade till talproduktion och fonation

▪ Explorativa studier av hela hjärnan uppdelad i

höger/vänster hemisfärer

▪ Jämförelser mellan deltagare med ingen, lätt eller 

måttlig dysartri

▪ Regressionsmodell: studera samband med poäng på 

språkliga, kognitiva och motoriska test
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Planerade delstudier

▪ Studie 1. Behandlingseffekter på tal, röst och kommunikation efter

HiCommunication. 

▪ Studie 2. Hjärnstruktur, kognitiv status och tal- och röstfunktion hos

personer med PS. 

▪ Studie 3. Effekt av tal- och röstbehandling på strukturer och nätverk i

hjärnan

▪ Studie 4. Överföring av behandlingseffekter efter

HiCommunication till vardagliga situationer. 
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▪ Utvärdering av tal- och röstbehandling baseras vanligen på inspelningar 

genomförda i kontrollerade miljöer samt standardiserade frågeformulär om 

röstanvändning i vardagen

▪ Få studier med fokus på överförbarhet av tal- och röstbehandling

→ Objektivt mått på röstanvändning i vardagen?

▪ Bärbara röstmätare

→ Single-subject studie av effekt av LSVT på det vardagliga 

röstanvändandet hos en deltagare med PS (Körner Gustafsson et al., 

2018)

→ Ej utvärderade inom större behandlingsstudier för personer med PS
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Studie 4. Överföring av behandlingseffekter efter

HiCommunication till vardagliga situationer
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Preliminära resultat

▪ Datainsamling utmanande

▪ Värdefull data som komplement till studioinspelningar

→ Röstanvändning i olika bullermiljöer

→ Fonationskvot

Effektstudie

Pilotstudie med fokus på utvärdering av metoden
→ Syfte: Utvärdera vetenskaplig genomförbarhet av en metod för registrering av 

röstanvändning i vardagen hos deltagare med PS i en randomiserad kontrollerad 

studie
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Långsiktig målsättning

▪ Implementering i kliniken, förstås!

→Neurologiska rehabavdelningar

→Primärvårdsmottagningar
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Tack till
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