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Validering av ÄT-10 – en svensk översättning av dysfagienkäten 

Eating Assessment Tool-10 

 
Stephanie Safa 

 
Sammanfattning. Syftet med denna studie var att utvärdera de psykometriska 

egenskaperna hos en svensk översättning av Eating Assessment Tool-10 (ÄT-10) 

och att presentera normvärden för vuxna utan dysfagi. Studien utfördes på patienter 

med orofaryngeal och esofageal dysfagi (n = 53) samt på en kontrollgrupp utan 

dysfagi (n = 103). Research and Development 36-item Health Survey, version 2, 

(RAND 36 v2) distribuerades till kontrollpersonerna för att karakterisera den 

hälsorelaterade livskvaliteten och undersöka eventuella samband med ÄT-10-

resultaten. ÄT-10 visade utmärkt intern reliabilitet (Cronbachs α > 0,85). ÄT-10 

kunde även skilja mellan personer med respektive utan dysfagi (p < 0,001). 

Svarsfördelningen på ÄT-10 indikerade att en sammanlagd poäng ≥ 4 var avvikande. 

Enkätens sensitivitet var 87 % och dess specificitet var 100 %. Resultaten visar 

således att ÄT-10 har hög intern reliabilitet och prediktiv validitet som kliniskt 

verktyg för screening och dokumentation av dysfagi. 

 

 

 

 

Validation of ÄT-10 – A Swedish Translation of the Eating 

Assessment Tool-10  
 

Stephanie Safa 

 
Abstract. The purpose of this study was to evaluate the psychometric qualities of a 

Swedish translation of the Eating Assessment Tool-10 (ÄT-10) and to present 

normative data for adults without dysphagia. This study comprised patients with 

oropharyngeal and esophageal dysphagia (n = 53) as well as a sample of adults without 

dysphagia (n = 103). The Research and Development 36-Item Health Survey, version 

2, (RAND 36 v2) was distributed to the controls for assessment of their health-related 

quality of life and assessment of possible relationship between RAND 36 v2 and the 

ÄT-10. The ÄT-10 showed excellent internal consistency (Cronbach’s α > 0.85). The 

ÄT-10 was also able to differentiate between dysphagic and non-dysphagic subjects (p 

< 0.001). The response distribution suggested that an ÄT-10 score ≥ 4 was abnormal. 

The questionnaire’s sensitivity and specificity were 87 % and 100 %, respectively. In 

conclusion, the results show that the ÄT-10 is a valid clinical tool for dysphagia 

screening and documentation. 
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   Dysfagi – sväljsvårigheter – är ett funktionshinder som blir vanligare i takt med att 

befolkningen blir äldre (Barczi, Sullivan, & Robbins, 2000). Förekomsten av dysfagi kan vara 

svår att uppskatta på grund av att symtomen ofta kommer smygande men enligt Svensson 

(2010) förekommer dysfagi hos 6 % av den svenska vuxna befolkningen. En amerikansk studie 

uppskattar att 10-30 % av personer över 65 år är drabbade (Barczi et al., 2000). Dysfagi kan ge 

påtagligt negativa fysiska (Rofes et al., 2011) emotionella och sociala följder (Ekberg, Hamdy, 

Woisard, Wuttge-Hannig, & Ortega, 2002), bl.a. livshotande komplikationer så som 

aspirationspneumoni (Finlayson et al., 2011). Dysfagi innebär ofta också stora vårdkostnader 

för samhället (Odderson, Keaton, & McKenna, 1995). Det torde därför vara motiverat att tidigt 

identifiera och behandla dysfagi hos individer med risk för komplikationer samt mäta 

behandlingseffekter för att säkerställa vårdkvalitet. Föreliggande studie syftar till att validera 

ett kliniskt verktyg som skulle kunna tillgodose behovet av tidig upptäckt av dysfagi och 

mätning av symtomgrad. Innan studiens syfte specificeras ges en översiktlig beskrivning av 

dysfagi, förekomst och etiologi, dysfagidiagnostik, självskattning av upplevd dysfagi samt 

studier av självskattningsformulär om sväljbesvär.  

   Dysfagi innebär att födotransporten är försvårad någonstans på sin väg från munnen till 

magsäcken. Den delas in i orofaryngeal respektive esofageal dysfagi. Orofaryngeal dysfagi 

orsakas av rubbad koordination eller nedsatt sensibilitet i munhåla eller svalg. Vidare kan den 

orsakas av strukturella avvikelser eller pares i området. Vanliga symtom vid orofaryngeal 

dysfagi är att maten fastnar i halsen, att patienten går ned i vikt, och att sväljningen är ineffektiv. 

Det är också vanligt att man hostar vid eller efter måltid (Cook, 2009).  

   Orofaryngeal dysfagi är mycket vanligt bland patienter med neurologiska sjukdomar så som 

stroke, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och multipel skleros. I en studie fick cirka 50 

% av patientgruppen med stroke sväljsvårigheter i akut fas (Mann, Hankey, & Cameron, 2000).  

I en annan studie hade 50 % av patienterna som hade dysfagi direkt efter stroke en fortsatt 

avvikande sväljfunktion efter sex månader (Mann, Hankey, & Cameron, 1999). Nedsättningar 

i sväljförmågan kan uppstå i tidigt skede av Alzheimers sjukdom, redan innan dysfagi 

konstateras. Dysfagin är dock mer uttalad i sent skede (Horner, Alberts, Dawson, & Cook, 

1994). En vanlig dödsorsak hos denna patientgrupp är pneumoni (Beard et al., 1996). Vid 

Parkinsons sjukdom är dysfagi vanligast i sent skede (Hartelius & Svensson, 1994). I en studie 

fann man att dysfagi var underrapporterat bland patienter med Parkinsons sjukdom och 

författarna spekulerade att faktorer som nedsatt kognition eller långsam sjukdomsprogression 

möjligen ledde till att dessa patienter inte märkte dysfagin (Kalf, de Swart, Bloem, & Munneke, 

2012). Liksom vid Alzheimers sjukdom kan dysfagi vid multipel skleros börja i tidigt skede 

och vara mer uttalad i sent skede (De Pauw, Dejaeger, D'Hooghe, & Carton, 2002).  

   Esofageal dysfagi kan orsakas av inflammation i esofagusslemhinnan, neuromuskulära 

sjukdomar samt tillstånd där esofagus av olika orsaker blir förträngd (inifrån) eller klämd 

(utifrån). Esofageal dysfagi kan förekomma i samband med gastroesofageal refluxsjukdom 

(GERD), där ett vanligt symtom är halsbränna (reflux) (Rosemurgy, Donn, Paul, Luberice, & 

Ross, 2011). Gastroesofageala refluxsymtom är vanliga hos den svenska befolkningen. I en 

randomiserad svensk studie med 3000 deltagare (känd som Kalixstudien) rapporterade 40 % 

refluxsymtom (Ronkainen et al., 2005).  Efter en tids reflux kan slemhinnan i esofagus bli 

inflammerad, ett tillstånd som kallas refluxesofagit. För mellan 7 och 23 % av individer med 

obehandlad refluxesofagit leder inflammationen till ärrbildning i esofagus som i sin tur utgör 

en förträngning (striktur) (Richter, 1997). Den drabbade upplever sväljsvårigheter främst med 

fast föda som bröd eller kött (Pope, 1988) och det kan också vara svårt att svälja tabletter. Ibland 

hjälper det att svälja ned vätska efteråt för att underlätta transporten, men då kan strikturen 

orsaka regurgitation av vätskan (Pope, 1988).  
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   Förutom en fysisk inverkan kan dysfagi inverka på människors mentala och emotionella hälsa 

(Maurer, Hipp, Schafer, & Kolbl, 2011). Ekberg et al. (2002) intervjuade 360 patienter med 

sväljsvårigheter i sjukhem och sjukhuskliniker i Storbritannien, Tyskland, Frankrike och 

Spanien. Endast 45 % tyckte att måltider var njutbara och en tredjedel rapporterade att de 

fortfarande kände sig hungriga och törstiga efter en måltid. Det är inte ovanligt att personer som 

har dysfagi och som bor hemma har skuldkänslor över att familjemedlemmar måste laga en 

extra måltid anpassad efter deras sväljförmåga (Miller, Noble, Jones, & Burn, 2006). En del 

patienter förlorar matglädjen, vissa därför att de inte tycker om eventuell konsistensanpassad 

kost (Shim, Oh, & Han, 2013) och andra därför att de oroar sig för att sätta i halsen och kvävas 

(Miller et al., 2006). En australiensisk studie med 110 personer som hade eller hade haft dysfagi 

visade att ångest förekom oftast i samband med intermittent dysfagi (Eslick & Talley, 2008). 

Depression var vanligast vid progressiv dysfagi. Dysfagi kan också begränsa patienters sociala 

liv. Över en tredjedel av deltagarna i studien av Ekberg et al. (2002) undvek att äta med andra 

på grund av sin dysfagi.  

 

Dysfagidiagnostik 

   Dysfagi kan diagnostiseras med invasiva eller ickeinvasiva metoder. I de sistnämnda ingår en 

bedsideundersökning som genomförs av sjuksköterska eller logoped. En bedsideundersökning 

är en icke-instrumentell undersökning av patientens orofaryngolaryngeala anatomi, motorik, 

sensorik och fysiologi (Carnaby-Mann & Lenius, 2008). Det vanligaste testet som görs i 

samband med en bedsideundersökning är ett så kallat vattensväljningstest, då patienten får 

dricka ca 1 dl vatten ur ett glas varpå undersökaren lyssnar efter hosta eller en gurglig 

röstkvalitet under en minut efter sväljningen (DePippo, Holas, & Reding, 1992). Nackdelen 

med denna metod är att man inte kan dokumentera vad som sker i svalget under sväljning och 

därmed riskeras att en aspiration utan hosta blir oidentifierad (Splaingard, Hutchins, Sulton, & 

Chaudhuri, 1988). Trots riskerna har metoden visat sig vara tillräckligt känslig som 

screeningsinstrument (DePippo et al., 1992). 

   Av de invasiva undersökningsmetoderna är en fiberskopisk undersökning av sväljningen 

(FUS) eller videofluoroskopi (VFS) vanligast (Langmore, Schatz, & Olson, 1991). En FUS 

innebär att ett flexibelt fiberendoskop förs in genom ena näsborren till svalget vilket möjliggör 

undersökning av alla ytstrukturer i luftvägen mellan nares och larynx (Bastian, 1991). 

Undersökaren kan bedöma funktion och sensibilitet i hypofarynx och larynx.  Personen som 

undersöks får svälja föda av olika konsistenser som oftast är färgad med karamellfärg.  

   Videofluoroskopi (VFS) innebär röntgenfilmning medan patienten sväljer kontrastmedel eller 

föda. Med VFS kan den orala, faryngeala och esofageala sväljfasen observeras (Dodds, 

Logemann, & Stewart, 1990; Neumann et al., 2013). Undersökningen kan också visualisera 

brosk- och benstrukturer (Leonard, Kendall, McKenzie, Goncalves, & Walker, 2000).  

   I och med att VFS även visualiserar bolus väg genom esofagus kan det användas för att 

bedöma esofageal dysfagi (Neumann et al., 2013). VFS räcker dock sällan som ensam 

undersökning hos patienter med esofageal dysfagi. För att kunna visualisera de anatomiska 

strukturerna görs oftast esofagogastroskopi (Krishnamurthy et al., 2012). Om misstankar finns 

om att en motilitetsstörning respektive reflux föreligger, undersöks patienten också med 

högupplösande manometri och pH-mätning (Cook, 2008; Pandolfino & Kahrilas, 2005).  

 

Självskattning av upplevd dysfagi och dysfagirelaterad livskvalitet 

   De mätmetoder som just nämnts mäter dock inte den inverkan som dysfagi kan ha på 

patienters livskvalitet. För att fylla behovet av självskattningsformulär som mäter patienters 

livskvalitet utformades Swallowing Quality of Life Questionnaire (SWAL-QOL) (Chen et al., 

2001) och M. D. Anderson Dysphagia Inventory (MDADI) (McHorney et al., 2000).  De är 
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översatta till svenska och har validerats (Carlsson et al., 2012; Finizia, Rudberg, Bergqvist, & 

Ryden, 2012)  

   SWAL-QOL är ett omfattande formulär för självskattning av livskvalitet hos individer med 

orofaryngeal dysfagi (McHorney et al., 2000). Den engelska originalversionen har använts i 

studier med dysfagipatienter med bland annat huvud- och halscancer, Parkinsons sjukdom, och 

amyotrofisk lateralskleros (de Campos, Palma, & Leite, 2013; Heijnen, Speyer, Baijens, & 

Bogaardt, 2012; Paris et al., 2013). Formuläret består av 44 item som är indelade i elva 

delskalor, bland annat rädsla för att äta, mental hälsa och socialt liv. Svaren ges på en femgradig 

Likertskala där 1 motsvarar ”Instämmer alltid” och 5 motsvarar ”Instämmer aldrig”. Den totala 

poängen kan bli 0 – 100. Ju högre poängen är, desto bättre livskvalitet upplever respondenten. 

   MDADI är ytterligare ett formulär för självskattning av livskvalitet hos individer med 

orofaryngeal dysfagi (Chen et al., 2001). Formuläret är avsett för personer som genomgått 

behandling för huvud- och halscancer. Formuläret består av 20 påståenden som skattas på en 

femgradig Likertskala. Formuläret är indelat i fyra delskalor: globala, emotionella, funktionella 

och fysiska. Poängsättaren summerar råpoängen och räknar ut medelvärdet. Det erhållna 

medelvärdet multipliceras sedan med 20, så att den totala MDADI-poängen kan bli 0 – 100. Ju 

högre poängen är, desto bättre livskvalitet upplever respondenten. Studien med den svenska 

översättningen av MDADI visar att formuläret kan användas även för personer med neurologisk 

sjukdom (Carlsson et al., 2012). 

   Det har saknats ett validerat frågeformulär för att skatta symtom hos patienter med 

orofaryngeal dysfagi. År 2008 presenterades ett formulär för självskattning av dysfagisymtom 

med namnet Eating Assessment Tool-10 (EAT-10) (Belafsky et al., 2008). EAT-10 mäter 

fysisk, fysiologisk, affektiv, mental och social inverkan av dysfagi. EAT-10 består av 10 item, 

är relativt enkelt att poängsätta samt är utformat för patienter med orofaryngeal såväl som 

esofageal dysfagi. Originalversionen EAT-10 utformades för att mäta symtomgrad, livskvalitet 

och behandlingseffekter hos personer med konstaterad orofaryngeal eller esofageal dysfagi. Det 

fanns också behov av ett formulär som var användarvänligt och inte tidskrävande. 

Valideringsprocessen inleddes med att en grupp gastroenterologer, öron-näsa-halsläkare, 

logopeder och dietister utformade 35 item som efter omröstning minskades ner till 20 item. 

Dessa kom att utgöra EAT-20. För att estimera test-retestreliabiliteten hos formuläret fick en 

grupp patienter med röststörningar eller dysfagi (n = 235) och en kontrollgrupp (n = 100) 

besvara EAT-20 vid två tillfällen. Efter en reliabilitetsanalys exkluderade man de 10 item som 

var minst reliabla och mest överflödiga, och de återstående item utgjorde det som nu är känt 

som EAT-10. Svaren ges på en femgradig skala där 0 motsvarar ”inga problem” och 4 

motsvarar ”stora problem”. Totalpoängen kan bli 0-40; ju högre poäng, desto större är de 

upplevda besvären. För att erhålla normdata fick en kontrollgrupp (n = 100, medelålder = 48 ± 

16 år) besvara enkäten vid ett tillfälle. Exklusionskriterierna var förekomsten av dåvarande eller 

tidigare röststörningar, sväljsvårigheter, reflux- eller luftvägsbesvär, neurologiska sjukdomar, 

reumatologiska sjukdomar, hematologiska sjukdomar samt tumörbildande sjukdomar. Förutom 

exklusionskriterier och könsfördelning (53 % män) gavs ingen ytterligare 

bakgrundsinformation om kontrollgruppen, såsom åldersfördelning, utbildningsnivå, 

huvudsysselsättning och upplevd hälsa. Medelpoängen hos kontrollgruppen var 0,40 (SD = 

1,01).  Vid addering av medelpoängen med två standardavvikelseenheter hamnade man på 2,41 

poäng, och därför bestämdes normvärdet till < 3 poäng. Författarna föreslog därmed att en 

sammanlagd poäng på ≥ 3 var avvikande. I valideringssyfte undersöktes om formuläret 

avspeglade behandlingseffekter hos en patientgrupp (n = 46) med dysfagi. Poängen förbättrades 

signifikant efter behandling (p < 0,001), med störst förbättring för patienter med strikturer och 

Zenkers divertikel. Studien redovisade dock inte enkätens sensitivitet och specificitet, och 

enkäten har senare ifrågasatts just med avseende på dess diagnostiska träffsäkerhet (Carlsson 

et al., 2012).  
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Översättningar av EAT-10 

I Sverige finns minst två svenska versioner av EAT-10, dels livsmedelsföretaget Nestlés 

översättning som finns tillgänglig på webben och en översättning som framställts vid 

Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Ingen av dessa svenska versioner har hittills 

validerats. Den sistnämnda översättningen har framställts genom en formell fram-och-tillbaka-

och-framöversättning (Eng. ”forward-backward-forward”) (Guillemin, Bombardier, & Beaton, 

1993; World Health Organization, 2014b). Fram-översättningen, d.v.s. den första 

översättningen från engelska till svenska, gjordes av foniater Riitta Möller och logoped Ellika 

Schalling vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Denna version användes i en 

opublicerad svensk studie där den orofaryngeala sväljfasen studerades med FUS hos en grupp 

friska äldre (Skoglund & Tyllström, 2009). Därefter översattes enkäten tillbaka till engelska. 

Den nya engelska versionen översattes sedan åter till svenska av foniater Riitta Möller och 

logoped Kerstin Johansson vid Karolinska universitetssjukhuset. Logopeder Kerstin Johansson 

och Ellika Schalling samt foniater Riitta Möller jämförde sedan översättningarna och enades 

om ordval. I slutversionen bifogades två tilläggsfrågor: 1) ”Beskriv kortfattat vad du upplever 

som ditt största problem när du ska äta och dricka” och 2) ”Vilka undersökningar har du 

genomgått på grund av dina sväljningsbesvär (tid, plats, resultat)?” som placerades på en 

separat sida före formulärets item. Utöver dessa översättningar finns minst tre validerade 

versioner av EAT-10 på spanska, brasiliansk portugisiska och italienska (Burgos et al., 2012; 

Goncalves, Remaili, & Behlau, 2013; Schindler et al., 2013). Den spanska versionen (EAT-10 

ES) har validerats med tre kliniska grupper bestående av totalt 65 patienter, varav 20 hade 

dysfagi (Burgos et al., 2012). Författarna undersökte formulärets interna reliabilitet och 

skillnader i poäng mellan grupper i termer av klinisk grupptillhörighet och kön och statistiska 

samband mellan poäng och ålder. Den interna reliabiliteten var hög och det fanns signifikanta 

medelpoängsskillnader mellan de tre kliniska grupperna (p < 0,0001). Medelpoängen för 

patienter med dysfagi respektive de utanför riskzonen för dysfagi var 15 ± 8,9 respektive 2 ± 

3,1. Manliga patienter med dysfagi fick signifikant högre totalpoäng än kvinnliga patienter med 

dysfagi (p < 0,001). Den italienska studien omfattade 573 deltagare, varav 269 var friska 

kontroller (Schindler et al., 2013). Författarna undersökte formulärets (I-EAT-10) interna 

reliabilitet och test-retest-reliabilitet. Först jämfördes poängen mellan 172 patienter (132 med 

dysfagi och 40 med röstbesvär) och kontrollgruppen. I nästa steg fick en ny grupp patienter 

med dysfagi (n = 94) besvara I-EAT-10 samt genomgå en FUS, och samband mellan FUS-

bedömningar och I-EAT-10-poäng undersöktes. Den tredje patientgruppen som ingick i denna 

italienska valideringsstudie var patienter som hade dysfagi på grund av stroke (n = 38) och som 

genomgick daglig rehabiliterande behandling. Patienterna fick besvara I-EAT-10 före och efter 

behandlingsperioden vars längd och innehåll inte angavs, och poängen jämfördes för att 

undersöka om formuläret kunde avspegla behandlingseffekter som ett mått på validitet. Både 

den interna reliabiliteten och test-retest-reliabiliteten var mycket hög; kontrollgruppens 

medelpoäng var 0,60 ± 1,1. Kontrollgruppen fick signifikant lägre totalpoäng än patienterna 

med dysfagi (p < 0,001). I-EAT-10-poängen korrelerade svagt med FUS-bedömningar och 

patienterna skattade signifikant lägre poäng efter den rehabiliterande behandlingen (p = 0,04). 

   Goncalves, Remaili och Behlau (2013) standardiserade den brasiliansk-portugisiska 

översättningen av EAT-10 genom att undersöka dess specificitet och sensitivitet. Författarna 

ville även undersöka huruvida EAT-10 kunde skilja patienter utan dysfagi eller med lindrig 

dysfagi från patienter med svår dysfagi. Formuläret distribuerades till 107 vuxna inneliggande 

patienter som remitterats till logoped för en bedsidebedömning av sväljningen.  Utfallet av 

bedsidebedömningen jämfördes med EAT-10-utfallet. EAT-10 gav signifikant skilda utfall 
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mellan patienter utan dysfagi alternativt med lindrig dysfagi och patienter med svår dysfagi (p 

= 0,003). Formulärets sensitivitet var 69,7 % och specificiteten var 72 %. 

   Samtliga ovanstående studier framhåller enkätens enkelhet. I den spanska studien tyckte 

majoriteten (95 %) av respondenterna att formuläret var lättfattligt och drygt 70 % av 

patienterna tyckte att poängsättningen var lätt att utföra (Burgos et al., 2012). Givet formulärets 

enkelhet i termer av att den är lättadministrerad samt att flera studier påvisat fördelarna med 

tidig upptäckt och intervention av dysfagi, föreslår Kaspar och Ekberg (2012) att EAT-10 ska 

användas systematiskt som screeningsinstrument för personer som är i riskzonen för dysfagi. 

De föreslår att det ska användas även i ett senare steg i vårdkedjan för bedömning av 

behandlingseffekter. Även författarna till den spanska respektive brasiliansk-portugisiska EAT-

10-studierna föreslår att respektive översättning kan användas för screening (Burgos et al., 

2012; Goncalves et al., 2013). Mått på enkätens prediktiva validitet har dock endast presenterats 

av den brasiliansk-portugisiska studien.  

 

Studiens syfte 

   Syftet med den aktuella studien var att validera ÄT-10, en svensk översättning av EAT-10, 

(Johansson & Möller, u.å.) genom att testa den på en välbeskriven kontrollgrupp och en 

patientgrupp. Innan denna översättning kan användas som screeningsinstrument bör dess 

sensitivitet och specificitet estimeras. Studien undersökte även hur utfall på den 

sjukdomsspecifika ÄT-10-enkäten återspeglade utfallet på en allmän hälsorelaterad 

livskvalitetsenkät. 

 

Denna studie söker således presentera följande: 

- Enkätens interna reliabilitet. 

- Normvärden för enkäten för vuxna utan dysfagi. 

- Enkätens sensitivitet och specificitet. 

- Samband mellan hälsorelaterad livskvalitet och resultat på ÄT-10 för vuxna utan 

dysfagi. 

 

Metod 
 

Deltagare 
 
Kontrollgruppen 

   Studien omfattade 164 personer, varav 109 var frivilliga deltagare och 55 var patienter. 

Frivilliga respondenter utgjordes av anställda på ett sjukhus (n = 37), deras anhöriga (n = 15), 

medlemmar i en pensionärsförening (n = 18) samt författarens personliga kontakter (n = 39) i 

Stockholms och Uppsala län. Totalt 130 personer tillfrågades om de ville delta i studien, varav 

21 avstod. Av dessa tillfrågades 115 muntligen, per telefon eller sms. De resterande 15 

rekryterades av andra deltagare. Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara väsentligen 

friska vuxna i åldrarna 18-85.  Exklusionskriterier var tidigare upplevda eller rapporterade ät- 

och sväljsvårigheter, tidigare genomgången snarkoperation, uttalad muntorrhet, svåra 

refluxproblem, att de var förskrivna läkemedel som kan påverka sväljförmågan, såsom 

paroxetin och bensodiazepiner, samt att de inte kunde besvara enkäten självständigt.  Det 

sistnämnda avser ett scenario då någon annan person måste besvara enkäten åt dem. En av 

respondenterna hade nedsatt syn och fick därför formulären upplästa av en annan deltagare. En 

annan respondent som inte hade svenska som modersmål fick vid behov hjälp av en annan 

deltagare att förstå frågorna. Av de 109 som deltog i studien avbröt en person sitt deltagande 
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och ytterligare 5 exkluderades ur kontrollgruppen på grund av misstanke om tidigare eller 

dåvarande sväljsvårigheter. Totalt 103 friska personer (47 män och 56 kvinnor) i åldrarna 18-

85 inkluderades i kontrollgruppen. Medelåldern var 48 år (SD = 19,6; variationsvidd 18-85 år). 

Kontrollgruppens könsfördelning enligt en indelning i åldersgrupper presenteras i tabell 1.  

 

 

                  Tabell 1.   

 

                  Kontrollgruppen indelad efter kön i åldersintervall 

 
 Åldersintervall 

 18-40  41-60  61-80  > 80 

Kön        

Man 21  8  15  3 

Kvinna 26  12  17  1 

 

 

 

 

Patientgruppen 

   I studien ingick även en grupp deltagare med dysfagi. Inklusionskriterier var att patienterna 

hade besökt Öron-näsa-halskliniken eller Logopedkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset 

i Huddinge under perioden maj 2013 till mars 2014 och var minst 18 år gamla. 

Exklusionskriteriet var att man inte kunde besvara ÄT-10 självständigt. Totalt 58 svar erhölls 

från patienter som besökt Öron-näsa-halskliniken och Logopedkliniken. På 2 av enkäterna, som 

besvarats samma datum, stod identiska personnummer. Svaren på item skilde sig åt mellan 

dessa två enkäter, och även handstilen, varför det blev svårt att avgöra om enkäterna fylldes i 

av en och samma person. Den enkät som inkluderades var den där respondenten uppgett 

patientens namn. Fyra personer exkluderades, då dessa inte hade besvarat formuläret 

självständigt. Totalt inkluderades 53 personer. Av dessa var 20 män med medelålder 65 år (SD 

= 17; variationsvidd 23-84 år) och 33 var kvinnor med medelåldern 69 år (SD = 12; 

variationsvidd 39-87 år). Patientgruppens könsfördelning enligt en indelning i åldersgrupper 

presenteras i tabell 2. De vanligaste diagnoserna hos patienterna i studien var stroke, Parkinsons 

sjukdom och amyotrofisk lateralskleros. En sammanställning av urvalet till kontroll- och 

patientgruppen visas i figur 1.  

 

                  Tabell 2 

 

                   Patientgruppen indelad efter kön i åldersintervall 

 
 Åldersintervall 

 20-40  41-60  61-80  > 80 

Kön        

Man 2  5  9  4 

Kvinna 1  6  21  5 
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                         Figur 1. 

 

                                               Flödesschema över urvalet av kontrollgruppen och patientgruppen 

 

 

 

 

Material 
Formulär om sociodemografiska data  

   Ett formulär för insamling av sociodemografiska data distribuerades till kontrollgruppen. 
Högst upp i formuläret fick man ange datum, kön, ålder, längd och vikt.  Resten av formuläret 

var indelat i fem delar: Utbildning, civilstånd, tidigare sjukdomar, huvudsysselsättning och 

sväljförmåga. I delen ”Tidigare sjukdomar” fanns följande frågor: Har du en neurologisk 

sjukdom som påverkar sväljning? Är du snarkopererad? Har du sura uppstötningar/halsbränna 

som kräver regelbunden medicinering? Har du genomgått en refluxoperation (plastik av 

magmunnen)? Tar du refluxmediciner/mediciner mot halsbränna? Om Ja, vilket/vilka? En 

sammanställning av deltagarnas sociodemografiska data vad gäller civilstånd, utbildningsnivå 

och huvudsysselsättning presenteras i tabell 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollgrupp 
(n = 130)

Avstod 

(n = 21)

Avbröt

(n = 1)

Exkluderades 
(n = 4)

Inkluderades 
(n = 103)

Patientgrupp 
(n = 57)

Exkluderades 
(n = 4)

Inkluderades 
(n = 53)
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            Tabell 3. 

            Sociodemografiska karakteristika hos kontrollgruppen (n=103). 

Karakteristika Antal 

Civilstånd  

        Ogift 

        Gift/sammanboende 

        Frånskild 

        Änka/änkling 

17 

69 

12 

5 

Utbildningsnivå  

        Grundskola 

        Gymnasium 

        Högskola 

13 

34 

56 

Sysselsättning  

        Heltidsarbetande 

        Deltidsarbetande 

        Studerande 

        Arbetssökande 

        Hemmafru/hemmaman 

        Ålderspensionär 

        Förtids-/sjukpensionär 

46 

19 

5 

3 

1 

23 

6 

 

 
 
Research and Development 36-item hälsoenkät, version 2 (RAND-36 v2) 

   Research and Development 36-item hälsoenkät, version 2 (RAND 36 v2) distribuerades i 

syfte att erhålla data om hur kontrollpersonerna upplevde sin livskvalitet i relation till det 

allmänna hälsotillståndet. Originalversionen är känd som RAND Short Form-36 som är översatt 

till flera språk (Hays, Sherbourne, & Mazel, 1993).  RAND-36 v2 kallas även ”Veterans 

RAND” (Kazis et al., 2004; Kazis et al., 2006). Enkäten består av 36 frågor varav 35 är indelade 

i 8 delskalor: Fysisk funktion (PF), Rollfunktion-Fysiska orsaker (RP), Rollfunktion-

Emotionella orsaker (RE), Social funktion (SF), Smärta (BP), Psykiskt välbefinnande (MH), 

Vitalitet (VT), och Allmän hälsa (GH). För varje skala kan man erhålla en poängsumma 0-100. 

Ju högre summan är, desto bättre är den upplevda livskvaliteten (Hays et al., 1993). RAND-36 

v2 skiljer sig från sin föregångare (Short Form-36, SF-36) i frågornas ordalydelser samt vad 

gäller uträkningen av poäng för delskalorna BP och GH men effekten på resultatet är liten (Hays 

et al., 1993; PROM Center: Patient Reported Outcome Measures, 2014). Det senaste formuläret 

användes i föreliggande studie eftersom det för närvarande inte finns någon svensk leverantör 

av SF-36. En stor svensk studie har tidigare gjorts med SF-36 (Sullivan, Karlsson, & Ware, 

1995). För en jämförelse av föreliggande studies kontrollgrupp och den större studiens 

population presenteras båda populationers genomsnittliga skalpoäng i tabell 4. Detta ger 

information om huruvida kontrollgruppen är representativ för Sveriges befolkning.  
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Tabell 4. 

Medelpoäng för delskalor i RAND-36 v2 för kontrollgruppen (n = 103) respektive SF-36 för 

populationen (n = 8930) i en annan svensk studie. 

Delskala 

Skalpoäng (variationsvidd) 

  

RAND-36 v2 

 

 

SF-36ª 

Fysisk funktion (PF) 

Rollfunktion – fysiska orsaker (RP) 

Smärta (BP) 

Allmän Hälsa (GH) 

Vitalitet (VT) 

Social Funktion (SF) 

Rollfunktion – emotionella orsaker (RE) 

Psykiskt välbefinnande (MH) 

90 (15-100) 

87 (0-100) 

79 (0-100) 

71 (5-100) 

66 (20-100) 

90 (0-100) 

88 (0-100) 

81 (28-100) 

88 (0-100) 

83 (0-100) 

75 (0-100) 

76 (0-100) 

69 (0-100) 

89 (0-100) 

86 (0-100) 

81 (0-100) 

Notering. RAND-36 v2 = Research and Development 36-item hälsoenkät, version 2; SF-36 = Short Form-36 

hälsoenkät. Poäng varierar mellan 0 och 100, där 0 = sämst och 100 = bäst. 

ª Hämtade från ”The Swedish SF-36 Health Survey – I. Evaluation of Data Quality, Scaling Assumptions, 

Reliability and Construct Validity Across General Populations in Sweden” av Sullivan, M., Karlsson, J., och 

Ware, J.E. Jr, 1995, Social Science & Medicine, 41, s. 1355. Alla rättigheter förbehållna 1995 av Elsevier 

Science Limited. 

 

   
ÄT-10 

   ÄT-10 besvarades av både kontrollgruppen och patientgruppen. Översättningsprocessen av 

den ursprungliga EAT-10 (Belafsky et al., 2008) har beskrivits i bakgrunden. Enkäten har 

tidigare pilottestats på 10 patienter med dysfagi varefter inga förändringar gjordes i själva 

enkäten.  
 

Tillvägagångssätt 
   Friska deltagare fick besvara tre formulär (Sociodemografisk data, RAND-36 v2, och ÄT-10-

enkäten), som alltid låg i denna ordning, under perioden januari till mars 2014. Totalt tog det 

ca 15-20 minuter för de flesta att fylla i alla formulär. Tidpunkt och plats för besvarandet av 

formulären var olika för de olika respondenterna; några besvarade formulären på arbetsplatsen, 

andra i privata hem etc. Vid vissa tillfällen var undertecknad närvarande när respondenter 

besvarade formulären och kunde besvara frågor eller göra smärre muntliga förtydliganden. De 

som ville fick en biobiljett i ersättning för deltagandet. 

   Personal på Öron-näsa-halskliniken samt Logopedkliniken på Karolinska 

universitetssjukhuset i Huddinge samlade in ifyllda ÄT-10-enkäter i samband med 

rutinundersökningar av patienter med sväljsvårigheter eller patientbesök. Patienter fyllde i ÄT-

10-enkäten under perioden maj 2013 till februari 2014. Totalt 58 ifyllda ÄT-10-enkäter från 

patienter erhölls från dessa kliniker i mars 2014. Svaren analyserades av författaren. Eftersom 

flera erhållna enkäter inte inkluderade de två tilläggsfrågorna, d.v.s. endast enkätens andra blad 

överlämnades till författaren, bestämdes att endast svaren på de 10 item skulle analyseras.  

 

 

Statistisk analys 
   All datainmatning respektive statistisk bearbetning gjordes i dataprogrammen MS Excel, 

IBM SPSS 22 (Statistical Package for Social Sciences) och Statistica 12 (Statsoft, Inc.). Det 

sistnämnda statistikprogrammet användes dock enbart i syfte att skapa ett histogram. För 4 av 

patienterna fattades svar på vissa item. Det saknade värdet ersattes med det totala medelvärdet 
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(avrundades till närmsta heltal) för detta item hos patientgruppen. Fem patienter lämnade kryss 

mellan två svarsalternativ eller satte krysset mycket närliggande ett annat skalsteg. I dessa fall 

hänfördes svaret systematiskt endera åt det lägre eller högre svarsalternativet varannan gång. 

Intern konsistensreliabilitet beräknades med Cronbachs alfa. Oberoende t-test användes för att 

undersöka skillnader i total ÄT-10-poäng efter grupptillhörighet, och patienters ålder och kön. 

ÄT-10-formulärets diagnostiska validitet i termer av sensitivitet och specificitet beräknades 

med utgångspunkt från fördelningen av positivt respektive negativt utfall för patient- och 

kontrollgruppen. Sensitivitet är kvoten av antalet sant positiva deltagare med ett positivt ÄT-

10-utfall dividerat med summan av det totala antalet sant positiva deltagare (hela 

patientgruppen). Sant positiva med ett positivt ÄT-10-utfall är de patienter som fått ≥ 4 ÄT-10-

poäng. Specificitet är kvoten av antalet sant negativa med ett negativt ÄT-10-utfall (< 4) 

dividerat med det totala antalet sant negativa (hela kontrollgruppen). Slutligen beräknades 

Pearson-korrelationer mellan poäng på delskalor i RAND-36 v2 och total ÄT-10-poäng för 

kontrollgruppen. P-värden under 0,05 räknades som signifikanta. 

 

Forskningsetiska överväganden 
   Samtliga kontrollpersoner informerades skriftligt om studiens upplägg och syfte, och att de 

när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att ange något skäl. En del av dessa fick 

därutöver muntlig information om studien. I de fall formulären distribuerades på en arbetsplats 

fick arbetsgivaren först ge sitt informerade samtycke. För varje ifylld ÄT-10-enkät erhöll 

kontrollpersonerna en biobiljett. Deltagarna i kontrollgruppen tilldelades en kod. 

Formulärhäftena avidentifierades och därefter användes endast den tilldelade koden vid den 

statistiska analysen. Patienters journaldata fick användas utan patienternas medgivande efter 

tillstånd av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm som godkände studien, 

diarienummer 2013/2212-31/4. Patientinformationen analyserades i avidentifierad form. 

   Frågeformulär som rör känsliga ämnen såsom livskvalitet kan ge obehag hos respondenter 

alternativt leda till att information uppdagas som väcker misstankar om ohälsa hos någon som 

uppgett sig vara frisk (The Research Ethics Guidebook: A Resource for Social Scientists, 2014). 

Trots att sådana negativa effekter inte har rapporterats i tidigare valideringsstudier av EAT-10, 

kan dylika eventualiteter inte uteslutas i enstaka fall. Därför innehöll den skriftliga 

informationen till deltagarna i kontrollgruppen rekommendationen att söka vård om de märkte 

sväljsvårigheter i samband med studien. Fem respondenter misstänktes ha eller ha haft 

sväljsvårigheter; författaren samtalade på plats med tre av dessa, och i deras fall hade de sökt 

vårdkontakt för sin problematik. Två respondenter rapporterade symtom endast skriftligen; en 

av dem uppgav även att han sökt vård för besvären. Den andra respondenten rapporterade 

endast symtom och uppsöktes inte efter deltagandet.  

 

 

 

 

 

Resultat 
 

ÄT-10-enkätens interna reliabilitet 
   Cronbachs-alfa-värdet var 0,95 för hela populationen (kontroll- och patientgrupp) och 0,87 

för enbart patientgruppen.  
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Svarsfördelning och normvärden för ÄT-10 
Kontrollgruppen 

    Fördelningen av kontrollgruppens ÄT-10-poäng visas i tabell 5. Totalt 82 % hade 0 poäng 

och ingen hade en ÄT-10-poäng > 3. De två personerna i kontrollgruppen (två kvinnor) som 

hade ÄT-10-poäng = 3 var 29 respektive 34 år gamla. Den 34-åriga respondenten svarade att 

hon hade ”ganska svåra besvär” (3 poäng) på item 5 (”Att svälja tabletter är ansträngande”) och 

den 29-åriga respondenten svarade att hon hade ”lindriga besvär” (1 poäng) på item 4 (”Att 

svälja fast föda är ansträngande”), item 5 (”Att svälja tabletter är ansträngande”) och item 9 

(”Jag får hosta när jag äter”).  

 

                                Tabell 5.  

 

               Fördelning av ÄT-10-poäng hos kontrollgruppen (n = 103) 
 

ÄT-10- 

poäng 
n Procent 

Kumulativ 

procent 

0 85 82 82 

1 10 10 92 

2 6 6 98 

3 2 2 100 

TOTALT 103 100         

Notering. Poäng kan variera mellan 0 och 40, där 

0 = inga besvär och 40 = svåra besvär. 

 

 

 

Patientgruppen 

   Fördelningen av patientgruppens ÄT-10-poäng visas i figur 1. Som framgår av figur 2 var 

fördelningen av ÄT-10-poängen bimodal med en topp kring 7 poäng och en annan topp kring 

22 poäng. Andelen med en ÄT-10-poäng > 3 var 87 %. Patientgruppens medelpoäng och 

standardavvikelser enligt åldersintervall visas i tabell 6. 
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                                                    Figur 2. Distribution av ÄT-10-poäng hos patienter (n = 53). 

                                                    En bimodal fördelningskurva är inlagd. 

 

             Tabell 6. 

 

                        ÄT-10-poäng hos patientgruppen (n = 53) enligt åldersintervall 

 

Ålder Antal Medel-ÄT-10-poängª ± 

SD (variationsvidd) 

20-40 3 21 ± 3,5 (17-23) 

41-60 11 14 ± 10,9 (1-33) 

61-80 30 21 ± 8,6 (1-32) 

>80 9 16 ± 10,6 (1-32) 
                 Notering. Poäng kan variera mellan 0 och 40, där 0 = inga besvär 

                  och 40 = svåra besvär.   

 

Signifikansprövning av skillnader i ÄT-poäng enligt grupptillhörighet, kön och ålder 

   Kontrollgruppens totalpoäng på ÄT-10 var lägre (M = 0,3, SD = 0,7) än patientgruppens (M 

= 16,6, SD = 9,3), t(154) = -17,8, p < 0,001. Eventuella ålders- och könsskillnader undersöktes 

för att se om dessa kunde förklara patientgruppens bimodala fördelning (se figur 1). Som ett 

steg i detta delades patientgruppen in i två åldersgrupper. Åldersindelningen (≤ 70 år och > 70 

år) bestämdes utifrån patientgruppens medianålder (70 år). Den yngre åldersgruppen 

rapporterade lättare symtom (M = 15,6, SD = 9,4) än den äldre (M = 17,7, SD = 9,3) men 

skillnaden var inte signifikant (p = 0,42). Det fanns också en könsskillnad. Manliga patienter 

rapporterade svårare symtom (M = 19,4, SD = 6,3) än kvinnliga (M = 15,0 , SD = 10,4). 

Skillnaden var nästan signifikant (p = 0,065). 

 

Normvärden för ÄT-10 

   Svarsfördelningen för kontrollgruppen respektive patientgruppen föranledde en gränssättning 

vid ≥ 4 som ett cut-off-värde för den aktuella versionen av ÄT-10. Som noteras fick 7 patienter 

ett negativt utfall, och dessa beskrivs i tabell 7. 
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     Tabell 7. 

   

      Karakteristika hos patienter med negativt ÄT-10-utfall 

 

ÄT-10-

poäng 

Kön 

(M/K) 
Ålder Diagnos 

3 K 45 Multipel skleros 

3 K 73 Stroke 

3 K 83 Stroke 

3 K 70 Misstänkt Parkinson plus-

syndrom 

1 K 53 Parkinsons sjukdom 

1 K 84 Stroke 

1 K 71 Misstänkt frontotemporal demens 

och motorneuronssjukdom 

 

 

 

 

ÄT-10-enkätens sensitivitet och specificitet 
   De 47 deltagare som fick ett positivt utfall (≥ 4) tillhörde alla patientgruppen. Detta innebar 

att enkätens sensitivitet var 87 %, d.v.s. att sannolikheten att enkäten korrekt skilde ut vilka som 

hade dysfagi var 87 %. Samtliga friska deltagare (n = 103) fick ett negativt utfall (< 4). Detta 

innebar att enkätens specificitet var 100 %, d.v.s. att sannolikheten att formuläret korrekt skilde 

ut de som inte hade dysfagi var 100 %. Fördelningen av positiva respektive negativa utfall för 

studiens deltagare presenteras i tabell 8. 
 

         

          Tabell 8. 
 

                     Sensitivitet och specificitet hos ÄT-10 med cut-off-värde ≥ 4 
 

Utfall Patienter Kontrollpersoner 

Positiv ÄT-10 46 0 

Negativ ÄT-10 7 103 

            

 

Korrelation mellan RAND-36-item hälsoenkät v2 och ÄT-10-enkäten 
   Korrelationen mellan de olika delskalorna i RAND-36-item hälsoenkät version 2 och total 

ÄT-10-poäng undersöktes med syftet att se om svar på ÄT-10 avspeglade kontrollgruppens 

hälsorelaterade livskvalitet. Korrelationerna var negativa för alla delskalor utom ”Fysisk 

funktion (PF)”.  Endast korrelationen mellan total ÄT-10-poäng och delskalan ”Social 

Funktion (SF)” var signifikant (r = -0,26, p < 0,01). 
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Diskussion 
 

En valid och reliabel dysfagienkät på svenska, som är lättadministrerad och kan användas i 

screening samt för bedömning av behandlingseffekter, saknas. Denna studie undersökte därför 

de psykometriska egenskaperna hos ÄT-10, en svensk översättning av EAT-10. Resultaten 

bekräftar tidigare forskning om olika översättningar av EAT-10 där man konstaterat att enkäten 

är valid och reliabel. ÄT-10 har en mycket god intern reliabilitet och har klinisk validitet i 

termer av att den ger tydligt skilda utfall mellan friska och sjuka personer.  

 
Intern reliabilitet 
   Enligt Cronbach (1951) avspeglar intern reliabilitet hur konsekvent en uppsättning frågor 

mäter en specifik dimension (refererad till i Streiner, 2003). Cronbachs alfa-värdet är 

genomgående mycket högt i föreliggande studie såväl som i andra valideringsstudier av EAT-

10 (Belafsky et al., 2008; Burgos et al., 2012; Schindler et al., 2013). Man skulle kunna dra 

slutsatsen att höga alfavärden är eftersträvansvärda men ett mycket högt Cronbachs alfavärde 

kan betyda att enkäten är redundant, d.v.s. att olika item frågar efter samma information 

upprepade gånger (Streiner, 2003). Vidare kan ett högt Cronbachs alfa innebära att formuläret 

utgörs av för få item för att mäta det som den avser mäta (Clark & Watson, 1995). Det är något 

förvånande att enkätens utformare eftersträvade ett högt alfavärde med tanke på att det 

ursprungliga syftet med EAT-10 var att det skulle mäta flera aspekter av dysfagi så som fysiska, 

fysiologiska, känslomässiga, mentala och sociala symtom (Belafsky et al, 2008). Aspekterna 

måste per definition skilja sig något från varandra, och det borde yttra sig i en lägre Cronbachs 

alfa än den som redovisats (Clark & Watson, 1995). Att alfavärdet är så högt i denna och 

tidigare studier kan därför innebära att enkätens 10 item faktiskt inte mäter olika aspekter av 

orofaryngeal och esofageal dysfagi i den utsträckning som möjligen var avsikten.  

   Det höga alfavärdet för patientgruppen i denna studie kan också bero på att respondenterna 

var för heterogena (Streiner, 2003). Minst 18 diagnoser fanns representerade i patientgruppen. 

Framtida studier med större patientgrupper skulle möjligtvis behöva differentiera patienter 

ytterligare för att minska effekten av heterogenitet.  

   Å andra sidan behöver ett högt Cronbachs alfavärde inte betyda att ÄT-10 är endimensionell 

(Helms, Henze, Sass, & Mifsud, 2006). Det går att urskilja item i enkäten som förefaller mäta 

olika domäner eller aspekter av dysfagi i enlighet med det ursprungliga syftet. Ett förslag på en 

sådan indelning skulle kunna vara att item 1 och 9 mäter fysiska besvär och att item 3 t.o.m. 8 

mäter förnimmelser relaterade till sväljfysiologin. Dessa aspekter avspeglar också 

kroppsfunktionskomponenten i Världshälsoorganisationens Klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) (World Health Organization, 2014a). Vidare 

föreslås att item 2 mäter dysfagins sociala inverkan, d.v.s. aktivitets- och 

delaktighetskomponenten i ICF (World Health Organization, 2014a). Item 7 föreslås mäta 

livskvalitet och item 10 kanske mäter affektiv eller mental inverkan av dysfagi. I föreliggande 

studie gjordes ingen faktoranalys för att pröva enkätens dimensionalitet eftersom 

patientgruppen var för liten för att analysen skulle vara pålitlig. Syftet är dock att fortsätta 

studien för att erhålla en större patientgrupp och då kan en faktoranalys bli aktuell. 

   Det är en stor fördel att ha en lättadministrerad enkät så som ÄT-10 i kliniskt arbete. 

Emellertid behövs ytterligare studier med fokus på mer kritiska reliabilitetsanalyser för att 

fastställa enkätens reliabilitet. Exempelvis kan man undvika för stor heterogenitet genom att 

beräkna den interna reliabiliteten i svaren hos separata diagnosgrupper. 
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Normvärden 
   Ett av syftena för föreliggande studie var fastställa gränsen för normalvärdet för ÄT-10. Den 

aktuella studiens resultat visar att friska deltagare fick högst 3 poäng och att endast ett fåtal 

patienter fick < 4 poäng. Resultaten antyder att enkätens cut-off-värde är ≥ 4. Detta värde ligger 

nära originalversionens ≥ 3 poäng (Belafsky et al., 2008). Den föreliggande studiens resultat 

måste emellertid tolkas med viss försiktighet eftersom all information om kontrollgruppen var 

självrapporterad samt att kontrollgruppen bestod av relativt få äldre.  
   En skillnad mot Skoglund och Tyllströms studie (2009) är att svarsfördelningen i den aktuella 

studien fick bestämma cut-off-värdet oberoende av originalstudiens resultat. I Skoglund och 

Tyllströms studie fick en av deltagarna 4 poäng, och man refererade till detta som avvikande 

eftersom man tillämpade originalstudiens normsättning på det svenska stickprovet. Antalet 

deltagare i den aktuella såväl som Skoglund och Tyllströms studie var emellertid för lågt för att 

ett cut-off-värde med säkerhet skulle bestämmas. Rekommendationen förblir att man låter 

variationsvidden i svarsfördelningen hos friska försökspersoner vägleda normeringen samt att 

framtida studier erhåller ytterligare data för mer pålitliga resultat.  

   En av frågorna som behöver diskuteras utifrån resultaten är om den aktuella studiens 

kontrollgrupp är representativ för normalpopulationen. Om utfallen på delskalorna i RAND-36 

v2 jämförs med de för en större population i SF-36 så verkar den aktuella studiens kontrollgrupp 

ha bättre livskvalitet enligt alla delskalor utom för Allmän Hälsa (GH) och Vitalitet (VT), även 

om skillnaden är liten (Sullivan, Karlsson, & Ware, 1995). Många i den aktuella studiens 

kontrollgrupp arbetade inom vården och kan ha haft större kunskaper om hälsa och 

hälsobefrämjande beteende än normalpopulationen och därmed antas ha varit friskare än 

normalpopulationen. En annan anledning till de höga värdena kan bero på att man 

underrapporterade eventuell ohälsa för att slippa genans och skydda sin integritet. Majoriteten 

av respondenterna var kända antingen av författaren eller en av författarens handledare, och 

trots att konfidentialitet utlovades kan det inte uteslutas att några respondenter förbättrade 

hälsoenkätens resultat av ovan nämnda skäl. Vidare kan det argumenteras att deltagarna i den 

aktuella studiens kontrollgrupp var välmående på grund av att de flesta var unga. Emellertid 

fick även gruppen äldre i Skoglund & Tyllströms studie (2009) något högre värden i delskalorna 

i SF-36 jämfört med normalpopulationen. Ålder kanske således inte är en avgörande faktor för 

hälsorelaterad livskvalitet. Kontrollgruppens lämplighet kan snarare ifrågasättas därför att den 

bestod av relativt få äldre; den föreliggande studien handlar ju om dysfagi, som är vanligare vid 

hög ålder (Barczi et al., 2000).  

   En utmaning för enkätstudier är att enkäterna inte alltid blir komplett ifyllda. I den aktuella 

studien fattades svaren på en eller fler item för 4 (8 %) av patienterna och därför ersattes de 

saknade värdena med medelvärdet för de berörda item, vilket kan ha påverkat resultatet. Att 

svaren på några item uteblev på detta sätt kan antyda att vissa item inte var tillämpliga på 

personens situation. Å andra sidan tyder den lilla andelen saknade svar på att enkäten är 

användarvänlig och att påverkan på resultatet var liten. Den aktuella studiens resultat antyder 

att ÄT-10 kan signalera att en person har eller är i riskzonen för dysfagi även om personen inte 

har besvarat alla item i enkäten samt utan att personen har genomgått en bedsideundersökning.  

 

Sensitivitet och specificitet 
   I den aktuella studien beräknades enkätens diagnostiska träffsäkerhet i termer av sensitivitet 

och specificitet. I föreliggande studie sattes diagnosen dysfagi på basis av att patienterna själva 

rapporterade symtom eller att remittenten till ÖNH eller Logopedkliniken observerade dysfagi 

eller en kombination av självrapportering och observation.  

   Diagnossättningen av patienterna i föreliggande studie gjordes med utgångspunkt från att 

patienter själva sökt vård för sväljbesvär alternativt att dysfagi observerades av remittenter 

(eller en kombination av dessa) vid olika instanser innan de remitterades vidare till Öron-näsa-
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halskliniken eller Logopedkliniken i Huddinge. Studiens tidsramar har dock inte medgivit 

uppföljning av hur dysfagi konstaterats vid dessa tidigare instanser, och därför är det okänt hur 

många eller vilka typer av instrumentella eller kliniska bedsideundersökningar som gjorts. 

Diagnossättningar baserade på subjektiva sväljbesvär alternativt observationer kan betraktas 

som mindre pålitliga än diagnossättningar som baseras på objektiva undersökningsmetoder, så 

som VFS, FUS eller esofagoskopi. Eftersom det saknas data om de exakta förfarandena bakom 

diagnossättningarna för den aktuella studiens patientgrupp bör studiens resultat betraktas som 

preliminära.  

   Något som kan ha påverkat den aktuella studiens resultat är att patientgruppen till största 

delen bestod av personer med neurologiska sjukdomar där den kognitiva förmågan kan vara 

nedsatt och påverka sjukdomsinsikten (Kehagia, Barker, & Robbins, 2010; Phukan, Pender, & 

Hardiman, 2007; Tatemichi et al., 1994). I den aktuella studien sågs indikationer på detta då 3 

patienter skattade sina symtom till 1 ÄT-10-poäng. En av dessa hade misstänkt frontotemporal 

demens och motorneuronssjukdom, där bristande sjukdomsinsikt brukar vara uttalad 

(Mitsuyama & Inoue, 2009). I den aktuella studien, liksom i Belafsky et al. (2008), fanns ingen 

information om patienternas kognitiva förmåga. I tre valideringsstudier med EAT-10 togs 

emellertid patienternas kognitiva tillstånd i beaktande (Burgos et al., 2012; Goncalves et al., 

2013; Schindler et al., 2013); endast den spanska respektive den italienska beskrev dock hur 

kognitionen mättes. I framtida studier vore det önskvärt att på liknande sätt mäta patienternas 

kognitiva funktion med standardiserade test, i synnerhet i termer av minne respektive frontala 

funktioner, för att kunna värdera hur kognitiva störningar kan påverka symtomen.  

      

 

Korrelationer mellan RAND-36 v2 och ÄT-10 
   Som väntat sågs negativa korrelationer mellan majoriteten av delskalorna i RAND-36 v2 och 

ÄT-10. Ett intressant resultat var att korrelationen mellan Social Funktion och ÄT-10 var 

signifikant. I en annan studie där man gjorde en korrelationsanalys mellan äldre personers svar 

på MDADI och SF-36 v2 observerades att den högsta korrelationen (r = 0,32) var mellan 

domänen Fysisk funktion i MDADI och delskalan Social Funktion (SF) i SF-36 (Chen, Golub, 

Hapner, & Johns, 2009). Dessa statistiska samband skulle kunna utgöra stöd för andra studiers 

slutsatser om att det finns en social komponent i upplevelsen av sväljsvårigheter samt att 

Belafsky et al. (2008) lyckats inkorporera denna komponent i EAT-10. I övrigt sågs inga 

signifikanta korrelationer mellan kontrollgruppens svar på RAND-36 v2 respektive ÄT-10. En 

förklaring till detta kan vara att det bara fanns en liten varians i kontrollgruppens svar på ÄT-

10. Det är rimligt att tro att en korrelationsanalys mellan patienters svar på ÄT-10 och RAND-

36 v2 hade visat starkare korrelationer eftersom det fanns en större varians i patienternas svar. 

Även i den ovan nämnda studien fanns svaga korrelationer mellan SF-36 och MDADI (Chen 

et al., 2009). Författarna drog därmed slutsatsen att SF-36 är för generell för att kunna fånga 

upp de funktionshinder som är specifika för dysfagi. Så kan också vara fallet med RAND-36-

enkäten. 

   

   

Manliga patienter rapporterar svårare symtom 
   Ett av studiens resultat var att män med dysfagi rapporterade svårare symtom än kvinnor med 

dysfagi. Detta överensstämmer med den spanska respektive den italienska studiens resultat 

(Burgos et al., 2012; Schindler et al., 2013). Den spanska studien rapporterade inte 

medelpoängen men angav p-värdet (p < 0,001) för jämförelser mellan kvinnors och mäns EAT-

10 ES-poäng. Den italienska studien rapporterade medelvärdesskillnaden i I-EAT-10-poäng 

mellan män (12,4) och kvinnor (11,3) men skillnaden var emellertid inte statistiskt signifikant.  
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   Studier med instrumentella hjälpmedel har visat könsskillnader i sväljningsfysiologin mellan 

friska äldre personer (Logemann, Curro, Pauloski, & Gensler, 2013; Logemann et al., 2000; 

Logemann, Pauloski, Rademaker, & Kahrilas, 2002). Biomekaniska analyser med VFS har 

visat att den så kallade ”muskelreserven” (d.v.s. den kapacitet en person har utöver den absolut 

nödvändiga för att åstadkomma en rörelse) som finns hos yngre män och kvinnor samt äldre 

kvinnor är obefintlig hos äldre män (Logemann et al., 2000). Reserven kommer till nytta när 

personen är sjuk och möjliggör fortsatt adekvat sväljfunktion. Den föreliggande studiens 

resultat antyder att sväljfunktionen skulle bli mer försämrad vid sjukdom hos män än hos 

kvinnor.  

   Könsskillnader har observerats i två tidigare valideringsstudier med EAT-10 (Burgos et al., 

2012). Det kan betyda att män med dysfagi är mer benägna att rapportera svåra symtom än 

kvinnor är. Det kan också betyda att mäns sväljbesvär är svårare än kvinnors. En möjlig 

förklaring är att äldre män, såsom studier har visat, har sämre fysiologiska förutsättningar än 

äldre kvinnor att bibehålla en adekvat sväljfunktion. Mer forskning behövs för att se om 

mönstret av könsskillnader upprepar sig och för att finna möjliga förklaringar till detta.  

 
Framtida forskning 
   Framtida studier bör ha fler deltagare både i kontrollgruppen och patientgruppen. I 

kontrollgruppen bör fler äldre (> 65 år) inkluderas eftersom dysfagi är vanligare bland äldre. 

Vidare bör man samla in mer information om patientgruppen så att det framgår hur dysfagin 

diagnostiserades. Rekommendationen är även att patientgrupperna delas in efter etiologiska 

diagnoser så att för stor heterogenitet undviks. Dessutom skulle det vara önskvärt att ÄT-10-

resultat jämfördes med instrumentella fynd så att sensitivitet och specificitet kan beräknas 

utifrån dessa. Framtida studier bör också undersöka hur enkäten avspeglar behandlingseffekter.  

 

Slutsatser 
   Studiens resultat visar att ÄT-10 (Johansson & Möller, u.å.) har validitet som kliniskt 

verktyg och att det kan användas för screening och dokumentation av dysfagi. 
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