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  V 

Sammendrag 

Tittel  

Opplevelser av Botoxbehandling ved spastisk dysfoni. 

 

Bakgrunn og formål 

Spastisk dysfoni er en sjelden diagnose der den mest anvendte behandlingsformen er 

injisering med det kontroversielle stoffet Botox i stemmebåndsmusklene. Feltet er lite forsket 

på i Norge og det behøves kompetanseøkning blant ulike faggrupper som møter personer med 

diagnosen. Ettersom spastisk dysfoni er en nevrologisk stemmevanske, fremheves logopedisk 

oppfølging som et supplement til medisinsk behandling. Dermed vil logopeder kunne møte 

denne pasientgruppen. Å ha et innblikk i hvordan disse personene opplever behandlingen 

som behøves livet ut, og hvilke konsekvenser diagnosen og behandlingen kan føre til for 

pasientgruppen, vil være nyttig for det logopediske arbeidet. Formålet med denne 

masteroppgaven er å sette lys på feltet og å få et innblikk i hvordan personer med spastisk 

dysfoni opplever behandlingen med Botox og hvordan den og diagnosen påvirker deres liv. 

 

Metode 

Kvantitativ metode med et ikke-eksperimentelt design ble benyttet. Survey i form av 

spørreskjema ble brukt for å samle inn data. 40 personer med spastisk dysfoni ble rekruttert 

ved hjelp av et sykehus som utfører behandlingen. Et spørreskjema med 15 spørsmål ble 

sendt ut per post i sykehusets konvolutter. 28 personer svarte på spørreskjemaet og returnerte 

det til sykehuset. Resultatene er basert på dette utvalget (N=28) og presenteres ved bruk av 

enkel deskriptiv statistikk. Forekomsten av spastisk dysfoni er lav, men utvalget i denne 

studien er likevel lite og ikke basert på sannsynlighetsutvelging (Lund, 2002b). Resultatene 

kan dermed ikke generaliseres til hele populasjonen med spastisk dysfoni i Norge. Til tross 

for dette kan resultatene si noe om hvordan mange faktisk opplever det å leve med 

Botoxbehandlingen som behøves livet ut. 

 

Resultat og drøfting 

Resultatene viser at informantene naturlig nok opplever behandling med Botox og 

konsekvensene av diagnosen på forskjellige måter, men det er likevel en del fellestrekk som 

kan fremheves. For eksempel opplever 26 av 28 deltakere bivirkninger av behandlingen. 

Samtlige som får bivirkninger (26) opplever å få hes/svak stemme etter injeksjonen. En ser 
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variasjoner i hvor stor innvirkning diagnosen har for eksempel på psykisk helse, men 24 av 

28 (85 %) opplever at diagnosen har ført til psykiske plager, hvorav ni (38 %) har svart i stor 

eller svært stor grad. I tillegg opplever 15 av 28 (54 %) at diagnosen har ført til psykiske 

lidelser, hvorav fire (27 %) har svart i stor grad. Flertallet i utvalget mener at 

Botoxbehandling i ulik grad bedrer den psykiske helsen. Noen har blitt uføretrygdet eller fått 

redusert stilling på grunn av spastisk dysfoni og en er arbeidsledig. Alle utenom fire unngår 

sosiale situasjoner, og man ser en sammenheng mellom hvem som har krysset av for dette og 

psykiske plager og/eller psykiske lidelser i varierende grad. Resultatene viser variasjon i hvor 

effektiv deltakerne mener behandlingen er og i hvilken grad den øker livskvaliteten, men 

flesteparten har svart «i stor grad» på disse spørsmålene. 
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Forord 

Først og fremst vil jeg rette en stor takk til overlegen ved sykehuset som har vært til stor 
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din kunnskap og ditt øye for detaljer – som er svært viktig for å skrive en god oppgave. 

Videre vil jeg takke logoped Jorid Løvbakk som har gitt meg tips underveis samt hjulpet meg 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Dette prosjektet var i utgangspunktet ingen replikasjon på tidligere studier da den er basert på 

personlig interesse og vitebegjærlighet. Jeg har vært i praksis ved statlig spesialpedagogisk 

tjeneste (Statped). Der lærte jeg mye om stemmevansker som behandles med ulike 

injeksjoner. I tillegg møtte jeg et par klienter hvor dette var aktuelt. En av klientene uttrykket 

skepsis og usikkerhet rundt dette med injeksjoner i strupehodet. Dette gjorde at jeg ble 

nysgjerrig på hvordan det fungerer i praksis og hvordan personene som får behandling med 

injeksjoner opplever det. Stemmevansker kan oppstå i alle aldre hos alle mennesker. De aller 

fleste har hørt om stemmebåndsknuter, men få har hørt om spastisk dysfoni (SD). Diagnosen 

behandles med det kontroversielle stoffet botulinumtoksin (Botox). Etter tips fra min 

praksisveileder ved Statped, kom jeg frem til at jeg skulle skrive om spastisk dysfoni og 

opplevelsen av injeksjonsbehandling for dette.  

 

1.2 Formål og problemstilling 

Formålet med denne studien var å undersøke hvordan personer som er rammet av SD 

opplever behandlingen med Botox. Ettersom jeg leste mer forskning på temaet så jeg at flere 

studier undersøker mye av det samme som meg, men med ulik vinkling og 

forskningsspørsmål. Dette gjelder internasjonal forskning og jeg har ikke lykkes i å finne 

liknende studier gjort i Norge. Jeg har fokusert på å fremheve ulike aspekter ved selve 

behandlingssituasjonen og hvordan behandlingen innvirker på personenes arbeid og hverdag. 

Jeg har også lagt noe vekt på hvordan selve diagnosen SD har påvirket dem. Dette gjorde jeg 

for lettere å kunne sette behandlingens funksjon og eventuelle virkning i sammenheng med 

livssituasjonen til informantene. Problemstillingen for studien er som følger: 

 

Hvordan opplever personer med spastisk dysfoni behandling med botulinumtoksin (Botox)?  

 

Dette er et felt som mange logopeder og andre fagpersoner muligens trenger og ønsker mer 

kompetanse på. Jeg ser viktigheten av å fokusere på dette feltet slik at flere logopeder kan få 

et bedre grunnlag for å jobbe med og møte personer med SD. Samtidig ønsker jeg at 

pårørende skal kunne få et objektivt inntrykk av temaet. Dette kan forhåpentligvis lette 

kommunikasjonen rundt diagnosen/behandlingen, samt gi bedre forståelse rundt situasjonen. 
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Botox er mye omtalt. At det er et farlig stoff å få injisert i kroppen er en holdning som har 

eksistert i mange år. Kunnskap om temaet kan gi et bedre grunnlag for å velge type 

behandling.  

 

Jeg har valgt å skrive en artikkelbasert masteroppgave. Spastisk dysfoni er en sjeldent 

diskutert diagnose i det logopediske fagfeltet. Med et mål om å publisere artikkelen i Norsk 

tidsskrift for logopedi, håper jeg at det vil gjøre funnene mine lettere tilgjengelig for 

fagpersoner og eventuelt pårørende enn de er i en tradisjonell masteroppgave.  

 

1.3 Oppgavens oppbygging 

Masteroppgaven består av en artikkel med tilhørende kappe. I kappen vektlegges teoretiske 

og metodiske aspekter ved studien som av hensyn til plassomfang ikke blir presentert i 

artikkelen. Kappen består tre overordnede kapitler sett bort fra denne innledningen og 

avslutningen. Kapittel 2 omfatter teori. Teorikapittelet inneholder relevante teoretiske 

drøftinger og redegjørelser som går utover teorien og resultatene som er presentert i 

artikkelen. Spastisk dysfoni og botulinumtoksin står sentralt i kapittelet, men jeg fokuserer 

også på psykisk helse, livskvalitet og logopedens rolle i fagfeltet. Kapittel 3 utdyper de 

metodiske aspektene som er relevante for denne forskningsprosessen. Det omfatter blant 

annet forskningsdesign, metode, beskrivelse av utvalg og rekruttering, datainnsamling, 

studiens kvalitet, metodekritikk samt bearbeiding av datamateriale. Kapittel 4 omhandler 

etiske betraktninger knyttet til forskningsprosessen og studien som helhet.  

Artikkelen presenteres etter kappen. Den er skrevet i tråd med den nylig oppdaterte 

forfatterveiledningen til Norsk tidsskrift for logopedi. Artikkelen introduseres med teoretiske 

redegjørelser for spastisk dysfoni og Botox. Deretter beskrives formålet med og bakgrunnen 

for studien før metode blir presentert. Til slutt presenteres resultater og diskusjon som drøftes 

i lys av teoretiske aspekter før artikkelen avsluttes med en konklusjon.  

 

Begrepene survey og spørreskjema spesifiseres i oppgaven, men vil bli brukt fritt og tilfeldig 

i teksten for å gjøre den variert og lettere lesbar. Det samme gjelder forskningsproblem og 

problemstilling samt informanter, deltakere og respondenter. 
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2 Teori  

2.1 Stemme  

For å forstå omfanget av spastisk dysfoni (SD) er det viktig med en forståelse av det 

karakteristiske ved normal stemmedannelse samt stemmevansker.  

 

2.1.1 Anatomiske forutsetninger for funksjonell stemmedannelse  

Pusten styres av mekaniske og muskulære krefter i lungene og ved brystområdet. Lungene 

danner sammen med brystet et elastisk system som påvirker lufttrykket under 

stemmebåndene, kalt subglottalt trykk (Lindblom, 2008). Stemmebåndene består av tre lag: 

epitelcellelaget, bindevevslaget lamina propria samt vokalismuskelen (Södersten, 2008). 

Vokalismuskelen danner sammen med subglottalt trykk vibrasjon i stemmebåndene 

(Rørbech, 2010). Stemmen produseres i et samspill mellom subglottalt trykk, luftmengden 

gjennom stemmebåndene og talerørets resonans (Hammarberg, Södersten & Lindestad, 2008; 

Lindblom, 2008).  

 

2.1.2 Stemmevansker  

Det finnes ulike definisjoner på stemmevansker. Stemmevansker kan forstås som noe som 

påvirker kommunikasjonen når stemmen ikke fungerer eller låter som normalt (Roy, Merrill, 

Gray & Smith, 2005). Noen legger særlig vekt på diagnoser i sin forståelse av 

stemmevansker (Colton, Casper & Leonard, 2011). Boones definisjon, referert i Shewell 

(2009), omhandler at ulike faktorer forhindrer våre naturlige stemmer i å bli hørt. 

Definisjonene har ulike utgangspunkt. Min oppgave innbefatter medisinsk behandling som 

har som mål å redusere symptomer. Samtidig er ikke dette hovedfokus i studien da jeg ønsket 

å se mer på konsekvenser av SD og Botoxbehandling, og ikke om stemmen endrer seg etter 

behandlingen. Slik sett vil definisjonen til Roy et al. (2005) være den jeg havner nærmest.  

 

Det beskrives fire kategorier av stemmevansker: funksjonelle, funksjonelt organiske, 

organiske og nevrologiske (Shewell, 2009). 

Funksjonelle stemmevansker oppstår ved feilbruk av stemmen. Her forekommer ingen 

strukturelle forandringer i strupen (Lindestad & Södersten, 2008). Funksjonelt organiske 

stemmevansker fremtrer ved overbelastning av slimhinnen og stemmen slik at strukturelle 

forandringer i stemmebåndene oppstår (Lindestad & Södersten, 2008).  
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Organiske stemmevansker baseres på diagnoser. Slike stemmevansker behandles som oftest 

kirurgisk eller medisinsk (Colton et al., 2011). Nevrologiske stemmevansker utdypes videre 

nedenfor da spastisk dysfoni faller innenfor denne kategorien (Lindestad, 2008). 

Funksjonelle, funksjonelt organiske og organiske stemmevansker baseres på ulike årsaker og 

symptomer og varierer i behandlingsmetoder samt forekomst. Dette blir ikke beskrevet 

videre.  

 

2.1.3 Nevrologiske stemmevansker 

Nevrologiske stemmevansker oppstår ved feil med det sentrale nervesystemet (hjernen og 

ryggmargen) eller det perifere nervesystemet (nervene som går fra ryggmargen til muskler og 

organer). Dette påvirker koordinasjon av musklene som forutsetter stemmebruk (Shewell, 

2009).  Nevrologiske stemmevansker kan utarte seg som lammelser som påvirker funksjonen 

i strupehodet. Dette kan føre til at stemmebåndene ikke abduseres tilstrekkelig (beveges fra 

hverandre) ved innånding og adduseres (trekkes sammen) ved stemmedannelse. Likeledes 

kan vanskene bero på lidelser som gir ufrivillig økt motorikk i strupehodet. Begge tilstandene 

kommer av at nerveforsyningen til strupehodet på en eller annen måte svikter (Lindestad, 

2008). Ufrivillig økt motorikk gir overaktivitet og kramper i strupehodets muskulatur. Denne 

tilstanden forbindes med stemmevansken spastisk dysfoni (Lindestad, 2008).  

 

2.1.4 Spastisk dysfoni 

Spastisk dysfoni (SD) er en fokal, nevrologisk stemmevanske (Lindestad, 2008). Til tross for 

at SD har blitt forsket på i mange år er det mye en fortsatt ikke vet om diagnosen. Det finnes 

ingen fastsatt årsak til SD og forekomsten til diagnosen er fortsatt relativt ukjent. Dette 

utdypes videre nedenfor. SD karakteriseres av at muskulaturen i strupehodet gir ufrivillig økt 

bevegelse, dystoni, i stemmebåndene (Lindestad, 2008). Det finnes to hovedtyper av SD, 

adduktortype og abduktortype. Adduktortype forekommer i rundt 90 % av tilfellene med SD 

(van Esch, Wegner, Stegeman & Grolman, 2016). Adduktortype kjennetegnes av at 

stemmebåndene presses for hardt sammen (van Esch et al., 2016; Lindestad, 2008). Stemmen 

blir anstrengt, hakkete, presset og preget av fonasjonsbrudd. Abduktortype kjennetegnes av at 

stemmebåndene ikke lukkes tilstrekkelig. Her blir stemmen svak, klangfattig og lekkende 

med fonasjonsbrudd. Mange personer med SD opplever at problemet ligger i selve samspillet 

mellom pusten og stemmedannelsen (Lindestad, 2008). Enkelte kan oppleve at stemmen 

endres når den brukes på andre måter enn ved vanlig tale. Noen kan for eksempel synge 
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tilsynelatende normalt. Andre kan oppleve at krampene avtar ved å «snakke på innpust» eller 

ved å snakke med et høyt toneleie (Lindestad, 2008).  

 

2.1.5 Årsaker og forekomst 

Det hersker uenighet blant forskere angående årsakene til SD. Tidligere antok man at 

diagnosen ble utløst av stress og psykisk belastning (Shewell, 2009). I senere tid knyttes 

årsaken ofte til sentre i hjernen som styrer musklenes lengde og styrke ved bevegelse 

(Lindestad, 2008). Dette er forårsaket av en feil ved en sentral motorisk prosessering (Loven, 

Brøndbo, Ganes, Tveterås & Frydenbø, 1994). 

 

SD forekommer oftere hos kvinner enn menn. Diagnosen kan oppstå i alle aldre, men 

fremtrer oftest ved rundt 50 år (Lindestad, 2008). Det er en sjelden diagnose. Forskning 

antyder at diagnosen forekommer hos rundt 51 av 1 million mennesker (Loven et al., 1994). 

Samtidig forekommer feildiagnostisering grunnet få spesialister innenfor feltet (Shewell, 

2009). Derfor antas det at det kan være store mørketall knyttet til diagnosen. SD kan for 

eksempel forveksles med essensiell tremor da symptomene synes å være relativt like ved at 

stemmen oppleves skjelvende, men denne tilstanden er mindre alvorlig enn SD (Shewell, 

2009). Det finnes flere ulike kliniske evalueringsmetoder for stemme som potensielt kan 

indikere SD, men det finnes ingen standardisert tilnærming (Yeung et al., 2014). 

Diagnostisering foregår ved hjelp av å høre på stemmen, auditiv bedømming, og ved å teste 

den med ulike stemmeøvelser. I tillegg kan en få nytte av å anvende et medisinsk instrument, 

laryngoskop, som viser stemmebåndenes bevegelser (Lindestad, 2008). Diagnosen settes 

oftest i samarbeid mellom øre-nese-hals-leger, logoped og fastlege (Shewell, 2009). 

 

2.2 Behandling  

Spastisk dysfoni kan behandles på to måter. Den ene metoden er kirurgi som omfatter ulike 

inngrep i strupehodet. Den andre metoden dreier seg om injeksjon av stoffet Botox i de 

rammede musklene i strupehodet. Hittil har ingen randomiserte kontrollerte studier 

sammenliknet effekten av kirurgi og Botoxinjeksjoner (van Esch et al., 2016), men sistnevnte 

er den mest anvendte behandlingen både internasjonalt og i Norge (Baylor, Yorkston, Eadie 

og Maronian, 2007; Lindestad, 2008). I så måte fokuserer jeg kun på Botoxbehandling i 

denne oppgaven. Kirurgi vil dermed ikke bli drøftet videre, men stoffet Botox og dets 

funksjon blir utdypet nedenfor. SD er en kronisk diagnose. Behovet for Botoxbehandling vil 
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derfor vare livet ut. I Norge ble behandling med Botox tatt i bruk rundt 1990 (Loven & 

Brøndbo, 1993). Selve dosen med Botox ble endret internasjonalt i 1997 (Nigam & Nigam, 

2010). Botoxen som blir brukt i medisinsk og kosmetisk behandling i dag er mer effektiv og 

kan gis i mindre doser enn tidligere (Nigam & Nigam, 2010).  

I tillegg til Botoxbehandling er logopedisk oppfølging anbefalt (Fabron, Marino, Nóbile, 

Sebastião & Onofri, 2013). Logopedisk behandling alene er ikke tilstrekkelig til å behandle 

SD, men det kan være et effektivt supplement til Botoxbehandlingen. Logopedens rolle blir 

mer utdypet under punkt 2.2.5. En studie har vist at injeksjoner med Xylocain 

(lokalbedøvende) har ført til reduksjon av symptomer og vokal anstrengelse samt økt 

stemmekontrollen (Smith, Roy & Wilson, 2006). Denne behandlingsformen blir imidlertid 

ikke diskutert videre. 

 

2.2.1 Botulinumtoksin og dets funksjon  

Botulinumtoksin er et nevrotoksin som fungerer som gift på nervesystemet (Nigam & Nigam, 

2010). Nevrotoksin er et protein som blir produsert av bakterien Clostridium botulinum. 

Bakterien er anaerob (lever uten oksygen) og finnes oftest på planter, i jord, vann og i 

tarmkanalen hos dyr. Ut fra Clostridium botulinum utvinnes åtte ulike typer botulinumtoksin. 

Typen som blir mest brukt i behandling i dag kalles type A. Fra botulinumtoksin type A 

eksisterer tre preparater kalt Dysport, Xeomin og Botox. Botox er til sammenlikning tre til 

fire ganger så kraftig som Dysport. Botox ble først brukt til å behandle skjeling hos 

mennesker. Etter hvert ble det godkjent for behandling av ulike diagnoser knyttet til 

spastisitet (Nigam & Nigam, 2010). 

Botox omtales som et av de giftigste biologiske stoffene som er kjent. Likevel tåler de fleste 

injeksjoner med Botox, og det er få registrerte bivirkninger. Dette forutsetter at klinikere som 

jobber med Botox har god kunnskap om og forståelse av anatomi (Nigam & Nigam, 2010).  

 

Nevrotransmitter er et kjemisk stoff som frigjøres ved enden av en nervefiber. Her fremtrer 

nerveimpulser (Nigam & Nigam, 2010). Nevrotransmitter er viktig for at nerveimpulser 

overføres til andre nervefibre, for eksempel muskelfibre. Den viktigste nevrotransmitteren 

ved muskulære fibre kalles acetylkolin. Acetylkolin frigjøres av motoriske nerveceller. 

Acetylkolinet spres deretter over en synapse som er et kontaktsted fra en nervecelle til en 

annen. Botox blokkerer selve frigjøringen av acetylkolin. Slik forstyrres nerveoverføring. 

Dette fører til at musklene der Botox injiseres paralyseres midlertidig. Det vil ikke dermed si 
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at man blir lammet, men at paralyseringen forekommer fokalt ved injeksjonssted. Injisering 

med Botox svekker de rammede musklene og reduserer dermed de spastiske bevegelsene i 

stemmebåndene (Baylor et al., 2007). Botox lammer altså ikke musklene totalt, men det gjør 

at stemmen blir mindre anstrengt og hakkete. I så måte er talen preget av mer flyt da en ikke 

blir rammet av like mye fonasjonsbrudd som før behandling. Dette letter kommunikasjonen 

med andre (Novakovic, Waters, D´Elia & Blitzer, 2011). 

 

Det tar vanligvis mellom 24-72 timer før paralyseringen av musklene merkes, men det har 

forekommet tilfeller der det har tatt opp til fem dager (Nigam & Nigam, 2010). Nervene som 

blir berørt av Botox mister ikke sin funksjon permanent, men selve blokkeringen av 

acetylkolinet kan ikke reverseres etter injisering. Etter at musklene er paralysert, vil effekten 

av Botox vare mellom 8-12 uker (Nigam & Nigam, 2010). Det er lite forskning på dette i 

Norge, men Loven og Brøndbo (1993) viser til at norske pasienter har opplevd effekt i 2-14 

måneder med gjennomsnitt på fire måneder. Denne studien er riktignok fra en tid da 

behandling med Botox var relativt ny i Norge. Tallene er dermed ikke oppdatert og en kan 

ikke utelukke at gjennomsnittet er annerledes i dag.   

 

2.2.2 Utførelsen av behandlingen 

Behandlingen utføres ved injisering av Botox med sprøyte i de rammede musklene rundt 

stemmebåndene. Avhengig av omfanget av diagnosen injiseres Botox enten bilateralt (på 

begge sider) eller unilateralt (på en side) av stemmebåndene (Lindestad, 2008). Dosen som 

injiseres tilpasses individuelt til pasienten (Novakovic et al., 2011). Det kan ta et par 

behandlinger før behandler mestrer å tilpasse riktig dose, noe som baseres på pasientens 

effekt og reduksjon av symptomene (Baylor et al., 2007). I og med at musklene er små 

anvendes nålelektroder, elektromyografi (EMG), ved behandling (Nigam & Nigam, 2010). 

Sprøyten med Botox kobles til en EMG-opptaker som forteller hvor muskelpunktet er. 

Pasienten bes om å lage en høy tone slik at musklene strekkes mest mulig. Botox injiseres der 

EMG-opptakeren viser mest aktivitet, i området der musklene strekkes (Nigam & Nigam, 

2010). Behandlingen utføres kun av øre-nese-hals-leger med spesialkompetanse på området 

(Shewell, 2009). Det er ønskelig å injisere Botox nærmest mulig området hvor acetylkolin 

frigjøres for å oppnå best mulig effekt (Castellanos et al., 1994). Til tross for at EMG 

anvendes, kan det være utfordrende å treffe området nøyaktig selv om nålens lokasjon er 

presis. I tillegg har Botox en tendens til å spre seg utover injeksjonsområdet på grunn av 



 

 8 

bevegelse som gjør at stoffet løsner (Nigam & Nigam, 2010). Dette gjør at effekten av Botox 

til tider kan variere fra behandling til behandling (Castellanos et al., 1994). Noen pasienter 

responderer ikke i det hele tatt på injeksjoner med Botox. Feilaktig injeksjonsteknikk kan 

være en grunn. Noen kan oppleve effekt i utgangspunktet, men oppleve at virkningen avtar 

ved påfølgende behandlinger. Flesteparten av disse pasientene har utviklet antistoffer mot 

virkestoffene i Botox (Fabron et al.; Nigam & Nigam, 2010). Derfor ønskes mer forskning på 

behandlingsalternativer (Paniello, Barlow & Serna, 2008). 

 

Ulempen med Botox er at når en beholder åpnes, mister stoffet gradvis effekten og kan ikke 

oppbevares. Det er anbefalt at den brukes innen fire timer etter åpning. Kun 12 timer etter 

åpning tapes 44 % av effekten. Derfor settes det opp bestemte datoer på sykehuset der flere 

pasienter får behandling på samme dag. Dette vil medføre ulemper for de som ikke har 

mulighet til å møte opp den bestemte dagen (Nigam & Nigam, 2010). Hyppigheten i 

behandlingen varierer avhengig av individuelle opplevelser av effekt.  

 

En kan si at det finnes tre faser etter Botoxbehandling (Paniello et al., 2008). I den første 

fasen opplever pasientene som regel luftfylt og svak stemme. Det varierer når disse 

symptomene avtar fra person til person, men de fleste opplever dette i et par uker etter 

injeksjonen. Den andre fasen er da pasientene opplever selve effekten av Botoxen. I den siste 

og tredje fasen opplever pasientene at effekten gradvis avtar og at ulike symptomer på SD 

fremtrer igjen. Når symptomene fremtrer, ringer pasienten til sykehuset og avtaler en ny time 

for behandling på en av dagene sykehuset har satt opp (Paniello et al., 2008). 

 

2.2.3 Bivirkninger  

Det er ikke registrert noen signifikante langvarige farer ved å bruke Botox og det anses som 

en trygg behandling (Nigam & Nigam, 2010). Bivirkninger relatert til bruk av Botox er 

ubehag/smerter ved injeksjon, ødem, rødhet eller irritasjon av huden, forbigående 

nummenhet, hodepine, generelt ubehag og kvalme (Baylor, Yorkston & Eadie, 2005; Nigam 

& Nigam, 2010). I tillegg kan pasientene oppleve svak, luftfylt stemme og lette 

svelgevansker knyttet til mat og drikke (Baylor et al., 2007; Novakovic et al., 2011). Alle de 

nevnte bivirkningene er forbigående og varer som regel i en til to uker etter injeksjon. 

Likevel kan enkelte oppleve forlengede perioder med bivirkninger, og årsakene til dette er 

ukjent (Baylor et al., 2005).  
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Baylor et al. (2007) har undersøkt psykososiale konsekvenser av Botoxbehandling for SD. 

Deltakerne i studien rapporterte engstelse og fysisk ubehag knyttet til selve injeksjonen. Etter 

injeksjonen rapporterte de bivirkninger som at stemmen inkonsekvent reagerte på Botox, 

altså at det varierte når stemmen responderte på stoffet eller ikke. Det er uklart om dette 

knyttes til utfordringer med selve injeksjonen som tidligere nevnt, eller om dette skyldes at 

stemmen fysisk ikke reagerer på Botox. Mange mente dessuten at behandlingen kostet for 

mye i forhold til effektivitet. Dette er imidlertid ikke like relevant i Norge da utgifter utover 

egenandelen dekkes gjennom Lov om folketrygd (Arbeids- og sosialdepartementet, 1997, § 

5-3). På bakgrunn av de nevnte ulempene kommer det frem at flere pasienter valgte å leve 

uten behandlingen (Baylor et al., 2007). 

2.2.4 Logopedens rolle for personer med spastisk dysfoni 

Logopedisk behandling kan være et verdifullt supplement til behandling med Botox. Det 

finnes ingen felles strategier for logopedisk behandling som har vist seg å være mer effektive 

enn andre (Fabron et al., 2013). Fordi SD er en nevrologisk betinget stemmevanske, er ikke 

logopedisk behandling alene ansett som effektivt. Likevel indikerer studier at logopedisk 

behandling som supplement til Botoxbehandling vil kunne forlenge Botoxbehandlingens 

effektivitet ved å øke intervallene mellom hver injeksjon (Fabron et al., 2013). I en kvalitativ 

studie gjort av Baylor et al. (2005) mente en deltaker at hun mestret bruk av stemmen bedre i 

første og tredje fase der effekten var redusert. Hun nevnte at selv om det ikke fjernet 

problemet, var hun overbevist om at det hjalp henne å kompensere i periodene der effekten 

av Botoxen var minimal og at hun kunne snakke høyere uten å anstrenge stemmen slik at hun 

unngikk å trigge spasmene. Funnet styrkes av en kvantitativ studie der det ble rapportert at 

logopedisk oppfølging vil kunne ha en positiv virkning for personer med SD da de synes å 

øke kontrollen over stemmen (Haselden, Powell, Drinnan & Carding, 2009). 

 

På bakgrunn av at Botox synes å ha varierende effekt, nevnes det i litteraturen at noen 

personer med SD søker logopedisk hjelp for å redusere kommunikasjonsvansker (Fabron et 

al., 2013). Logopedens kompetanse på feltet kan bidra til å stille riktig diagnose og dermed 

unngå feildiagnostisering (Lindestad, 2008). Dessuten kan det være en fordel å snakke med 

noen som er innforstått med stemmevansken. Da logopedens rolle ikke står sentralt i denne 

undersøkelsen, utdypes ikke dette nærmere, men det er av betydning å nevne logopedens 

rolle da dette er relevant for å plassere SD i det logopediske fagfeltet.  
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2.3 Psykisk helse 

«Helse er en tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære og ikke bare fraværet av 

sykdom eller svakhet» (World Health Organization, 2006, s. 1). Helse handler grunnleggende 

om hvordan man har det. I handlingsplanen for 2013-2020 (World Health Organization, 

2013) beskrives psykisk helse som en integrert del av helse og velvære. Videre står det at 

psykisk helse omhandler ens evne til å takle tanker, følelser, atferd og interaksjon med andre. 

Folkehelseinstituttet (2018) oppgir at psykisk helse ofte deles inn i psykiske plager og 

psykiske lidelser. Psykiske plager omfatter symptomer som påvirker en persons trivsel, 

hverdag, gjøremål og sosialt liv. Psykiske plager kvalifiserer ikke til en diagnose. Psykiske 

lidelser defineres av symptomer som er så omfattende at det kvalifiseres til en diagnose.  

 

2.3.1 Livskvalitet  

Ulike stemmevansker kan ofte knyttes til livskvalitet (Shewell, 2009), og spastisk dysfoni 

kan ha en stor innvirkning på dette (Paniello et al., 2008). Derfor utdypes livskvalitet videre. 

World Health Organization (1997) definerer livskvalitet som individers oppfatning av deres 

stilling i sammenheng med kultur- og verdisystemene de bor i og i forhold til deres mål, 

forventninger, standarder og bekymringer. Dette påvirkes i så måte av individets fysiske 

helse, psykologiske tilstand, selvstendighetsnivå, sosiale relasjoner, personlige 

overbevisninger og deres forhold til fremtredende trekk i deres miljø.  

 

Paniello et al. (2008) gjorde en longitudinell studie der de undersøkte om livskvaliteten økte 

etter Botoxinjeksjoner hos personer med adduktor SD. Instrumentet som avdekket livskvalitet 

kalles på engelsk «Voice-related quality of life» (VRQOL). Resultatene viste at 

Botoxbehandling førte til en signifikant økning i skårene ved VRQOL, men det viste seg at 

effekten i gjennomsnitt kun var moderat. Som nevnt oppleves tre faser etter injeksjon der 

første og tredje fase er preget av bivirkninger og gradvis dårligere effekt. Dette fører til at 

effekten i andre fase er kortvarig. Det viste seg at når deltakerne opplevde effekt i andre fase, 

ble mengden stress redusert. I den perioden var livskvaliteten høyest (Paniello et al., 2008). 

Dog viste resultatene kun en moderat økning av livskvaliteten etter Botoxbehandling 

sammenliknet med ingen behandling. Disse funnene samsvarer også med en longitudinell 

studie på effekten av Botoxinjeksjoner angående stemmerelatert livskvalitet hvor VRQOL 

også ble benyttet (Rubin, Wodchis, Spak, Kileny & Hogikyan, 2004), samt en longitudinell 

studie gjort av Novakovic et al. (2011).  
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2.3.2 Psykososiale konsekvenser av spastisk dysfoni og Botoxbehandling 

Spastisk dysfoni fører ofte til ekstrem tretthet i stemmen, noe som gjør at det å snakke kan 

være en stor påkjenning både fysisk og psykisk (Lindestad, 2008). Samtalepartnere kan ha 

vansker med å oppfatte det som sies som resulterer i at mange personer med SD unngår å 

bruke stemmen. Dette kan føre til at de unngår sosiale situasjoner. I tillegg påvirkes ofte 

arbeidsevne (Lindestad, 2008). De nevnte faktorene kan føre til psykososiale konsekvenser, 

som utdypes videre.  

En kvalitativ studie viser at de psykososiale konsekvensene av å leve med SD kan deles inn i 

tre kategorier (Baylor et al., 2005). Først opplever en fysiske symptomer som påvirker 

stemmen, deriblant stemmekvalitet, innsats og uforutsigbarhet ved bruk av stemmen. Deretter 

påvirkes de indre personlige opplevelsene som affektiv respons, selvbilde og hvordan man 

takler situasjoner. Den siste kategorien forbindes med psykososiale konsekvenser relatert til 

eksternt og sosialt miljø. Dette innebærer utfordringer i det fysiske miljøet, hvordan en 

reagerer på andre mennesker og ens plass sosialt. For å forstå hvordan SD innvirker på en 

persons liv krever det at en både identifiserer individuelle utfordringer samt interaksjonen 

mellom disse faktorene. Forskning er særlig ønsket på dette feltet angående de nevnte 

faktorene og forholdet mellom disse (Baylor et al., 2005).  

 

Som tidligere presentert kan samtalepartnere ha vansker med å oppfatte det som sies 

(Lindestad, 2008). I studien til Isetti, Xuereb & Eadie (2014) skulle uavhengige personer 

rangere talen til 20 personer med SD. Resultatene viste at personene med SD ble oppfattet 

som eldre enn det de var, lite selvsikre og mer sårbare enn andre. I tillegg har personer med 

SD rapportert at fremmede samtalepartnere kan dømme dem som nervøse eller mindre 

intelligente basert på deres stemmekvalitet (Baylor et al., 2005). Dette synes å begrense deres 

muligheter for kommunikasjon og sosial interaksjon, noe som reduserer livskvaliteten. I 

forbindelse med jobb kompenserer mange ved å finne alternative kommunikasjonsformer for 

å unngå mengden snakking (Baylor et al., 2005).  

Baylor et al. (2007) gjorde som tidligere nevnt en kvalitativ studie med seks deltakere og 

undersøkte psykososiale konsekvenser av Botoxinjeksjoner for SD. I studien kom det frem at 

flere synes det var tungt å innse at SD er en kronisk diagnose en må forholde seg til resten av 

livet. Å fatte avgjørelsen om å få Botoxbehandling kan også være preget av mye usikkerhet. 

En respondent syns det var vanskelig at behandlingen gikk ut på å injisere gift inn i kroppen 

med en nål gjennom halsen. Dermed tok det tid før vedkommende valgte å gjennomføre 
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behandlingen første gang. Personen mente deretter at et liv med SD uten behandling ikke er 

et godt liv (Baylor et al., 2007). En annen respondent ble motivert til behandling grunnet 

utmattelse. Hun brukte svært mye energi på å snakke. Dette medførte at utføring av 

alminnelige oppgaver ble vanskelig. For flere var altså motivasjonen for å prøve 

Botoxbehandling frustrasjon over hvordan SD påvirket livene deres.  

 

En annen utfordring med behandlingen var at symptomreduksjon kunne føre til at pasientene 

tenkte at stemmevanskene var borte for godt (Baylor et al., 2007). Skuffelsen ble dermed stor 

når symptomene vendte tilbake. Slik sett har mange med SD et ambivalent forhold til 

Botoxbehandling da periodene utenom fasen med effekt kan være svært belastende fysisk og 

psykisk. Dette medfører at enkelte er bekymret for fremtiden da SD er kronisk. Samtidig kan 

noen være bekymret for at effekten avtar etter langvarig behandling eller at det kan dukke 

opp senskader ved bruk av Botox til tross for at det i dag ikke er forbundet noen farer ved slik 

behandling (Baylor et al., 2007). 
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3 Metodologisk tilnærming 

I denne oppgaven har jeg brukt kvantitativ metode. Kvantitativ metode brukes ofte ved 

tallfestet informasjon (Grue, 2015). Noe som er karakteristisk ved kvantitativ metode er å 

generalisere funn fra et utvalg som er valgt for å representere populasjonen (Gall, Gall & 

Borg, 2007). Kvantitativ metode gir numeriske opplysninger og baseres ideelt sett på store 

mengder data med mange deltakere (Grue, 2015). Et særtrekk ved denne metoden er å 

operasjonalisere variabler som kan uttrykkes i tallverdier. Dette vil gi forskeren indikatorer i 

form av operasjonelle variabler, indikatorer, slik at begrepene kan måles (Lund, 2002a). 

Forholdet mellom forskningsspørsmål og metodevalg vil i stor grad være basert på 

formuleringen av forskningsproblemet (Lund, 2002a).  

 

Problemstillingen var som nevnt: Hvordan opplever personer med spastisk dysfoni 

behandling med botulinumtoksin (Botox)? Metoden jeg har benyttet for datainnsamling i 

denne oppgaven er survey i form av et spørreskjema. Grunnen til at survey ble brukt i denne 

oppgaven er at det gir et grunnlag for sammenlikning av variablene som blir brukt i 

spørreskjemaet, og at det gir god oversikt over det jeg ønsker å undersøke (De Vaus, 2014). 

Bruk av survey kan gi god tilgang på mange informanter over større geografiske områder 

(Gall et al., 2007). Survey blir mer utdypet under punkt 3.2.  

 

Dybdeintervju er en annen forskningsmetode som genererer rik data basert på et færre antall 

mennesker (De Vaus, 2014; Grue, 2015). Dybdeintervju søker en dypere innsikt i personers 

nyanserte opplevelser og erfaringer samtidig som den skaper mulighet for fri samtale med 

utgangspunkt i forhåndsbestemte temaer (Dalen, 2011; Tjora, 2017). Slik sett kunne 

dybdeintervju også vært et naturlig valg med tanke på problemstillingen da den sikter på å 

undersøke opplevelsen av Botoxbehandling. Resultatene kunne vært mer basert på detaljerte 

beskrivelser av informantenes virkelighet og bred forståelse av selve opplevelsen med 

behandlingen. Med tanke på at jeg ikke hadde tilgang til et stort antall informanter, ville 

dybdeintervju vært et godt valg. Likevel valgte jeg survey fordi det som nevnt gir mer 

oversikt og et godt grunnlag for sammenlikning av variablene. Dette gir nyttig informasjon 

og er et godt utgangspunkt for en forskningsartikkel på et felt det ikke finnes mye kunnskap 

om. Samtidig var jeg interessert i å samle inn data fra et større antall mennesker slik at jeg 

kunne skille samt sammenlikne deres opplevelser av behandlingen på en mer systematisk 

måte. 
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3.1 Forskningsdesign 

Studien har et ikke-eksperimentelt design. Slike studier beskriver tingenes tilstand slik de er 

(Kleven, 2002b). Innsamling av data foregår kun på et tidspunkt (De Vaus, 2014). Kriteriet 

for et slikt design er at studien ikke forsøker å endre tingenes tilstand gjennom noen form for 

påvirkning, eksempelvis gjennom undervisning, innovasjon eller behandling (Kleven, 

2002b). Ikke-eksperimentelt design kalles dermed ofte for deskriptive studier eller passiv-

observasjon-design (Kleven, 2002b).  

Spørreskjemaet inneholder blant annet spørsmål som er rent beskrivende. For eksempel spør 

jeg om alder, tidsaspektet på selve diagnosen og om respondenten opplever bivirkninger. Det 

er ikke dermed sagt at studiet består utelukkende av beskrivelser. En kan se i spørreskjemaet 

at jeg for eksempel spør om diagnosen SD har ført til psykiske plager eller lidelser. 

Yrkessituasjon blir tatt opp, og jeg spør tydelig om SD er skyld i redusert stilling dersom det 

er tilfellet: «Dersom du i dag er arbeidsledig, trygdet, sykmeldt eller arbeider redusert, 

skyldes dette at du har spastisk dysfoni?». Til tross for dette er jeg ikke ute etter å faktisk 

undersøke kausale effekter mellom SD, arbeidsledighet, redusert stilling og så videre, men 

jeg har funnet ut at mange opplever at SD er årsaken til deres livssituasjon. Jeg forsøker ikke 

å undersøke om SD har fått negative følger for informantenes yrkessituasjon, men jeg 

beskriver deres opplevelse av den. Jeg trekker heller ikke kausale slutninger mellom ulike 

variabler i spørreskjemaet, for eksempel om kjønn har noe å si for yrkessituasjon. Dette kan 

ses i sammenheng med at jeg som forsker ikke forsøker å manipulere uavhengige variabler. 

Hovedfokuset er å undersøke og beskrive hvilke opplevelser som forekommer av 

Botoxbehandling ved SD slik det oppleves av informantene her og nå. Dette er karakteristisk 

for ikke-eksperimentelle design (Kleven, 2002b).  

 

3.2 Survey 

Survey, en systematisk kartleggingsmetode, ble anvendt som metode. Målet med survey er å 

samle inn data fra et utvalg som kan representere en populasjon slik at funnene kan 

generaliseres. Dette gjøres ved bruk av spørreskjema eller intervju (Gall et al., 2007). I denne 

studien ble spørreskjema benyttet. Survey myntes på at alle informantene får samme 

spørsmål slik at de kan sammenliknes (De Vaus, 2014). Survey er en god metode for å samle 

inn og organisere data. I tillegg synliggjør survey tydelig hva som er karakteristisk ved et 

fenomen, som i dette tilfellet er opplevelsen av Botoxbehandling ved SD (De Vaus, 2014).  
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3.2.1 Utarbeidelse av survey 

Det var viktig for meg å lage et gjennomarbeidet spørreskjema for å innhente best mulig 

informasjon. Det vil si at spørsmålene var formulert slik at deltakerne kunne identifisere seg 

med detaljene som tas opp i spørreskjemaet. Eksempler er dette med psykiske lidelser eller 

bivirkninger. Det er ikke slik at jeg visste svarene på forhånd, men jeg har gjort nok forarbeid 

til å vite at jeg for eksempel kunne få svar som indikerte at personene opplevde psykiske 

lidelser eller bivirkninger.  

 

Spørsmålene bør være enkle å svare på og ha en logisk rekkefølge. En bør forsøke å gruppere 

spørsmålene slik at det som omhandler noenlunde det samme står etter hverandre (Gall et al., 

2007). De første spørsmålene bør være relevante til det som kommer etterpå (De Vaus, 

2014). Spørreskjemaet i denne studien innledes med faktaspørsmål om kjønn, alder, hvor 

lenge personen har hatt SD og hvor lenge personen har fått Botoxbehandling. Dette er enkle, 

rent beskrivende spørsmål som innleder temaet på en oversiktlig måte. Deretter følger 

spørsmål om yrkessituasjon. Det er anbefalt at spørsmålene i spørreskjemaet går fra enkle, 

konkrete spørsmål til mer avanserte, abstrakte spørsmål (De Vaus, 2014). I mitt spørreskjema 

er det en balanse mellom konkrete og mer abstrakte spørsmål og det er ikke slik at det siste 

spørsmålet er det vanskeligste. Jeg vil tro de vanskeligste spørsmålene er de som omhandler 

psykisk helse og sosialt liv, som presenteres midtveis i skjemaet. Deretter kommer spørsmål 

om tanker angående behandlingen, om vedkommende opplever smerter/ubehag og 

bivirkninger før skjemaet avsluttes med spørsmål om behandlingens effektivitet og hvordan 

behandlingen eventuelt bedrer livskvalitet. Denne rekkefølgen laget jeg bevisst for at 

deltakerne i studien kan oppleve en mer positiv og behagelig avslutning. Slik har jeg forsøkt 

å balansere spørsmål som kan virke positive eller negative. Formatet på spørsmålene bør også 

varieres, og en bør ikke ha for mange åpne spørsmål (De Vaus, 2014). Spørreskjemaet i 

denne studien varierer og har en balanse mellom skaleringsspørsmål, faktaspørsmål og 

spørsmål med svaralternativer samt subjektive formuleringer.  

 

Spørreskjemaet bestod for det meste av lukkede spørsmål. Det innebærer fast formulerte 

spørsmål der deltakerne kan svare på et eller flere svaralternativer. Dermed er spørreskjemaet 

strukturert. Fast formulerte svaralternativer kan forhåpentligvis øke svarprosenten fordi det 

tar kort tid å svare på (De Vaus, 2014). I informasjonsskrivet kommer det frem at 

informantene for det meste skal krysse av på alternativet som passer best. Dette løser 
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utfordringen med at informantene eventuelt ønsker å krysse av på flere alternativer (De Vaus, 

2014). To spørsmål inneholdt mulighet for multippel respons da det var naturlig at 

informantene kunne svare på flere alternativ. I tillegg var det på flere spørsmål mulig å 

formulere subjektive svar i en boks kalt «annet» (Kleven, 2002a; De Vaus, 2014). Her var det 

viktig at informantene ikke skrev noe som kunne identifisere dem. Dette fremkom tydelig i 

informasjonsskrivet. Boksen er tilføyd spørsmål der svaralternativene ikke inkluderer alle 

relevante elementer (De Vaus, 2014). Dersom et spørreskjema kun inneholder lukkede 

spørsmål med fastsatte svaralternativer, risikerer en å få svar som er basert på falske 

meninger fordi informanten ikke får tilstrekkelige alternativer å velge mellom. Dette kan 

dessuten gjøre at informantene svarer det de føler er akseptabelt istedenfor deres oppriktige 

mening (De Vaus, 2014). Flere spørsmål inneholdt derfor muligheten til subjektiv 

formulering.  

 

Det finnes ulike oppfatninger om ideell lengde på et spørreskjema. Det hersker en viss 

enighet om at det ikke bør være for langt da dette kan påvirke svarprosenten negativt (De 

Vaus, 2014). Gall et al. (2007) nevner at spørreskjemaet bør være så kort som mulig. 

Samtidig har det vært bevist at lange spørreundersøkelser har gitt god svarprosent. Dermed 

vil dette være en balansegang og opp til forskeren. I min studie ønsket jeg å ha et 

spørreskjema som var overkommelig, men samtidig skulle det dekke konkrete og mer 

abstrakte spørsmål som gikk i dybden av forskningsproblemet. Dermed endte det på 15 

hovedspørsmål hvorav flere har delspørsmål. For meg var det først og fremst viktig å lage et 

spørreskjema som dekket det jeg trengte for å kunne besvare problemstillingen. Lengden på 

skjemaet var dermed et naturlig utfall av dette.  

 

Et av poengene med skaleringsspørsmål i survey er at en skal kunne skille mellom 

respondentenes ulike holdninger til tross for at de er i samme situasjon (De Vaus, 2014). 

Spørsmålene bør formuleres etter essensen i forskningsproblemet (De Vaus, 2014). I 

begynnelsen utformet jeg spørsmålene som påstander en kunne si seg enig eller uenig i. 

Ifølge De Vaus (2014) er det lite poeng i dette da det blir ekstremt å indirekte pålegge 

respondenten å si seg enig eller ikke fordi denne typen spørsmål ikke vil gi informasjon om 

respondentenes faktiske opplevelse av Botoxbehandling ved SD. Derfor endret jeg 

påstandene til mildere spørsmål der svarene baseres på ulike grader, kalt likert-skala. For å 

oppnå balanse mellom svaralternativene bør det være like mange svaralternativer på hver side 

av det som kan oppleves som nøytralt. I dette tilfellet kan alternativet i midten, «i noen grad», 



 

 17 

oppleves nøytralt. Balanse mellom alternativene prioriteres for å unngå at informantene tar 

parti og dermed undervurderer alternativene over eller under (De Vaus, 2014). Samtidig bør 

det ikke være for mange svaralternativer da konsekvensen kan bli at respondenten svarer 

vilkårlig (De Vaus, 2014).  

 

Intervallene på svarkategoriene der informantene kan krysse av på alder, hvor lenge de har 

hatt SD samt hvor lenge de har mottatt Botoxbehandling, har jeg bevisst laget store i 

samarbeid med Norsk senter for forskningsdata (NSD). Dette er for å unngå at opplysningene 

som gis kunne blitt indirekte identifiserbare. Slik unngikk jeg å søke om godkjennelse fra 

NSD. Dette fikk jeg bekreftet av en av deres saksbehandlere. I tillegg vil ikke de store 

intervallene ha en merkbar betydning for analyse og resultater da hovedfokuset i studien ikke 

omfatter alder og tidsperspektiv. På spørsmålene angående psykisk helse tilføyet jeg en kort 

definisjon fra Folkehelseinstituttet (2018) på psykiske plager og psykiske lidelser for at 

informantene ikke skulle forveksle begrepene med hverandre. Dette ville sannsynligvis 

kvalitetssikre at respondentene ikke misforstod eller svarte feil på de to spørsmålene. Fordi 

begrepet livskvalitet ofte er nært forbundet med stemmevansker samt studiene jeg har lest 

angående SD, ønsket jeg å inkludere dette som et spørsmål i spørreskjemaet.  

 

Første utkast ble basert på det jeg vurderte som interessant og relevant. Så snakket jeg med 

overlegen ved det respektive sykehuset. Vedkommende foreslo at jeg kunne kartlegge 

yrkessituasjonen til personer med SD. Jeg så at dette kunne forbindes med opplevelsen av 

behandlingen og valgte å inkludere dette i spørreskjemaet. Deretter fikk jeg hjelp av to 

logopeder med erfaring innenfor denne pasientgruppen til forandring av ordlyden i flere 

spørsmål samt svaralternativer. Min veileder har også kommet med innspill. Før jeg så meg 

ferdig med spørreskjemaet sendte jeg det både til overlegen og til en av logopedene. Det 

gjorde jeg fordi overlegen og logopeden har såpass lang erfaring med området at de kunne si 

noe om hva som eventuelt burde fjernes eller tilføyes. I tillegg har overlegen erfaring med 

forskning og skriving av artikler. Gall et al. (2007) nevner at spørreskjemaet ikke kan 

modifiseres etter at det først er distribuert til tross for uklarheter som oppstår i etterkant. 

Dette ville dessuten vært problematisk. Derfor var det viktig for meg å bruke god tid på 

utformingen av skjemaet samt få innspill på arbeidet. 
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3.2.2 Informasjonsskriv  

Jeg tok utgangspunkt i De Vaus (2014) samt en veiledende mal på informasjonsskriv hentet 

fra NSD (Norsk senter for forskningsdata, 2017) da jeg laget informasjonsskrivet. Der 

kommer det tydelig frem hva et informasjonsskriv bør inneholde. Informasjonsskrivet skal 

beskrive formålet med studien, hvilke opplysninger som innhentes, hva spørsmålene vil 

omhandle, hvordan utvalget er trukket og hvorfor personen forespørres om å delta. Det skal 

informeres om hvordan skjemaene samles inn og oppbevares for analyse samt hvordan 

resultatene vil bli lagt frem. Skrivet skal motivere informantene til å delta, men det skal 

komme frem at det er frivillig. En bør være mest mulig nøyaktig i sine beskrivelser. Samtidig 

bør teksten være kort og lettfattelig slik at det ikke blir for mye å forholde seg til for 

respondentene.  

Informasjonsskrivet gir også føringer på hvordan spørreskjemaet fylles ut og returneres. 

Deltakerne får informasjon om å ikke skrive noe som er identifiserbart og de skal ikke skrive 

avsender på konvolutten som returneres. Slik unngås innsamling av personopplysninger.  

 

3.3 Utvalg  

Samtlige i utvalget har typen adduktor spastisk dysfoni. Dette har jeg fått bekreftet av 

overlegen som håndplukket utvalget. Dette var ikke et kriterie for å delta i studien, men det er 

et naturlig utfall da adduktor type er betraktelig mer vanlig i forhold til abduktortype 

(Lindestad, 2008). 

Utvalget mitt er basert på ikke-sannsynlighetsutvelging (Lund, 2002b). Det vil si at mange 

individer i populasjonen har null sannsynlighet for å bli inkludert i utvalget. Dette gjør at jeg 

ikke kan bruke konfidensintervaller for å fremstille avvik mellom utvalgsresultater og 

populasjonsverdier. I så måte vil det være stor usikkerhet rundt utvalgets representativitet.  

 

3.3.1 Målpopulasjon 

Målpopulasjon er den populasjonen det refereres til i forskningsproblemet (Lund, 2002b). 

Målpopulasjonen for dette prosjektet var personer med SD som mottar Botoxbehandling. 

Behandlingen utføres kun på sykehus og det var derfor aktuelt for meg å undersøke hvilke 

sykehus som var relevante for prosjektet. Å trekke utvalg fra populasjonen med disse 

kriteriene er krevende. En rekke hensyn skal tas med tanke på taushetsplikt, tilgjengelighet og 

praktiske forutsetninger for rekruttering. Det var ønskelig å kunne trekke utvalg basert på 

hele landet, men med tanke på de nevnte forutsetningene samt tidsaspekt erkjente jeg at dette 
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ville bli vanskelig. Jeg endte derfor opp med å trekke utvalg ut fra individene som var best 

tilgjengelig. Det betyr at utvalget mitt er myntet på vilkårlig utvelging i kombinasjon med 

skjønnsmessig utvelging (Lund, 2002b). Sistnevnte beskrives nedenfor.  

 

3.3.2 Tilgjengelig populasjon 

Tilgjengelig populasjon er den populasjonen forskeren reelt trekker utvalget fra (Lund, 

2002b). I mitt tilfelle ble det slik at jeg trakk utvalget ut fra det som var mulig. Det er relativt 

få sykehus som utfører denne behandlingen i Norge. Etter tips fra en logoped og en lege på et 

sykehus, kontaktet jeg to overleger ved ulike sykehus på Østlandet som utfører 

Botoxbehandling. Den ene overlegen var svært positiv til dette forskningsprosjektet og vi har 

hatt jevnlig kontakt siden høsten 2017. Dessverre ble det ikke opprettet et samarbeid med det 

andre sykehuset da de ikke ønsket at jeg som student skulle få tilgang til deres pasienter. Av 

praktiske årsaker kontaktet jeg ikke flere sykehus på grunn av geografisk avstand. Dette ville 

gjøre det utfordrende både med tanke på rekruttering av informanter samt innsamling av data. 

Jeg valgte derfor informantene ut fra en bestemt strategi, skjønnsmessig utvelging, som 

tilfredsstilte visse hensyn da jeg sammen med overlegen valgte informanter som var mest 

typisk for populasjonen (Lund, 2002b).  

 

3.3.3 Inklusjonskriterier 

Den samlede gruppen av individer som undersøkes kalles populasjon. En mindre gruppe av 

populasjonen kalles utvalg (Lund, 2002b). Utvalget i denne undersøkelsen består av personer 

som har fått diagnosen SD og som får Botoxbehandling for dette. Utvalget defineres av to 

inklusjonskriterier. Et første kriterie er at personene har fått behandling i løpet av de siste ti 

årene. Dette kriteriet er satt i samråd med overlegen som utfører behandlingen. Kriteriet 

baseres på at Botoxbehandling i Norge var såpass ny på 1990-tallet (Loven & Brøndbo, 

1993). Flere personer opplevde ingen effekt av Botoxbehandlingen, noe som kan indikere at 

personene ikke har SD og er feildiagnostisert.  Derfor er kriteriet satt til maksimalt ti år, slik 

at en kan være sikker på at personene innenfor denne rammen har riktig diagnose. Dette 

styrker studiens validitet. I tillegg vil ti år muligens være tilstrekkelig med tanke på at flere 

personer har fått behandling over en viss tid. Dette gjør at de kan si noe om eksempelvis 

bivirkninger, årsaker til arbeidssituasjon eller diagnosens påvirkning på deres psykiske helse. 

Imidlertid kan det ikke utelukkes at enkelte personer med SD har blitt ekskludert fra studien. 

Det kan være at en person fikk Botoxbehandling for eksempel for 13 år siden og av ulike 
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grunner enten avsluttet behandlingen eller endret behandlingssted. Personen er dermed ikke 

inkludert i denne studien. Samtidig er det slik at dersom en person startet behandling for 13 år 

siden og fortsatte slik at vedkommende en eller annen gang i løpet av de siste ti årene mottok 

behandling, er inkludert i studien. Oppstart på behandling har dermed ingen ting å si med 

tanke på inklusjonskriteriet. Et andre kriterie er at utvalget kun skulle inkludere personer over 

18 år. Dette unngår ulike utfordringer med barn som informanter samt barn over 15 år som 

trenger samtykke fra foreldre.  

 

3.4 Datainnsamling 

3.4.1 Rekruttering 

Spastisk dysfoni er en sjelden diagnose som gjør rekruttering av informanter utfordrende. 

Som nevnt kom jeg i kontakt med en overlege ved et sykehus som utfører Botoxbehandling 

for SD. Vedkommende har utført behandlingen siden begynnelsen av 1990-tallet, og har 

dermed tilgang på pasientlister fra en rekke år tilbake. En sekretær laget en liste over 

pasienter som har fått Botoxbehandling i løpet av de siste ti årene. Inklusjonskriteriene gjorde 

at jeg kunne ha sendt undersøkelsen til omlag 60 personer. Overlegen gjorde en nærmere 

vurdering av listen og kom frem til at noen hadde gått bort, noen hadde avsluttet behandling 

på grunn av utvikling av antistoffer og noen hadde fått andre diagnoser senere. Disse ble 

dermed ikke prioritert i denne studien. Utvalget er i så måte håndplukket av overlegen basert 

på en faglig vurdering. Slik kom vi frem til at spørreskjemaet skulle sendes til 40 personer til 

tross for at jeg i utgangspunktet hadde tilgang til omlag 60. Dersom jeg hadde sendt ut 

spørreskjemaene til de resterende personene kunne jeg gjort feil i å sende spørreskjemaet til 

en gruppe som ikke hadde den ønskede informasjonen (Gall et al., 2007). Det kunne også 

vært sannsynlig at de ikke hadde svart. Slik ville jeg ikke visst hvilke svar som er 

representative eller ikke.  

 

Jeg har fått mye hjelp fra sykehuset jeg har samarbeidet med. Jeg ser fordelen ved at jeg flere 

ganger har vært på sykehuset og snakket med de ansatte. Slik har de fått tiltro til meg og 

prosjektet mitt. Sykehuset har vært ansvarlige for å sende ut skjemaene og 

informasjonsskrivene. Dette ble sendt ut i sykehusets egne frankerte konvolutter. Vedlagt i 

brevet lå også en svarsendingskonvolutt adressert til sykehuset. Svarsendingskonvoluttene 

ble markert med en egen gjenkjenningskode knyttet til overlegen. Alle 

svarsendingskonvoluttene ble lagt i overlegens posthylle. Vedkommende oppbevarte deretter 
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konvoluttene i en låst skuff på sitt kontor. Slik kunne jeg hente konvoluttene uten at noen 

andre hadde tilgang til dem. Dette sikret deltakernes anonymitet da jeg ikke på noe som helst 

tidspunkt fikk tilgang til deres personopplysninger. I og med at utsendingskonvolutt og 

svarsendingskonvolutt var sykehusets egne, ga dette et profesjonelt inntrykk av studien (Gall 

et al., 2007). Dette ville sammen med forhåndsbetalt porto for retur forhåpentligvis øke 

svarprosenten samt unngå ulemper for respondentene (Gall et al., 2007).  

 

Det oppstod utfordringer med konvoluttene med tanke på postgang som gjorde at samtlige 

utsendte konvolutter måtte tilbakekalles og kontrolleres på nytt. Datainnsamlingen ble 

forsinket som følge av dette. Det medførte imidlertid ingen ulemper for antall rekrutterte 

informanter, men noen utfordringer dukket opp med tanke på tidsperspektivet ved 

analyseringen av dataene. 

 

3.4.2 Frafall 

Det er av betydning at frafall ikke forekommer eller forekommer i liten grad. I denne 

undersøkelsen registrerte jeg et frafall på 12 personer, som gir en svarprosent på 70 %. Frafall 

kan forekomme på ulike stadier i en forskningsprosess (Lund, 2002b).  

To konvolutter ble sendt i retur av posten. En person hadde fått ny adresse og 

ettersendingsperioden hadde utløpt. En annen person hadde fått ny adresse som var ukjent. 

Det ble ikke sendt ut nye brev.  

På grunn av taushetsplikt kunne jeg ikke purre på utsendte brev. Det er derfor uklart hvorfor 

frafallet ble på 30 %. En kan ikke stadfeste om det skyldes tilfeldigheter eller om det er 

preget av systematisk avvik, altså om enkelte er mer negativt innstilt til å delta i studien enn 

andre (Lund, 2002b). En faktor kan være praktiske årsaker. Ikke alle har mulighet eller tid til 

å postlegge brevet innenfor tidsfristen. En annen faktor kan være dette med personlige 

spørsmål. Flere kan oppleve at det er for privat å svare på spørsmålene selv om de ikke kan 

identifiseres. En tredje faktor kan være at noen ikke føler de oppnår noe med å delta i studien 

og derfor lar være.  

Til tross for et frafall på 30 %, kan en si at jeg har oppnådd relativt god svarprosent tatt i 

betraktning hva en kan forvente i en undersøkelse. Gall et al. (2007) skriver at flere 

undersøkelser kun har oppnådd 20 % svarprosent. Grunnen til god svarprosent i denne 

studien vites ikke, men det vil være rimelig å anta at det er fordi SD er en såpass lite utbredt 

diagnose. Etter en samtale med overlegen jeg har samarbeidet med, kom det frem at de som 
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er rammet av SD som regel er takknemlige for at noen viser interesse ovenfor dem og 

diagnosen. De ønsker at flere skal få kunnskap om temaet og de ønsker å snakke om SD samt 

alle aspektene ved det. Samtlige i utvalget besvarte alle spørsmål som var relevante for dem å 

svare på slik at ingen ble utelatt fra utvalget (Lund, 2002b). Gall et al. (2007) nevner at 

dersom frafallet er på mer enn 20 %, vil det være utfordringer med representativitet samt 

generalisering av funnene. Dette omhandler studiens kvalitet som blir utdypet nedenfor.  

 

3.5 Studiens kvalitet 

Når en skal vurdere studiens kvalitet i sin helhet, er det viktig å se på ulike faktorer som 

avgjør nettopp dette. Videre beskrives måleinstrumentene validitet og reliabilitet. Det er 

ønskelig å oppnå størst mulig validitet og reliabilitet da dette øker studiens kvalitet. Selve 

planleggingen og gjennomføringen av en forskningsprosess er utslagsgivende for om en 

studie oppnår god validitet og reliabilitet (Kleven, 2002a). Deretter beskrives generalisering 

og utfordringer rundt dette i henhold til dette prosjektet før metodekritikk til slutt blir drøftet.  

 

3.5.1 Validitet  

Validitet omhandler at en undersøker det som er ment å undersøkes (De Vaus, 2014). Det er 

ikke entydig å vite hva som kan være gyldig/sant. Det handler ikke nødvendigvis om at en 

har undersøkt på mest mulig grundig måte, men heller om måten man benytter for måling er 

den best mulige. Validitet avhenger således av hvordan vi definerer konseptet den er beregnet 

på å måle, det vil si hva vi ønsker å undersøke. Om en oppnår resultater som samsvarer med 

det som var ment å undersøkes, har en oppnådd et valid resultat.  

 

Lund (2002a) refererer til Cook og Campbells validitetssystem. Det tar for seg fire 

validitetstyper: statistisk validitet, indre validitet, begrepsvaliditet og ytre validitet. Indre 

validitet knyttes til studier som undersøker kausale sammenhenger. Som nevnt i punkt 3.1, er 

ikke hensikten med denne studien å undersøke dette, og derfor er ikke indre validitet relevant 

å beskrive her. Det har heller ikke blitt gjort statistiske utregninger. For å kunne trekke 

statistiske slutninger fra utvalg til populasjon, bør utvalget bestå av minst 30 personer (Gall et 

al., 2007). Utvalget i denne studien består av 28 personer, og det er derfor problematisk å 

trekke statistiske slutninger. Jeg har i så måte sortert og gruppert dataene for å fremstille dem 

i form av ulike tabeller og grafer. Derfor utdypes ikke statistisk validitet nærmere. 

Begrepsvaliditet og ytre validitet er relevant for denne studien og presenteres nedenfor.  
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Begrepsvaliditet dreier seg om i hvilken grad et teoretisk begrep og et operasjonalisert begrep 

samsvarer (Kleven, 2002a). Begrepet opplevelse er i seg selv ikke direkte observerbart, og 

man kan ikke uttrykke opplevelse i tall. Slik sett vil det alltid være trusler mot 

begrepsvaliditeten i pedagogisk forskning. Derfor må for eksempel begrepet opplevelse og 

andre begreper i forskningsproblemet operasjonaliseres (Kleven, 2002a). Det innebærer å 

definere opplevelse som begrep samt forklare hva som legges i det. I dette tilfellet er 

opplevelse som begrep knyttet til de ulike variablene i spørreskjemaet, som i ulik grad blir 

beskrevet i kapittel 2. Eksempler på andre begreper som har blitt operasjonalisert i denne 

studien er kjønn, bivirkninger, effekt og livskvalitet. Begrepsoperasjonalisering gjør at jeg får 

utarbeidet indikatorer, også kalt operasjonelle variabler. Disse har som hensikt å måle 

begrepene best mulig. Indikatorene vil således være representative for innholdet i begrepene 

samt hvorvidt begrepene ikke er farget av andre irrelevante begreper (Kleven, 2002a). Om 

slutningene fra variablene til begrepene har god validitet, oppnås god begrepsvaliditet (Lund, 

2002a). Det vil si at innholdet i spørreskjemaet faktisk besvarer problemstillingen. I så måte 

vil dette gi sitt utslag i hvor stor grad spørreskjemaet faktisk måler eksempelvis opplevelsen 

av bivirkninger hos deltakerne i studien. En kan stille seg kritisk til om begrepsvaliditeten i 

denne studien er oppfylt. Jeg utfordringen med operasjonaliseringen av psykiske plager og 

lidelser til tross for at jeg tilføyde en definisjon på begrepene. Dette grunnes i at det kan være 

vanskelig å vurdere i hvilken grad en har fått psykiske lidelser da det er relativt konkret. Mitt 

mål var å undersøke i hvilken grad SD har ført til eventuelle lidelser, men jeg ser 

utfordringen med å svare på dette.  

Jeg utarbeidet spørreskjemaet ut fra forkunnskap om de mest vanlige bivirkningene. Derfor 

ble «klumpfølelse i halsen» et svaralternativ. Under analysen så jeg at kun en person krysset 

av for dette. En kan stille seg spørsmål om hvorfor det er slik. Det kan være at majoriteten av 

utvalget mitt faktisk ikke opplever dette. En annen tenkelig faktor kan være at informantene 

ikke kjenner igjen hva som menes med klumpfølelse, og heller svarte «følelse av å svelge 

feil». En mulig forklaring kan være at jeg ikke har lykkes i å operasjonalisere begrepet på 

best mulig måte slik at jeg ikke har klart å fange opp det teoretiske begrepet. I så måte vil 

begrepsvaliditeten svekkes. «Følelse av å svelge feil» var et svaralternativ som kunne blitt 

kalt «svelgevansker» da det muligens kan være å lettere å relatere seg til. 

 

Ytre validitet sier noe om graden av generalisering «til og over de relevante individene, 

situasjonene og tidene som forskningsproblemet impliserer» (Lund, 2002b, s. 125). For å 

sikre god ytre validitet, bør utvalget være mest mulig representativt for populasjonen slik at 
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funnene kan generaliseres (Lund, 2002a). I dette tilfellet vil det være relevant å se på hva 

resultatene er gyldige for (Kleven, 2002a). Er det gyldig for hele populasjonen med SD i 

Norge, og kan det generaliseres til situasjonen slik den er nå? Hvilke behandlingssituasjoner 

er det gyldig for? Jeg har kun fokusert på sykehussituasjon, og en kan dermed ikke trekke 

gyldige slutninger til for eksempel oppfølgingsbehandling med logoped. Om resultatene er 

gyldige for hele populasjonen med SD i Norge, vil avhenge av antall rekrutterte informanter 

samt antall svar. I denne undersøkelsen kan en ikke si at resultatene er gyldige for hele 

populasjonen på grunn av at mengden rekrutterte informanter er for lav. Det vil også være 

usikkert å generalisere resultatene over tid da det kun er et måletidspunkt (Lund, 2002b). En 

kan heller ikke generalisere resultatene over undergrupper på variabler som kjønn, alder, 

bosted og liknende. Den ytre validiteten svekkes på bakgrunn av 

generaliseringsproblematikken.  

 

Ytre validitet kan også sikres gjennom kunnskap en har fra tidligere forskning eller andre 

kilder. I forkant av og underveis i dette prosjektet har jeg opparbeidet meg mye kunnskap om 

det som er relevant for oppgaven fra både forskning og faglitteratur. Til tross for dette er det 

utfordrende å oppnå ytre validitet i denne undersøkelsen. God ytre validitet er avgjørende for 

at en undersøkelse ikke blir svekket som helhet. Dersom en ikke kan generalisere resultatene, 

svekkes studiens kvalitet (Lund, 2002b). Grunnen til dette er at forskningsproblemet ikke vil 

bli belyst på best mulig måte. Derfor er det anbefalt å gjennomføre flere undersøkelser slik at 

den ytre validiteten styrkes (Lund, 2002b). Det har ikke vært mulig med tanke på dette 

prosjektet. Slik sett er ikke kriteriene for god ytre validitet oppfylt i denne studien. 

 

3.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet dreier seg om at det en måler får samme utfall ved eventuell repetert måling. Det 

vil si at en vil få samme resultat uavhengig av tidspunkt for måling (De Vaus, 2014).  

Reliabilitet kan bli utfordret for eksempel ved utforming av forskningsspørsmålene. Det 

handler her om hvordan en tolker ordlyd, formulering og budskapet i spørsmålet. Avhengig 

av situasjon kan forståelsen av et spørsmål variere. Tid er en faktor som påvirker utfallet av 

svarene. En informant som har god tid, vil kunne sette seg inn i hva det spørres etter. En som 

derimot har dårlig tid, vil kunne svare det som først faller en inn uten å tenke over det flere 

ganger. Reliabiliteten vil alltid være truet. Til og med grunnleggende spørsmål som kjønn, 
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alder og stedet en har vokst opp på synes å variere med kun et par års mellomrom mellom 

målingene (De Vaus, 2014).  

 

Fordelen med et spørreskjema er at en i analysen ikke trenger å tolke svarene sett bort fra de 

subjektive formuleringene. Spørreskjemaet i denne studien inneholder restriksjoner der 

informantene kun kan svare på et alternativ med unntak av spørsmål 9 og 13 der det er 

mulighet for multippel respons. Dette er fordi det er sannsynlig at informantene unngår flere 

sosiale sammenhenger og opplever flere bivirkninger. Slike restriksjoner gjør at en ikke 

behøver å forholde seg til forutsetninger, situasjon, kulturforskjell og liknende (De Vaus, 

2014). 

Å ha flere svaralternativer ved skalering øker reliabiliteten. Det er fordi vi har enkle metoder 

for å kartlegge reliabiliteten dersom det skulle være aktuelt på et senere tidspunkt (De Vaus, 

2014). Dette øker også reliabiliteten på indikatorene. Ved å ha alternativer som «husker 

ikke/vet ikke» hindrer man at informanten svarer på noe som ikke passer. Dette øker også 

reliabiliteten (De Vaus, 2014).  

Testing av reliabilitet har ikke vært prioritert i denne oppgaven grunnet tidsaspektet. Dette 

gjøres ved at informantene svarer på de samme spørsmålene med noen ukers intervall. 

Deretter kalkuleres korrelasjonen mellom svarene. Dersom korrelasjonen er høy, vil en kunne 

si at studien er reliabel. Verdt å nevne er at mange kan huske svarene de ga forrige gang og 

svarer det samme. Dersom svarene er annerledes vil grunnlaget for dette være usikkert. Det 

kan være dagsform, tidsaspekt eller at en forstår spørsmålene annerledes andre gangen. Slik 

sett vil det alltid være usikkerhet rundt reliabilitet (De Vaus, 2014).   

 

3.5.3 Generalisering 

For å belyse forskningsproblemet må en i første omgang operasjonalisere begreper. Deretter 

må en velge relevante individer, situasjoner og tider for forskning, noe som kan være 

utfordrende. Som oftest har en tilgang på et utvalg av dette. Prosessen rundt valgene en gjør 

angående utvalg er viktig da valgene som tas forteller noe om hvordan de empiriske 

resultatene kan generaliseres på mest mulig valid måte (Lund, 2002b). Disse valgene har å 

gjøre med ytre validitet. Individene som er inkludert i denne undersøkelsen, er meget 

relevante. De er valgt ut strategisk (Lund, 2002b). Avhengig av individuelle forutsetninger, 

kan man anta at de fleste informantene har behov for behandling gjennom store deler av livet. 

Slik sett vil tidspunktet for forskning som regel alltid være relevant. Utfordringen med tid er 
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at det er en rekke faktorer som kan spille inn på om respondentene ønsker å delta eller ikke. 

Det avhenger av livssituasjon og praktiske årsaker der og da. En kan derfor si at det 

forekommer ulik grad av generalisering her. Med tanke på situasjon kan den være 

representativ for utvalget. Deltakerne i studien mottar eller har mottatt behandling på det 

respektive sykehuset. Dette er relevant for problemstillingen. Samtidig kan det være at mange 

informanter bor langt unna behandlingssted. Disse vil befinne seg i en annen situasjon enn de 

som bor nærmere. Det vil kreve mer av dem praktisk. Fordi utvalget mitt er basert på ikke-

sannsynlighetsutvelging vil generaliseringen utfordres. Dette kunne vært unngått dersom 

generaliseringen var ment å gjelde mer allment og ikke rettet mot en spesiell 

personpopulasjon, personer med SD som mottar Botoxbehandling, eller situasjoner, 

sykehussituasjon (Lund, 2002b).  

På bakgrunn av målpopulasjon og tilgjengelig populasjon, ønsker en å oppnå en to-trinns 

generalisering (Lund, 2002b). Først generaliseres resultatene i selve utvalget til den 

tilgjengelige populasjonen utvalget er trukket fra. Deretter generaliseres det fra tilgjengelig 

populasjon til målpopulasjonen. Det kan tenkes at funnene i denne studien kan være 

representative for den tilgjengelige populasjonen basert på den høye svarprosenten, men de 

kan ikke generaliseres til målpopulasjonen i Norge.  

 

3.5.4 Metodekritikk og studiens begrensninger  

I en pedagogisk studie vil det alltid være sannsynlighet for å gjøre feil og rom for 

forbedringer (Lund, 2002b). Videre diskuteres kritikk av valgt metode samt at andre 

begrensninger ved studien blir fremlagt.  

 

Informasjonsskrivet utgjør en viktig del med tanke på deltakelsen i studien. Den inneholder 

essensiell informasjon angående hva deltakelsen innebærer og hva som kreves av 

respondenten. Jeg ser i etterkant at spørreskjemaet burde inneholdt et innledende spørsmål 

som forsikrer om at respondentene har lest og forstått informasjonsskrivet.  

 

Det er fem svaralternativer til skaleringsspørsmålene. Ulempen/fallgruven med dette er at 

respondentene fort kan ende opp med å svare alternativet i midten (De Vaus, 2014). 

Alternativet i midten oppleves ofte som mer nøytralt enn de andre, og kan være enkel å ty til 

dersom en ikke har et tydelig standpunkt. Likevel har jeg forsøkt å sikre dette ved at det står 

«i noen grad», noe som ikke er likestilt med nøytralt. I etterkant ser jeg også at spørsmålene 
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som inneholdt flere delspørsmål kunne vært markert tydeligere. For eksempel kunne 

spørsmål fem vært markert som følgende: «5a. Beskriv din yrkesstatus- kryss av for det som 

passer best». «5b. Dersom du er i arbeid, hva er din stillingsprosent?». «5c. Dersom du i dag 

er arbeidsledig, trygdet, sykmeldt eller arbeider redusert, skyldes dette at du har spastisk 

dysfoni?». Dette ville sannsynligvis gjort spørreskjemaet mer oversiktlig. 

 

På spørsmålene «Opplever du bivirkninger av Botoxbehandlingen?» og «Unngår du sosiale 

situasjoner?» skal respondentene svare ja eller nei. Dersom de svarer ja skal de svare på 

følgende: «Hvis ja; hvilke?». Der var det mulig for respondentene å krysse av på flere svar. 

Jeg ser at dette også burde vært mulig på spørsmål 11 og 12 til tross for at respondentene blir 

informert om at de skal krysse av for alternativet som passer best. Det er logisk at en på 

spørsmål 11, «Hva tenker du angående gjennomføringen av behandlingen?», har flere tanker 

angående dette. På spørsmål 12, «Opplever du smerter/ubehag ved behandling med Botox?», 

skal en svare ja eller nei. Oppfølgingsspørsmålet er som følger: «Hvis ja, opplever du dette 

ved» etterfulgt av svaralternativene «selve injeksjonen» eller «etter injeksjonen». Det er 

mulig at det er relevant for noen å svare på begge. Her ser jeg at det burde vært mulighet for 

dette. På bakgrunn av de nevnte faktorene ser jeg at svarenes representativitet vil påvirkes. 

Dermed vil generaliseringen utfordres.  

 

Kategoriene for hvor lenge respondentene har hatt diagnosen ble bevisst laget store etter 

veiledning fra NSD for å unngå å samle inn indirekte identifiserbare opplysninger. For å lage 

et oversiktlig mønster, laget jeg identiske kategorier for hvor lenge de har mottatt behandling. 

I ettertid ser jeg at det ikke gir mening å ha så mange kategorier da litteraturen påpeker at 

behandlingen ikke var tilgjengelig i Norge før rundt 1990 (Loven & Brøndbo, 1993). Dette 

gjør imidlertid ikke at respondentene ville svart feil, men det kan likevel fremstå som uryddig 

og ulogisk. I og med at behandlingen ble tatt i bruk tidligere internasjonalt, kan det ikke 

utelukkes at enkelte har fått behandling i utlandet før den ble tilgjengelig i Norge. Dette er 

imidlertid svært lite sannsynlig og enkelte kategorier burde vært sløyfet eller endret.  

 

Som nevnt ble ikke testing av reliabilitet prioritert av hensyn til tidsaspektet. Til tross for at 

det alltid vil være usikkerhet rundt reliabilitet, kan en til en viss grad vurdere dette dersom det 

foreligger reliabilitetstesting (De Vaus, 2014). Sett i lys av dette kan en ikke utelukke at 

resultatene ville blitt annerledes dersom testing av reliabilitet hadde vært prioritert. Ideelt sett 

kunne jeg gjort en pilotundersøkelse. Spørreskjemaet ville da blitt sendt til respektive 
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personer (De Vaus, 2014). Dette ville styrket spørreskjemaets validitet og reliabilitet (Gall et 

al., 2007). På denne måten kunne jeg fått innspill på skjemaet og foretatt eventuelle 

endringer. Dermed kunne det muligens ha blitt oppdaget at enkelte spørsmål burde hatt flere 

svaralternativer. Jeg sendte faktisk spørreskjemaet til et par personer jeg kjenner for å få 

tilbakemelding på om det var forståelig og om designet var oversiktlig. Etter dette ble det kun 

foretatt små endringer, og jeg ser nå at jeg burde utført en planlagt pilotundersøkelse.  

 

På bakgrunn av gode tilbakemeldinger fra både veileder, to overleger samt to logopeder, føler 

jeg at spørreskjemaet mitt var gjennomarbeidet og relevant. Resultatene av undersøkelsen er 

basert på det som var ment å undersøkes, men jeg kan ikke nødvendigvis si at kriteriene for 

begrepsvaliditet er oppfylt. Gjennom å lese andre studier om SD ser jeg at jeg kunne ha spurt 

mer om de psykososiale konsekvensene av SD og Botoxbehandling. Noe som kunne vært 

interessant å spørre om er informantenes erfaring med logopedisk behandling som 

supplement til Botoxbehandling. Dette kunne belyst betydningen av logopedens rolle. Utover 

det kan jeg ikke se at jeg burde endret noe særlig på innholdet i spørsmålene da jeg mener de 

belyser problemstillingen på en relativt god måte. 

 

Samtidig kan en reflektere rundt metodevalget. Dybdeintervju kunne som nevnt vært et 

naturlig valg med tanke på problemstillingen da den sikter på å undersøke opplevelsen av 

Botoxbehandling. Med tanke på at problemstillingen skal belyses på best mulig måte kan 

metodevalget i denne oppgaven diskuteres. Fordi dybdeintervju gir mulighet for fri samtale 

kunne jeg fanget opp andre aspekter ved personenes opplevelser som ikke kommer frem i 

spørreskjemaet. Resultatene av et dybdeintervju kunne trolig besvart problemstillingen på en 

annen måte. Resultatene ville vært mer basert på rik data som går mer i dybden på den 

subjektive opplevelsen av behandlingen. Slik sett kunne man fått et annet inntrykk av og en 

dypere innsikt i flere aspekter ved behandlingen.  

 

I dette prosjektet hadde jeg tilgang til et relativt lite utvalg. Til tross for at svarprosenten var 

rimelig høy, kan en ikke si at resultater basert på 28 svar kan generaliseres. Antatt forekomst 

av SD er 51 av 1 million mennesker (Loven et al., 1994), noe som tilsier at antallet personer 

med SD i Norge er lavt. Etter søk på internett og uformelle samtaler med to overleger som 

utfører Botoxbehandlingen, har jeg forstått det slik at det foreligger et generasjonsskifte med 

tanke på spesialistene på feltet. Spesialistene har utført behandlingen i en årrekke, og har 

derfor bred kompetanse på feltet samt lang erfaring med praktisering av 
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injeksjonsbehandling. Flere spesialister har i løpet av de siste årene blitt pensjonert, eller står 

ovenfor dette i nærmeste fremtid. Mange pasienter vil derfor oppleve å få en ny behandler. 

Behandlingsstedets atmosfære, spesialistene som utfører behandlingen og øvrig personell 

man møter i forbindelse med dette vil dessuten variere fra sykehus til sykehus. Dette vil 

kunne gi utslag i svarene. Studiens resultater kunne fått et annet utfall dersom pasienter ved 

flere sykehus hadde blitt rekruttert. I så måte ville generaliseringsproblemet minket, som 

igjen hadde styrket studiens ytre validitet.  

 

For å styrke studiens troverdighet, kunne jeg benyttet Voice Handicap Index (VHI) som 

supplement til spørreskjemaet. Dette kunne blant annet gitt en dypere forståelse av de 

psykososiale konsekvensene av SD. Svarprosenten vil kunne påvirkes dersom omfanget av 

en undersøkelse er for stort. Derfor valgte jeg å se bort fra VHI. 

 

Det er ikke kjent om respondentene har svart ut fra nåtid eller fortid da tidsperspektivet ikke 

er definert i spørreskjemaet. For eksempel kan en ikke vite om en person som har krysset av 

for psykiske lidelser som følge av SD, har svart ut fra nåtid eller fortid. I så måte kan utfallet 

av svarene påvirkes. Dette er en svakhet ved survey da det kan være vanskelig for 

informantene å svare på noe som kun fanges opp på et tidspunkt. Som tidligere presentert 

kvalitetssikres dette ved å teste reliabiliteten, noe som ikke er prioritert i dette prosjektet. 

Tidsperspektiv er dermed en faktor som vil svekke begrepsvaliditeten.  

 

3.6 Bearbeiding av datamateriale 

3.6.1 Statistisk analyse 

Resultatene ble analysert og fremstilt ved bruk av enkel deskriptiv statistikk. For å fremstille 

oversiktlig empirisk data ble grafer og tabeller anvendt for å vise funn og resultater. 

Statistical Package for the Sosial Science (SPSS) ble brukt til å komponere stolpediagram. 

Word ble brukt for å produsere frekvenstabeller. Dette gir et oversiktlig og godt visuelt bilde 

over dataene. I SPSS ble de ulike variablene laget og tildelt målenivåer. Så ble 

svaralternativene kodet. Det er viktig at hvert svaralternativ har samme verdi når en skal 

skåre resultatene (De Vaus, 2014).  

Når en skal analysere data fra en surveyundersøkelse bør en være grundig, men også ydmyk i 

sine tolkninger (De Vaus, 2014). Paniello et al. (2008) understreker at en bør utvise 

forsiktighet når en tolker data fra studier på SD. Spørreskjemaet mitt er ikke designet spesielt 
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for å analysere statistiske sammenhenger mellom de ulike spørsmålene, men for å få 

kunnskap om hvordan personer med SD opplever Botoxbehandling. Ettersom antall 

informanter er lavt, og dataene er relativt oversiktlige, har jeg valgt å fremstille, gruppere og 

sortere resultatene med enkle frekvensfordelinger. Funnene blir beskrevet og diskutert slik de 

fremtrer uten å forsøke å endre tilstanden, noe som er karakteristisk for ikke-eksperimentelt 

design. Funnene blir fremstilt som tendenser, ikke som sikre sammenhenger. Et problem med 

studier som denne er å tolke meningen med tendenser som kommer til syne ved 

respondentenes svar (De Vaus, 2014). Med tendenser menes atferd og holdninger som 

fremkommer ved analysering. Her skal en være ytterst forsiktig med å tillegge deltakerne 

typiske mønstre som tilsynelatende fremkommer. Enkelte steder har jeg luftet mulige 

tolkninger. For eksempel svarer en del av informantene som er i full jobb at de unngår sosiale 

situasjoner i jobbsammenheng. Man kan tenke seg at det betyr at SD gir en viss påkjenning i 

arbeidslivet for disse informantene, men det er ikke en sikker konklusjon man kan trekke ut 

fra svarene. En tilnærming til dette problemet vil være å supplere arbeidet med flere ulike 

metoder for datainnsamling (De Vaus, 2014).  

 

3.6.2 Forhåndskoding i SPSS 

Spørreskjemaet er strukturert og i stor grad basert på lukkede spørsmål. Dette gjorde at jeg 

kunne forhåndskode de fleste svaralternativene i SPSS. Det er ikke relevant for alle 

respondentene å svare på samtlige spørsmål. Det gjelder spørsmålene basert på hvilken 

yrkesstatus respondentene har, enkelte skaleringsspørsmål og ja/nei-spørsmål. Flere vil på 

bakgrunn av dette unngå å svare på enkelte spørsmål. For å forhindre at utregning av 

frekvens og prosent ble galt, unnlot jeg å kode dette. Skaleringsspørsmålene ble kodet slik: 

1=Ingen grad, 2=i liten grad, 3=i noen grad, 4=i stor grad og 5=i svært stor grad. Spørsmål 

angående kjønn, aldersgruppe, antall år med diagnose og behandling ble kodet fra 1 og 

oppover avhengig av antall svaralternativer. På spørsmål 5 skal en oppgi stillingsprosent 

dersom en er i arbeid. Her laget jeg verdier basert på alle svarene som kom inn. Kodingen ble 

derfor slik: 1=50 %, 2=60 %, 3=70 %, 4=80 %, 5=90 % og 6=100 %. Spørsmål som 

innebærer å svare ja, nei eller vet ikke ble kodet slik: 1=ja, 2=nei, 3=vet ikke.  

Spørsmål 9 og 13 inneholdt muligheter for multippel respons. På spørsmål 9 kunne 

respondentene krysse av de sosiale sammenhengene de eventuelt unngår eller utdype svaret i 

boksen «annet». På spørsmål 13 kunne de krysse av for hvor mange bivirkninger de opplever 

samt utdype eventuelle andre bivirkninger i boksen «annet». På begge spørsmålene er det 
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mulig å krysse av på fire svaralternativer eller ulike kombinasjoner av disse. Etter utregning i 

programmet Excel, kom jeg frem til at det er 15 mulige kombinasjoner. Derfor er det viktig å 

kode svaralternativene på en måte som gjør at det er mulig å regne ut frekvens basert på ulike 

kombinasjoner. Hvert svaralternativ fikk dermed en egen variabel i SPSS. For å få oversikt 

over hvor mange som krysset av på hvert alternativ, kodet jeg det på denne måten: 1=ja. Slik 

kunne jeg lage frekvenstabeller og grafer over antall svar.  

 

3.6.3 Behandling av subjektive formuleringer  

Vanligvis klassifiseres innholdet i svarene slik at de kan grupperes. Dette er en prosess som 

kan øke sannsynligheten for at informasjon går tapt samt sjansen for å gjøre feil (De Vaus, 

2014). Da jeg analyserte de subjektive svarene så jeg at det var store individuelle forskjeller. 

For å unngå at verdifull informasjon gikk tapt, valgte jeg å ikke gruppere svarene. Dernest 

beskrev jeg svarene under de aktuelle spørsmålene i artikkelens resultatdel. Dette gjorde at de 

subjektive formuleringene i SPSS som nevnt fikk tildelt egen variabel og ble kodet slik: 1=ja. 

På denne måten kunne jeg se hvem som hadde spesifisert noe i boksen «annet» på spørsmål 

med mulighet for multippel respons. Kodingen av boksen «annet» på spørsmål der deltakerne 

kun skulle svare på et spørsmål, var avhengig av kodingen på de første svaralternativene. 

 

3.6.4 Sjekk av data  

Det er tidkrevende å sjekke data. Dernest er det svært viktig for at utregningen av resultatene 

blir korrekt. Det første jeg gjorde etter å ha ført inn resultatene med numeriske verdier, var å 

klikke på ikonet som heter «value labels» (verdietikett) i «data view». SPSS viser da den 

kodede verdien i form av ord (Field, 2013). For eksempel er den numeriske verdien 4 tildelt 

verdien sykmeldt. Ordet sykmeldt vises istedenfor 4 i «data view». Dette gir et annet inntrykk 

og feil kan lettere oppdages dersom en ser ord istedenfor tall. Slik kunne jeg dobbeltsjekke 

med spørreskjemaene at jeg hadde tastet inn riktig informasjon på alle variablene.  
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4 Etiske betraktninger 

Det er av betydning å reflektere rundt etiske forhold i forbindelse med en forskningsprosess. 

En forskningsprosess bør utøves med varsomhet for å unngå at deltakerne blir utsatt for 

potensiell skade (De Vaus, 2014). Dette overveies i større grad i studier der tiltak iverksettes 

som et mål for å skape endring. Risikoen knyttet til å utsette deltakere for skade er ikke 

tilstedeværende i like stor grad i studier der spørreskjema blir benyttet (De Vaus, 2014). 

Likevel er det en rekke forhold en bør ta i betraktning i en undersøkelse som dette.  

 

De som blir forespurt om å delta i studien har rett til å bli informert om viktige hensyn som 

anonymitet, frivillig deltakelse og konfidensialitet. Dette kommer frem i informasjonsskrivet 

til studien. En skal forsikre seg om at informantene har forstått prinsippet om samtykke til og 

frivillig deltakelse til studien (De Vaus, 2014). Dette forekommer ikke på eget 

samtykkeskjema, men gis ved at informantene svarer på undersøkelsen og returnerer den. Det 

er viktig å respektere de som av ulike årsaker ikke deltok i studien. Ved å forklare prinsippet 

om at det er frivillig å delta, viser en respekt for dette. 

 

Konfidensialitet dreier seg i denne sammenhengen om at ingen andre enn meg vil ha tilgang 

til dataene etter innsamling før makulering (De Vaus, 2014). Brevene med spørreskjema og 

informasjonsskriv ble som nevnt sendt ut av sykehuset i deres egne frankerte konvolutter. 

Returbrevene ble markert med en gjenkjenningskode, lagt i overlegens posthylle på 

sykehuset og deretter låst inn i en skuff. I så måte har noen av sykehusets ansatte kjennskap 

til prosjektet og hvilke deltakere som ble rekruttert, men ingen andre enn meg har åpnet 

returbrevene med svarene. Dette ble presisert i informasjonsskrivet. Å forsikre informantene 

om konfidensialitet kan bidra til at svarprosenten økes, at informantene svarer ærlig og at 

deres personvern beskyttes (De Vaus, 2014). Deltakernes personvern og anonymitet ble 

ivaretatt ved at ingen personopplysninger ble registrert. Dette kom også frem i 

informasjonsskrivet. At deltakerne er anonyme kan på lik linje som konfidensialitet bidra til 

at svarprosenten økes og at deltakerne svarer ærlig på spørsmålene. Informasjonsskrivet 

presenteres som vedlegg til denne oppgaven, men av hensyn til taushetsplikt har jeg valgt å 

sensurere navnet på overlegen og sykehuset som er involvert.  

 

Det er viktig å være ærlig og fortelle informantene om alle aspekter i undersøkelsen til tross 

for at dette kan ha konsekvenser for utfallet av svarene. Et eksempel her er at temaet psykisk 
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helse vil bli berørt i spørreskjemaet. Dette er et tema som kan påvirke hvordan spørsmålene 

blir besvart av informantene fordi det er personlig og privat (De Vaus, 2014). Derfor har jeg 

forsøkt å formulere spørsmålene angående psykisk helse på en måte som unngår at det 

oppleves bastant eller støtende. Det innebærer at spørsmålene hverken fremstår som 

påstander eller forhåndsdømmende. Dette unngår at man utsetter deltakerne for skade (De 

Vaus, 2014). Ordlyden i spørsmålene vil derfor være viktig slik at respondentene føler at de 

kan svare ærlig (De Vaus, 2014).  
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5 Avsluttende kommentarer 

Innledningsvis nevnte jeg at bakgrunnen for denne studien var personlig interesse og 

vitebegjærlighet. Jeg ønsket å sette lys på et felt som er lite diskutert i logopedsammenheng. 

Denne oppgaven har tatt for seg teoretiske redegjørelser for spastisk dysfoni og behandling 

med botulinumtoksin som ble knyttet opp mot psykisk helse, livskvalitet og psykososiale 

konsekvenser. Den metodologiske tilnærmingen har stått sentralt i oppgaven. Her har jeg 

presentert metodiske aspekter som har vært relevant for denne forskningsprosessen. Det er av 

betydning å reflektere rundt metodekritikk og studiens begrensninger da dette forteller mye 

om mitt læringsutbytte angående forskningsprosessen og forbedringspotensialet knyttet til 

studien i sin helhet.   

 

5.1 Studiens relevans 

Det er fremdeles mye som står ubesvart når det gjelder temaet spastisk dysfoni og 

Botoxbehandling. Slik sett er også denne studien i tråd med internasjonal forskning. Til nå 

har jeg ikke lykkes i å finne en norsk studie som undersøker selve opplevelsen av 

Botoxbehandling ved SD, men min studie kan ses i sammenheng med internasjonal forskning 

som tar opp elementer av det jeg har undersøkt. Denne studien er ment som en kilde til 

kompetanseheving blant ulike faggrupper som møter personer med spastisk dysfoni. Spesielt 

ønsker jeg at logopeder skal få økt kunnskap i forbindelse med personer som er rammet av 

SD. Logopeder kan ha en viktig rolle i deres liv selv om logopedisk behandling alene ikke er 

nok til å behandle SD (Fabron et al., 2013; Baylor et al., 2005). Svarprosenten var på 70 %, 

men likevel betraktes denne studien som liten da utvalget var begrenset. Til tross for at 

funnene i denne studien ikke kan generaliseres, kan det trekkes frem noen indikasjoner på 

hvordan personer med SD opplever Botoxbehandling. Dette kan gi verdifull informasjon som 

for eksempel pårørende kan ha nytte av, men også for pasientgruppen som kan få et innblikk i 

hvordan personer i samme situasjon opplever behandlingen. 

 

5.2 Fremtidige undersøkelser 

Underveis i prosessen har det dukket opp interessant litteratur som falt utenfor rammen av 

prosjektet. Dette gjelder for eksempel logopedens rolle i oppfølging med personer som er 

rammet av SD samt de psykososiale konsekvensene av å leve med SD. Disse temaene er 

nevnt i kapittel 2 i denne oppgaven, men de ble ikke utdypet eller satt i sammenheng med 
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innholdet i spørreskjemaet. I så måte ville det vært av stor interesse om nye potensielle 

kvalitative prosjekt avdekket logopeders behandlingstilbud samt de psykososiale 

konsekvensene av diagnosen SD fra et klientperspektiv. Gjennom lesing av andre 

forskningsartikler, bet jeg meg merke i blant annet den kvalitative studien til Baylor et al. 

(2007) der fokuset lå på de psykososiale konsekvensene av Botoxinjeksjoner for SD. Deres 

studie peker på en annen problematikk som kunne vært nyttig i norsk sammenheng. I og med 

at effekten av Botox er midlertidig, vil det være rimelig å anta at personer som mottar 

Botoxbehandling ønsker en mer permanent behandling. En rekke studier støtter behandling 

med Botox for SD, men en kan ikke utelukke at det finnes andre behandlingsformer som er 

bedre. Det behøves mer forskning på dette og en ønsker gjerne alternative tilnærminger til 

behandling av SD (Paniello et al., 2008).  

 

5.3 Personlige berettelser 

Under denne studien har jeg opparbeidet meg en spesiell interesse for personer som er 

rammet av SD. Prosessen med å skrive artikkel har vært krevende, men meget lærerik. 

Artikkelbasert masteroppgave er en relativt ny form, og det var med usikkerhet jeg bega meg 

ut på slikt arbeid. Gjennom prosessen har jeg fått mer innsikt i hvilken påkjenning det kan 

være å leve med SD samt utfordringene knyttet til Botoxbehandling. Dette gjør at jeg 

muligens kan møte pasientgruppen med mer forståelse i fremtidig praksis. 
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Sammendrag  
Det finnes lite forskning på spastisk dysfoni (SD) og Botoxbehandling for det. Dermed 

ønskes det kompetanse på området blant flere faggrupper. Målet med denne studien var å 

undersøke hvordan Botoxbehandling ved SD oppleves, innbefattet å kartlegge hvordan SD 

påvirker deres yrkesstatus, psykiske helse og sosialt liv. Et spørreskjema ble sendt ut til 40 

personer som har diagnosen og som får Botoxbehandling på et spesifikt sykehus i Norge. 28 

ble besvart. Resultatene indikerer at SD kan ha store innvirkninger på en persons 

yrkessituasjon, psykiske helse og sosiale liv. Botoxbehandlingen medfører for det meste 

positive endringer av disse faktorene, men enkelte opplever at behandlingen varierer i 

effektivitet. 26 av 28 opplever forbigående bivirkninger, og noen opplever smerte/ubehag 

under injeksjonen. Flere opplever utfordringer ved gjennomføringen av behandlingen grunnet 

krevende reisevei til sykehuset. Man ser individuelle ulikheter i opplevelsen av behandlingen, 

men de fleste deltakerne vurderer behandlingen som positiv. 

 

 

Abstract 
There is little research on botulinum toxin (Botox) treatment for spasmodic dysphonia (SD). 

Thus, a desire for competence in this field among several professional groups are present. 

The purpose of this study was to assess patients experiences with Botox treatment for SD.  

A questionnaire was distributed to 40 persons diagnosed with SD and receiving Botox 

treatment at a specific hospital in Norway, of which 28 was answered. The results indicate 

that SD can have major impacts on a person's occupational situation, mental health and social 

life. Botox treatment mostly leads to positive changes to these factors, but some participants 

experience variation in treatment effectiveness. 26 out of 28 participants experience transient 

side effects, and some experience pain/discomfort during injection. Challenges associated 

with the implementation of treatment due to demanding travel to the hospital are reported. 

Individual inequalities are seen in the results, but most participants consider the treatment as 

positive.  

 

 

Nøkkelord 

Spastisk dysfoni, botulinumtoksin, Botox, stemmevansker, psykisk helse, livskvalitet 

 

 

Appetittvekker (Norsk tidsskrift for logopedi) 

Spastisk dysfoni er en kronisk, sjelden nevrologisk stemmevanske. Behovet for behandling 

med botulinumtoksin (Botox) varer livet ut. Det er lite forskning på feltet i Norge. Formålet 

med denne studien var å undersøke hvordan personer med spastisk dysfoni opplever 

behandling med Botox. Resultatene fra denne spørreundersøkelsen viser at spastisk dysfoni 

kan ha store innvirkninger på personenes liv, og at de fleste mener at behandlingen er 

effektiv og øker deres livskvalitet. 
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OPPLEVELSER AV BOTOXBEHANDLING VED 

SPASTISK DYSFONI  
 

 

INTRODUKSJON 

Spastisk dysfoni (SD) er en sjelden nevrologisk stemmevanske. Diagnosen karakteriseres av 

at muskulaturen i strupehodet gir ufrivillig økt bevegelse, dystoni, i stemmebåndene grunnet 

svekket nerveforsyning til strupehodet (Lindestad, 2008). SD deles i to typer. Adduktortype 

karakteriseres ved at stemmen er anstrengt, hakkete, presset og preget av avvikende fonasjon 

(Lindestad, 2008). I rundt 25 % av tilfellene følger tremor som gir skjelvinger i stemmen. 

Ved abduktortype lukkes ikke stemmebåndene tilstrekkelig. Stemmen blir svak, klangfattig 

og lekkende med fonasjonsbrudd (Lindestad, 2008). Omlag 90 % har adduktortype (van 

Esch, Wegner, Stegeman & Grolman, 2016), og samtlige i denne studien har denne typen. 

Årsakene til SD er fortsatt ukjent, men forskning antyder at problemet ligger i sentre i 

hjernen som styrer musklenes lengde og styrke ved bevegelse. SD forekommer oftere hos 

kvinner enn menn og oppstår som oftest ved rundt 50 år (Lindestad, 2008). Det antas at 

diagnosen forekommer hos rundt 51 av 1 million mennesker (Loven, Brøndbo, Ganes, 

Tveterås & Frydenbø, 1994). Diagnosen er kronisk, men symptomene kan reduseres ved 

behandling med botulinumtoksin (Botox), som er den mest anvendte behandlingsmetoden. I 

tillegg utføres kirurgi (Baylor, Yorkston, Eadie og Maronian, 2007; Lindestad, 2008). 

Logopedisk behandling har vist seg å være nyttig for enkelte ved at det reduserer vanskene og 

øker stemmekontrollen (Haselden, Powell, Drinnan & Carding, 2009).  

 

 

Behandlingen av SD utføres ved injisering av Botox i musklene rundt stemmebåndene 

(Lindestad, 2008). Dette gjør musklene mindre spente slik at symptomene reduseres (Baylor 

et al., 2007). Dosen som injiseres tilpasses pasienten (Novakovic, Waters, D´Elia & Blitzer, 

2011). Avhengig av omfanget av diagnosen injiseres Botox enten bilateralt (på begge sider) 

eller unilateralt (på en side) av stemmebåndene (Lindestad, 2008). Behandlingen utføres kun 

av øre-nese-hals-leger med spesialkompetanse på området (Shewell, 2009), og behovet for 

Botoxbehandling varer livet ut. Effekten av Botox varer i gjennomsnitt tre måneder før ny 

injeksjon behøves (Nigam & Nigam, 2010). Det er ikke registrert alvorlige bivirkninger ved 

medisinsk behandling med Botox. De mest vanlige bivirkningene etter behandling mot SD er 

svak, luftfylt stemme samt lette svelgevansker (Baylor et al., 2007). Bivirkningene er 

forbigående. Botox er et kontroversielt stoff da det er et av de giftigste biologiske stoffene 

som er kjent (Nigam & Nigam, 2010). Likevel tåler de aller fleste Botox og det anses som en 

trygg behandling.  

 

 

Det er gjort noen kvalitative studier av psykososiale konsekvenser av SD og 

Botoxbehandling av det. Studiene viser at informantene opplever stor psykisk belastning av å 

ha en kronisk diagnose (Baylor et al., 2007). SD fører ofte til ekstrem tretthet i stemmen og 

det å snakke kan være en stor psykisk og fysisk påkjenning. Dette resulterer i at mange 

unngår å bruke stemmen og dermed unngår sosiale situasjoner. Slik sett påvirkes ofte 

arbeidsevne (Lindestad, 2008), og en kvalitativ studie viser at flere kompenserer dette ved å 

bruke alternative kommunikasjonsformer fremfor å snakke (Baylor et al., 2005). Flere studier 

undersøker effekten av behandlingen i forbindelse med livskvalitet der Voice Handicap Index 

(VHI) og Voice-related quality of life (VRQOL) ble benyttet sammen med objektive 

målinger av stemmekvalitet (Novakovic et al., 2011; Paniello, Barlow & Serna, 2008; Rubin, 
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Wodchis, Spak, Kileny & Hogikyan, 2004). Studiene viser at Botoxbehandling førte til en 

signifikant økning i skårene ved VRQOL, men at effekten kun var moderat. Grunnen til dette 

er at det finnes tre faser etter Botoxbehandlingen (Paniello et al., 2008). Den første fasen er 

preget av bivirkninger som luftfylt stemme og svelgevansker. Selve effekten av injeksjonen 

oppleves i den andre fasen. I den tredje fasen avtar effekten og symptomene på SD fremtrer 

gradvis. Slik sett har mange med SD et ambivalent forhold til Botoxbehandling ved at de 

fleste føler stor lettelse når effekten fremtrer, men at periodene utenom dette kan være svært 

belastende fysisk og psykisk (Baylor et al., 2007).  

 

 

Formål og bakgrunn 

Denne studien tar sikte på å undersøke personers opplevelse med Botoxbehandling av 

spastisk dysfoni. SD er en diagnose som er lite forsket på i Norge. Derfor har det lenge vært 

stort behov for kompetanseheving og nyere forskning på området blant ulike faggrupper som 

møter personer med SD. Dette gjelder leger, logopeder, arbeidsgivere og andre relevante 

personer. Norske studier peker på SD som diagnose og Botox som behandlingsalternativ, 

men tar i liten grad opp pasientens subjektive opplevelse med diagnosen og selve 

Botoxbehandlingen. Artikkelen utforsker sistnevnte og kartlegger deltakernes subjektive 

opplevelse av behandlingens effekt samt om den øker deres livskvalitet. I så måte vil de 

potensielle implikasjonene med denne studien være en bedre forståelse av de ulike aspektene 

personer med SD daglig lever med samt behandlingens innvirkning på deres liv.  

 

 

METODE 

For å belyse problemstillingen ble kvantitativ metode med et ikke-eksperimentelt design 

benyttet. Survey i form av spørreskjema ble anvendt for datainnsamling. Et informasjonsskriv 

ble vedlagt spørreskjemaet. Inklusjonskriteriene omfattet personer over 18 år som har fått 

diagnosen spastisk dysfoni og har fått Botoxbehandling minst en gang i løpet av de siste ti 

årene. Rekruttering av informanter foregikk i samarbeid med et sykehus som utfører 

behandlingen. Sykehuset besitter pasientlister fra en rekke år tilbake. Ut fra denne listen ble 

utvalget håndplukket av overlegen som utfører behandlingen for å utelukke personer som 

ikke tilfredsstilte inklusjonskriteriene. Diagnosen er utfordrende å stille, og mange blir 

dermed feildiagnostisert (Shewell, 2009). Derfor var det naturlig å utelukke enkelte deltakere 

som lå i grenseland med tanke på diagnosen SD. Utvalget er kun rekruttert fra ett sykehus i 

landet og er således ikke trukket vilkårlig fra målpopulasjonen, men basert på den mest 

tilgjengelige populasjonen (Lund, 2002). For å ivareta sykehusets taushetsplikt ble 

spørreskjemaet, informasjonsskrivet samt en svarsendingskonvolutt sendt til pasientene i 

sykehusets frankerte konvolutter.  

 

 

Spørreskjemaet bestod i stor grad av lukkede spørsmål, og inneholdt en balanse mellom 

faktaspørsmål, skaleringsspørsmål og spørsmål med svaralternativer samt mulighet for 

subjektive formuleringer. Spørsmålene ble i utgangspunktet laget basert på det jeg vurderte 

som interessant og relevant. Jeg valgte relevante spørsmål og temaer som kan belyse 

forskjellige sider ved det å leve med SD og motta Botoxbehandling for det. Underveis ble 

noen spørsmål fjernet og tilføyet etter samarbeid med en overlege som utfører behandlingen 

og to logopeder som jobber med pasientgruppen. For å hindre innsamling av 

personopplysninger, ble spørsmålene som inneholder indirekte identifiserbare opplysninger 

utarbeidet i samarbeid med Norsk senter for forskningsdata. Dette gjelder spørsmål om alder, 
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hvor lenge de har hatt SD og hvor lenge de har mottatt Botoxbehandling. Dermed var ikke 

prosjektet meldepliktig.  

Analyse av dataene ble gjennomført ved bruk av kommersielt tilgjengelig programvare 

(SPSS). Svaralternativene ble forhåndskodet i SPSS. Analyse av de potensielle ulikheter 

mellom dataene er gjort ved å regne ut frekvens og prosent. Fremstilling av data er gjort ved 

bruk av tabeller og grafer henholdsvis laget i programmene SPSS og Word.  

 

 

RESULTATER/DISKUSJON 

Totalt 40 personer ble rekruttert hvorav 28 besvarte undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 

70 %. Av 28 personer var 19 (68 %) kvinner og 9 (32 %) var menn. Informantenes kjønn ses 

i sammenheng med at diagnosen oftere rammer kvinner enn menn (Lindestad, 2008). Dette 

samsvarer med Novakovic et al. (2011) der 72,2 % var kvinner og 27,8 % var menn. Slik sett 

er det sannsynligvis ikke tilfeldig at flere kvinner enn menn har svart på spørreskjemaet. 

Samtlige tabeller fremstiller flere variabler som er relevante innenfor samme tema for å 

tydeliggjøre det som er karakteristisk.  

 

 

Oversikt over alder, antall år med diagnose samt behandling 

De tre første spørsmålene omhandlet alder, hvor lenge vedkommende har hatt diagnosen SD 

og hvor lenge vedkommende har mottatt behandling med Botox.  

 
Tabell 1:  

Aldersspenn, antall år med diagnose og behandling 

Alder N % 

41-63 år 19 68 

64-86 år 9 32 

Total 28 100 

 

Hatt diagnosen N % 

0-15 år 16 57 

16-31 år 7 25 

32-47 år 3 10 

48 år eller lengre 1 4 

Husker ikke/vet ikke 1 4 

Total 28 100 

 

Fått behandling N % 

0-15 år 20 71 

16-31 år 7 25 

32-47 år 1 4 

Total 28 100 

 

 

19 (68 %) av deltakerne i studien er mellom 41-63 år, hvorav 13 (68 %) er kvinner og  

6 (32 %) er menn. 9 (32 %) er mellom 64-86 år, hvorav 6 (67 %) er kvinner og 3 (33 %) er 

menn. En kunne forventet at en større del av utvalget ville befinne seg i kategorien mellom 

64-86 år da debutalder er rundt 50 år og behovet for behandling er livsvarig (Lindestad, 

2008). En kan anta at mange i kategorien 41-63 år har passert 50 år. Debutalderen er dessuten 
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kun en pekepinn og ikke absolutt. Kun en person har fått behandling mellom 32-47 år. 

Behandlingen har vært tilgjengelig i Norge siden begynnelsen av 90-tallet (Loven & 

Brøndbo, 1993). Den ene personen kan ha vært en av de første som mottok behandlingen, og 

dermed svart omtrentlig på spørsmålet. Det er også tenkelig at vedkommende har fått 

behandling i utlandet før tilbudet kom til Norge. De store alderskategoriene gjør det 

vanskelig å svare på om pasientene har fått behandling fra de fikk diagnosen, eller om enkelte 

har måttet vente. Det kan tenkes at noen har hatt diffuse symptomer som gjør at diagnosen 

ikke ble klar før etter noen år etter faktisk fremtredelse, og dermed har måttet vente på riktig 

behandling. 

 

 

Yrkessituasjon, bakomliggende faktorer og betydningen av Botox 

Spastisk dysfoni kan ha negativ innvirkning på arbeidsevne (Lindestad, 2008). Fire spørsmål 

omhandlet yrkessituasjon, stillingsprosent, om yrkessituasjon skyldtes SD og om Botox er 

avgjørende for at vedkommende kan være i arbeid. I tabell 2 har jeg sammenfattet 

deltakernes yrkessituasjon, diagnosens påvirkning på dette samt Botoxbehandlingens 

betydning for arbeidsevne. 

 
Tabell 2:  

Yrkessituasjon og bakenforliggende faktorer 

 

 

Yrkessituasjon 

 

Evt. 

stillingsprosent 

 

Skyldes SD 

yrkessituasjon 

Botox 

avgjørende 

for arbeidsevne 

 

 

N 

Arbeidsledig   Ja - 1 

Trygdet  Ja - 3 

Trygdet  Nei - 1 

Trygdet  Vet ikke - 1 

Yrkesaktiv 50 %  Ja Ingen grad 1 

Yrkesaktiv 70 %  Ja I svært stor grad 1 

Yrkesaktiv 70 %  Vet ikke Ingen grad 1 

Yrkesaktiv 80 %  Ja I svært stor grad 1 

Yrkesaktiv 90 %  Vet ikke Ingen grad 1 

Yrkesaktiv 100 %  - Ingen grad 2 

Yrkesaktiv 100 %  - I noen grad 2 

Yrkesaktiv 100 %  - I stor grad 5 

Yrkesaktiv 100 %  - I svært stor grad 2 

 

 

16 er yrkesaktive hvorav 11 jobber 100 % og fem har redusert stilling. Av de fem som jobber 

redusert, svarer tre at yrkessituasjonen skyldes SD. De to andre svarer «vet ikke» og det er 

vanskelig å svare på om SD er en medvirkende årsak til yrkessituasjonen. En person er 

arbeidsledig og mener det skyldes SD. Fem er trygdet hvorav tre mener at det skyldes SD. 

Det kan tyde på at SD kan ha store innvirkninger på en persons liv og at omfanget av 

diagnosen kan være såpass omfattende at enkelte opplever å få redusert stilling, være 

arbeidsledig eller trygdet. Samtidig tydeliggjøres betydningen av Botoxbehandlingen. Av 16 

yrkesaktive uavhengig av stillingsprosent, mener fem at Botox i ingen grad er avgjørende for 

arbeidsevne, mens 12 mener at Botox i noen, stor eller svært stor grad er avgjørende. 

Deltakernes yrke vites ikke, og yrket vil naturligvis spille inn på utfallet av svarene. 

 

 



 

 46 

Botoxbehandlingens betydning for psykisk helse 

Her ble deltakerne spurt om SD fører til psykiske plager og/eller lidelser og om 

Botoxbehandlingen i en eller annen grad bedrer dette. 

 
Tabell 3:  

Botoxbehandlingens betydning for psykisk helse 

Psykiske 

plager 

Botox  

bedrer  

plager N 

Psykiske  

lidelser 

Botox  

bedrer 

lidelser N 

Ingen grad - 4 Ingen grad - 13 

I liten grad I liten grad 1 I liten grad I liten grad 1 

I noen grad I liten grad 1 I liten grad I noen grad 1 

I noen grad I noen grad 4 I liten grad I stor grad 2 

I noen grad I stor grad 3 I noen grad I noen grad 5 

I noen grad I svært stor grad 2 I noen grad I stor grad 2 

I stor grad Ingen grad 2 I stor grad Ingen grad 1 

I stor grad I noen grad 6 I stor grad I noen grad 3 

I stor grad I stor grad 2    

I stor grad I svært stor grad 1    

I svært stor grad I noen grad 1    

I svært stor grad I stor grad 1    

Total   28 Total   28 

 

 

I spørreskjemaet ble psykiske plager definert slik: Folkehelseinstituttet definerer psykiske 

plager som symptomer som påvirker en persons trivsel, hverdag, gjøremål og sosialt liv. 

Psykiske plager er ikke så omfattende at det kvalifiseres til en diagnose (Folkehelseinstituttet, 

2018). En kan dermed anta at informantene som i en eller annen grad har svart at de har fått 

plager som følge av SD har opplevd en eller flere av de nevnte symptomene. Uavhengig av 

grad, har til sammen 24 av 28 personer i en eller annen grad fått psykiske plager. Dette er et 

høyt antall, og kan gjenspeile de psykososiale konsekvensene av SD. Av disse 24 personene, 

mener tre (12,5 %) at Botox i ingen eller liten grad bedrer plagene, 12 (50 %) svarer i noen 

grad, ni (37,5 %) svarer i stor eller svært stor grad.  

 

 

I spørreskjemaet ble psykiske lidelser definert slik: Ifølge Folkehelseinstituttet omfatter 

psykiske lidelser symptomer som er så omfattende at det kvalifiseres til diagnose 

(Folkehelseinstituttet, 2018). En kan dermed anta at informantene som i en eller annen grad 

har svart at de har fått lidelser der SD har vært en medvirkende faktor, har opplevd å få en 

diagnose. Uavhengig av grad, har til sammen 15 personer i en eller annen grad fått psykiske 

lidelser, altså rett over halvparten av utvalget. Av disse 15 personene, mener to (14 %) at 

Botox i ingen eller liten grad bedrer plagene, ni (60 %) svarer i noen grad og fire (26 %) 

svarer i stor grad. Forekomsten av psykiske lidelser er lavere, og det ser også ut til at 

Botoxbehandling reduserer psykiske plager mer enn lidelser. Dette er ikke overraskende tatt i 

betraktning at psykiske lidelser er mer omfattende enn psykiske plager.  
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Sosialt liv 

Her skulle respondentene svare på om de unngår sosiale situasjoner og eventuelt hvilke. I 

tillegg var det åpnet for subjektive formuleringer.  

 
Tabell 4:  

Sosialt liv 

Unngår sosiale situasjoner N % 

Ja 24 86 

Nei 4 14 

Total 28 100 

 

Hvis ja; hvilke?   

Sosiale sammenhenger 14 58 

Jobbrelaterte sammenhenger 16 67 

Daglige gjøremål 13 54 

Annet 6 25 

 

 

24 av 28 personer svarer at de unngår sosiale situasjoner. Av 24 som unngår sosiale 

situasjoner, svarer 14 at de unngår sosiale sammenhenger. Sosiale sammenhenger ble i 

spørreskjemaet eksemplifisert som fest, shopping, kafé og fritidsaktiviteter, og det var dette 

deltakerne måtte forholde seg til når de svarte. 16 svarer at de unngår jobbrelaterte 

sammenhenger (møter, telefonmøter, fremlegg, kontakt med ulike parter). 10 av disse 16 er 

yrkesaktive. En er arbeidsledig og som vist i tabell 1 er dette på grunn av SD, noe som 

samsvarer med at vedkommende unngår jobbrelaterte sammenhenger. To er pensjonister og 

tenkte muligens tilbake på yrkeslivet da de svarte på dette spørsmålet. To er trygdet hvorav 

en mener yrkessituasjon skyldes SD, mens en ikke mener det.  

13 svarer at de unngår daglige gjøremål (snakke i telefon, gå i butikken, offentlig transport). 

Seks av 24 har krysset av for at de unngår samtlige sosiale situasjoner. Dette antyder at SD 

har stor innvirkning på deres sosiale liv og hverdag. I så måte kan en se en sammenheng 

mellom dette og psykiske plager og/eller psykiske lidelser (Shewell, 2009). 

Det er også interessant å se på informantenes kommentarer til temaet. En skriver at SD var et 

mye større problem som yrkesaktiv enn som pensjonist, mens en annen unngår situasjoner 

når behandlingen ikke virker. En unngår ikke sosiale situasjoner da behandlingen fungerer 

bra, men vedkommende unngikk jobbrelaterte sammenhenger de første to årene før 

behandling. En skriver at alle situasjoner med bakgrunnsstøy unngås i størst mulig grad og at 

telefon er vanskelig. En mener at SD i de første årene i stor grad førte til psykiske lidelser, 

blant annet depresjon og selvmordstanker. I dag er den psykiske helsen bedre, men 

vedkommende unngår fortsatt sosiale situasjoner. En utdyper at SD har medført isolasjon, 

sosial angst og mye uro. Vedkommende ønsker ikke å delta i samtaler, og mener det er 

utfordrende å planlegge ferie eller annen aktivitet av sosial karakter på grunn av usikkerhet 

rundt behandlingens effekt. Videre kommenterer vedkommende at behandlingen enkelte 

ganger kan drøye opptil tre måneder grunnet lite kapasitet hos behandler, ferieavvikling eller 

sykdom.  
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Figur 1:  

Botoxbehandlingens betydning for å takle sosiale situasjoner 

 
 

 

Av de 24 som unngår sosiale situasjoner i en eller flere former, svarer en at behandlingen 

bedrer dette i liten grad. 11 svarer i noen grad, åtte svarer i stor grad og fire svarer i svært stor 

grad. I tillegg har de fire som svarte nei på at de unngår sosiale situasjoner svart at 

behandlingen gjør at de takler sosiale situasjoner bedre. Dermed kan en anta at de ikke 

unngår sosiale situasjoner på grunn av behandlingen, men det kan tenkes at uten behandling 

kunne de svart ja på dette spørsmålet.  

 

 

Tanker angående gjennomføringen av behandlingen 

Her skulle deltakerne krysse av for det alternativet som passet best selv om de kunne føle på 

flere ting knyttet til behandlingen. De som ønsket å utdype, svarte med egne ord i boksen 

«annet». Det er få sykehus som utfører Botoxbehandling for SD. Det er sannsynlig at dette vil 

medføre utfordringer for de som bor langt unna. Det at Botox injiseres med en sprøyte i 

halsen, kan føre til ulike tanker om selve gjennomføringen av behandlingen (Baylor et al., 

2007).  
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Figur 2:  

Tanker angående gjennomføringen av behandlingen 

 
 

 

På tanker angående behandlingen svarer 19 at de gleder seg fordi det hjelper eller at de ikke 

tenker så mye på det da de er vant til det. To personer svarer at de gruer seg på grunn av 

smerter/ubehag eller at reisen til behandlingssted er krevende. «Annet» ble spesifisert slik: En 

mener det kan være utfordrende med tanke på jobb og at reisen er krevende, men at det er 

verdt det. En skriver at det ville vært forferdelig å miste dette tilbudet da det er det eneste 

som fungerer, mens en annen angrer på å ha startet med behandling så tidlig da 

vedkommende tenker at det ville vært viktig å få «hele seg i balanse» før oppstart. Reisen var 

krevende og behandlingen ble avsluttet for noen år siden. Vedkommende sliter fortsatt med 

stemmen, og føler at dårlig talemønster (kompensasjon) har satt seg i kroppen. En er spent på 

om behandlingen fungerer da effekten kan variere hvis injeksjonen ikke treffer optimalt. En 

sluttet med behandling i 2016 grunnet store oppturer psykisk ved at stemmen bedret seg etter 

behandling, og det ble desto verre når symptomene vendte tilbake. Det ble for store 

svingninger psykisk, og vedkommende får større effekt av logopedisk hjelp. En har i tillegg 

til Botoxbehandling fått nytte av logopedisk hjelp for å få sterkere og tydeligere stemme uten 

spasmer, men nevner at det krever enorm egeninnsats. En beskriver de tre fasene som 

Paniello et al. (2008) refererer til, og oppgir at første fase er preget av svak stemme, andre 

fase er bra og tredje fase er preget av større vansker før ny behandling utføres. I tillegg må 

vedkommende reise åtte timer tur/retur til behandlingssted, men mener at gevinsten er stor. 

På bakgrunn av fasene har vedkommende i figur 1 svart «i noen grad», men nevner at svaret 

ville vært «i stor grad» dersom andre fase varte lenger.  
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Smerter/ubehag knyttet til Botoxbehandling 

Her skulle deltakerne svare på om de opplevde smerter/ubehag ved Botoxbehandlingen og 

eventuelt når. 

 
Tabell 5:  

Ubehag/smerter ved behandling 

Opplever ubehag/smerter N % 

Ja 8 29 

Nei 20 71 

Total 28 100 

 

Hvis ja; opplever du dette ved   

Selve injeksjonen 7 88 

Etter injeksjonen 0 0 

Annet 2 25 

 

 

Åtte opplever ubehag/smerter knyttet til behandlingen. Syv opplever ubehag/smerter ved 

selve injeksjonen (sprøytestikket). En utdyper at det er mer ekkelt enn smertefullt, mens en 

opplever smerter når sprøyten treffer feil. Selve sprøytestikket kan være utfordrende da 

behandler leter etter muskelen og derfor beveger sprøyten frem og tilbake. Dersom behandler 

ikke lykkes i å finne muskelen (høres gjennom elektromyografi) tar vedkommende ut 

sprøyten og stikker på nytt. Dette kan være bakgrunn for at enkelte opplever smerter/ubehag 

ved behandling.  

 

 

Bivirkninger knyttet til Botoxbehandling 

Her skulle deltakerne svare på om de opplevde bivirkninger, eventuelt hvilke bivirkninger 

samt tidsperspektivet. 
 

Tabell 6:  

Bivirkninger 

Opplever bivirkninger N % 

Ja 26 93 

Nei 2 7 

Total 28 100 

 

Hvis ja; hvilke? N % 

Svak/hes stemme 26 100 

Klumpfølelse i halsen 1 4 

Følelse av å svelge feil 13 50 

Annet 5 19 

 

Bivirkningenes varighet N % 

0-2 uker 17 65 

2-4 uker 6 23 

4-6 uker 1 4 
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26 av 28 opplever bivirkninger av behandlingen. Samtlige opplever at stemmen blir svak/hes, 

mens nær halvparten opplever følelsen av å svelge feil.  

Ifølge Novakovic et al. (2011) er den lengste rapporterte varigheten av svak/hes stemme og 

dysfagi (følelsen av å svelge feil) åtte uker. Gjennomsnittet for svak/hes stemme var 10,3 

dager, gjennomsnittet for svelgevansker var syv til fjorten dager (Novakovic et al., 2011), noe 

som samsvarer med at 65 % svarte at bivirkningene varte i 0-2 uker. Samtidig kan enkelte 

oppleve lengre perioder med bivirkninger, som vist i tabell 6 (Novakovic et al., 2011) En 

person spesifiserer opplevelsen av tidvis svak/hes stemme, følelsen av å svelge feil i en uke 

og hosting i 4-6 uker etter injeksjon. To personer krysset av for at svak/hes stemme varte i 6 

uker eller lengre. Av andre bivirkninger spesifiserer en person at det kan forekomme hosting, 

svimmelhet, langsom tale og ørhet ved å ytre lange setninger og at intonasjon kan være 

utfordrende noen uker etter behandling. En skriver at det er fantastisk å våkne med svak/hes 

stemme dagen etter injeksjon da det er mye lettere å snakke.  

 

 

Subjektive opplevelser av behandlingens effektivitet 

I en metaanalyse gjort av van Esch et al. (2016) kommer det frem at flere studier viser positiv 

effekt av Botoxbehandling for SD, både med objektive og subjektive mål. Basert på ulike 

grader skulle deltakerne i denne undersøkelsen svare på hvor effektiv de mener behandlingen 

er.  
 

Figur 3: Botoxbehandlingens effektivitet 

 
 

 

Kun en person svarte at behandlingen i ingen grad er effektiv. Ni svarte i liten eller noen 

grad. 18 mener at behandlingen i stor eller svært stor grad er effektiv. Dette kan vitne om at 

flesteparten syns det er verdt å gjennomføre behandlingen til tross for de ulike ulempene som 

har vært nevnt. Det sier noe om hvor viktig behandlingen er for personer med SD. Grunnen 

til at tre personer svarte at behandlingen i ingen eller liten grad er effektiv, vites ikke. Det er 

mulig at disse personene har vært uheldige med behandlingene. Eksempler kan være at 
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behandler ikke har truffet optimalt eller at de har utviklet antistoffer (Nigam & Nigam, 2010). 

Tabell 6 viser at bivirkninger kan vare lenge. Generelt sett varer effekten av Botox i rundt 12 

uker før symptomene på SD gradvis kommer tilbake og ny injeksjon behøves (Nigam & 

Nigam, 2010), noe som kan gå utover den samlede opplevelsen av effekten. Ifølge Baylor et 

al. (2007) kan enkelte oppleve at stemmeproblemet er borte i perioden de opplever mest 

effekt og dermed bli skuffet og nedstemt når symptomene vender tilbake.  

 

 

Botoxbehandlingens betydning for livskvalitet  

En longitudinell studie gjort av Paniello et al. (2008) undersøkte om livskvaliteten hos 

personer med SD økte etter Botoxinjeksjoner. Resultatene viste en signifikant økning i 

skårene basert på instrumentet VRQOL. Enkelte opplevde godt utbytte av injeksjonene, men 

gjennomsnittet tilsa at injeksjonene ga moderat økning av livskvalitet. Dette samsvarer med 

resultatene Novakovic et al. (2011) viser til: generell økning av livskvalitet med behandling i 

forhold til ingen behandling.  

Deltakerne i denne studien skulle krysse av for i hvilken grad de mener behandlingen øker 

deres livskvalitet.  

 
Figur 4: Botoxbehandlingens bedring av livskvalitet 

 
 

 

Forskning antyder at SD kan ha stor innvirkning på en persons livskvalitet. I spørreskjemaet 

ble ikke livskvalitet definert, og deltakerne kan dermed ha lagt forskjellig innhold i begrepet 

ut fra individuelle forutsetninger. Likevel svarer 68 % at behandlingen i stor eller svært stor 

grad bedrer livskvaliteten, mens 32 % svarer at livskvaliteten bedres i liten eller noen grad. I 

så måte kan en se at behandlingen er et godt tilbud for personer som er rammet av SD da 

samtlige i en eller annen grad opplever at livskvaliteten bedres. Dette kan også ses i 

sammenheng med at majoriteten mener at behandlingen i noen eller større grad bedrer 

psykiske plager og psykiske lidelser.  
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KONKLUSJON 

Denne studien identifiserte ulike opplevelser knyttet til Botoxbehandling av spastisk dysfoni. 

Dette er en liten undersøkelse med få deltakere. Til tross for høy svarprosent, kan ikke 

funnene generaliseres til øvrig befolkning med SD i Norge. Ut fra tallene kan en likevel se at 

SD har fått negative følger for enkeltes yrkes- og livssituasjon. Det viser seg å være en 

sammenheng mellom SD og psykiske plager og/eller lidelser og behandlingen bedrer dette i 

ulik grad. Selve behandlingen oppleves forskjellig, men de fleste mener at den er verdt det til 

tross for kort effekt, bivirkninger, ubehag/smerter og andre utfordringer knyttet til 

behandlingen. For det meste svarte deltakerne at behandlingen er effektiv og at den øker 

deres livskvalitet i stor grad. Funnene i denne studien blir støttet av tidligere internasjonale 

studier, men det er svært ønskelig med mer forskning på diagnosen, pasientgruppen samt 

behandlingsalternativer utover Botoxinjeksjoner (Paniello et al., 2008). Det ville være nyttig 

å se studier på hva logopeder i Norge tilbyr personer med SD samt kvalitative studier av 

klientenes perspektiv på psykososiale konsekvenser og behandlingstilbud.  
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Vedlegg/appendiks



Vedlegg 1: Forfatterveiledning 

 

Forfatterveiledningen for bidrag til Norsk tidsskrift for logopedi har i 2018 blitt oppdatert. 
Disse fikk jeg tilsendt fra redaksjonen. Nettadressen til tidsskriftets hjemmeside har ikke 
oppdatert forfatterveiledningen per dags dato. Jeg har skrevet artikkelen i tråd med den 
oppdaterte forfatterveiledningen, og derfor vil artikkelen avvike med tanke på 
forfatterveiledningen på nettsiden til tidsskriftet. 
 

 

ARTIKLER OG ANDRE BIDRAG 

Norsk tidsskrift for logopedi ønsker å presentere artikler og debattinnlegg som er relatert til 

det logopediske fagfeltet. Tidsskriftet fungerer som meldingsblad for alle medlemmer av 

Norsk Logopedlag, og for å kunne presentere bredden i feltet er vi avhengig av bidrag fra 

medlemmene. Vi er åpne for ulike faglige standpunkt. Meningsytringene som kommer frem i 

de ulike innleggene står dermed for forfatterens egen regning – og deles ikke automatisk av 

redaksjonen. Videre er bidragsytere ansvarlig for innholdet i deres bidrag. Redaksjonen 

forbeholder seg retten til å bestemme utgivelsesdato for innlevert manuskript. Hvert nummer 

vil bli publisert på Norsk logopedlags internettside. Enkeltartikler kan også bli gjort 

tilgjengelig på Norsk logopedlags Facebook-sider. For frister for innsending, se 

hjemmesidene til Norsk logopedlag http://norsklogopedlag.no/.   

 

Redaksjonen er svært glad for at du vil skrive i Norsk tidsskrift for logopedi. Hvis du følger 

noen praktiske og tekniske råd, sparer du redaksjonen for mye arbeid.  

 

Praktiske og tekniske råd  

1)  Artikkelen skrives i Word eller Open Office. 

2)  Det kan brukes overskrifter på to nivåer. Artikkelens overskrifter skal ikke være 

nummererte.  

3)  Artikkelen skal ha en tittel og en appetittvekker på ca. 50-70 ord.  

4)  All litteratur som er brukt i artikkelen skal oppføres som kilde. Kildeliste settes i 

alfabetisk orden avslutningsvis i artikkelen.  

5)   Lengden på artikkelen bør ikke overstige ca. 4200 ord.  

6)     Ikke bruk bindestrek ved orddeling på slutten av en linje. Linjelengden i tidsskriftet er 

ikke det samme som i ditt dokument.  

7)  Avsnitt markeres med dobbelt linjeskift uten innrykk. Bruk linjeskift kun ved 

markering av avsnitt.  

8)  Artikkelen skal ha en presentasjon av forfatter, med bilde, faglig bakgrunn, nåværende 

http://norsklogopedlag.no/
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arbeidssted og e-postadresse. Den skal være på ca. 20-50 ord.   

9)  Bilder og logoer lagres i JPG, TIFF eller EPS i så stor oppløsning som mulig. 

10)  Alt sendes til redaktør på e-post jannicke.karslen@isp.uio.no   

 Ett eksemplar av bladet sendes forfatteren(e) etter publisering. Adressen bladene skal 

sendes til må derfor oppgis.  

 

 

FORSKNINGSARTIKLER  

Norsk tidsskrift for logopedi er anerkjent som et vitenskapelig tidsskrift. Dette innebærer at 

redaksjonen har et system for fagfellevurdering av forskningsartikler. En fagfelleordning 

krever tid og innsats, og det forutsettes derfor at manuskriptet ikke er innsendt til, og vurderes 

av, andre tidsskrifter samtidig. Artikler som publiseres i Norsk tidsskrift for logopedi vil bli 

gjort tilgjengelig på Norsk logopedlags hjemmesider og på Utdanningsnytt.no, i tillegg til at 

de kan bli bli gjort tilgjengelige gjennom Norsk logopedlags Facebook-sider. Vi mottar 

forskningsartikler løpende.  

 

Forskningsartikler sendes til redaktør på e-post: jannicke.karlsen@isp.uio.no  

 

Forfatterveiledning, forskningsartikler.  

1) Norsk tidsskrift for logopedi publiserer forskningsartikler av relevans for det 

logopediske fagfeltet. Artiklene kan være empiriske artikler, litteraturstudier, 

teoretiske artikler, metodeartikler eller kasusstudier. 

2) Det kan brukes overskrifter på to nivå. Artikkelens overskrifter skal ikke være 

nummererte. Avsnitt markeres med dobbelt linjeskift uten innrykk. Bruk linjeskift 

kun ved markering av avsnitt. Ikke bruk bindestrek ved orddeling på slutten av en 

linje. Arkene pagineres. Artikkelen bør ikke overskride 4200 ord.  

3) Referansestilen bør være konsekvent, og gjerne følge prinsippene fra the American 

Psychology Association (APA) 6th. Referanselisten skal være alfabetisk. Navn på 

tidsskrifter skal angis i sin helhet. Forfatterne har ansvar for at referansene er 

korrekte. 

4) Tabeller og figurer skal ha tittel, nummer og forklaring/kilde. Merk av i teksten 

omtrent hvor hver tabell/figur skal stå.  

5) Antall noter bør holdes nede.  

6) Artikkelen skal ha en tittel og et sammendrag på norsk på maksimalt 150 ord. Den skal 

mailto:jannicke.karslen@isp.uio.no
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7)også ha et sammendrag på engelsk som ikke skal overstige 150 ord.  

8) Fordi artikkelen skal vurderes anonymt av fagfeller bør ikke forfatterens navn oppgis i 

teksten.  

9) Følgeskriv: En presentasjon av forfatter/ne (gjerne med bilde), faglig bakgrunn, 

nåværende arbeidssted og epost-adresse legges ved i eget dokument. Den skal være på 

ca. 20-50 ord. Oppgi også antall ord i artikkelen. Ett eksemplar av bladet sendes 

forfatteren(e) etter publisering. Adressen bladene skal sendes til må derfor oppgis. 

 

Fagfelleprosessen 

Når dere har sendt inn en forskningsartikkel til Norsk tidsskrift for logopedi vil redaksjonen 

gjøre en første vurdering av artikkelen. Dersom de vurderer artikkelen som relevant for 

tidsskriftet vil en eller to fagfeller gjøre en grundigere vurdering. Basert på vurderingen 

anbefaler fagfellene om artikkelen bør publiserer i tidsskriftet eller ikke. Dersom de anbefaler 

publisering vil det ofte være behov for større eller mindre revideringer. Forfatterne sender inn 

en ny versjon av artikkelen, der de tar hensyn til innvendingene fra fagfellene. De bør også 

sende med et følgebrev der de beskriver hvilke endringer de har gjort, alternativt også et 

dokument med sporendringer. 
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Opplevelser med spastisk dysfoni og Botoxbehandling 

1. Er du 

 Mann    

 Kvinne 

2. Hva er din alder? 

• 18-40 år           

• 41-63 år  

• 64-86 år     

• 87 år eller eldre    

3. Hvor lenge har du hatt spastisk dysfoni? 

• 0-15 år       

• 16-31 år  

• 32-47 år  

• 48 år eller lengre 

• Husker ikke/vet ikke 

4. Hvor lenge har du fått behandling med botulinumtoksin (Botox)?  

• 0-15 år    

• 16-31 år  

• 32-47 år  

• 48 år eller lengre 

• Husker ikke/vet ikke 

5. Beskriv din yrkesstatus – kryss av for det som passer best 

• Yrkesaktiv  

• Arbeidsledig  

• Trygdet 

• Sykmeldt  

• Pensjonist 
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Dersom du er i arbeid, hva er din stillingsprosent?  

 

 

Dersom du i dag er arbeidsledig, trygdet, sykmeldt eller arbeider 

redusert, skyldes dette at du har spastisk dysfoni? 

• Ja  

• Nei  

• Vet ikke 

6. Dersom du er i arbeid, i hvilken grad er behandling med Botox 

avgjørende for at du kan være i arbeid? 

• Ingen grad  

• I liten grad 

• I noen grad 

• I stor grad 

• I svært stor grad 

7. I hvilken grad har spastisk dysfoni ført til at du har fått psykiske 

plager? (Folkehelseinstituttet definerer psykiske plager som symptomer 

som påvirker en persons trivsel, hverdag, gjøremål og sosialt liv. 

Psykiske plager er ikke så omfattende at det kvalifiseres til en diagnose).  

• Ingen grad 

• I liten grad 

• I noen grad 

• I stor grad 

• I svært stor grad 

 

Dersom du i en eller annen grad har fått psykiske plager på grunn av 

spastisk dysfoni, i hvilken grad mener du at behandlingen med Botox 

bedrer dette?
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• Ingen grad  

• I liten grad 

• I noen grad 

• I stor grad 

• I svært stor grad 

8. I hvilken grad har spastisk dysfoni ført til at du har fått psykiske 

lidelser? (Ifølge Folkehelseinstituttet omfatter psykiske lidelser 

symptomer som er så omfattende at det kvalifiseres til diagnose). 

• Ingen grad 

• I liten grad 

• I noen grad 

• I stor grad 

• I svært stor grad 

 

Dersom du i en eller annen grad har fått psykiske lidelser på grunn av 

spastisk dysfoni, i hvilken grad mener du at behandlingen med Botox 

bedrer dette? 

• Ingen grad  

• I liten grad 

• I noen grad 

• I stor grad 

• I svært stor grad 

9. Fører spastisk dysfoni til at du unngår sosiale situasjoner? 

• Ja  

• Nei   

 

Hvis ja; hvilke situasjoner? 

• Sosiale sammenhenger (fest, shopping, kafe, fritidsaktiviteter osv.)
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• Jobbrelaterte sammenhenger (møter, telefonmøter, fremlegg, 

kontakt med ulike parter) 

• Daglige gjøremål (snakke i telefon, gå i butikken, offentlig 

transport osv.) 

• Annet  

 

 

10.  I hvilken grad gjør behandlingen at du takler disse situasjonene 

bedre? 

• Ingen grad  

• I liten grad 

• I noen grad 

• I stor grad 

• I svært stor grad 

11.  Hva tenker du angående gjennomføringen av behandlingen? 

• Jeg gleder meg fordi det hjelper meg  

• Jeg gruer meg fordi behandlingen gir ubehag/smerter 

• Jeg gruer meg fordi det er krevende å reise til behandlingsstedet 

• Jeg tenker ikke så mye på det da jeg er vant til det 

• Annet  
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12.  Opplever du smerter/ubehag ved behandling med Botox? 

• Ja 

• Nei 

 

Hvis ja; opplever du dette ved 

• Selve injeksjonen (sprøytestikket) 

• Etter injeksjonen (bivirkninger) 

• Annet 

 

 

13.  Opplever du bivirkninger av Botoxbehandlingen? 

• Ja 

• Nei 

 

Hvis ja; hvilke? 

• Stemmen blir svak/hes 

• Klumpfølelse i halsen 

• Følelse av å svelge feil 

• Annet 
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Hvor lenge varer disse symptomene? 

• 0-2 uker 

• 2-4 uker 

• 4-6 uker 

• 6 uker eller mer 

14.  I hvilken grad mener du at behandlingen er effektiv? 

• Ingen grad  

• I liten grad 

• I noen grad 

• I stor grad 

• I svært stor grad 

15.  I hvilken grad mener du at behandlingen bedrer din livskvalitet? 

• Ingen grad  

• I liten grad 

• I noen grad 

• I stor grad 

• I svært stor grad 
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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 
 

Jeg er masterstudent i logopedi ved Universitetet i Oslo og jobber nå med den avsluttende 

masteroppgaven. Masterstudien omhandler spastisk dysfoni og Botoxbehandling. Jeg ønsker 

å undersøke hvordan du opplever behandling med botulinumtoksin (Botox).  

 

Spastisk dysfoni er en lite utbredt diagnose, og jeg har derfor begrenset tilgang på 

informanter. Dermed inviteres du til å delta. Du ble valgt ut via hjelp fra overlege Jens 

Øyvind Loven ved Lovisenberg Diakonale sykehus. Det er sykehuset som har sendt ut dette 

brevet til deg. Jeg har derfor ingen tilgang til dine personopplysninger. Slik kan jeg garantere 

at jeg ikke får noen informasjon om hvem som svarer på spørreskjemaet. Det vil være flere 

alternativer på hvert spørsmål, og du skal krysse av for alternativet som passer best med 

unntak av spørsmål 9 og 13. Der kan du krysse av på flere alternativer. Flere spørsmål har 

«annet» som alternativ. Her kan du skrive med egne ord dersom ingen andre alternativer 

passer. Viktig: Du skal ikke skrive personlige opplysninger eller noe annen informasjon som 

kan knyttes til deg her. 

 

Spørsmålene vil dreie seg om din erfaring med spastisk dysfoni og behandlingen av det. Du 

skal svare mest mulig ærlig. Temaer som vil bli tatt opp er for eksempel hvordan spastisk 

dysfoni påvirker din psykiske helse, hvor effektiv du mener behandlingen er, bivirkninger 

etter behandling osv. Dermed vil flere spørsmål være personlige og noen kan oppleves 

ubehagelige. Igjen garanterer jeg deg om at ingen personopplysninger vil lagres eller 

behandles da det kun er sykehuset som har tilgang på dette. Når du har svart sender du 

skjemaet i vedlagt frankert konvolutt til sykehuset i posten. Du skal ikke skrive navn eller 

andre identifiserbare opplysninger på konvolutten. Konvolutten blir kun åpnet av meg. 

 

Fordelen med å delta i denne studien er at det bidrar til mer kunnskap og kompetanse hos 

ulike faggrupper som møter personer med spastisk dysfoni. Det er et felt som er lite forsket 

på i Norge. Dersom du svarer på spørreskjemaet vil du derfor bidra til å sette lys på dette 

feltet. Flere faggrupper har ønsket forskning på dette feltet i mange år. Spørreskjemaene vil 

jeg analysere statistisk. Dataene vil i oppgaven bli presentert i form av grafer og/eller ulike 

tabeller. Etter analysering vil skjemaene bli makulert.  

Det er frivillig å delta. Dersom du har spørsmål til studien eller utfylling av spørreskjemaet,  

kan du ta kontakt med min veileder ved Universitetet i Oslo, Ingvild Røste. Hun kan nås på 

e-post eller tlf.  

 

E-post: ingvild.roste@isp.uio.no 

Tlf: 22 85 81 09 

 

Svarfrist er så fort som mulig, men helst ikke lenger enn 2 uker etter mottakelse. 

 

Med vennlig hilsen 

Elise Olsen, logopedistudent ved Universitetet i Oslo 


