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LSVT® LOUD Första intervju 
 

Personuppgifter    

 
Namn:          e-post adress:         

 

Adress:                 

 

Stad:                Postnummer:        Telefon:         

 

Fax:         Ålder:             Personnummer:      

 

Datum och tidpunkt  för första intervju:            

 

Diagnos/Stadium:         Datum för diagnos:       

 
Tid för senaste Parkinsonmedicinering:             Tid för nästa Parkinsonmedicinering:      

  

 

Neurolog:            Telefon:      

 

Adress:                

 

Neurokirurg:            Telefon:       

 

Adress:                

 

ÖNH-läkare/foniater:           Telefon:     

 

Adress:                

 

Sjukgymnast:           Telefon:      

 

Adress:                

 

 

Information om neurologiskt status och övrig medicinsk information 

 
Vilka var dina första symtom på Parkinsons sjukdom?          

 

              

 

Har du någon tremor?  Ja   Nej   Om ja, vänligen beskriv:       

 

              

 

              

 

 

Har du några andra medicinska problem? Ja   Nej   Om ja, vänligen beskriv:        
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Information om medicinering: 

 
Medicinering för Parkinsons sjukdom:           

 

Övrig medicinering:              

 

På vilket sätt är du hjälpt av medicineringen?          

 

              

 

Påverkar din Parkinsonmedicinering din röst eller ditt tal? Ja   Nej   Om ja, vänligen beskriv:    

 

              

 

              

 

Upplever du ”on/off” symtom?  Ja   Nej   Om ja, vänligen beskriv:       

 

              

 

Upplever du någon dyskinesi?  Ja  Nej   Om ja, vänligen beskriv:        

 
              

 

 

Information om kirurgi: 

 
Har du varit föremål för neurokirurgi eller stämbandskirurgi? Ja   Nej   Om ja, vilken typ av kirurgi, när, var 

och av vem?             

 

              

 

Symtom som drabbar talet: 

 
Har du någonsin använt din röst professionellt (radio, TV, skådespeleri, sång mm)?  Ja   Nej   Om ja, vänligen 

beskriv:            

När upptäckte du först symtom på kommunikationssvårigheter (t.ex. förändringar i tal och/eller röst) som du kopplar 

till Parkinsons sjukdom?            

              

 

Vilka är dina nuvarande symtom?           

 

              

 
Vilket är ditt största problem med kommunikationen idag?        
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Hur använder du din röst under en vanlig dag?         

              

Hur många timmar per dag talar du?          

Låter din röst vanligen som den låter just nu?           

 

Brukar folk be dig upprepa vad du sagt?           

 

Vad gör du när du vill vara så som möjligt att förstå?        

 
              

 

Hur stor andel av ditt tal tror du är förståeligt?           

 

Talar du mindre p.g.a. din Parkinson?    Hur mycket mindre?       

 

Varför talar du mindre p.g.a. din Parkinson?          

 

              

 

Upplever du att du blir andfådd när du talar?          

 

Är det svårt för dig att dra ett djupt andetag?          

 

Har du märkt om din röst är monoton?          

Har du märkt om ditt röstläge har förändrats (att du talar med mörkare eller ljusare röst) jämfört med innan du 

diagnostiserades med Parkinsons sjukdom?          

              

Har du märkt några registerbrott i rösten?            

Har du märkt någon skillnad i sångrösten?          
 

Har du märkt om din röst har förändrats i kvalitet?         

Om ja, vänligen beskriv förändringarna i kvalitet. (Utforska om patienten upplever att rösten är hes, våt, läckig, 

pressad, skrovlig etc.)            

              

 

H Har du noterat om rösten är instabil?           

 

Blir du trött i rösten mot slutet av dagen?           

 

Har du märkt om din röst är svagare?            

 

Har du märkt om du sluddrar eller mumlar då du talar?        

 

Har ditt taltempo förändrats?             
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Om ja, vänligen beskriv hur ditt taltempo har förändrats (Utforska om patienten upplever att det går fortare, 

långsammare har större variation o.s.v.)           

              

 

Har du märkt någon stamning i ditt tal?            

 

Upplever du att mat eller dryck kommer upp genom näsan när du äter?        

 

Tycker du att din röst låter nasal (ange om hyper eller hyponasal)?        
 

              

 

Har du tidigare fått någon logopedisk behandling?          

 

Om ja, hur länge sedan och vad gjorde ni?            

 

              

 

Hade du någon nytta av din tidigare logopedbehandling?         

 

Om ja, vilka förändringar upplevde du? Beskriv           

 

              

 

 

Information om sväljning:   

 
Har du märkt några problem med att äta, tugga och/eller svälja?         

 

              

 

Om ja, vänligen beskiv (vilken sorts mat, hur ofta problemen uppträder o.s.v.)      

 

              

 

Har du märkt några förändringar i smak eller lukt? Om ja vilken sorts förändringar?       

 

              

 

 

Information om anställning 
 

Har du någon anställning?             

 

              

 

Vad arbetar du med?              

 

Beskriv hur du använder din röst i ditt arbete:         
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Påverkar din Parkinsonsjukdom ditt arbete?           

 

Hur?                

 

              

 

 

Information om neuropsykologi 

 
Har du märkt några svårigheter med minnet?           

 

Vad har du märkt?              

 

Påverkar din medicinering ditt minne?            

 

Om ja, hur påverkar den ditt minne?            

 

              

 

Vilken aspekt av din Parkinsonsjukdom påverkar dig mest?        

 

              

 

Övriga kommentarer:             

 

              

 

              

 

              

 
 

Frågor som kan hjälpa för att hitta/skapa ”Magiska ögonblick för kalibrering” 

 
Kommunikationssituationer: 

 
Om du hade en situation där du kunde kommunicera bra, vilken situation skulle det vara?     

 

              

 

Beskriv din dag utifrån situationer där du talar (d.v.s. utforska vem patienten kommunicerar med, när han/hon  

kommunicerar och vad som kan tänkas bli sagt).  

 

Förmiddag              

 

              

 

Eftermiddag               

 

              

 

När är det svårast för dig att kommunicera?            
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Varför är det svårt för dig att kommunicera i de situationer du har angivit?        

 

              

 

Vad skulle du vilja kunna förbättra i din kommunikationsförmåga?         

 

              

 

Vilka aspekter av din Parkinsonssjukdom stör dig mest?          
 

              

 

Övriga kommentarer:              

 

              

 

              

 

              

 

 

Finns det sådant du har slutat att göra pga din Parkinsonsjukdom (t.ex. i arbetet, på fritiden, fysisk träning o.s.v?)  

 

              

 

              

 
Varför? På grund av svårigheter med rörelser, tal, motivation? Förklara: 
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LSVT® LOUD Utvärderingsprotokoll 
(Detta protokoll kan användas både före och efter behandling) 

 

 

Uppgift 1: Maximal duration vid uthållen fonation 
 

Instruktion: “Säg ‘ah’ så länge du kan med bekvämt röstläge och intensitet.”   

Kommentera:   Intensitet, kvalitet och duration. 

Ange: Duration (i sekunder) och sound pressure level (SPL) för hela vokalen. 
 

Avstånd mellan decibelmätare och mun       

 

Duration (sek)    dB SPL 

 

1.                                                              

 

              

 

           

2.                                                              

 

              

 

           

3.                                                              

 

              

 

           

4.                                                              

 

              

 

           

5.                                                              

 

             

           

 

6.                                                              

 

             

           

 

Medel sek             variation sek        Medel dB      variation dB     
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Uppgift 2:  Maximal variation i grundton 

 

Instruktion: “Försök hitta din ljusaste ton när du säger ‘ah’.”  

 (logopeden kan visa högt “ah”)  

Kommentera: Ton, intensitet och kvalitet 

Ange: Högsta frekvens (i Hertz) som patienten når, eller ton och oktav från digital tuner 

(stämapparat) 

 

 

1.      4.    

 

 

2.      5.    

 

 

3.      6.    

 

 

 

Högsta ton:      Variation i ton:      

 

 

 

 

Instruktion:      “Försök hitta din mörkaste ton när du säger ‘ah’.”  

      (logopeden kan visa lågt “ah”)  

Kommentera: Tonhöjd, intensitet och kvalitet 

Ange:       Lägsta frekvens (i Hertz) som patienten når 

 

 

1.      4.    

 

 

2.      5.    

 

 

3.      6.    

 

 

 

Lägsta ton:      Variation i ton:      

 



Copyright© 2017 LSVT Global, LLC      

This sida may be reproduced for clinical use by LSVT  LOUD Certified Clinicians  

Uppgift 3:  Läsning av text (t.ex. ”Ett svårt fall”) 

 

Instruktion: “Läs den här texten högt vid en bekväm tonhöjd och intensitet.”  

Kommentera: Variation i tonhöjd, intensitet, kvalitet, artikulation, hastighet, prosodi, betoning 

Ange:   Sound pressure level (SPL) under hela läsningen. 

 

Avstånd mellan decibelmätare och mun:       

 

SPL 

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

 

 

Kommentarer:              
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Uppgift 4:            Spontantalsmonolog 

 

Instruktion: “Jag skulle vilja att du berättar om ett tillfälle då du kände dig mycket 

lycklig. Försök minnas ett tillfälle när du upplevde denna känsla med stor 

intensitet. Försök att komma ihåg och återuppleva ett tillfälle när du kände 

dig mycket lycklig Försök att sätta dig in i situationen och att återuppleva 

den med så mycket äkta känsla och intensitet som du kände när den 

verkligen hände. Ta en stund och tänk på en sådan situation och låt mig få 

veta när du är redo att berätta.” 

 När patienten är redo… 

  “Var snäll och tala i minst 90 sekunder” 

 

Kommentera: Variation i  tonhöjd, intensitet, röstkvalitet, artikulation, hastighet, prosodi, 

betoning.  

Ange:  Sound pressure level (SPL) genom hela läsningen. 

 

Avstånd mellan decibelmätare och mun:       

 

SPL 

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

 

Kommentarer:               
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Uppgift 5:          Generera ord 

 

Instruktion: “I nästa uppgift ska du få komma på ord som börjar med vissa bokstäver. 

Jag kommer att säga en bokstav och vill att du ska komma på ord som 

börjar på den bokstaven. Du får säga vilka ord som helst utom egennamn, 

som namn på personer och platser. Om jag till exempel säger M, kan du säga 

’man’, ’mus’ eller ’mölk’, men inte ’Maria’ ’McDonalds’ eller ’Malmö’. 

Använd inte heller samma ord flera gånger fast med olika böjningar som 

’mössa’ och ’mössor’.  

 

“Nu får du höra en bokstav. Säg så många ord du kan som börjar på den 

bokstaven. Kom ihåg: inga namn på platser eller personer, bara vanliga ord. 

Om du inte kommer på något är det helt OK, Sitt bara tyst och vänta tills du 

kommer på ett annat ord. Du får 60 sekunder på dig för varje bokstav. 

Första bokstaven är F.” 

 

Kommentera:  Intensitet och förståelighet 

Ange:   SPL från decibelmätare när han/hon säger ord. 

 

Avstånd mellan decibelmätare och mun:      

 

SPL 

 

F.                

 

              

 

              

 

A.                

 

              

 

              

 

S.                

 

              

 

              

 

 

Kommentarer:             
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Uppgift 6: Beskriv en motorisk aktivitet samtidigt som man utför en annan. 

 

Instruktion: “Beskriv en motorisk aktivitet för mig. Beskriv den för mig som om jag 

aldrig hört talas om aktiviteten eller de verktyg som används. T.ex. beskriv 

hur man går in på Internet, svingar en golfklubba eller bakar pepparkakor. 

Kom ihåg att beskriva detaljerat hur man utför denna uppgift.”  

 Samtidigt ska patienten utföra en motorisk uppgift. Tex. 1) låt patienten 

kontinuerligt skruva en mutter på en skruv samtidigt som han/hon talar; 

eller 2) låt patienten kontinuerligt klappa på sitt knä samtidigt som han/hon 

talar. Vilken distraherande motorisk aktivitet som helst är acceptapel. Se till 

att patienten inte slutar med uppgiften samtidigt som han/hon talar. Han/hon 

ska fortsätta med aktiviteten och talet samtidigt.   

 

Kommentera:  Intensitet och förståelighet 

Ange:   SPL från decibelmätaren 

 

Avstånd decibelmätare till mun:       

 

SPL 

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

 

Kommentarer:              

 

              

 

              

 

             



Copyright© 2017 LSVT Global, LLC      

This sida may be reproduced for clinical use by LSVT  LOUD Certified Clinicians  

 Uppgift 7:   Testning för möjlighet att stimulera 

 

Instruktion: Låt patienten producera följande röst och tal stimuli samtidigt som du promptar 

ökad intensitet. Se till att du är modell, “Gör som jag.”  

                            

Kommentera: För alla stimuliuppgifter kommentera patientens förmåga att öka fonatorisk ansträngning, 

intensitet och alla förändringar som hörs i röstkvalitet, förståelighet, artikulation, prosodi. 

 

 

Uthållen fonation av vokal “AH” 

 

Instruktion: “Ta ett djupt andetag och säg ’ah’, men säg det STARKT som jag gör” 

(Logopeden är modell för ett “ah” med ökad intensitet och god kvalitet. Om 

nödvändigt, hjälp patienten att forma rösten: t.ex. stöd, käköppning o.s.v.) 

Ange: Sound pressure level (SPL),  

 

Avstånd mellan decibelmätare och mun:       

 

Duration (sek)   dB SPL 

 

1.                                                              

 

              

 

           

2.                                                              

 

              

 

           

3.                                                              

 

              

  

 

Kan man forma ökad intensitet och god kvalitet?         

 

              

 

Vilken är den bästa tekniken?           

 

              

 

Farhågor?              

 

              



Copyright© 2017 LSVT Global, LLC      

This sida may be reproduced for clinical use by LSVT  LOUD Certified Clinicians  

Maximal hög och låg fonation 

 

Instruktion: “Försök hitta din högsta ton när du säger ett STARKT ‘AH’, som jag gör” 

(Logopeden demonstrerar. Om nödvändigt hjälp patienten forma rösten: stöd, 

käköppning…) 

 

Kommentera: Tonhöjd, intensitet och kvalitet 

Ange: Högsta tonhöjden (i Hertz) som patienten når, eller ton och oktav (om du 

använder en stämningsapparat)  

 

1.      

 

 

2.     

 

 

3.     

 

 

Instruktion: “Försök hitta din lägsta ton när du säger ett STARKT ‘AH’, som jag gör” 

(Logopeden demonstrerar. Om nödvändigt, hjälp patienten forma rösten: stöd, 

käköppning…) 

 

Kommentera: Tonhöjd, intensitet och kvalitet 

Ange: Högsta tonhöjden (i Hertz) som patienten når, eller ton och oktav (om du 

använder en stämningsapparat)  

 

1.      

 

 

2.     

 

 

3.     

 

 

Förändras kvaliteten med HÖG/LÅG tonhöjd?          

 

              

 

 

Bästa tekniken?              

 

 

Farhågor?               
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Funktionella fraser 

 

Instruktion: “Upprepa dessa ord efter mig med en stark röst” 

 

Kommentera: Röstíntensitet och kvalitet, förståelighet 

Ange:  Sound pressure level 

(Logopeden kan välja att lägga till ord och fraser som är mest funktionella för 

patienten.) 

 

Avstånd mellan decibelmätare och mun:       

 

1. Hej       5.  Hejdå       

  

 

2. Ja        6. Nej       

 

 

3. Jag vet inte     7.  Hur mår du?      

 

 

4. Tack så mycket       8. Varsågod       

 

 

Ökar föståeligheten med ökad intensitet?           

 

              

 

 

Farhågor?               

 

 

ÖVRIG INFORMAION 

 

Undersökning av larynx planerad till:          

 

Nuvarande kommunikationssituation och möjlig betydelse av LSVT/LOUD?    

 

              

 

Patientens respons på ”STARK” röst:          

 

              

 

REKOMMENDATIONER: 
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LSVT® LOUD Uppföljningsfrågor 
(Detta protokoll kan användas efter behandling) 

 

Personuppgifter    

 
Namn:          e-post adress:         

 

Adress:                 

 

Stad:                Postnummer:        Telefon:         

 

Fax:         Ålder:             Personnummer:      

 

Datum och tidpunkt  för första intervju:            

 

Diagnos/Stadium:         Datum för diagnos:       

 

Tid för senaste Parkinsonmedicinering:             Tid för nästa Parkinsonmedicinering:      

  

 

Neurolog:            Telefon:      

 

Adress:                

 
Neurokirurg:            Telefon:       

 

Adress:                

 

ÖNH-läkare/foniater:           Telefon:     

Adress:                

 

Sjukgymnast:           Telefon:      

 

Adress:                

 

 

 

Följande frågor kan användas efter behandling och vid uppföljningstillfällen: 

 

Information om röst och tal 

 
Sedan du avslutade behandlingen, har du märkt några förändringar i tal och/eller röst?      

 

Om ja, vänligen beskriv dessa förändringar.          

 

             

 

 

Har andra kommenterat att det är lättare att förstå dig nu?          
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Vad har de sagt?             

 

             

 

 

Ber folk dig upprepa vad du sagt?            

 

 

Har folk svårt att förstå dig?            
 

 

Vad gör du när du vill vara så som möjligt att förstå? Vad gör du då?       

 

             

 

 

Hur ofta gör du så?             

 

 

Talar du mer sedan du avslutade behandlingen?          

 

 

Hur mycket mer?            

 

 

Varför?              

 

             

 

 

Hur många procent av ditt tal tror du är förståeligt (d.v.s. att folk förstår dig)?       

 

 

Har du tränat?              
 

 

Hur ofta?              

 

 

Vad gör du när du tränar?            

 

 

Hjälper det?              
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Information om sväljning 

 
Har du märkt några förändringar när du äter, tuggar och/eller sväljer:        

 

             

 

Om ja, vänligen beskriv:            

 

             

 

 

Information om medicin 
 

Har din medicinering förändrats på något sätt de senaste sex månaderna?      

 

 
Om ja, vänligen beskriv hur den har förändrats?          

 

             

 

 

Har din Parkinsonsjukdom förändrats på något sätt de senaste sex månaderna?      

 

 

Om ja, vänligen beskriv förändringen?           
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Formulär för perceptuell bedömning 

 
Patient:        Datum:        Relation till patienten:     

 
Var vänlig och markera på linjen vad som bäst representerar patientens normala tal: 

 
Alltid tillräckligt starkt            Aldrig tillräckligt starkt 

              

 
 

Aldrig en ”instabil” röst                  Alltid en ”instabil” röst 

              

 
 

Aldrig en hes,                             Alltid en hes 

“skrapig” röst                             “skrapig” röst 

              

 
 

Aldrig monoton                        Alltid monoton 

              

 
 

Sluddrar aldrig                              Sluddrar alltid 

              

 
 

Aldrig en ”ansträngd” röst                  Alltid en ”ansträngd” röst 

              

 
 

Mumlar aldrig                                Mumlar alltid 

              

 
 

Talar alltid så andra förstår        Talar aldrig så andra förstår 

              

 
 

Deltar alltid i en konversation                Deltar aldrig i en konversation 

              

 
 

Kan alltid inleda en konversation       Kan aldrig inleda en konversation 
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Rösthandikappindex (RHI) 
(Jacobson, Johnson, Grywalski, Silbergleit, Jacobson, Benninger, & Newman (1997). The Voice Handicap Index (VHI). American Journal of Speech Language 
Pathology, 6, 66-70.) 

 

Name:                

 

Date:         Session:      

 
Instructions: These are statements that many people have used to describe their voices and the effects of their voices on their lives. 

Check the response that indicates how frequently you have the same experience. 

 
  Never Almost 

Never 

Sometimes Almost 

Always 

Always 

F1 My voice makes it difficult for people to hear me      

P2 I run out of air when I talk      

F3 People have difficulty understanding me in a noisy room      

P4 The sound of my voice varies throughout the day      

F5 My family has difficulty hearing me when I call them throughout the house      

F6 I use the phone less often than I would like      

E7 I’m tense when talking with others because of my voice      

F8 I tend to avoid groups of people because of my voice      

E9 People seem irritated with my voice      

P10 People ask, “What’s wrong with your voice?”      

F11 I speak with friends, neighbors or relatives less often because of my voice      

F12 People ask me to repeat myself when speaking face-to-face      

P13 My voice sounds creaky and dry      

P14 I feel as though I have to strain to produce voice   
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  Never Almost 

Never 

Sometimes Almost 

Always 

Always 

E15 I find other people don’t understand my voice problem      

F16 My voice difficulties restrict my personal and social life      

P17 The clarity of my voice is unpredictable      

P18 I try to change my voice to sound different      

F19 I feel left out of conversations because of my voice      

P20 I use a great deal of effort to speak      

P21 My voice is worse in the evening      

F22 My voice problem causes me to lose income      

E23 My voice problem upsets me      

E24 I am less out-going because of my voice problem      

E25 My voice problem makes me feel handicapped      

P26 My voice “gives out” on my in the middle of speaking      

E27 I feel annoyed when people ask me to repeat      

E28 I feel embarrassed when people ask me to repeat      

E29 My voice makes me feel incompetent      

E30 I’m ashamed of my voice problem      

 

Please circle the word that matches how you feel your voice is today: Normal Mild  Moderate Severe 

 

 

 

P Scale __________  F Scale __________  E Scale __________  Total __________



  

Copyright© 2008 LSVT Global, LLC     Sida 23 of 35 

This sida may be reproduced for clinical use by LSVT  LOUD Certified Clinicians  

 

Beräkning av formulär för perceptuell bedömning: 

 

Rösthandikapppindex (RHI): 

Jacobson, Johnson, Grywalski, Silbergleit, Jacobson, Benninger, & Newman (1997). The Voice Handicap Index 

(VHI). American Journal of Speech Language Pathology, 6, 66-70. 

 

Varje svar ger poäng från 0 (aldrig) till 4 (alltid).  

RHI består av tre kategorier: Fysiska besvär (P) Funktionella besvär (F) och Emotionella besvär (E) 

Svaren i varje kategori summeras separat för P poäng, F poäng och E poäng. 

P-poäng, F-poäng och E-poäng summeras för en Total RHI Poäng.  

 

En föränring i den totala RHI-poängen med mer än 18 poäng representerar en verklig förändring och inte bara 

en variation 

 

Perceptuell skala för bedömning (Visual Analogue Scale) 

1. Mät den totala längden på linjen (A). 

2. Mät längde av linjen från vänster sida till patientens markering (B). 

3.  _A-B    X 100 = Poäng i procent för variablen 

                A 
      Här upplever patienten sin röst på skalan 

Exempel: 

Allitid tillräckligt stark        Aldrig tillräckligt stark 

             

            (B=116 cm)            (A=171 cm)  

 A-B   X 100 = 171-116   X 100 = 32% 

   A     171 

*Patienten har alltid tillräckligt stark röst 32% av tiden. 
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