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Från talavvikelser vid LKG till tidiga avvikelser i joller och tal – forskningsresultat 
inom området läpp-käk-gomspalt och för barn med andra ogynnsamma förutsättningar 
för utveckling av tal, språk och kommunikation  

Resultat från studier inom forskningsområdena ”Talutveckling och talavvikelser vid LKG” och ” 
Tidiga avvikelser i joller och tal”, information om metodutveckling, resultatmått, implementering 
inom hälso- och sjukvården samt om pågående behandlingsprojekt. 

Talutveckling och talavvikelser vid LKG relaterade till operationsmetod och typ av spalt har 
studerats under ett par decennier i nationella och internationella kontrollerade studier samt 
långtidsuppföljningar. Utveckling av metoder för perceptuell bedömning (artikulation och nasalitet) 
(SVANTE), omgivningens bedömning och egen uppfattning med omsättning i nationellt 
kvalitetsregister och internationellt ”standard set” inom ICHOM har skett parallellt. Ett antal 
examensarbeten och avhandlingar har genererat kunskap som idag är vägledande i rutiner för 
behandling av LKG-spalt samt har identifierat brister som i sin tur är vägledande för fortsatt 
forskningsarbete inom området. Sammanfattningsvis är rapporterad förekomst av avvikande tal hos 
barn som behandlas för LKG-spalt (utan tillkommande missbildningar eller syndrom) ganska stabil 
med ca 50 % som har avvikelser vid 3 års ålder.  Vid 5 års ålder har 30-50 % avvikelser i talet med 
konsonantljudsystem och uttal som är i nivå med normdata vid 3 års ålder och med konsekvenser för 
fortsatt språkutveckling. Relaterat och fortsatt forskningsarbete omfattar konsekvenser av att växa upp 
med ett avvikande tal, behandling av etablerade talavvikelser samt riskfaktorer för utveckling av 
avvikande tal – varför utvecklar inte alla barn med gomspalt avvikande tal? 
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Tidiga avvikelser i joller och tal omfattar studier av den tidiga utvecklingen från joller till tal hos 
barn med gomspalt och andra ogynnsamma förutsättningar. Till dessa hör i ett projekt 
hörselnedsättning vid sekretorisk mediaotit som är mycket vanligt hos barn med gomspalt, men som 
också förekommer hos barn utan spalt. Barn med andra typer av hörselnedsättning verkar ha liknade 
begränsningar i jollerutvecklingen som barn med gomspalt.  Hypotesen är därför att tillkommande 
fluktuerande hörselbesvär hos barn med gomspalt medför risk för utveckling av avvikelser i tal och 
språk. Tidig utveckling av tal och hörsel i dessa grupper jämförs (TUTH-projektet). Utveckling av 
metoder för bedömning av joller inkluderar validering samt utvärdering av jollerscreening (Jollerkoll) 
samt fonologiskt test för småbarn (PEEPS-SE). Metoderna tillämpas även i studier av barn med 
neurologisk utvecklingsförsening och barn som behandlas med hörapparat och omfattar 
examensarbeten och tre pågående avhandlingsprojekt. 
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