
LSVT LOUD 
Lee Silverman Voice Treatment 

en intensiv röstterapi 

 som är anpassad för personer med Parkinsons sjukdom 
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RÖST och TAL vid Parkinsons sjukdom 

Hypokinetisk dysartri (oftast) 

Dysartri: störning/skada av nerver och muskler 

som styr talorganen 

 

 svag röst 

 läckande “hypofon” röstkvalitet 

 hes röstkvalitet 

 monotont – entonigt tal 

 långsamma/små artikulationsrörelser 

 ostabil och “darrig” röst 

 svårighet att initiera tal 

 ibland stamning 

 



RÖST - TAL 

Andning 

 

Fonation 

 

Artikulation 



ANDNING 

Tal på utandningsluft 
 

´ 

 

- Luft från lungorna genom stämbanden 

- Stämbanden sätts i vibration 
 

 

 

Stark luftström – stark röst 

Svag luftström – svag röst 

 

 



Traditionell behandling 

1 gång i veckan? 

• Röst 

• Artikulation 

• Långsamt taltempo 



TÄNK STARKT! 

Personer med Parkinson har ofta svag röst,  

men de tror att röststyrkan är inom normala gränser. 

 

”Om jag tar i känns det som om jag skriker – folk tror att jag är arg” 

 

LOUD 



 

 

 

 

 

 

Hur? 

 Förbättrad stämbandsslutning 

 Ökat ”påblås” – koordination andning/fonation 

 Medvetandegöra – auditiv återkoppling av det egna talet 

 

STARK RÖST            långsamt taltempo            artikulation            tydligare tal 

 

Logopeden visar konkret – sparsamt med information 

Logopeden vägleder personen till en stabil röst/fonation 

 

STARK RÖST - INTE FÖRHÖJT TALTONLÄGE! 

• Hålla ut ton/fonation på aaaaah! 

• Glissandon – korta och långa 

• STARK RÖST vid uttal av ord och fraser samt senare i spontant tal. 

 



Intensitet i behandling 

 

1 tim x 4 dagar i veckan x 4 veckor hos logoped = 16 tillfällen. 

Hemövningar alla dagar i veckan. 

Hemuppgfter: använda stark röst i en vardaglig situation. 

Bara erbjuda behandling om patienten godkänner ovanstående! 
 

”No Junk Minutes!”  

Kalibrering – förståelse – automatisering. 

Positiv återkoppling. 

10-15 min övning varje dag resten av livet. 

 

 

 



UTVÄRDERING 

Rösthandikappindex RHI 

 

Inspelning före och efter 

 



Egna erfarenheter 

God effekt ! 
 

men krävs…. 
 

-  motiverade patienter… 

   … som gör hemövningarna, 

-  att patienten orkar/har möjlighet att komma ofta 

   till sjukhuset, 
 

-   uthållighet och struktur 

    fortsatt daglig träning efter behandling. 



exempel 
http://www.lsvtglobal.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=gNIdxYjGVV8

