
Sjálfsmat á óþægindaeinkennum sem fylgja raddveilum 

Einkenni í kverk eða hálsi Nær alltaf Oft Stundum Sjaldan Nær aldrei 

Þurrkur

Erting eða kitltilfinning  

Særindi

Kökktilfinning

Ræskingaþörf

Röddin brestur

Röddin endist illa

Viðvarandi hæsi án kvefs

Viðvarandi ræma

Röddin er eintóna

Raddþreyta við upplestur

Raddþreyta við söng

Raddþreyta við samræður



Sjálfsmat 
Raddveilur gætu tengst vinnu þinni. Hvenær finnur þú helst fyrir þessum einkennum? 

Tímasetning Nær alltaf Oft Stundum Sjaldan Nær aldrei 

Á sumrin

Á veturna

Á haustin

Á vorin

Á kvöldin

Á morgnana

Um helgar

Eftir langa raddnotkun

Í eða á eftir fyrirlestrahaldi

Eftir áreynslu á rödd



Sjálfsmat á ávönum með tungu eða tennur sem geta stuðla að vöðvaspennu 
í tal- raddkerfi og þar með haft áhrif á rödd

Mjög oft Oft Sjaldan Aldrei 

Bíturðu tönnum saman?

Gnístir þú tönnum á daginn?

Gnístir þú tönnum á nóttunni?

Spennir þú tungu fram í tennur?

Skekur þú kjálkanum til?

Tyggur þú tyggigúmmi að staðaldri?



Sjálfsmat á stirðleika eða tilkenningu í talfærum
Í hvaða talfærum finnur þú fyrir einkennum stirðleika/þreytu eða verkja:

Hvenær finnur þú fyrir einkennum stirðleika/þreytu eða verkja í talfærum:

Finnurðu fyrir stirðleika/ þreytu /verk? Mikið Nokkuð Lítið Ekkert 

Vörum 

Kinnum

Kjálkum

Tungu/tungurótum

Koki

Finnurðu fyrir stirðleika/ þreytu /verk? Nær alltaf Oft Stundum Nær aldrei 

Vörum

Kinnum

Kjálkum

Tungu/tungurótum

Koki



Ávanar geta stuðlað  að  raddveilum eða óþægindum í radd- og 
eða talfærum og haft neikvæð áhrif á rödd
Gerir þú eftirfarandi:

Sjálfskoðunarlisti á skertum lífsgæðum vegna raddveilna. 
Stigaður  spurningalisti  þýddur  úr  ensku  (VHI=  Voice  Handicap  Index.  Viðurkenndur 
sjálfskoðunarlisti). Er ætlaður til að mæla áhrif raddar á lífsgæði fólks. 
0 = allt í lagi
1 = lítið

Oftast Sjaldnast 

Skekkir höfuð þegar þú talar?

Ert í rangri líkamsstöðu þegar þú talar?

Lest, talar eða syngur án þess að hafa til þess nægilegt loft?

Talar hratt?

Talar með samanbitna kjálka? 

Gnístir tönnum?

Spennir röddina upp?

Spennir tungu út í tennur?

Ert með tungukæki?

Gnístir tönnum eða skekur til kjálka?

Talar á innöndun?

Syngur í tónhæð sem þér er ekki eiginleg?

Reynir að yfirgnæfa hávaða með röddinni?

Öskrar t.d. í íþróttum, á kappleikjum og/eða í erobik?

Kallar til fólks í stað þess að ganga að því?

Ræskir þig í tíma og ótíma?

Syngur þig hásan?

Reynir á röddina í hæsi?

Hvíslar með spenntri rödd, t.d. í kvefi?



2 = nokkuð mikið
3 = alvarlegt
4 = mjög alvarlegt

1 Fólk á í erfiðleikum með að heyra til mín. 0 1 2 3 4

2 Þegar ég tala í hávaða á fólk erfitt með að skilja/heyra það sem ég 

segi.

3 Rödd mín hefur neikvæð áhrif á einka- og opinbert líf mitt.

4 Mér finnst ég vera sett/ur til hliðar í samræðum vegna raddar minnar.

5 Ég tapa launum vegna raddörðugleika minna.

6 Mér finnst ég þurfa að reyna á mig við raddmyndun. 

7 Ég get ekki treyst á skýrleika raddarinnar.

8 Raddörðugleikar mínir fara í taugarnar á mér.

9 Mér finnst ég hömluð/hamlaður vegna raddar minnar.

10 Fólk spyr: „Hvað hefur komið fyrir röddina þína?”

11 Ég nota síma sjaldnar en ég vildi.

12 Hljómurinn í rödd minni er misjafn yfir daginn.

13 Rödd mín er verst á kvöldin.

14 Fjölskylda mín á í erfiðleikum með að heyra til mín þegar ég kalla á 

þau innanhúss.

15 Ég forðast að blanda geði við hóp fólks vegna raddar minnar.

16 Ég tala við vini, nágranna eða ættingja sjaldnar vegna raddar minnar.

17 Þegar  ég  tala  við  fólk  augliti  til  auglitis  biður  það  mig  um  að 

endurtaka. 

18 Mig fer að vanta loft þegar ég tala.

19 Rödd mín hljómar þurr og hrjúf þegar ég tala.

20 Ég reyni að breyta rödd minni til að hljóma öðruvísi.

21 Ég þarf að reyna talsvert á mig við að tala.

22 Röddin gefst upp í miðjum klíðum. 

23 Röddin gerir það að verkum að ég fer hjá mér þegar ég tala við aðra.

24 Rödd mín virðist fara í taugarnar á öðrum.

25 Mér finnst fólk ekki skilja raddörðugleika mína.



Ef niðurstöður benda frekar í neikvæða átt en jákvæða er kominn tími til að leita sér hjálpar, 
fara fyrst til háls-, nef- og eyrnalæknis sem skoðar hvort eitthvað læknisfræðilegt er að. Undir 
öllum kringumstæðum ætti læknirinn síðan að vísa einstaklingnum til talmeinafræðings. 

26 Ég er síður opinská/r vegna raddörðugleika minna.

27 Ég verð pirruð/aður þegar fólk biður mig um að endurtaka.

28 Ég fer hjá mér þegar fólk biður mig um að endurtaka.

29 Rödd mín veldur því að mér finnst ég vera óhæf(ur).

30 Ég skammast mín fyrir raddörðugleika mína.


