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Kl. 17.15 – 17.40
• Dysfagi med fokus på borgere med demens

• Hyppighed og konsekvenser

• Hvilke tegn på dysfagi skal personalet reagere på

• Hvorfor er tværfagligheden så vigtig i relation til dysfagi

• Hvordan understøttes borgere med demens i at spise og 
drikke sikkert og effektivt



Dysfagi
• Er problemer med at transportere mad fra hånden og til 

maven.

• Stammer fra græsk ”dys” = dårlig og ”fagein” = spise

• Synkebesvær, smerter ved synkning, vanskelig passage for 
føden i spiserøret (Munksgaards klinisk ordbog, 1996)

• I litteraturen finder man ikke ”en” definition af dysfagi.

• Der er mange forskellige fag-professionelle, der skriver om 
emnet, og hver profession har sin vinkel og sine definitioner 
eller forståelser.



Den normale synke-spise-drikke proces 
– set fra mit teoretiske perspektiv

Synkefunktionen og 
aktiviteterne at spise og 
drikke kan inddeles: 

• Præ-oral fase

• Oral fase

• Faryngeal fase

• Øsofageal fase
(Kjærsgaard, Leopold & Kagel; Coombes; Leopold & Daniels; Logemann; Salassa, 
Hansen)



Årsager
Dysfagi er IKKE en sygdom i sig selv, men et symptom ved 
mange sygdomme og tilstande. 

Dysfagi kan skyldes medfødte eller erhvervede:
– skader i de muskler og nerver som styrer den normale 

tygge- og synkefunktion
– anatomiske forandringer i de strukturer der er relateret til 

tygge- og synkefunktionen 
– infektioner i mund og svælg. 

MEN kan også skyldes det at vi bliver ældre!



Tegn, som kan indikere dysfagi
Indirekte tegn

• Vægttab

• Hyppig feber

• Host uden for måltider

• Bronkitis / pneumoni

• Urinvejsinfektion (dehydrering)

• Ændret stemme

• Halsbrand

• Smerter i brystet

Direkte tegn (under måltidet)
• Lang tid om at synke

• Smerter

• Bange for at synke

• Bevæger hovedet atypisk

• Berører hals/bryst under synket

• Savler

• Røm / host

• ”Kvælning”

• Vil ikke åbne munden

• Spytter mad ud

• Levner mad

• Opkast

Payne et al Editorial: Dysphagia, dementia and frailty. Journal of Nutrition, Health and Aging 2018; 
22(5)562-565
Park et al., Prevalence and associated factors of dysphagia in nursing home residents. Geriatric
Nursing. 2013: 212-217



Konsekvenser
• Mindre sikkert synk

• Større risiko for 
fejlsynkning af spyt, 
mad og drikke

• Sværere ved at 
bearbejde maden i 
munden

• Evnen til at rense 
munden bliver 
dårligere – derfor er 
mundhygiejne 
vigtig!



Prævalens af dysfagi hos ældre

Prævalensen af øvre dysfagi er meget høj. 

Dysfagi rammer:
• mere end 30% af patienterne som har en apopleksi; 
• 52%–82% af patienterne med Parkinson’s; 
• 84% af patienterne med Alzheimer’s,
• op til 40% af de ældre fra 65 år og opefter,
• og mere end 60% af ældre på institution.

(”Diagnosis and Management of Oropharyngeal Dysphagia and Its Nutritional and Respiratory Complications in the Elderly” Gastroenterology Research and 
Practice vol. 2011. Rofes L et al.)



Hyppighed

• Alzheimer’s sygdom: moderat/svær ~ 32% - 93%

• Vaskulær demens: ~ 47%

• Fronto-temopral demens ~ 19%-57%

• Parkinson’s sygdom (demens) ~ 25%-50%

Humbert IA et al. Swallowing intentional off-state in aging and Alzheimer’s disease: Preliminary study. J Alzheimers Dis. 2011; 26(2), 347-354. 
Affoo R, et al. Swallowing Dysfunction and Autonomic Nervous System Dysfunction in Alzheimer's Disease: A Scoping Review of the Evidence. J Am Geriatr Soc. 2013; 61(12): 2203-2213.
Alagiakrishnan K, et al. Evaluation and management of oropharyngeal dysphagia in different types of dementia: A systematic review. Arch Gerontol Geriatr 2012;56:1–9.

• Selvrapport  underestimerer
• Klinisk screening  overestimerer
• Instrumentel nok mest troværdig, men ikke realistisk



Alzheimer’s
sygdom

Besvær med at spise/drikke selv  forlænget tid
Oral apraksi
Tab af mad og drikke fra munden
Tyggebesvær (fraværende eller kan ikke stoppe)
Forlænget oral transittid
Biderefleks
Nedsat løft af struben, multiple synk, rester i mundhulen
Penetration (våd stemme)/ aspiration når sygdom progredierer

Vaskulær
demens

Tyggebesvær og nedsat bolusdannelse
Nedsat løft af struben
Silent aspiration

Fronto-
temporal 
demens

Adfærdsmæssige problemer (hurtigt, ’propper’ munden)
Forsinket synkerefleks
Residue i svælg efter synk

Lewy Body 
Demens

Forlænget tid ved fødeindtagelse
Besvær med bolustransport i faryngeale fase

Walshe, M. Oropharyngeal dysphagia in neurodegenerative disease. Journal of Gastroenterology and Hepatology Research. 2014;.3(10):1265-1271.



Relevante og effektive indsatser

Identificer tegn på svækket synkeeffektivitet 
og synkesikkerhed hos personer i risiko

Undersøg årsager/patofysiologi & evaluer hvilken konsistens af 
mad og drikke, der kan indtages effektivt og sikkert

Identificer passende terapeutiske strategier

Tilpas omgivelsesfaktorer (adaptiv)

Lær personen at kompensere (kompensation)

Genoptræning (restorativ)

Cichero J & Murdoch B (Eds) (2006) Dysphagia: Foundation, Theory and Practice, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, UK 5
Ickenstein GW et al, (2014). Diagnosis and treatment of neurogenic oropharyngeal dysphagia, 2end edition, UNI-MED.



Identifikation 
og udredning 
af øvre 
dysfagi 



Identifikation af dysfagi
Screening/opsporing



Det første møde med borgeren
Vær opmærksom på hvordan 
borgeren synker:

1. Spyt

2. Mad

3. Drikke

4. Vand ved tandbørstning



Fem tegn 
– når borgeren spiser og drikker
Vær opmærksom hvis han:

• Hoster eller rømmer sig

• Er lang tid om at synke

• Ændrer stemme

• Får en rallende vejrtrækning 

• Angiver smerter ved synkning



Yderligere spørg borgeren til
• Om han hyppigt har feber, 

• gentagende lungebetændelser eller har haft et

• uønsket vægttab.



Ring til en ergoterapeut
• Hvis du ser 1 eller flere af 5 

tegn, når du observere 
borgeren spise og drikke.

• Eller borgeren svarer ja til 1 
eller flere af de 3 yderligere 
spørgsmål.

• Så skal du henvise til 
yderligere udredning hos en 
ergoterapeut.



Ergoterapeutens rolle

Ergoterapeuten udarbejder spiseinformation med beskrivelse af 
ovennævnte informationer.



Tværfagligheden i relation til dysfagi

Borger med

dysfagi

SSH, SSA, PAU

Klinisk
diætist

Omsorgstandpleje

Ergoterapeut

Sygeplejerske

Køkken

Pædagog

Lægen

Fysiotera
peut



ERNÆRING
- Nedsat EFFEKTIVITET

FEJLSYNKNING OG/ELLER LUNGEBETÆNDELSE
- Nedsat SIKKERHED

KLINISK DIÆTIST
-Individuel diætplan

og opfølgning

ERGOTERAPEUT
-Klinisk undersøgelse

- Spiseinformation
-Behandling

-Evt. instrumentel undersøgelse

EGEN LÆGE
Henviser til de 

forskellige 
undersøgelser

TANDLÆGE
Vurdering af 
tandstatus og 
mulighed
for forbedring

SYGEPLEJERSKE
Ernærings-
screening samt
vurdering af 
tilstrækkelig 
ernæring

TALEPÆDAGOG
Undersøgelse og 
behandling af 
dysartri

FYSIOTERAPEUT
Undersøgelse og 
behandling af respiration 
og forudsætninger til 
hoste

KØKKEN
Producerer mad 
med anden 
konsistens



Hvordan understøtte sikker 
og effektiv synkning?



Tre vigtige fokusområder

1. Siddestilling

2. Konsistens af mad og drikke

3. Mundhygiejne



Før måltidet
• Gode rammer 

– Sørge for farver og kontraster

– Ro/rutiner/forudsigelighed

• Den bedste hoved- og 
siddestilling
– Fødder på gulvet

– Mave mod bordkant

– Armene op på bordet

– Hagen ned mod brystet



Under måltidet
• Kost til småtspisende

• Rette konsistens af mad og 
drikke

• Indtag af medicin 
– Personer med dysfagi har 

svært ved at spise piller, 
derfor skal der findes 
alternativer



Efter måltidet
Mundhygiejne

• Minimere risiko for lungebetændelse

• Øger velvære og appetit

• Nedsat tungefunktion = svært ved at 
rense munden

• Tilbyd hjælp til rensning af 
mundhule og protese efter hvert 
måltid

• Børst tænder minimum 2 x dagligt

• Foretag ikke mundhygiejne i 
rygliggende hos borgere med dysfagi



Giv din viden om dysfagi videre til 
• Borgeren

• Pårørende

• Mellem hospital og 
kommune

• Egen læge
Information 
om dysfagi

Borgeren

Pårørende

Hospital 

Sygehus

Egen læge



info@annettekjaersgaard.dk


