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Screening of Dysphagia in Nursing Homes 

in the Municipality of Linköping 

Abstract 

Changes in swallowing function are common in elderly and chronically ill individuals. 

Therefore it is important to be aware of these changes and their prevalence. The aim of this 

study was to assess the prevalence of dysphagia in nursing homes in the municipality of 

Linköping, and to correlate dysphagia with variables that can be a cause or a consequence of 

dysphagia. These variables were gender, age, MMT-result, dentition, weight loss, medical 

diagnose or number of medications. The intention was also to examine the additional 

information regarding dysphagia supplied by pulse oximetry. 

Sixty nursing home residents aged 74-101 years were chosen to participate in the study. 

The individual’s ability to participate was based on their result on Mini-mental state and 

subjective judgements made by staff members and the authors. The material to assess oral 

motor and sensory function was the Nordic Orofacial Test - Screening. During the clinical 

swallowing examination the Standardised Swallowing Assessment (SSA) and pulse oximetry 

were used. In addition, data regarding the participants’ medical diagnoses, number of 

medications and possible weight loss was collected. 

The result showed that the prevalence of dysphagia and suspected dysphagia was 40 %. 

Oral dysphagia was present in 20 participants and pharyngeal dysphagia in seven participants. 

With pulse oximetry one participant with dysphagia and two with suspected dysphagia were 

identified in addition to those identified by SSA. Analysis of the assessed variables showed no 

correlations or any significant results. 

 

Keywords: dysphagia, nursing homes, screening, prevalence, pulse oximetry, affecting 

variables  

 



 
 

Sammanfattning 

Förändringar av sväljförmågan är vanligt hos äldre och kroniskt sjuka individer. Det är viktigt 

att vara medveten om dessa förändringar och hur vanligt förekommande det är med nedsatt 

sväljförmåga. Syftet med föreliggande studie var att undersöka förekomsten av dysfagi på 

äldreboenden i Linköpings kommun samt att korrelera dysfagi med parametrar som kan vara 

orsak till eller konsekvens av dysfagi. Dessa parametrar var kön, ålder, MMT-resultat, 

tandstatus, viktnedgång, sjukdomsdiagnos och antal läkemedel. Ett delsyfte i studien var att 

undersöka om man med hjälp av pulsoximetri kan upptäcka fler fall av dysfagi. 

Sextio vårdtagare på äldreboenden, i åldern 74-101 år, valdes ut att delta i studien. 

Urvalet baserades på resultat på Mini-Mental Test samt personalens och testledarnas 

subjektiva bedömning om vårdtagarens möjlighet att delta. Materialet som användes för att 

bedöma oral motorik och sensorik var Nordiskt Orofacialt Test – Screening. Vid den kliniska 

sväljningsbedömningen användes Standardised Swallowing Assessment (SSA) och 

pulsoximetri. Utöver detta inhämtades uppgifter för samtliga deltagare om sjukdomsdiagnos, 

antal stående läkemedel samt eventuell viktnedgång.  

Resultatet visade att förekomsten av dysfagi och misstänkt dysfagi var 40 %. Oral 

dysfagi förekom hos 20 deltagare och faryngeal dysfagi hos sju deltagare. Pulsoximetern 

identifierade en deltagare med dysfagi och två med misstänkt dysfagi utöver dem som 

identifierats med hjälp av SSA. Korrelations- och signifikansberäkningar av de undersökta 

parametrarna visade inga signifikanta resultat. 

 

Nyckelord: dysfagi, äldreboende, screening, prevalens, pulsoximetri, påverkande parametrar. 
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Inledning 

Sväljförmågan förändras allt eftersom människan blir äldre. Därför är det viktigt att vara 

medveten om dessa förändringar och hur man kan skilja normala åldersförändringar från 

avvikande funktion. Med en ökad andel äldre individer i Sverige är det viktigt att ha kunskap 

om vilka förändringar av en persons sväljförmåga som bör uppmärksammas, vad som kan 

orsaka dysfagi samt vilka konsekvenser dysfagi kan ge. Det är även viktigt att veta hur vanligt 

förekommande avvikande sväljning är för att kunna tillhandahålla tillräckliga resurser och ge 

rätt utredning och behandling till de drabbade. Tidigare studier (Kayser-Jones & Pengilly, 

1999; Sandin, 2005) har visat hög förekomst av dysfagi på äldreboenden och sjukhem, varför 

det är intressant att titta närmare på situationen i Linköping. 

Bakgrund 

Dysfagi 

Definitioner av grundläggande begrepp 

Den mest använda definitionen för dysfagi är ”svårigheter att transportera föda från mun till 

mage” (Logemann, 1998, s. 1). En annan definition lyder ”svårigheter att svälja” och 

inkluderar svårigheter att hantera olika konsistenser, såsom saliv, vätskor, mat och läkemedel 

(Murry & Carrau, 2006, s. 3). En mer utförlig definition omfattar alla beteenden och 

handlingar som förbereder för sväljning, såsom kognitiv medvetenhet inför ätsituationen, 

visuell igenkänning av föda samt fysiologiska svar på närvaro av mat (Logemann, 1998).  

Aspiration innebär att mat eller dryck passerar stämbanden och kommer ner i luftstrupen 

(Logemann, 1998). Ungefär 40 % av de som aspirerar gör det utan att hosta eller på andra sätt 

visa att de svalt fel, vilket betecknas tyst aspiration (Murry & Carrau, 2006).  

Penetration innebär att mat eller dryck inte passerar stämbandsnivån men ligger kvar i 

larynx, till exempel på stämbanden eller i sinus piriformes (Logemann, 1998). Viss 

penetration anses vara normalt förekommande vid sväljning (Daggett, Logemann, 

Rademaker, & Pauloski, 2006). Ett tillbakaflöde av föda från esofagus till farynx, eller då 

föda eller dryck kommer upp i näshålan, kallas regurgitation. Den föda som eventuellt ligger 

kvar i munhålan eller farynx efter avslutad sväljning kallas retention (Logemann, 1998).  

Förekomst av dysfagi hos äldre 

Förekomsten av dysfagi hos äldre varierar mellan 17-63 % (Finestone, Greene-Finestone, 

Wilson, & Teasell, 1995; Gordon, Hewer, & Wade, 1987; Westergren, Hallberg, & Ohlsson, 
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1999) beroende på vilka kriterier som använts för att definiera dysfagi, val av 

undersökningsmetod samt vilka grupper man valt att inkludera. I en studie av Nilsson, 

Ekberg, Olsson och Hindfelt (1998) hade 3 % av strokepatienterna bestående dysfagi efter sex 

månader. Vid degenerativa sjukdomar förekommer dysfagi i varierande omfattning 

(Yorkston, Miller, & Strand, 2004). Bland de som bor på äldreboenden uppges förekomsten 

av dysfagi vara högre, här kan 40-60 % ha någon form av dysfagi (Kayser-Jones & Pengilly, 

1999; Murry & Carrau, 2006). I en svensk undersökning av förekomsten av dysfagi på 

sjukhem fann man 78,6-85,7 % beroende på redovisningsmetod (Sandin, 2005). 

Symtom 

Det finns en mängd olika symtom som kan tyda på att en person lider av någon form av 

dysfagi. De symtom som ofta nämns i litteraturen presenteras i Tabell 1. 

 

Tabell 1 

Översikt över symtom vid dysfagi 

Orala symtom Faryngeala symtom Laryngeala symtom 

Dålig förmåga/oförmåga 

att kontrollera saliv eller 

mat i munnen.
a
 

Ökad salivmängd i 

farynx efter sväljning 

eller efter avslutad 

måltid.
a
 

Obetydlig larynxhöjning 

vid sväljning.
a, f

 

Matrester i munnen.
a
 Ineffektiv sväljning.

a
 Hosta före, under eller 

efter sväljning.
a, f

 

Nedsatt sensorik i ansikte 

eller mun.
a
 

Försenad initiering av 

sväljningen.
a
 

Ofta hosta i slutet av eller 

direkt efter måltid.
a
 

Oral inkoordination.
b
 Flera sväljningar per 

bolus.
a
 

Aspiration.
a
 

Sväljer sällan/aldrig undan 

saliv.
a
 

Nedsättningar i 

sensorik.
d, e

 

Gurglig röst efter 

sväljning.
a, f, g, h

 

Dregling.
c
 Ökad transporttid.

b, d
  

Ökad transporttid.
b, d

   

Nedsatt tuggförmåga.
c
     

(Sammanställning baserad på 
d
Kendall, Leonard, & McKenzie, 2004; 

e
Leder & Espinosa, 

2002; 
g
Linden, Kuhlemeier, & Patterson, 1993; 

a
Logemann, 1998; 

c
Murry & Carrau, 2006; 

b
Nilsson et al., 1998; 

h
Nishiwaki et al., 2005; 

f
Terré & Mearin, 2006) 
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Dysfagi kan även visa sig som esofageala symtom, till exempel halsbränna, sura 

uppstötningar (Murry & Carrau, 2006) eller stoppkänsla i bröstet (Svensson, 2008). 

Viktminskning där ingen annan orsak hittats, malnutrition, ändrade kostvanor, självupplevda 

sväljsvårigheter, långa måltider och återkommande pneumonier kan också vara tecken på 

dysfagi (Ekberg, Hamdy, Woisard, Wuttge-Hannig, & Ortega, 2002; Finestone et al., 1995; 

Leder & Espinosa, 2002; Logemann, 1998; Webb & Copeman, 1996). Övriga riskfaktorer kan 

vara nedsatt vakenhetsgrad, oförmåga att känna igen mat, allvarliga andningsproblem, inte 

kunna hosta på uppmaning eller kraftlös hoststöt (Leder & Espinosa, 2002; Logemann, 1998).  

Faktorer som däremot talar för goda möjligheter att undvika dysfagi är förmåga att äta 

ett helt mål själv, kunna sitta i upprätt position, inga retentioner i sinus piriformes, förmåga att 

svälja tillräckligt med vätska under en måltid samt att inte vara helt sängbunden (Groher & 

McKaig, 1995). 

Orsaker till dysfagi 

Oavsett vad som orsakar dysfagi hos den enskilde individen kan det övergripande sägas bero 

på antingen en koordinationsstörning, känselnedsättning, förlamning eller anatomisk 

avvikelse (Svensson, 2008). 

Sjukdomar 

Flera neurologiska sjukdomar har dysfagi som en vanlig och tydlig komplikation och ibland 

kan det vara ett av de första symtomen på sjukdomen som till exempel vid amyotrofisk 

lateralskleros, Parkinsons sjukdom, myastenia gravis och Guillain-Barré. Vid multipel skleros 

kan det uppkomma senare under sjukdomen (Logemann, 1998). Dysfagin förvärras ofta i takt 

med sjukdomsprogressionen (Yorkston et al., 2004). De vanligaste fynden vid undersökning 

av sväljförmåga hos äldre med neurologiska sjukdomar var att de höll bolus i munnen under 

en längre tid, antagligen på grund av oförmåga att koordinera sensorik och motorik, samt 

dissociation mellan den orala och faryngeala fasen (Ekberg & Feinberg, 1991). Andra 

problem som ofta drabbar sväljförmågan hos personer med olika neurologiska sjukdomar är 

försämrad muskelstyrka och muskelrörlighet. Det innebär ökad risk för retention av föda i 

svalget då sväljningen inte sker effektivt nog vilket kan leda till aspiration efter sväljning 

(Logemann, 1998). 

Hos personer som drabbats av stroke eller annan traumatisk hjärnskada är det mest 

framträdande symtomet ofta en försenad igångsättning av faryngeal sväljning (Logemann, 

1998). Bland patienter med hjärnstamsstroke är förekomsten av dysfagi relativt hög då 

sväljcentra i hjärnstammen kan ha drabbats (Teasell, Bach, & McRae, 1994). 
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Andra sjukdomar där dysfagi kan förekomma är till exempel postpoliosyndrom, 

reumatoid artrit (Logemann, 1998), Sjögrens syndrom samt diabetes (Murry & Carrau, 2006). 

Sjukdomar som högt blodtryck, hypothyroidism, högt kolesterolvärde, reflux och depression 

är mycket vanliga bland äldre och kan förvärra de normala förändringar av sväljfunktion som 

sker vid ökad ålder (Kendall et al., 2004). 

Läkemedel 

Läkemedels inverkan på människan påverkas av kön, ålder, kroppsstorlek, ämnesomsättning 

och samtidig användning av andra substanser (Murry & Carrau, 2006). Flertalet läkemedel 

påverkar sväljförmågan på olika sätt, till exempel kan medvetandegrad, koordination, 

sensorik, motorik och salivproduktion försämras. Även sårbildning i munnen, halsbränna, 

reflux, uttorkning av slemhinnor och påverkan på centrala nervsystemet och sväljcentrum kan 

vara biverkningar (Cichero, 2006b; Kendall et al., 2004; Murry & Carrau, 2006). Läkemedel 

som kan inverka på sväljförmågan är till exempel analgetika, opioider, antihistamin, diuretika, 

antiinflammatorika, antihypertensiva, anxiolytika och antidepressiva. Flera är vanligt 

förekommande hos äldre (Cichero, 2006b; Murry & Carrau, 2006; Webb & Copeman, 1996). 

Flera studier har visat att antalet läkemedel en individ tar varje dag kan associeras med 

muntorrhet oavsett om de enskilda läkemedlen rapporterats ha muntorrhet som biverkan eller 

ej (Thorselius, Emilson, & Österberg, 1988). I studien av Loesche et al. (1995) använde 86 % 

av populationen på äldreboenden ett eller flera muntorrhetsframkallande läkemedel. 

Konsekvenser av dysfagi 

Många av de faktorer som ses som symtom på dysfagi är även konsekvenser av dysfagi. 

Exempel på detta är vätskebrist, viktnedgång, malnutrition, aspirationspneumonier och andra 

infektioner i bröstet (Finestone et al., 1995; Keller, 1993; Langmore et al., 1998; Murry & 

Carrau, 2006; Terré & Mearin, 2006). 

I en finsk studie av Suominen et al. (2005) led 29 % av de boende på äldreboenden i 

Helsingfors av malnutrition och ytterligare 60 % var i riskzonen för malnutrition. De som 

hade dysfagi led i högre utsträckning av malnutrition än de som inte hade dysfagi (ibid.). 

Ofrivillig viktminskning med mellan 5-10 % under en tremånadersperiod eller 10 % under ett 

år kan vara ett tecken på malnutrition eller att personen är i riskzonen (Dehlin & Rundgren, 

2007; Webb & Copeman, 1996). 

Enbart dysfagi leder oftast inte till att en person utvecklar aspirationspneumoni. För 

detta krävs inverkan från andra riskfaktorer såsom mer än en medicinsk diagnos, 

kariesangripna tänder eller behov av hjälp med oral hygien och hjälp i matsituationer. 
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Aspiration av föda ger högre risk för aspirationspneumoni än aspiration av vätska (Langmore 

et al., 1998). 

Äldre människor som lider av dysfagi får ofta sämre livskvalitet då problemen att äta 

och/eller svälja påverkar den sociala och mentala hälsan (Robbins, Hamilton, Lof, & 

Kempster, 1992; Tibbling & Gustafsson, 1991). I en studie av Turley och Cohen (2009) där 

man undersökte livskvalitet hos personer med dysfagi och/eller dysfoni uppgav hälften av 

deltagarna att de såg sina problem som en naturlig del av åldrandet och att det därmed inte var 

värt att söka hjälp för (ibid.). De fysiska och psykosociala besvär som dysfagi kan leda till 

uppmärksammades inte alltid av läkare (Tibbling & Gustafsson, 1991). Personal på 

äldreboenden uppmärksammade ofta en persons dysfagi men var inte alltid medvetna om dess 

konsekvenser på livskvaliteten (Pettersson, 2005). 

Den åldrande människan 

Generellt åldrande 

Biologiska åldersförändringar som till exempel cell- och vävnadsdöd eller nedsatt funktion i 

kvarvarande celler gör att äldre människor har lättare att utveckla sjukdomar (Dehlin & 

Rundgren, 2007). Kroppens brosk förändras och blir mindre elastiska och mindre hållbara 

(Logemann, 1998). Även hjärtats kapacitet försämras (Dehlin & Rundgren, 2007). Om man 

ser till lungfunktionen minskar alveolytan samt andningsmusklernas kraft och detta leder till 

att blodets syreupptagningsförmåga försämras (Webb & Copeman, 1996). Nervsystemet 

uppvisar också åldersförändringar, såsom till exempel förlångsammade nervimpulser, men 

fungerar väl även i hög ålder förutsatt att individen inte drabbats av någon degenerativ 

sjukdom (Dehlin & Rundgren, 2007; Webb & Copeman, 1996). Även sinnen som syn och 

hörsel försämras med stigande ålder (Dehlin & Rundgren, 2007).  

Oralmotoriskt åldrande och tandstatus 

I den preorala fasen av sväljningen är god kontroll över läppmuskulatur, tunga och 

tuggmuskulatur nödvändigt (Logemann, 1998) för att hålla kvar bolus och undvika oönskat 

spill ner i farynx (Murry & Carrau, 2006). I den orala fasen krävs intakt läppmuskulatur och 

palatal muskulatur samt förmåga till tungrörelser och näsandning (Logemann, 1998).  

Tuggfunktion, läppstyrka, tungfunktion och den tid det tar att slutföra den orala fasen 

förändras med ökande ålder men det finns inget som tyder på att personens funktionella 

ätförmåga påverkas (Baum & Bodner, 1983; Shaw et al., 1995). Funktionen kan ses som ett 
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kontinuum där en oral dysfagi ligger utanför eller i utkanten av skalan för de oralmotoriska 

förändringar som sker naturligt under åldrandet (Siebens et al., 1986). 

Då äldre människors ätförmåga och oralmotoriska förmåga undersöktes visade 

resultaten att samtliga presterade inom normalvariationen gällande ätförmåga, men att 

tuggförmågan försämrades mellan 80-90 års ålder (Fucile et al., 1998). Yoshikawa et al. 

(2006) såg att proteser eller egna tänder var viktigt för en koordinerad sväljning, speciellt i 

preorala och orala fasen. Penetration sågs oftare hos personer utan proteser eller tänder (ibid.). 

Test av oralmotoriska funktioner 

Nervus trigeminus funktion kan utredas genom att palpera m. masseter vid tandocklusion. De 

motoriska grenarna av nervus facialis testas genom att rynka på pannan, blunda, öppna och 

stänga munnen, le samt blåsa upp kinderna med luft och hålla kvar. Nervus glossofaryngeus 

och nervus vagus testas genom att inspektera höjning av velum vid korta, upprepade /a/, eller 

genom att hosta. Nervus hypoglossus testas genom att sticka ut tungan, slicka runt läpparna 

samt lyssna på artikulationens tydlighet (Cichero, 2006a). Dessa funktioner kan bland annat 

undersökas med Nordiskt Orofacialt Test - Screening (NOT-S), som är ett screeningtest för 

orofacial funktion. Poäng baseras på hur många av de tolv områdena patienten uppvisar 

avvikelser i. Ingen i kontrollgruppen fick fler än två poäng varför tre poäng eller mer 

indikerar en avvikande oralmotorisk funktion (Bakke, Bergendal, McAllister, Sjögreen, & 

Åsten, 2007). 

Åldrande och sväljförmåga 

Det normala åldrandet innebär vissa förändringar i den orofaryngeala delen av sväljningen. 

Äldre personer använder sig i högre grad av ”dipping”-tekniken när de sväljer, vilket innebär 

att de initialt håller bolus på munbotten och sedan plockar upp den med tungspetsen då den 

orala fasen av sväljning initieras (Dodds et al., 1989; Logemann, 1998). Då detta går 

långsammare tar den orala fasen nästan dubbelt så lång tid att slutföra (Dodds et al., 1989). 

Likväl tar den faryngeala fasen signifikant längre tid att genomföra för äldre (Rademaker, 

Pauloski, Colangelo, & Logemann, 1998; Robbins et al., 1992). För en säker faryngeal 

sväljning krävs förmåga till höjning av velum, höjning och slutning av larynx samt öppning 

av den cricofaryngeala sfinktern (Logemann, 1998). När dessa reflexmässigt styrda aktiviteter 

sker välkoordinerat förs bolus ner i esofagus utan att penetration eller aspiration uppstår 

(Murry & Carrau, 2006). 
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Oral retention förekom i 15 % av fallen och faryngeal retention i nästan 30 % av fallen i 

studien av Rademaker et al. (1998) och var mest förekommande hos deltagarna mellan 80-89 

år. Den orofaryngeala sväljningen blir således mindre effektiv med ökad ålder (ibid.). 

Förekomsten av penetration ökar med stigande ålder men däremot ökar normalt inte 

förekomsten av aspiration (Logemann, 1998). Penetration var i studien av Daggett et al. 

(2006) signifikant mer vanligt hos personer över 50 år och penetration av ickeflytande föda 

skedde endast i denna åldersgrupp. De här observationerna skulle kunna kopplas till normala 

åldersförändringar av sväljning (ibid.).  

Undersökning av sväljförmåga 

Då dysfagi kan ge flera komplikationer är det viktigt med noggrann undersökning av 

sväljförmågan hos personer i riskzonen. Screening av sväljförmågan syftar till att upptäcka 

indikationer på dysfunktion och aspirationsrisk (Perry, 2001a). En bra screeningmetod bör 

kunna ge en uppfattning om patientens risk att drabbas. Den bör ha god sensitivitet, vilket 

innebär förmåga att upptäcka dysfagi när det förekommer, samt specificitet vilket innebär 

förmåga till negativa resultat där personen inte löper någon risk. Utöver detta ska metoden ge 

likvärdiga resultat oavsett testledare och den ska tolereras väl av patienten (Cochrane & 

Holland, 1971). Den metod som enligt Perry (2001a) bäst verkar möta kriterierna för ett bra 

screeningverktyg är ”the Standardised Swallowing Assessment” (SSA). 

Användning av pulsoximetri 

Pulsoximetri (POX) kan användas som komplement vid kliniska sväljningsbedömningar för 

att upptäcka dysfagi (Collins & Bakheit, 1997). I en studie med uppföljning av klinisk 

sväljningsbedömning fann man att 20-40 % av de som aspirerade inte upptäcktes vid den 

kliniska bedömningen (Sherman, Nisenboum, Jesberger, Morrow, & Jesberger, 1999). 

Pulsoximetri tillåter en kontinuerlig mätning av saturationen under och efter sväljning och vid 

aspiration av mat eller dryck sjunker syrehalten (Collins & Bakheit, 1997; Zaidi et al., 1995). 

I olika studier har mellan 74-100 % av de tysta aspiratörerna upptäckts (Collins & Bakheit, 

1997; Lim et al., 2001; Sherman et al., 1999). Andra studier såg ingen klar korrelation mellan 

aspiration och desaturation och ansåg därför att saturation inte kan användas som klinisk 

markör för aspiration (Leder, 2000; Sellars, Dunnet, & Carter, 1998). 

Trots att klinisk sväljningsbedömning tillsammans med pulsoximetri inte är lika effektiv 

för att upptäcka aspiration som fiberendoskopisk undersökning av sväljning eller 

videoradiografi anser Murry och Carrau (2006) att det bör ses som ett bra första steg i 

dysfagiutredningar. Främst gäller detta patienter som inte kan testas mer ingående eller där 
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instrumentella tester inte är tillgängliga, till exempel patienter med bristande kognition, eller 

patienter på äldreboenden eller sjukhem (ibid.). 

Kognition och ätande 

Ett av de största hälsoproblemen för den åldrande befolkningen idag är kognitiva 

nedsättningar och de komplikationer som följer. Kognitiv dysfunktion är en tydlig riskfaktor 

för att utveckla funktionsnedsättning och oförmåga att utföra handlingar självständigt (Moritz, 

Kasl, & Berkman, 1995). En hypotes är att äldre personer med nedsatt kognition förlorar 

komplexa förmågor först medan basala okomplicerade förmågor kvarstår under längre tid. 

Detta innebär således att förmågan att äta är något av det sista de förlorar (Katz, Ford, 

Moskowitz, Jackson, & Jaffe, 1963). I en studie av Njegovan, Hing, Mitchell och Molnar 

(2001) fann författarna att då förmågan att äta var påverkad var individen så kognitivt sänkt 

att inga andra aktiviteter i det dagliga livet gick att utföra självständigt (ibid.). 

Hög kognitiv status har samband med ett högre antal tänder och tillsammans är detta en 

signifikant faktor för att kunna tugga (Miura, Yamasaki, Kariyasu, Miura, & Sumi, 2003; Ono 

et al., 2003). Ett lågt resultat vid test av kognitiv status visade sig ha stark korrelation med 

nedsatt ätförmåga (Siebens et al., 1986). Cirka 70 % av de med förändrad kognition, oavsett 

orsak, aspirerar troligtvis på både mat och dryck, antagligen beroende på oförmåga att skydda 

luftvägarna eller bristande koordination mellan andning och sväljning (Murry & Carrau, 

2006). 

Test av kognitiv förmåga 

Ett sätt att testa kognitiv förmåga är Mini-Mental Test (MMT) som visar på individens 

kognitiva nedsättningar. Enbart resultatet på MMT är dock inte tillräckligt för att ställa 

diagnos (Folstein, Folstein, & McHugh, 1975). Maxpoäng på testet är 30 och enligt klinisk 

praxis idag går gränsen för demens vid 24 poäng. En del personer med demens, främst mild, 

får över 24 poäng varför testet inte är helt tillförlitligt (Ólafsdóttir, 2001). Faktorer som kan 

påverka resultatet negativt är kortare skolgång, språklig bakgrund och afasi. Även olika 

fysiska handikapp kan leda till lägre poäng, då exempelvis en hemipares kan leda till att 

personen inte kan skriva eller rita (Dehlin & Rundgren, 2007). 
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Äldreboenden  

Äldreboenden i Linköpings kommun 

Plats på äldreboende i Linköpings kommun beviljas för personer som behöver omvårdnad och 

hjälp på grund av ålderssvaghet, kroppslig sjukdom, att man känner sig otrygg eller osäker i 

hemmet, eller att man har försämrat minne (”Särskilda boenden”, 2008). 

Linköpings kommun har som policy att all äldreomsorg skall ges med respekt för den 

enskilde och dennes självbestämmanderätt. Exempel på vad som ingår i omvårdnaden är 

bland annat hjälp med personlig hygien, dusch, på- och avklädning, promenader, hjälp med 

måltider samt social stimulans. Det ska finnas tillräcklig personal på boendet för att fylla 

vårdtagarnas behov och personalen ska vara tillgänglig dygnet runt ("Omsorg och service", 

2003). 

Matsituationen på äldreboenden 

Vid matsituationer inom äldrevården är det vanligt att vårdtagarna inte positioneras korrekt 

(Steele, Greenwood, Ens, Robertson, & Seidman-Carlson, 1997) eller att de får mat och dryck 

med fel konsistens. Endast ett litet antal deltagare i studien av Kayser-Jones och Pengilly 

(1999) hade fått konsistensanpassning trots att behovet fanns hos betydligt fler. Dessutom 

gavs ofta alldeles för stora och ohanterbara bitar mat som vårdtagarna åt under tidspress då 

personalbemanningen ofta var låg (Kayser-Jones & Pengilly, 1999; Steele et al., 1997). Flera 

av vårdtagarna med dysfagi benämndes som lata, elaka, omedgörliga eller stridslystna. Detta 

eftersom den vårdande personalen ofta saknade kunskap om varför vårdtagarna betedde sig 

som de gjorde, då en ovilja att äta var en försvarssituation för att slippa aspirera (Kayser-

Jones & Pengilly, 1999). I en svensk undersökning uppgav flera sjuksköterskor och 

undersköterskor att de saknade utbildning om dysfagi och efterfrågade därför detta. Vid 

misstanke om dysfagi vände sig undersköterskor och vårdbiträden till ansvarig sjuksköterska. 

Majoriteten av sjuksköterskorna uppgav i sin tur att de kontaktade vårdcentralsläkare då de 

hade frågor men att inga klara rutiner för utredning av dysfagi fanns (Pettersson, 2005). 

Ofta saknas resurser och metoder inom äldrevården för att undersöka sväljförmågan på 

ett tillfredsställande sätt (Logemann, 1998). I studien av Kayser-Jones och Pengilly (1999) 

hade endast 12 % av de med misstänkt dysfagi blivit remitterade till logoped för undersökning 

av sväljförmågan. För vårdtagarnas säkerhet är det viktigt med ett multiprofessionellt 

omhändertagande där logoped finns tillgänglig och kan utbilda och informera 

omvårdnadspersonalen om optimala metoder för säker sväljning (Logemann, 1998). 
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Syfte  

Huvudsyftet med studien är att undersöka hur vanligt det är med oral och/eller 

faryngeal/laryngeal dysfagi bland vårdtagare på äldreboenden i Linköpings kommun.  

Frågeställningar 

 Kan fler fall av dysfagi upptäckas med hjälp av pulsoximetri jämfört med enbart 

klinisk sväljningsbedömning? 

 Korrelerar förekomst av dysfagi med någon av de övriga parametrarna i studien såsom 

kön, ålder, MMT-resultat, tandstatus, viktnedgång, sjukdomsdiagnos eller antal 

läkemedel? 

Metod 

Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes av testledarna för att utvärdera testproceduren samt korrelera 

tolkningen av resultaten så att bedömningen av förekomst av dysfagi var samstämmig. 

Pilotstudien genomfördes under februari månad 2009 på en geriatrisk avdelning på 

Universitetssjukhuset i Linköping. Fem patienter fick information om studien och efter 

genomfört klocktest (”Klocktest”, 2007) och MMT bedömdes fyra personer kunna delta. 

Dessa fyra testades vidare med NOT-S och därefter genomfördes klinisk 

sväljningsbedömning enligt SSA med samtidig pulsoximetri. 

Efter genomförd pilotstudie framkom två brister i metoden. Klocktestet ansågs inte 

tillföra något av värde till bedömningen av personernas lämplighet att delta, vilket medförde 

att det exkluderades från den fortsatta studien. Dessutom upptäcktes att gränsen för MMT 

exkluderade deltagare som av testledarna och personalen på avdelningen bedömdes kunna 

tillgodogöra sig information samt uttrycka sig tillräckligt väl för att kunna medverka i studien. 

Då tre av fyra deltagare uppnådde poäng mellan 15-20 medförde detta att deltagande i den 

fortsatta studien inte enbart grundades på MMT-resultat, utan även på testledarnas bedömning 

av personens förmåga att delta. Poäng över 24 innebar ett klart deltagande, poäng mellan 15-

23 innebar deltagande i de fall där testledarna bedömde att en låg poäng berott på en 

oförmåga som inte var primärt relaterad till kognition, till exempel synskärpa eller nedsatt 

handmotorik. Ett resultat på under 15 poäng innebar att deltagaren exkluderades från fortsatt 

medverkan. 
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Urval 

Urvalet av äldreboenden var icke-slumpmässigt och gjordes enligt närhetsprincipen utifrån en 

lista över tillgängliga äldreboenden i Linköpings kommun. Enhetscheferna för tio 

äldreboenden kontaktades per telefon för att ge övergripande tillstånd till boendets deltagande 

i studien. Ett informationsbrev anpassat till enhetscheferna skickades ut via e-post (se bilaga 

1) och samtycke till äldreboendets deltagande i studien erhölls både muntligt och skriftligt. 

Samtycke erhölls för sju äldreboenden. 

Personal på varje avdelning tillfrågades om vilka vårdtagare som inte hade känd 

demens- eller Alzheimerssjukdom och som personalen bedömde kunde fatta ett informerat 

samtycke angående deltagande i studien. I tre fall kontaktades vårdtagarnas anhöriga då 

personalen av olika skäl bedömde att det var av vikt att informera även dem. I övrigt var 

personalen inte delaktig i testförfarandet.  

Varje möjlig deltagare fick sedan information (se bilaga 2) både muntligt och skriftligt. 

Deltagarna upplystes om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien. De 

godkände att ålder, testresultat, eventuell påverkande sjukdomsdiagnos och eventuella 

påverkande läkemedel samt deras kön redovisades i uppsatsen. Därefter genomfördes MMT 

för att säkerställa deltagarens förmåga till fortsatt medverkan i studien. Vid ett MMT-resultat 

på 24 poäng eller mer bedömdes deltagaren kunna medverka. Vid resultat på 15-23 poäng 

baserades medverkan på en kombination av MMT-poäng och testledarnas subjektiva 

bedömning av deltagarens möjlighet att medverka. Om en deltagare uppvisade mindre än 15 

poäng exkluderades deltagaren från fortsatt medverkan.  

Av totalt 231 vårdtagare på de sju deltagande äldreboendena bedömdes 95 (41 %) 

uppfylla studiens kriterier för deltagande. Åttionio av dessa fick information om studiens 

upplägg och vad deras medverkan skulle innebära. Anledningen till att sex personer inte 

tillfrågades var sjukdom under testdagen eller att studiens deltagarantal uppnåtts. Tjugofyra 

personer tackade nej till medverkan. Således deltog 65 personer (73 % av de tillfrågade) i 

studien. Av de 65 som valde att delta exkluderades tre personer (5 %) på grund av för lågt 

MMT-resultat. En person valde att avbryta sin medverkan i studien. En person deltog i hela 

undersökningen men exkluderades senare på grund av demensdiagnos. I studien deltog 44 

kvinnor och 16 män. Åldersspannet var 74-101 år med en medelålder på 86,8 år. 

Material och utrustning 

MMT användes för att få ett objektivt mått på deltagarnas kognitiva nivå och möjlighet att 

delta. Oral motorik och sensorik undersöktes med NOT-S och både den preorala och den orala 
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fasen bedömdes. I fortsättningen kommer begreppet oral dysfagi användas för att beskriva 

problem i båda dessa faser. Vid den kliniska sväljningsbedömningen användes SSA för 

bedömning på faryngeal och laryngeal nivå. Denna metod är utformad så att vidare testning 

avbryts om problem upptäcks (Perry, 2001b). Den svenska versionen av SSA (se bilaga 3) är 

en omarbetning och översättning av den ursprungliga screeningmetoden (Westergren, 2002) 

och är den undersökningsmetod som använts i föreliggande studie. I enlighet med vårt 

delsyfte användes en pulsoximeter, av modell Masimo SET Rad 5, för att upptäcka fall av tyst 

aspiration. De flesta pulsoximetrar har en felmarginal på 2 % eller mindre och hos en frisk 

människa varierar saturationen normalt med 1-3 % (Wang, Chang, Chen, & Hsiao, 2005). 

Gränserna för vad som räknas som signifikant desaturation har i två studier (Wang et al., 

2005; Zaidi et al., 1995) visat sig ligga på cirka 3 %. 

Tillvägagångssätt 

Varje deltagare testades enskilt av en av testledarna. Deltagarna testades vid olika tidpunkter 

under dagen, beroende på deras individuella preferenser. Undersökningen inleddes med att 

deltagaren fick besvara frågorna i MMT. Efter detta genomfördes NOT-S. Sedan besvarades 

de inledande frågorna i SSA och pulsoximetern sattes på deltagarens finger två minuter innan 

påbörjad vattensväljning för att fastställa saturationens baslinje. Tidsåtgången uppmättes med 

ett Origo Accuspeed OC-035 tidtagarur. När baslinjen etablerats genomfördes SSA. 

Deltagaren gavs fem milliliter kallt vatten ur en 100-milliliters plastmugg samtidigt som 

saturation och eventuella kliniska tecken på aspiration observerades. Direkt efter sväljning 

bedömdes deltagarens röstkvalitet i spontantal för att upptäcka en eventuellt gurglig röst. För 

att kunna upptäcka eventuell aspiration efter sväljning observerades patienten i två minuter 

efter avslutad sväljning i enlighet med Zaidi et al. (1995). Tyst aspiration bedömdes i enlighet 

med Zaidi et al. (1995) och Wang et al. (2005) föreligga då pulsoximetern uppvisade en 

sänkning av saturationen med mer än 3 %, och vid sänkning med mer än 5 % bedömdes 

sväljningen inte vara säker och vidare försök avbröts (ibid.). Om inga tecken på dysfagi 

uppvisades vid första bolusgivan gavs därefter ytterligare fem milliliter vatten enligt samma 

förfarande som ovan. Om tecken på dysfagi fortfarande ej uppvisats gavs fem milliliter vatten 

till. Om deltagaren efter 3x5 milliliter vatten inte uppvisat tydliga tecken på dysfagi gavs 50 

milliliter vatten enligt samma procedur som tidigare. Två minuter efter genomförd sista 

sväljning kopplades pulsoximetern bort och undersökningen avslutades. Tidsåtgången för hela 

undersökningen var mellan 30-50 minuter per deltagare. 
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Resultat på samtliga test noterades och analyserades då samtliga deltagare testats. 

Ansvarig sjuksköterska tillfrågades om deltagarens stående läkemedel, ifall viktnedgång på 

mer än 5 % av kroppsvikten förekommit de senaste tre månaderna samt om deltagaren hade 

någon sjukdomsdiagnos som kunde påverka sväljförmågan. Denna information inhämtades 

för samtliga deltagare i studien. Läkemedlen grupperades direkt i sina respektive övergrupper 

i enlighet med klassificeringen i Läkemedelsboken (Apoteket, 2007). 

Analys 

Förekomst av oral och/eller faryngeal dysfagi beräknades. Oral dysfagi bedömdes föreligga 

då deltagaren fick tre poäng eller mer på NOT-S, varav minst två poäng inom domänerna 

sensorik, tuggning och sväljning, dregling, muntorrhet eller oralmotorik. En misstänkt oral 

dysfagi bedömdes föreligga då deltagaren fick tre poäng eller mer men färre än två poäng 

inom ovan nämnda domäner (A. McAllister, personlig kommunikation, 28 april, 2009). De 

oralmotoriska funktioner som testas med NOT-S överensstämmer till stor del med vanliga 

symtom på oral dysfagi, se Tabell 1. Faryngeal dysfagi bedömdes föreligga då kliniska tecken 

på dysfagi (Westergren, 2002) och/eller desaturation vid pulsoximetri (Zaidi et al., 1995; 

Wang et al., 2005) observerades.  

I de fall deltagare uppvisade olika resultat (exempelvis misstänkt dysfagi enligt NOT-S 

och dysfagi enligt SSA) räknades deltagaren endast en gång i den totala sammanställningen 

av förekomst av dysfagi och då i den kategori där svårigheterna var tydligast. 

För att möjliggöra analys av sjukdomsdiagnoser grupperades de i enlighet med Murry 

och Carrau (2006). Grupperna som användes var neurologisk, psykiatrisk, respiratorisk, 

systemisk och reumatisk diagnos. Utöver denna indelning tillkom tre grupper. Dessa var 

ingen, vilken innebar avsaknad av diagnos eller en diagnos utan förmodad påverkan på 

sväljfunktionen, multisjuka, vilken innebar de deltagare med diagnoser i mer än en av 

grupperna och övrig, vilken innebar de deltagare med diagnoser som inte passade in i någon 

annan kategori men eventuellt kunde ha viss påverkan på sväljningen. 

Deltagarnas tandstatus klassificerades av testledarna i kategorierna egna tänder, vilket 

innebar mer än 20 egna tänder inklusive bryggor och fasta implantat, protes, vilket innebar 

hel- eller delprotes i ena eller båda käkarna, ofullständigt betandad, vilket innebar tänder i 

endast en käke oavsett typ eller ett litet antal egna tänder i båda käkarna och inga tänder, 

vilket innebar avsaknad av tänder. 

Korrelationsberäkningar gjordes med Spearman ρ mellan parametrarna MMT-resultat, 

resultat på NOT-S, SSA-resultat, tandstatus, viktnedgång, sjukdomsdiagnos, antal läkemedel 
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och förekomst av dysfagi i olika kombinationer. Signifikansberäkning mellan förekomst av 

dysfagi samt deltagarnas ålder och kön genomfördes med χ
2
-test. För samtliga beräkningar 

användes SPSS version 17.0 och signifikansnivån sattes till 95 % (p.<0,05).  

Etiska överväganden 

Information om studien gavs muntligt och skriftligt till samtliga deltagare och skriftligt 

samtycke erhölls (se bilaga 2). Testledarna har haft tillgång till all data, men i uppsatsen 

avidentifieras samtliga deltagare och äldreboenden. Resultatet redovisas på gruppnivå och 

information som redovisas är ålder, kön, eventuellt påverkande sjukdomsdiagnos, resultat på 

MMT, NOT-S och SSA, tandstatus samt läkemedel relaterade till sväljfunktion. Efter studiens 

avslutande arkiveras all insamlad data inom ramen för Logopedprogrammet i Linköping. 

I testsituationen riskerar deltagare att känna sig hotade då de deltar i tester där 

svårigheter kan uppdagas och det finns även risk att deltagare kan bli oroliga över vad som 

framkommer i testen. Utöver detta riskerar deltagare med oupptäckta sväljsvårigheter att 

utsättas för aspirationsrisk. Den mängd dryck som administreras i studien är dock mindre än 

vad deltagarna troligtvis utsätts för dagligen. Om dysfagi upptäcks kommer lämpliga åtgärder 

att vidtas. Sådana åtgärder är till exempel information och rekommendation om vidare 

remittering för utredning.  

Resultat 

Förekomst av oral och faryngeal dysfagi 

Dysfagi eller misstänkt dysfagi förekom hos 24 deltagare (40 %). Av dessa hade 16 deltagare 

(26,7 %) dysfagi och åtta deltagare (13,3 %) misstänkt dysfagi, se Tabell 2.  

 

Tabell 2 

Förekomst av oral och faryngeal dysfagi, n = 60 

  Oral och/eller 

faryngeal/laryngeal 

Enbart oral (NOT-S) Enbart faryngeal/laryngeal 

(SSA och POX) 

Dysfagi 16 (26,7 %) 14(23,3 %) 3 (5 %) 

Misstänkt dysfagi 8 (13,3 %) 6 (10 %) 4 (6,7 %) 

 

I kolumnen för oral och/eller faryngeal/laryngeal dysfagi förekom varje deltagare endast i en 

av grupperna, antingen dysfagi eller misstänkt dysfagi. I kolumnerna för enbart oral dysfagi 

samt faryngeal/laryngeal dysfagi förekom tre deltagare i båda kolumnerna eftersom de 

uppvisat olika resultat på de tre testen.  
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Oral dysfagi enligt NOT-S 

Enligt resultaten på NOT-S uppvisade 14 deltagare tre poäng eller mer, varav minst två inom 

domänerna sensorik, tuggning och sväljning, dregling, muntorrhet eller oralmotorik, vilket 

innebar en oral dysfagi. Sex deltagare uppvisade tre poäng eller mer, men färre än två poäng 

inom ovan nämnda domäner, vilket innebar en misstänkt oral dysfagi. Fyrtio deltagare låg 

inom normalvariationen för testet, se Figur 1. 

 

 
Figur 1. Fördelning av deltagarnas totalpoäng på NOT-S, n = 60. 

 

Faryngeal dysfagi enligt SSA och pulsoximetri 

SSA och pulsoximetri identifierade olika deltagare. Med hjälp av SSA upptäcktes ett fall av 

dysfagi där pulsoximetern inte gav utslag. I ett fall gav pulsoximetern utslag med 3-5 % 

desaturation utan att hosta eller harkling uppvisades vilket innebar en tyst aspiration och 

således dysfagi. Två fall uppvisade en misstänkt dysfagi enligt pulsoximetern på grund av 

dippar i saturationen som inte översteg 3 % eller en generellt fluktuerande saturation. Både 

SSA och pulsoximetri gav utslag för dysfagi i ett fall och för misstänkt dysfagi i två fall, se 

Tabell 3. 

 

Tabell 3 

Antalet identifierade fall av faryngeal dysfagi relaterat till undersökningsmetod, n = 60 

  Dysfagi Misstänkt dysfagi Totalt 

Endast SSA 1 0 1 

Endast pulsoximetri 1 2 3 

Både SSA och pulsoximetri 1 2 3 

Totalt 3 4 7 
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Hos sex deltagare förekom enstaka hostning eller harkling enbart efter första bolusgivan 

vilket inte bedömts som dysfagi.  

Övriga resultat 

Då vårdtagare med MMT-resultat under 15 poäng exkluderades från fortsatt deltagande 

redovisas här resultatfördelningen för de deltagare som genomförde studiens alla delar. 

Deltagarnas resultat på MMT varierade mellan 16-30 poäng med ett medelvärde på 24 poäng. 

Typvärdet i föreliggande studie var 27, se Figur 2. 

  

 

Figur 2. Fördelning av deltagarnas poäng på MMT, n = 60. 

 

Deltagarnas tandstatus varierade. Tjugoåtta deltagare hade egna tänder, 26 deltagare hade hel- 

eller delprotes. Ofullständigt tandantal sågs hos fyra deltagare och två deltagare hade vid 

testtillfället inga tänder. 

Nära hälften av deltagarna saknade diagnos med förmodad påverkan på sväljfunktionen. 

Cirka en sjättedel av deltagarna hade två eller fler diagnoser med förmodad påverkan på 

sväljfunktionen, se Tabell 4. 
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Tabell 4 

Fördelning av deltagarnas diagnoser med förmodad påverkan på sväljfunktionen, n = 60 

Sjukdomsdiagnos Antal deltagare 

Ingen 28 (46,7 %) 

Multisjuk 9 (15 %) 

Neurologisk 9 (15 %) 

Psykiatrisk 5 (8,3 %) 

Respiratorisk 4 (6,7 %) 

Systemisk 2 (3,3 %) 

Övrig 2 (3,3 %) 

Reumatisk 1 (1,7 %) 

 

Spannet för samtliga regelbundet intagna läkemedel varierade mellan 0-24 med ett medelantal 

på 7,4 stycken, se Figur 3. De vanligast förekommande läkemedelstyperna, som fanns hos 

minst hälften av deltagarna, var analgetika/opioid, antihypertensiva samt diuretika.  

 

 

Figur 3. Fördelningen av antal läkemedel/deltagare, n = 60. 

 

Då ingen deltagare uppvisade någon viktnedgång redovisas inte vikten eller eventuella 

förändringar. 

Samband mellan olika parametrar 

Vid korrelationsberäkning med Spearman ρ framkom ingen signifikans mellan dysfagi, 

tandstatus och/eller antal läkemedel, dysfagi och sjukdomsdiagnos, MMT-resultat och SSA 

eller MMT-resultat, resultat på NOT-S och/eller antal läkemedel. Inte heller framkom 

signifikans mellan tandstatus, MMT-resultat och/eller resultat på NOT-S eller mellan dysfagi 

och MMT-resultat. χ
2
-test visade en homogen fördelning mellan förekomst av dysfagi och 

ålder samt mellan förekomst av dysfagi och kön, se bilaga 4.  
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Diskussion 

Undersökningarna gick lätt att genomföra och de flesta deltagarna klarade av att medverka i 

alla delar utan svårigheter.  

Metoddiskussion 

Vid val av metod har tester som är känsliga för olika aspekter av sväljfunktionen, och därmed 

kompletterar varandra, använts för att få en så rättvisande bild som möjligt. NOT-S är känsligt 

för oralmotoriska svårigheter och skulle kunna indikera oral dysfagi. SSA däremot är speciellt 

känsligt för faryngeal dysfagi men ger också utslag för viss oral problematik som till exempel 

bolushantering. I och med att de båda testen fångar upp olika saker identifieras deltagare med 

olika typer av problem. I en del fall identifieras samma deltagare av båda testen, vilket skulle 

kunna tala för en mer uttalad problematik hos dessa individer.  

Det är möjligt att studien framkallat viss oro hos deltagarna. Ett lugnt och terapeutiskt 

förhållningssätt från testledarnas sida har därför varit mycket viktigt. Likaså var det viktigt att 

föra en dialog med deltagarna och påminna om att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande. Utöver detta kunde uppmärksammandet av dysfagi leda till oro hos personal och 

ansvariga för boendet. 

Urval 

Under urvalsprocessen valde några äldreboenden att inte delta. Tänkbara orsaker till detta kan 

vara att det upplevs tidskrävande för personalen, att man inte vet exakt vad studien innebär, 

att man deltar i andra studier samtidigt eller rädsla för vad som kan framkomma vid testning 

av vårdtagarna. På de äldreboenden som valt att delta och som besökts har samarbetet med 

chefer, sköterskor och personal fungerat bra. 

Beroende på tidsramarna för uppsatsen samt etiska överväganden i samband med 

deltagandet har endast personer utan känd demenssjukdom inkluderats i studien. Detta 

innebär att äldreboenden med många vårdplatser gett ett förhållandevis lågt utfall i deltagande 

personer, i och med att endast de friskare individerna kunnat delta. Det här har med största 

sannolikhet har påverkat resultatet. Enligt Murry och Carrau (2006) är dysfagi mer vanligt 

förekommande hos personer med nedsatt kognition och om hela populationen hade kunnat 

testas skulle förekomsten av dysfagi sannolikt vara högre. På flera äldreboenden berättade 

personalen om vårdtagare med ät- och sväljsvårigheter men då dessa vårdtagare hade 

demenssjukdom kunde de inte inkluderas i studien. 
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Deltagande 

Det högsta deltagarantalet har uppnåtts där testledarna suttit ner med personalen och 

diskuterat möjliga deltagare. Personalen uppmanades att förutsättningslöst namnge 

vårdtagarna med tillräcklig kognitiv förmåga för att tillgodogöra sig information och besluta 

om deltagande. I vissa fall kan personalen initialt ha varit tveksamma till att uppge vårdtagare 

som de antog inte ville delta. I majoriteten av fallen noterades att dessa vårdtagare gärna 

deltog. I de fall anhöriga kontaktades upplevdes detta som positivt av både dem och 

testledarna. 

Bland de vårdtagare som valde att inte delta var en vanlig orsak att de inte ansåg sig ha 

svårigheter att äta eller svälja, och därför inte såg nyttan i att delta. Möjliga förklaringar till 

detta kan vara rädsla för att en eventuell dysfagi skulle upptäckas eller att vårdtagaren inte såg 

värdet i att samla in normaldata. I majoriteten av fallen stämde deltagarens MMT-resultat och 

testledarnas subjektiva bedömning av vårdtagarens förmåga att delta överens med personalens 

bedömning. Möjligtvis har ändå potentiella deltagare missats då vi inte haft möjlighet att 

utföra MMT på samtliga vårdtagare och därefter avgöra om de varit lämpliga för studien. 

Bedömning av kognitiv funktion 

Flera deltagare med MMT-resultat under den kliniska gränsen för demenssjukdom har deltagit 

i studien. Det beror på att pilotstudien visade att deltagare exkluderades trots att personal och 

testledare bedömt dem som tillförlitliga. Både deltagarna i pilotstudien och deltagarna på 

äldreboendena var i vissa fall desorienterade till exempelvis dag och datum. Detta kanske kan 

förklaras med att pilotstudiens deltagare ofta hade flyttats mellan olika avdelningar medan 

äldreboenden har rutiner där dagarna liknar varandra. Utöver detta har synnedsättningar eller 

en paretisk arm ibland påverkat resultatet på MMT då deltagaren inte klarat att läsa, skriva 

eller kopiera en figur. Även kort skolgång eller individuella variationer i språklig och 

matematisk förmåga har gjort att några deltagare presterat sämre på vissa uppgifter i MMT.  

Utförande av ett MMT riskerade att försätta deltagaren i en situation där han/hon kände 

sig besvärad eller hotad av att inte kunna svara på sådant man själv ansåg att man borde 

kunna. Detta har främst noterats hos vårdtagare vars kognitiva nivå varit på gränsen för att 

kunna delta. Testledarna har under hela studien talat om för deltagarna att varje individ 

presterar efter bästa förmåga, att vissa uppgifter är svårare än andra samt att ingen kommer att 

kunna se individuella svar. Trots detta kan det ha hänt att deltagare blivit upprörda eller 

oroliga, vilket aldrig varit vår mening. 
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Läkemedel och diagnoser 

Vid hanteringen och grupperingen av läkemedel och diagnoser är det möjligt att felaktigheter 

uppstått då detta inte ligger inom logopedens egentliga kunskapsområde. För att få säkrare 

resultat och ett mer tillförlitligt tillvägagångssätt hade kontakt med farmaceut eller läkare 

kunnat vara lämplig. Då ett läkemedel kan användas för att behandla olika sorters sjukdomar 

är det möjligt att vår kategorisering varit något grov eftersom orsaken till 

läkemedelsanvändningen inte undersökts.  

Avseende diagnoser har endast de som enligt litteraturen (Logemann, 1998; Murry & 

Carrau, 2006) anses påverka sväljförmågan noterats. Vissa diagnoser har därmed inte 

noterats. Det är dock möjligt att de i kombination med andra diagnoser kan bidra till eller 

förvärra dysfagi.  

Resultatdiskussion 

Förekomsten av dysfagi i föreliggande studie är 40 %, vilket ligger i nedre delen av det spann 

som visats i tidigare studier (Kayser-Jones & Pengilly, 1999; Murry & Carrau, 2006). 

Möjligen kan detta förklaras med att olika studier haft olika kriterier för vad som klassas som 

dysfagi, olika undersökningsmetoder samt olika undersökta populationer. I denna studie 

förefaller oral dysfagi vara vanligare än faryngeal. 

Då äldreomsorgen i Sverige grundar sig på lagar som är gemensamma för hela landet 

(”Din rätt till vård och omsorg”, 2005) bör resultaten i föreliggande studie kunna 

generaliseras till motsvarande population i övriga delar av Sverige. Dock kan benämningen 

för verksamheten äldreboenden variera i olika kommuner vilket är viktigt att ha i åtanke vid 

jämförelser.  

Oral dysfagi 

En tredjedel av deltagarna i denna studie uppvisar högre poäng på NOT-S än kontrollgruppen 

i studien av Bakke et al. (2007). Dessa högre poäng förefaller ändå inte avspeglas i resultatet 

på SSA vilket stämmer överens med resultaten i studier av till exempel Baum och Bodner 

(1983) och Shaw et al. (1995) där orala förmågor förändrats i takt med ökad ålder men den 

funktionella ät- och sväljförmågan låg inom normalvariationen. Höga poäng på NOT-S kan 

dock vara tecken på att man är på väg att utveckla en oral dysfagi och därmed kan behöva 

noggrannare observation över tid för att följa förloppet. 
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Faryngeal/laryngeal dysfagi 

Resultatet visar att enbart SSA identifierar en deltagare med faryngeal/laryngeal dysfagi och i 

kombination med pulsoximetri identifieras ytterligare en deltagare. Med enbart pulsoximetri 

upptäcks ett tredje fall av dysfagi. Denna deltagare hade inte upptäckts med enbart en klinisk 

sväljningsbedömning och får således klassas som ett fall av tyst aspiration. 

Utöver dessa tre fall ses misstänkt faryngeal/laryngeal dysfagi hos fyra deltagare, alltså 

deltagare som antingen uppvisar en svårtolkad saturationskurva eller som harklar eller hostar 

till vid flera bolusgivor. Dessa deltagare bedöms inte ha dysfagi eftersom det är möjligt att 

harklingarna beror på penetration, vilket anses vara ett normalt förekommande fenomen. Vi 

kan inte med enbart en klinisk sväljningsbedömning se ifall aspiration förekommer eller ej. 

De som harklar eller hostar till kan ha aspirerat men i så liten mängd att pulsoximetern inte 

registrerat någon tydlig desaturation, då gränsen för aspiration i föreliggande studie dragits 

vid 3 % i enlighet med Wang et al. (2005) och Zaidi et al. (1995). 

I sammanlagt sex fall hostar eller harklar deltagaren någon enstaka gång vid första 

bolusgivan. Då bolusgivan är liten kan det vara så att den initiala hoststöten är tecken på en 

igångsättningssvårighet av faryngeal sväljning snarare än en faktisk dysfagi. Eftersom kallt 

vatten används ger den låga temperaturen extra sensorisk information vilket skulle kunna 

underlätta triggning av faryngeal sväljning. En annan tolkning kan vara cricofaryngeus-

dysfunktion vilket innebär en svårighet att relaxera cricofaryngeusmuskeln tillräckligt mycket 

för att bolus ska kunna passera till esofagus (Cichero, 2006c). Detta kan leda till retentioner i 

svalget vilket möjligen kan öka risken för aspiration eller penetration.  

Det är möjligt att falskt positiva eller negativa resultat förekommit. I en studie av Leder 

och Espinosa (2002) uppgavs specificiteten för kliniska sväljningsbedömningar vara endast 

30 % medan sensitiviteten var 86 %. I föreliggande studie kan således deltagare utan 

dysfagiproblematik ha identifierats under studiens genomförande. För att användningen av 

pulsoximetri vid dysfagiutredningar ska bli mer tillförlitlig behövs bättre data för äldre 

patienter, rökare och de med kroniska lungsjukdomar då Collins och Bakheit (1997) 

observerade desaturation under måltid utan att aspiration förelegat till exempel vid kroniska 

lungsjukdomar. Fall av dysfagi kan även ha passerat oupptäckt hos deltagare med hög 

saturation eftersom dippar i dessa fall inte ger lika stort utslag på pulsoximetern som hos 

deltagare med en lägre baslinje. Sherman et al. (1999) menar att det finns en risk att personer 

med en baslinje på 95-100 % inte uppvisar signifikant desaturation även om aspiration 

förekommer.  
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I och med att vi enbart utfört ett kortare vattensväljningstest är det möjligt att andra 

resultat skulle framkomma vid testning med ytterligare konsistenser och under längre tid. Hos 

vissa individer kan en uttröttning ses allt eftersom måltiden fortskrider varpå problem kan bli 

tydliga först längre in i måltiden. Det är ett välkänt faktum att tidskrävande måltider kan vara 

ett tecken på dysfagi (Logemann, 1998; Svensson, 2008). Därför skulle måltidsobservation 

krävas för en mer omfattande bedömning av en individs sväljförmåga. Vi har endast använt en 

konsistens då syftet med studien var att genomföra en screening och inte en fullvärdig 

utredning. Denna studie kan således enbart uttala sig om dysfagi som förekommer vid 

tunnflytande drycker. Fördelen med att använda vatten är att det är en dryck som de allra 

flesta dricker dagligen samt att det har en tunnflytande konsistens som kräver snabbare 

faryngeal triggning. För att säkrare kunna identifiera deltagare med problem hade det varit 

nödvändigt att utsätta dem för fler och större bolusgivor för att utmana deras sväljförmåga. 

Faktorer som påverkar dysfagi och dess konsekvenser 

Resultaten visar ingen korrelation mellan förekomst av dysfagi och ålder eller dysfagi och 

kön. Hög ålder förefaller inte vara ensam orsak till utvecklande av dysfagi. 

Siebens et al. (1986) såg samband mellan poäng på MMT och försämrad ätförmåga. I 

vår studie ses dock inga signifikanta samband mellan MMT-resultat och resultat på NOT-S 

eller SSA. Visserligen är ätförmåga en bredare term som innefattar mer än det som behandlas 

i NOT-S och detta i kombination med skillnader i studerade populationer kan vara orsaken till 

att inga samband ses i föreliggande studie. Kognitionens betydelse för ätförmågan betonas i 

flera studier (Katz et al., 1963; Njegovan et al., 2001; Siebens et al., 1986) och då vårt 

stickprov representerar den friskare andelen av vårdtagare på äldreboenden bidrar detta 

troligen till att signifikanta samband uteblir. Likväl har kognitiv förmåga kopplats samman 

med tandstatus i studier av bland andra Miura et al. (2003) och Ono et al. (2003), men i denna 

studie saknas signifikanta samband även inom detta område. 

Enligt Fucile et al. (1998) och Yoshikawa et al. (2006) har tandstatus inverkan på tugg- 

och sväljförmågan, där egna tänder innebär bäst resultat. I denna studie ses inga signifikanta 

samband mellan tandstatus och resultat på NOT-S eller SSA och vi kan heller inte urskilja 

några tendenser. 

Flera olika sjukdomar kan orsaka dysfagi och då dessa sjukdomar har förekommit hos 

deltagarna har de noterats. Neurologiska sjukdomar har rapporterats ha samband med hög 

förekomst av dysfagi då sensoriken ofta är nedsatt (Ding & Logemann, 2008) men likväl har 

få av deltagarna med neurologisk diagnos i föreliggande studie uppvisat dysfagi. En 
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förklaring till detta kan vara att till exempel en stroke kan drabba olika delar av hjärnan och 

därmed ge olika mycket sensoriskt och motoriskt bortfall (Logemann, 1998) eller att 

självläkningen av dysfagi efter stroke är hög (Nilsson et al., 1998). Vid inhämtande av 

diagnoser exkluderades de sjukdomar som med stor sannolikhet ej påverkar ät- och 

sväljförmågan negativt då de förekommer isolerat. Möjligen kan även några av dessa 

diagnoser förvärra eller orsaka dysfagi men då i kombination med en annan sjukdom. Ur 

denna synvinkel är så gott som samtliga deltagare i denna studie multisjuka men endast någon 

av deras diagnoser tros ha direkt påverkan på ät- och sväljförmågan. Inga av deltagarna i 

studien hade tidigare historia av pneumonier. 

De flesta deltagarna i studien har ett högt antal stående läkemedel (medelvärde 7,4) och 

flera av dessa ingår i läkemedelsgrupper som anses ha påverkan på salivutsöndring eller 

centrala nervsystemet och därmed i förlängningen även potential att påverka sväljförmågan. 

Trots detta är det få av våra deltagare som uppvisar faktiska funktionella nedsättningar, även 

om självupplevd muntorrhet i hög grad rapporteras vid testning med NOT-S. Inga signifikanta 

samband ses mellan antal läkemedel och resultat på NOT-S eller SSA. 

Av de 60 deltagarna i denna studie uttrycker ingen direkta besvär som vi kan relatera till 

inskränkningar i livskvalitet på grund av problem med att äta eller svälja. Det är dock möjligt 

att vissa deltagare skulle uttrycka sådana besvär om de konfronteras med en riktad fråga 

angående deras livskvalitet kopplad till matsituation. I takt med att förmågor gradvis 

försämras med ökande ålder (Dehlin & Rundgren, 2007) gör varje individ troligen spontana 

kontinuerliga anpassningar för att möta kraven i den nuvarande situationen. 

Många äldre kan under den sista tiden i hemmet ha svårt att nutriera sig tillräckligt och 

ofta ses därför viktuppgång efter inflytt till särskilt boende. Denna viktuppgång kan bero på 

att man på äldreboendet får regelbundna måltider med bra näringsvärden (Christensson, Ek & 

Unosson, 2001) vilket skulle kunna förklara varför inga deltagare i studien uppvisat 

viktnedgång. 

Klinisk relevans 

I föreliggande studie har kombinationen NOT-S, SSA och pulsoximetri använts för att 

identifiera oral och faryngeal/laryngeal dysfagi. Det är en enkel metod som tolererats väl i den 

undersökta populationen. Även övrig vårdpersonal som undersköterskor och sjuksköterskor 

kan använda metoden för att identifiera vårdtagare i behov av logopedkontakt. 

En oralmotorisk bedömning ingår i princip alltid vid en klinisk sväljningsbedömning 

men tillvägagångssättet kan skifta mellan olika logopeder. För att kunna jämföra bedömningar 
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av olika utförare är NOT-S ett bra verktyg som dessutom är normerat. SSA är ett etablerat 

protokoll med standardiserad bolusstorlek som går att utföra med olika konsistenser. Dels går 

det att använda i en screening utförd av vårdpersonal och dels kan det användas av logopeder 

som en del av vidare utredning.  

Då tre deltagare med dysfagi eller misstänkt dysfagi upptäcktes med hjälp av 

pulsoximetri utöver dem som upptäcktes med SSA anser vi att pulsoximetern tillför ett visst 

värde i utredningsförfarandet. Även om det är få deltagare som identifierats med denna metod 

är det viktigt att fånga upp tysta aspiratörer som ej ger utslag vid traditionella sväljnings-

bedömningar för att därmed ha möjlighet att undvika pneumonier. 

NOT-S, SSA och pulsoximetri utgör i kombination en relativt heltäckande och 

noggrann screening vilket är värdefullt för identifiering av individer i behov av vidare 

utredning. 

Slutsats 

Förekomsten av dysfagi och misstänkt dysfagi är i denna studie 40 %. Inga signifikanta 

samband framkommer mellan dysfagi och de undersökta parametrarna ålder, kön, MMT-

resultat, antal läkemedel, sjukdomsdiagnos, tandstatus och vikt. En klinisk sväljnings-

bedömning enligt SSA, eventuellt i kombination med pulsoximetri, samt NOT-S är ett bra 

första alternativ för att genomföra screening och upptäcka individer i behov av vidare 

utredning. Metoden bör dock kombineras med fler konsistenser och eventuell 

måltidsobservation för en säkrare och mer effektiv bedömning. För ett bra omhändertagande 

av denna patientgrupp bör logopeden ingå i arbetslaget kring dessa individer även ute i 

kommunen. 

Framtida studier 

Förslag på framtida studier är att genomföra en liknande studie på samtliga vårdtagare som 

bor på äldreboenden, oavsett kognitiv förmåga, för att få ett mer rättvisande resultat av 

förekomst av dysfagi i denna population. För att få ytterligare underlag för bedömning skulle 

fler konsistenser eller måltidsobservation kunna inkluderas. Likväl vore en jämförande studie 

mellan förekomsten av dysfagi på äldreboenden, demensboenden, sjukhem och inom 

hemtjänsten av intresse. En klinisk sväljningsbedömning i kombination med fiberendoskopisk 

undersökning av sväljning skulle kunna säkerställa förekomst av faryngeal dysfagi och 

aspiration, inklusive tyst aspiration, bland dessa vårdtagare. Ytterligare ett förslag på framtida 

studie är att formellt undersöka konsekvenserna av dysfagi med fokus på livskvalitet. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev till enhetschef/verksamhetschef  

Logopedprogrammet, Linköpings Universitet                    Linköping xxx 

  

Vi är två studenter som läser termin 8 på logopedprogrammet vid Linköpings universitet. 

Under vt -09 skriver vi D-uppsats på 30 hp. Vi kommer att genomföra en studie där vi 

kartlägger förekomsten av dysfagi på äldreboenden i Linköping. Studien syftar till att se hur 

vanligt det är med sväljsvårigheter bland de boende. Detta innebär att vi kommer att 

genomföra kliniska sväljningsbedömningar där olika konsistenser testas. För att öka 

säkerheten i vår bedömning kommer en pulsoximeter användas under momentet. I samband 

med detta görs även en kortare oralmotorisk undersökning. Bedömningen kommer att 

genomföras på den boendes avdelning och beräknas ta ca 30- 40 minuter och kommer inte att 

kräva närvarande personal. 

 

Urvalet av deltagare kommer att grundas på en bedömning av den allmänna kognitiva nivån 

samt förmågan att följa uppmaningar. Detta kommer att testas med ett Mini Mental Test 

(MMT). Varje deltagare får, utöver Ert generella godkännande för boendet, ge sitt 

medgivande till medverkan i studien. I de fall där sväljningssvårigheter föreligger skulle vi 

vilja ta del av deltagarens medicinlista, eftersom vissa läkemedel kan inverka på 

sväljförmågan, samt de boendes viktkurva det senaste halvåret. De uppgifter som kommer att 

sparas och redovisas i uppsatsen är deltagarens ålder, kön samt eventuell neurologisk diagnos. 

Eventuellt kommer även mediciner samt vikt redovisas. 

 

I de fall där sväljningssvårigheter identifieras kommer rekommendation om ytterligare 

utredning att ges.  

 

Ert godkännande till medverkan i studien omfattar: 

 att Ni godkänner att Ert äldreboende deltar i studien. 

 att vi får komma till boendet och utföra MMT, sväljningsbedömning samt 

oralmotorisk undersökning på de individer som själva godkänt deltagande i studien. 

 att vi får tillgång till deltagarnas medicinlistor samt viktkurva. 

 att vi får redovisa deltagarnas ålder, kön och eventuell neurologisk diagnos i 

uppsatsen. 

 

Äldreboendet och deltagarna kommer att förbli anonyma under hela studien. Har Du frågor är 

Du välkommen att höra av dig.  

 

Josefin Helldén, tel: xxx, mail: xxx 

Ellinor Sjölund, tel: xxx, mail: xxx 

 

Handledare: Anita McAllister, Docent och programansvarig, mail: xxx 



 

Kartläggning av förekomst av dysfagi hos boende på äldreboenden 
i Linköping. 
 
Ert godkännande till medverkan i studien omfattar: 

 att Ni godkänner att Ert äldreboende deltar i studien. 

 att vi får komma till boendet och utföra MMT, sväljningsbedömning samt 

oralmotorisk undersökning på de individer som själva godkänt deltagande i studien. 

 att vi får tillgång till deltagarnas medicinlistor samt viktkurva. 

 att vi får redovisa deltagarnas ålder, kön och eventuell neurologisk diagnos i 

uppsatsen. 

 

 

Undertecknad har tagit del av informationen och ger sitt godkännande till att 

äldreboendet deltar i studien. 

 

 

Namnteckning 

 

_______________________________________________________________ 
Namnförtydligande och titel 
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Äldreboendets namn 
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Ort och datum 
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Informationsbrev till deltagare  xxx 

Vi är två studenter som läser termin 8 på logopedprogrammet vid Linköpings 

universitet. Under denna termin skriver vi vår avslutande uppsats. Vi kommer 

att göra en undersökning av hur vanligt det är att personer som bor på 

äldreboenden har svårt att svälja vatten eller mat. 

För att göra detta behöver vi undersöka ett antal personer över 65 år när de 

sväljer en liten mängd vatten samtidigt som en klämma på fingret registrerar 

puls och syrehalt i blodet. Vi undersöker också känsel och rörlighet i mun och 

ansikte. Allt detta gör vi hemma hos Dig på Ditt rum eller någonstans i närheten 

på Ditt boende. Undersökningen tar totalt cirka 30 minuter. 

För att Du ska kunna delta inleder vi med två kortare tester med uppgifter där 

Du förväntas följa instruktioner och svara på frågor. Deltagande i studien kräver 

ett visst antal uppfyllda poäng på dessa test. Vi behöver också Ditt tillstånd att 

inhämta information från personalen på Ditt boende om hur många mediciner 

Du tar och vilken sorts medicin det är. Dessutom behöver vi få information från 

personalen om Din viktkurva det senaste halvåret. 

I uppsatsen redovisas data främst på gruppnivå. Det som kommer att redovisas 

är Dina testresultat, Din ålder, om Du är man eller kvinna och om Du har någon 

sjukdom sedan tidigare som kan påverka hjärna eller nervsystem. Även 

uppgifter om mediciner och vikt kan komma att redovisas i uppsatsen. Om vi 

finner det nödvändigt för studien kan även vissa data komma att redovisas på 

individnivå, men givetvis helt anonymt. Alla uppgifter kommer att arkiveras på 

Logopedprogrammet i fem år. 



 

Ditt godkännande till medverkan i studien omfattar: 

 att Du godkänner Ditt deltagande. 

 att vi får komma hem till Dig och genomföra undersökningen. 

 att vi får veta av personalen hur många och vilka mediciner Du äter samt 

Din vikt. 

 att Du godkänner att uppgifterna redovisas i uppsatsen. 

 

Du kommer att vara anonym under hela studien. Enbart vi som utför studien 

samt vår handledare kommer att ha möjlighet att koppla Dina testresultat samt 

övriga insamlade uppgifter till Dig som individ. Du kan när som helst välja att 

avbryta Ditt deltagande i studien. Har Du frågor får du gärna höra av dig.  

 

Josefin Helldén, tel: xxx, mail: xxx 

Ellinor Sjölund, tel: xxx, mail: xxx 

 

Handledare: Docent Anita McAllister, mail: xxx 
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Ditt godkännande till medverkan i studien omfattar: 

 att Du godkänner Ditt deltagande. 

 att vi får komma hem till Dig och genomföra undersökningen. 

 att vi får veta av personalen hur många och vilka mediciner Du äter samt 

Din vikt. 

 att Du godkänner att uppgifterna redovisas i uppsatsen. 

 

Undertecknad har tagit del av informationen och ger sitt godkännande till 

deltagande i studien: 

 

 

Namnteckning  

 

_______________________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande  
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Ort och datum 

 

_______________________________________________________ 
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Statistiska beräkningar för variablerna dysfagi, kön, ålder, SSA, NOT-S, 

MMT, antal läkemedel, sjukdomsdiagnos och tandstatus 

 

Chi2test 

Dysfagi och kön 

   Kön 

Total    man kvinna 

Dysfagi  

(inkl. misstänkt) 

nej Count 9 27 36 

Expected Count 9,6 26,4 36,0 

Std. Residual -,2 (n.s) ,1 (n.s)  

ja Count 7 17 24 

Expected Count 6,4 17,6 24,0 

Std. Residual ,2 (n.s) -,1 (n.s)  

Total Count 16 44 60 

Expected Count 16,0 44,0 60,0 

 

 

Dysfagi och ålder 

   Ålder 

Total    under 86 över 86 

Dysfagi 

(inkl. misstänkt) 

nej Count 16 20 36 

Expected Count 15,0 21,0 36,0 

Std. Residual ,3 (n.s) -,2 (n.s)  

ja Count 9 15 24 

Expected Count 10,0 14,0 24,0 

Std. Residual -,3 (n.s) ,3 (n.s)  

Total Count 25 35 60 

Expected Count 25,0 35,0 60,0 

 



 

 

Spearman ρ 

 

Korrelation mellan MMT-resultat, NOT-S (=oral dysfagi) och antal läkemedel 

   MMT NOT-S Läkemedel 

Spearman's rho MMT Correlation Coefficient 1,000 -,062 -,065 

Sig. (2-tailed) . ,638 (n.s) ,621 (n.s) 

N 60 60 60 

NOT-S Correlation Coefficient -,062 1,000 ,039 

Sig. (2-tailed) ,638 (n.s) . ,768 (n.s) 

N 60 60 60 

Läkemedel Correlation Coefficient -,065 ,039 1,000 

Sig. (2-tailed) ,621 (n.s) ,768 (n.s) . 

N 60 60 60 

 

 

Korrelation mellan dysfagi och sjukdomsdiagnos 

   Dysfagi (inkl. 

misstänkt) 

Sjukdoms-

diagnos 

Spearman's rho Dysfagi 

(inkl. misstänkt) 

Correlation Coefficient 1,000 -,021 

Sig. (2-tailed) . ,875 (n.s) 

N 60 60 

Sjukdomsdiagnos Correlation Coefficient -,021 1,000 

Sig. (2-tailed) ,875 (n.s) . 

N 60 60 

 

 

Korrelation mellan MMT-resultat och resultat på SSA (=faryngeal dysfagi) 

   SSA MMT 

Spearman's rho SSA Correlation Coefficient 1,000 -,059 

Sig. (2-tailed) . ,657 (n.s)  

N 60 60 

MMT Correlation Coefficient -,059 1,000 

Sig. (2-tailed) ,657 (n.s) . 

N 60 60 



 

 

Korrelation mellan MMT-resultat, tandstatus och NOT-S (=oral dysfagi) 

   MMT Tandstatus NOT-S 

Spearman's rho MMT Correlation Coefficient 1,000 ,198 -,062 

Sig. (2-tailed) . ,129 (n.s) ,638 (n.s) 

N 60 60 60 

Tandstatus Correlation Coefficient ,198 1,000 -,025 

Sig. (2-tailed) ,129 (n.s) . ,847 (n.s) 

N 60 60 60 

NOT-S Correlation Coefficient -,062 -,025 1,000 

Sig. (2-tailed) ,638 (n.s) ,847 (n.s)  . 

N 60 60 60 

 

 

Korrelation mellan dysfagi, tandstatus och antal läkemedel 

   

Tandstatus 

Dysfagi (inkl. 

misstänkt) Läkemedel 

Spearman's rho Tandstatus Correlation Coefficient 1,000 -,035 -,125 

Sig. (2-tailed) . ,792 (n.s) ,341(n.s) 

N 60 60 60 

Dysfagi Correlation Coefficient -,035 1,000 ,123 

Sig. (2-tailed) ,792 (n.s) . ,347 (n.s) 

N 60 60 60 

Läkemedel Correlation Coefficient -,125 ,123 1,000 

Sig. (2-tailed) ,341 (n.s) ,347 (n.s) . 

N 60 60 60 

 



 

 

Korrelation mellan dysfagi och MMT-resultat 

   Dysfagi (inkl. 

misstänkt) MMT 

Spearman's rho Dysfagi 

(inkl. misstänkt) 

Correlation Coefficient 1,000 -,089 

Sig. (2-tailed) . ,498 (n.s) 

N 60 60 

MMT Correlation Coefficient -,089 1,000 

Sig. (2-tailed) ,498 (n.s) . 

N 60 60 

 

 


