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SAMMANFATTNING  

Bland den äldre befolkningen är det relativt vanligt med någon form av sväljsvårigheter, dysfagi. 

Tidigare studier har visat att mellan 30 och 70 procent av boende inom äldreomsorgen har 

sväljbesvär. I dagsläget har de flesta äldreboenden i Östergötland inte tillgång till logoped. I 

föreliggande studie användes metoden Single Subject Experimental Design med upplägget ABB. 

Flera måltidsobservationer utfördes på de två deltagarna. I dessa observationer studerades tecken 

på s såsom hostningar, rosslingar, upprepade sväljningar och trögutlöst sväljreflex. Pulsoximeter 

användes för att öka säkerheten i mätningarna. I interventionsfaserna hölls två föreläsningar om 

dysfagi för personalen på det berörda äldreboendet. Syftet var att undersöka huruvida dessa 

föreläsningar förbättrade deltagarnas sväljförmåga. Dysfagi fanns hos båda deltagarna, dock med 

olika slags symtom. Personalen på boendet konsistensanpassade viss mat som primärt 

sväljfrämjande åtgärd redan innan studiens början. När detta utfördes hade det en positiv effekt 

hos båda deltagarna i form av färre tecken på dysfagi vid måltidsobservationerna. Vid 

föreläsningarna var deltagarantalet lågt, vilket kan ha bidragit till att ingen markant förändring 

hos deltagarna kunde observeras. Det kan konstateras att ett interventionsupplägg i form av 

två föreläsningar inte är tillräckligt för att göra skillnad när det gäller dysfagi. Tydligt är dock att 

behovet av kunskap om dysfagi på äldreboenden är stort. 

 
Nyckelord: Dysfagi, sväljsvårigheter, äldreboende, utbildning, Single Subject Experimental 

Design 
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INLEDNING 

Dysfagi tillhör i viss mån det normala åldrandet hos människan. Det kan bland annat leda 

till sänkt allmäntillstånd, aptitpåverkan och lunginflammation. Det har tidigare konstaterats att 

dysfagi är vanligt förekommande på äldreboenden, trots att det är relativt enkelt att förebygga om 

man har kunskap om dessa svårigheter. Enligt E. Turesson Muhrman (personligt samtal, mars 

2009) är det numera relativt efterfrågat att logopeder föreläser om dysfagi på äldreboenden. Vi 

ville därför undersöka om, och hur, dysfagi kan förebyggas och lindras med hjälp av utbildning 

av personalen på äldreboendena inom ämnet dysfagi.   

BAKGRUND  

Normal sväljning 

     Sväljningen i sig är en komplex process som involverar flertalet muskler och nerver, bland 

annat fem kranialnerver. En normalfungerade sväljningsprocess är både reflexstyrd och 

viljemässigt styrd och kontrolleras av sväljningscentrum som sitter i hjärnstammen. I 

sväljningssammanhang brukar begreppet bolus användas, vilket syftar på födan som intas i form 

av en tugga. Vanligen delas sväljningen in i fyra olika faser; den preorala fasen, den orala fasen, 

den faryngeala fasen och den esofageala fasen. Den preorala fasen innefattar transport av föda till 

munnen och den orala fasen sker i munnen tills dess att bolus når mjuka gommen. Den 

faryngeala fasen inträffar från mjuka gommen ned till matstrupen där den esofageala fasen tar vid 

(Svensson, 2008a). Eftersom sväljningen och andningen samsas om samma utrymme i övre 

luftvägarna kräver sväljningsprocessen att andningen upphör just under sväljningen. Flera 

automatiska skyddsreflexer aktiveras vid sväljningen för att säkra en trygg passage av bolus till 

matstrupen. Mjuka gommen sluter uppåt för att förhindra att bolus når näshålan medan 

struphuvudet höjs och både stämband och fickband sluter ihop samtidigt som struplocket lägger 

sig över ingången till luftstrupen (Logemann, 1998). 

Dysfagi 

     En grundläggande definition av dysfagi är ”svårigheter att svälja”. Dessa svårigheter 

inbegriper alla slags konsistenser av föda, vätskor och även saliv (Murry & Carrau, 2006). ”Till 

dysfagi räknas framförallt sådana svårigheter som beror på nedsatt förmåga att hantera och 

förflytta bolus från mun till magsäck, till följd av avvikande motorik, känsel och koordination” 
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(Svensson, 2008b, s. 493). Man delar in olika typer av dysfagi på samma sätt som man 

kategoriserar de olika faserna vid normal sväljning. Dessa olika typer av dysfagi betecknas 

således; preoral dysfagi, oral dysfagi, faryngeal dysfagi och esofageal dysfagi (Murry & Carrau, 

2006). En felsväljning kan få mer eller mindre allvarliga konsekvenser. Vid en så kallad retention 

ligger rester av bolus kvar i svalget eller i munhålan efter avslutad sväljning. Regurgitation 

däremot innebär att bolus når ned i matstrupen och vidare ned i magsäckan, för att sedan flöda 

upp i svalget igen. Om bolus däremot når struphuvudet men inte passerar vidare kallas det för 

penetration. Oftast återfinns då rester av bolus på stämbanden eller i hålrummen kring dessa. Vid 

en total felsväljning når bolus nedanför stämbandsnivå och passerar in i luftstrupen. Detta kallas 

aspiration, och den vanliga reaktionen på detta är hostningar. Vid en tyst aspiration uppvisas 

inga tecken på felsväljning i form av till exempel hostningar. Födan som når lungorna kan då 

leda till en aspirationspneumoni, vilket är en lunginflammation orsakad av födan som når 

lungorna (Cichero, 2006). Vid regurgitation kan bolus som nått magsäcken, och därmed blandats 

med magsyra, flöda upp igen och aspireras ned i lungorna, vilket leder till en så kallad kemisk 

aspiration som kan vara mycket farlig för individen (Drinka & Crnich, 2005). 

      Dysfagi kan även leda till allvarliga konsekvenser i form av uttorkning, malnutrition och 

viktminskning. Förutom dessa fysiska konsekvenser ger dysfagi även påverkan på individens 

psykiska välbefinnande och sociala interaktionsmöjligheter (Murry & Carrau, 2006). Upprepade 

felsväljningar kan leda till rädsla för att svälja, vilket i sin tur gör att själva 

sväljningsproblematiken förvärras (Westergren, 2003). I en studie som undersökte livskvalitet 

relaterat till dysfagi (Farri, Accornero & Burdese, 2007) fann man att personer med dysfagi 

tenderar att isolera sig själva och inte våga äta ute i sociala sammanhang. Många drabbade ansåg 

också att de hade fått ett minskat intresse för såväl mat som för själva matsituationen. Det 

konstaterades i studien att dysfagi kan ha en negativ inverkan på såväl livskvalitet som 

självförtroende. 

 
 Orsaker och förekomst 

      Dysfagi kan bero på många olika tillstånd. Vanligast är att dysfagi uppträder efter en stroke 

eller en neurologisk sjukdom, men dysfagi kan också sättas i samband med degenerativa 

sjukdomar, tumörer i huvudhalsregionen, infektioner, läkemedelsbehandling, missbildningar 

samt trauma (Svensson, 2008b). Andra orsaker kan vara illasittande tandproteser, dålig 

munhygien, muntorrhet eller felfunktion i matstrupen, till exempel bråck i övre magmunnen 
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(Engberg & Gudmundsson, 1986). Även åldrandet i sig medför förändringar i sväljförmåga. Med 

stigande ålder följer förändringar i både sensorik, motorik och salivproduktion, vilket fördröjer 

den normala sväljningsfasen. Både den orala och den faryngeala fasen tar betydligt längre tid att 

utföra vid hög ålder (Logemann 1998). Förekomsten av dysfagi är ungefär 6 % hos Sveriges 

vuxna befolkning. Av dessa beräknas 1-2 % lida av svår dysfagi (Svensson, 2008b).  

Symtom   

     De vanligaste symtomen på dysfagi är att måltiden tar längre tid än normalt, som är max 30 

minuter. Även förekomst av hostningar och/eller harklingar samt känslan av att ha mat kvar i 

strupen är viktiga symtom (Cichero, 2006). Hostningar, harklingar och även nysningar beror på 

att bolus antingen har lagt sig på stämbanden eller glidit upp i näshålan och därmed orsakat 

irritation på slemhinnorna, vilket även kan yttra sig i form av en rosslig eller hes röst (Nelson, 

Stemple, Merrill & Thomas, 2007). 

      En bidragande orsak till dysfagi kan vara minskad eller ökad salivproduktion, vilket yttrar sig 

i form av läckage ur munhåla, ökad slemproduktion och muntorrhet. En minskad salivproduktion 

gör det svårt att svälja bolus eftersom saliven alltid blandas med bolus i munnen för att kunna 

glida bättre genom svalg och matstrupe. Minskad salivproduktion kan även märkas i form av 

upprepade sväljningar av bolus. En otydlig höjning av struphuvudet i samband med sväljning kan 

tyda på att den skyddande mekanismen i form av struphuvudets höjning inte fungerar, och ökar 

därmed risken för att bolus ska tränga ner på stämbandsnivå. En oklar feber kan vara ett tecken 

på lunginflammation, och en lunginflammation kan i sin tur vara orsakad av föda som har trängt 

ända ner i lungorna (Murry & Carrau, 2006). 

     Det är viktigt att vara observant på en eventuell viktnedgång, som kan tyda på att individen 

inte får i sig tillräckligt med näring (Svensson, 2008b). Ett viktigt psykosocialt symtom är 

isolering och en tendens att undvika att äta med andra personer (Farri et al., 2007).  

Utredning  

     En patient med misstänkt dysfagi kan behöva genomgå tre olika typer av utredningar; en 

etiologisk undersökning, en funktionsundersökning av sväljningen samt en terapeutisk 

sväljningsbedömning. Dessa utredningar har olika syften. Med en etiologisk undersökning avser 

man ställa en medicinsk diagnos. För att beskriva sväljningsförmågan görs en 

funktionsundersökning som till exempel kan innebära en testmåltid, videoradiografi eller 
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endoskopiundersökning. En terapeutisk sväljningsbedömning utförs för att kunna fastställa den 

direkta fysiologiska orsaken, men även för att på olika sätt påverka sväljfunktionen (Svensson, 

2008b).  

     Under måltidsobservation av personer med dysfagi bör man studera sittposition och 

sittställning, hantering av maten på tallriken, transport av maten till munnen, öppning och/eller 

stängning av munnen, hantering av mat i munnen (t.ex. tuggning, läckage och hamstring), 

sväljning och matkonsumtion (Westergren, Unosson, Ohlsson, Lorefält & Hallberg, 2002).  

     I en studie (Splaingard, Hutchins, Sulton & Chaudhuri, 1988) med 43 deltagare undersöktes 

förekomsten av aspiration med hjälp av videofluoroskopi. Resultatet visade att 40 procent av 

deltagarna aspirerade minst en konsistens. Vid en bedsidebedömning av samma deltagare 

upptäcktes aspirationen hos endast 18 individer, det vill säga hos 42 procent av de som hade 

aspirerat vid videofluoroskopiundersökningen. Ett sätt att undersöka en eventuell förekomst av 

aspiration i samband med dysfagi är att använda en pulsoximeter som mäter puls och saturation, 

det vill säga syresättning i blodet. Studier (Collins & Bakheit, 1997; Lim et al., 2001) menar att 

en minskning av saturationen med över 2 procent kan vara en indikation på aspiration. Vissa 

studier (Harrington et al., 1998; Smith, Logemann, Colangelo, Rademaker & Pauloski, 1999)                 

visar på ett samband mellan ökad ålder och tyst aspiration.  

 Behandling och åtgärder 

     Syftet med dysfagibehandling är att patienten ska kunna äta så naturligt, effektivt och säkert 

som möjligt. Behandlingen kan både vara direkt, till exempel kompensatoriska åtgärder, och 

indirekt med fokus på till exempel träning av sväljförmågan, motorik och sensorik. 

Dysfagibehandlingen bör fokuseras på hur patienten ska nutriteras och hur patientens 

sväljningssvårigheter ska behandlas (Svensson, 2008b). 

      Eftersom logopedisk behandling av dysfagi innehåller både råd och rekommendationer kan 

det vara svårt för personer med dysfagi som även har en kognitiv nedsättning att följa dessa 

sväljrekommendationer (Cook & Kahrilas, 1999). Det kan även vara så att individen själv inte är 

medveten om att han eller hon har dysfagi (Parker et al., 2004), vilket innebär att ansvaret för att 

följa sväljrekommendation från logopeden till stor del ligger hos omvårdnadspersonalen (Low, 

Wyles, Wilkinson & Sainsbury, 2001; Parker et al., 2004). 

      Enligt en reviewstudie som studerade behandlingsmetoder för dysfagi med syfte att minska 

aspirationspneumonier visade det sig ha mest vetenskapligt stöd att modifiera dryck och 
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matkonsistenser (Cook & Kahrilas, 1999). Flera studier visar att även energi och vakenhet är 

påverkande faktorer för sväljförmågan (Westergren, Karlsson, Andersson, Ohlsson & Hallberg, 

2001; Westergren et al., 2002). 

      Vid en måltid finns det flera faktorer som kan underlätta för personer med dysfagi, som till 

exempel att behålla en huvud- och bålstabilitet som är så upprätt som möjligt för att minimera 

risken för att bolus fastnar någonstans på vägen. Det är även viktigt att bibehålla en god 

munhygien och se till att inga matrester ligger kvar i munhålan efter avslutad måltid, då det finns 

en risk att dessa rester senare glider ner i luftstrupen (Cichero, 2006). Detta kan man också 

försöka åtgärda genom att dricka mellan tuggorna och på så sätt skölja ner eventuella rester i 

munhålan, förutsatt att dryck går bra att svälja. För att minska risken för att ta för stora tuggor 

kan en mindre sked användas, vilket underlättar både för bearbetningen i munnen och för 

sväljningen (Cichero, 2006). Om individen har tandprotes är det viktigt att se till att denna sitter 

fast ordentligt för att hanteringen av bolus i munhålan ska kunna ske problemfritt (Andersson, 

2003). 

Den åldrande människan 

     I takt med att människan blir äldre förändras hennes kropp, både fysiologiskt och 

psykologiskt. Till de fysiologiska förändringarna hör minskad elasticitet i hud och muskler som i 

sin tur leder till påverkan på mer eller mindre alla organ. Syreupptagningsförmågan och 

hjärtkapaciteten minskar, likaså gör muskelmassan. Dessa förändringar innebär också att hjärnan 

får mindre syre än tidigare och att mentala prestationer blir svårare att utföra på grund av att 

hjärnan inte får lika stor energitillförsel som tidigare. Den största kognitiva förändringen under 

åldrandet sker på minnesnivå, men även språkligt och intellektuellt sker vissa omställningar 

(Dehlin & Rundgren, 2007). 

      Demenssjukdomar kan påverka sväljningen i form av sväljningsapraxi. Apraxi innebär en 

oförmåga att genomföra en rörelse trots att de fysiska förutsättningarna för rörelsen är intakta. 

Vid sväljningsapraxi innebär detta att den viljestyrda delen av sväljningen inte utförs lika fort och 

smidigt som tidigare och sväljningen tar därmed betydligt längre tid (Fagius & Aquilonius, 2006; 

Cichero, 2006). Den minskade elasticiteten i hud och muskler i kombination med minskad 

salivproduktion gör att oralmotoriska svårigheter och dysfagi är relativt vanligt förekommande 

hos den åldrade befolkningen (Dehlin & Rundgren, 2007). Slemhinnorna i hela kroppen blir 

tunnare i takt med stigande ålder, vilket påverkar mun, svalg och matstrupe (Westergren, 2003). 
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Dysfagi på äldreboenden 

     I tidigare studier har det konstaterats att förekomsten av dysfagi hos personer på äldreboenden 

är mellan 30 och 70 procent (Kumlien & Axelsson, 2002; Sandin, 2005; Murry & Carrau, 2006; 

Helldén & Sjölund, 2009). Enligt Westergren (2003) behövs det mer kunskap om ätsvårigheter 

inom äldreomsorgen för att kunna upptäcka dessa problem och vidta relevanta åtgärder. I en 

studie av Kumlien och Axelsson (2002) beskrev sjuksköterskor på äldreboende hur de ibland 

brukade konsistensanpassa maten för patienterna med dysfagi och menade att de ofta prövade sig 

fram. Ingen av de intervjuade sjuksköterskorna hade i samband med detta samarbetat med dietist 

eller logoped.  

Utbildning av omvårdnadspersonal 

      I en litteraturstudie utförd på uppdrag av Socialstyrelsen (2010) undersöktes om utbildning i 

allmänhet av personal inom äldreomsorgen gav någon effekt hos de äldre. I studien konstaterades 

att dessa utbildningar leder till ökad kunskap och förbättrade färdigheter hos personalen, men mer 

sällan till en förändring i attityder och arbetssätt. Arbetssätt som däremot gav resultat för både 

personal och boende var praktiska övningar i kombination med handledning och återkoppling. En 

annan viktig faktor var om ledning och organisation visade tydligt stöd för utbildningen 

(Socialstyrelsen 2010).  

SYFTE 

     Syftet med föreliggande studie var att undersöka om två individer på äldreboende förbättrades 

avseende sväljförmåga efter utbildning om dysfagi riktad till personalen. 

METOD 

Pilotstudie 

     Först genomfördes en pilotstudie, i vilken fem personer boende på ålderdomshem testades 

med avseende på sväljfunktion, oralmotorik och kognition. Sväljfunktionen testades genom en 

bedsidebedömning där deltagaren fick svälja olika konsistenser (vatten, nyponsoppa, kräm och 

kex) med en pulsoximeter fäst vid fingret. Oralmotoriken undersöktes med hjälp av NOT-S och 

den kognitiva nivån med hjälp av Mini Mental Test (MMT). Efter pilotstudien konstaterades att 

ett annat upplägg kunde ge motsvarande resultat och dessutom vara mindre krävande för 

deltagarna. Bedsidebedömningen ersattes av måltidsobservationer, som ansågs mer tillförlitliga 
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eftersom de ger en mer omfattande bild av individens sväljförmåga. En måltidsobservation ger 

även personalen tillfälle att utföra sväljbefrämjande åtgärder. NOT-S och MMT exkluderades då 

det ansågs vara för krävande för deltagarna. Pulsoximetrin bedömdes som tillförlitlig och lätt att 

använda och fick därför finnas kvar i studien.  

Urval 

     Äldreboenden söktes genom Linköpings och Norrköpings kommuners hemsidor. 

Telefonkontakt med enhetscheferna upprättades och muntlig information om studien gavs. Ett 

muntligt godkännande från enhetschefen erhölls via telefon, och därefter gavs ett skriftligt 

godkännande vid ett första möte. Samtycke från enhetschef erhölls för ett boende. Enhetschefen 

valde tillsammans med berörd personal ut de individer som ansågs kunna medverka i studien, 

med kriteriet att dessa skulle ha någon form av problem med sväljningen. Fyra potentiella 

deltagare  fick muntlig och skriftlig information om studien och tre av dessa medgav sitt 

samtycke till att delta. Inklusionskriterier för att delta i studien var att personen skulle vara över 

65 år, bo på äldreboende samt ha svårigheter med sväljningen. Ett exklusionskriterium var att 

deltagarna inte enbart skulle äta flytande föda. Två personer valdes ut att delta i studien, en utan 

kognitiva svårigheter och en med känd demenssjukdom. Denna spridning ansågs vara 

representativ för äldreomsorgen. 

Deltagare 

     Deltagare 1, hädanefter kallad  D1, är en kvinna i 80-årsåldern med konstaterad 

demenssjukdom. D1 är rullstolburen och personalen assisterar och matar henne vid alla måltider. 

Hon har även tandprotes. Deltagare 2, hädanefter kallad D2, är en kvinna i 90- årsåldern utan 

demenssjukdom. D2 både lägger upp mat och äter helt själv.  

Genomförande 

      Metoden Single Subject Experimental Design (SSED) valdes med upplägget ABB-design. 

Single Subject Experimental Design är en metod som används för att observera om skillnad 

förekommer mellan ursprungsläge, A-fas, och interventionsfas, B-fas. Varje försöksperson är sin 

egen kontroll och det är den egna individens utveckling som mäts (Zhan & Ottenbacher, 2001).      

      A-fasen utgjordes av baslinjen, B�-fasen den första interventionsperioden och B�-fasen 

utgjorde den andra interventionsperioden. Baslinjen innehöll tre mätpunkter för att ge 
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information om variation och riktning, vilket det finns stöd för i litteraturen (Barlow, Nock & 

Hersen, 2009). 

     Bedömningsprotokollen och föreläsningarna som nämns nedan beskrivs utförligare under 

respektive rubrik efter fasbeskrivningarna. 

      Måltiderna som observerades var lunch vid nio tillfällen och middag vid två tillfällen (tillfälle 

B� obs 4 och B2 obs 8 i figuren nedan).  

 

Figur 1: Metodförfarande   

 
 

A+ = A-fas: baslinje, mer omfattande måltidsobservation inkluderande 
Måltidsobservation, Tecken på dysfagi och Utförda åtgärder samt 
pulsoximetrimätning 
A = A-fas: baslinje: Tecken på dysfagi och Utförda åtgärder 
U� = Utbildning del 1: Information 
B� = B�-fas: interventionsfas, Tecken på dysfagi och Utförda åtgärder  
U� = Utbildning del 2: Åtgärder 
B� = B�-fas: interventionsfas, Tecken på dysfagi och Utförda åtgärder 
B�+ = B�-fas: interventionsfas, mer omfattande måltidsobservation inkluderande 
Måltidsobservation, Tecken på dysfagi och Utförda åtgärder samt 
pulsoximetrimätning 

Fas A 

     Under A-fasen observerades och mättes deltagarnas sväljförmåga vid måltidssituationer vid 

tre tillfällen för att uppnå en stabil baslinje. Det första mättillfället utgjordes av en 

måltidsobservation där ett kliniskt sväljbedömningsprotokoll, Tecken på dysfagi (se appendix 

C.1), användes för att konstatera tecken på dysfagi. Med syfte att studera hela måltidssituationen 

användes protokollet Måltidsobservation (se appendix D). Tillsammans med detta användes även 

en pulsoximeter under hela måltiden för att upptäcka eventuell aspiration. Personalens 

sväljfrämjande åtgärder nedtecknades i protokollet Utförda åtgärder (se appendix C.2). Därefter 

genomfördes ytterligare två måltidsobservationer där tecken på dysfagi samt eventuella 

sväljfrämjande åtgärder från personalens håll nedtecknades. Dessa tre observationer utgjorde A-

fasen och pågick under en veckas tid.  
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Fas B� 

     Personalen erhöll föreläsningen Information med innehåll om normal sväljningsfysiologi samt 

om felsväljning och risker med felsväljning. B�-fasen inleddes därefter med ytterligare 

måltidsobservationer där tecken på dysfagi samt eventuella åtgärder utförda av personal 

nedtecknades med hjälp av Tecken på dysfagi och Utförda åtgärder. B�-fasen pågick under en 

vecka och utgjordes av fyra mätningar.  

Fas B� 

     Personalen erhöll föreläsningen Åtgärder, som fokuserades på hur man upptäcker dysfagi, 

konkreta åtgärder, samt en diskussion kring ett fiktivt patientfall. Två filmer innehållande 

fiberendoskopisk sväljundersökning visades. B�-fasen pågick under en vecka och utgjordes av 

fyra mättillfällen, i form av måltidsobservationer där tecken på dysfagi samt eventuella åtgärder 

utförda av personal nedtecknades. Det sista observationstillfället var mer omfattande och innehöll 

förutom Tecken på dysfagi och Utförda åtgärder även Måltidsobservation och 

pulsoximetrimätning.  

Material och utrustning 

     För att bedöma deltagarnas sväljförmåga användes ett kliniskt sväljbedömningsprotokoll, 

Tecken på dysfagi (se appendix C.1), utarbetat av författarna. Personalens utförda åtgärder 

nedtecknades i Utförda åtgärder (se appendix C.2). Ett mer utförligt 

måltidsobservationsprotokoll, Måltidsobservation (se appendix D), utformat av Per Svensson, 

logoped vid Helsingborgs lasarett, användes vid den första respektive den sista observationen för 

att ge en mer omfattande helhetsbild. För att upptäcka eventuell aspiration användes en 

pulsoximeter av märket Nonin 8500. 

Bedömningsprotokoll 

     I protokollet Tecken på dysfagi nedtecknades hur många gånger som ett visst symptom 

framträdde. Symtomen var av antingen oral eller faryngeal karaktär, till exempel läckage ur 

mungipa, hostningar, harklingar, trögutlöst sväljning och förändrad röst. Det totala antalet 

gånger ett symptom förekom under en måltid räknades ut och sammanställdes för varje 

deltagare. I ett annat protokoll, Utförda åtgärder, bokfördes vilka åtgärder personalen vidtog 

inför eller under varje måltid. Dessa räknades ut poängvis, det vill säga en poäng per åtgärd, där 
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maxpoängen var åtta. Det som studerades i Utförda åtgärder var om radio och tv var avstängda, 

om sittställningen var upprätt och nära bordet, eventuell konsistensanpassad kost och 

förtjockningsmedel i dryck eller anpassat ätredskap (till exempel mindre sked). Ytterligare 

åtgärder var uppmaning att dricka mellan tuggorna, inspektion av munnen efter matrester och 

säkerställande av rak huvudposition. Samtliga dessa togs upp under föreläsningen Åtgärder.  

Föreläsningar 

     Personalen på det berörda äldreboendet erhöll en utbildning fördelad på två olika 

föreläsningar: Information och Åtgärder, utvecklade av författarna. Denna utbildning bygger på 

en föreläsning av Eva Turesson Muhrman, logoped på Neurologiska kliniken vid Linköpings 

Universitetssjukhus, och har utarbetats i syfte att utbilda personal på äldreboenden inom ämnet 

dysfagi. Båda föreläsningarna hölls av författarna. Den första föreläsningen hölls efter baslinjen 

och fokuserade på grundläggande principer inom normal sväljning och avvikande sväljning. 

Denna föreläsning hölls på boendet vid en tidpunkt där både dag- och kvällspersonal kunde 

medverka. Till denna föreläsning kom 15 personer  från olika avdelningar på boendet. Totalt 

arbetar 80 personer på boendet. Föreläsningen varade i ungefär 20 minuter och inkluderade 

frågor från personalen som besvarades. Den andra föreläsningen hölls mellan fas B� och B� och 

fokuserade på hur man kan upptäcka dysfagi och passande åtgärdsförslag. Föreläsningen hölls 

vid samma tid på dagen som den första föreläsningen. Till denna kom dock endast två personer, 

då de var de enda som kunde gå ifrån arbetet vid aktuell tidpunkt. Föreläsningen varade i cirka 15 

minuter, där tid även gavs till deltagarna för frågor. Då deltagarantalet var så litet, delades flera 

åhörarkopior och även separata papper med åtgärdsförslag vid dysfagi ut till de olika 

avdelningarna och personalen uppmanades att läsa och sprida dem vidare.  

Etiska överväganden 

      Det skriftliga godkännandet till de enskilda deltagarna var förenklat utan svåra begrepp. 

Personalen informerades vid föreläsningarna om vikten av specialkost och möjligheten att kunna 

mosa vanlig mat för att få rätt konsistens. Eftersom konsistensanpassning ansågs vara en viktig 

åtgärd var det av etisk relevans att på förhand undersöka om det fanns möjlighet att ge 

konsistensanpassad kost på boendet. På grund av det låga deltagarantalet i studiens upplägg var 

det viktigt att garantera anonymitet för deltagarna.  
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Analysmetod 

     Varje deltagare utgjorde sin egen testkontroll, där differensen mellan de olika faserna 

jämfördes. Den statistiska metoden Spearman’s Rho användes för att beräkna korrelationen 

mellan personalens utförda åtgärder och antal tecken på dysfagi hos deltagaren. Medelvärdet av 

antal tecken på dysfagi hos D2 för de observationer där personalen hade konsistensanpassat 

maten jämfördes med medelvärdet av antal tecken på dysfagi vid måltider då maten inte var 

konsistensanpassad. För D1 beräknades inget medelvärde då det inte fanns någon enskild åtgärd 

som innebar en förändring i antal tecken på dysfagi. Den största delen av resultatet redovisas 

därför inte med siffror utan med hjälp av skildringar och beskrivningar av observationerna.  

RESULTAT 

     Resultaten av måltidsobservationerna visar att båda deltagarna har dysfagi, men med olika 

symtom. Ingen av deltagarnas måltider tog längre tid än 30 minuter. Personalen 

konsistensanpassar maten vid ett flertal tillfällen, och för D2 utgör detta en skillnad i antalet 

tecken på dysfagi. Personalens utförda åtgärder var till antalet relativt konstant genom alla tre 

faser. Det låga antalet deltagare på utbildningen gör att utbildningen i sig troligen inte har 

bidragit till någon förbättring hos deltagarna. Korrelationsberäkningar med Spearman´s Rho visar 

på ett svagt positivt samband som inte var signifikant mellan antalet tecken på dysfagi och antalet 

utförda åtgärder. Deltagare 1: rs= .19, Deltagare 2: rs= .34 

Deltagare 1 

     De mest framträdande tecknen på dysfagi hos D1, var den ineffektiva sväljningen och de 

upprepande antal sväljningar som krävdes för att hela bolus skulle sväljas. Måltiderna tog lång tid 

och spänningar i halsregionen observerades, vilket riskerar att medföra en för sväljning 

ogynnsam ställning. Ibland observerades hörbara och ansträngda sväljningsljud. Även svårigheter 

märktes oralt, såsom långsamma tuggningar och svårigheter att bearbeta tuggan i munnen. Andra 

tecken på dysfagi var att matrester fanns kvar i munhålan efter sväljning. D1 uppvisade en 

påtaglig trötthet vid måltiderna och sov nästan ibland. Personalen fick vid ett flertal tillfällen 

påminna att öppna munnen för att tugga och svälja. 

      D1 uppvisade tecken på framför allt oral dysfagi med stora svårigheter att hantera maten i 

munnen. Hon hade även faryngeala problem i form av en ineffektiv sväljning och behövde svälja 

flera gånger för att svälja bort allt. Det tog även lång tid att tugga och bearbeta maten, och det 
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verkade som att det var energikrävande för D1 att inta måltiderna. 

      Pulsoximetrimätningen (se Figur 2) visade vid den första måltidsobservationen, Fas A 

observation 1, en sänkning av syrehalten i blodet på fyra procentenheter. Vid den sista 

måltidsobservationen, Fas B� observation 11, visade pusloximetrimätning av syrehalten i blodet 

en sänkning med fem procentenheter.   

Figur 2: Resultat pulsoximetrimätning för deltagare 1. Saturation i procent. 

  Före måltid Under måltid Skillnad i % -enheter 
Tillfälle 1: 
 Fas A obs 1 95 91 4 
Tillfälle 2: 
 Fas B� obs 11 96 91 5 

       Hos deltagare 1 uppmättes baslinjens värden (totalt antal tecken på dysfagi) till 20 – 22 – 19, 

vilka ansågs relativt jämna. Personalen var medvetna om D1:s dysfagi och konsistensanpassade 

maten till mosad eller hackad kost. Förtjockningsmedel användes som regel i drycken. De 

måltider där förtjockningsmedel i dryck inte användes som åtgärd var vid fas B� obs 5 och B� 

obs 8. Fas B� uppmättes till 16 - 22 – 20 – 18 tecken på dysfagi och de observerade värdena i fas 

B� var  22 – 24 – 25 - 8. Vid den sista måltidsobservationen avbröts måltiden på grund av 

trötthet hos D1, därav det låga antalet tecken på dysfagi.  

Figur 3: Tecken på dysfagi hos deltagare 1 vid måltidsobservationer samt utförda åtgärder 
av personal 
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      Personalen utförde samma åtgärder i såväl baslinjen som under fas B� och B�. Som tidigare 

nämnt fick D1 konsistensanpassad mat och dryck redan innan observationerna började. Radio 

och TV var alltid avstängda under måltiderna. Vid några tillfällen användes en mindre sked vid 

matningen (Fas A observation 3, Fas B� observation 5 och 6). Uppmaning om att dricka mellan 

tuggorna förekom vid enstaka tillfällen (Fas A observation 3, B� observation 5, 6, 7 ). Under fas 

B� fanns det nästan alltid någon personal närvarande vid D1:s måltider som hade medverkat vid 

första föreläsningen Information. I fas B� medverkade ingen från andra föreläsningen Åtgärder 

vid D1:s måltider. 

Deltagare 2 

     De mest framträdande tecknen på dysfagi hos D2 var det upprepade antalet harklingar, 

rosslingar och hostningar som mer eller mindre var konstanta genom måltiden. Upprepade 

sväljningar förekom ofta, och vid ett flertal tillfällen blev D2 rinnig i näsan. Hon uppgav själv att 

det hände att mat kom upp i näsan, och att det var därför det började rinna. Sittställningen 

bedömdes vara utan anmärkning, likaså måltidstempot. Emellanåt kunde ett bubblande ljud från 

matstrupen höras. 

       Pulsoximetrimätningen visade en sänkning av syrehalten i blodet med fem procentenheter  

vid den första måltidsobservationen, Fas A observation 1. Vid den sista måltidsobservationen, 

Fas B� observation 11, visade pulsoximetrimätning en sänkning av syrehalten i blodet med tre 

procentenheter.  

 
Figur 4: Resultat pulsoximetrimätning för deltagare 2. Saturation i procent. 

  Före måltid Under måltid Skillnad i % -enheter 
Tillfälle 1: 
Fas A obs 1 97 92 5 
Tillfälle 2: 
Fas B� obs 11 96 93 3 
 

     Hos deltagare 2 uppmättes baslinjens värden till 62 – 69 – 48 tecken på dysfagi. D2 fick vissa 

konsistensanpassade måltider, till exempel vid helt kött och grönsaker. Inget förtjockningsmedel 

användes i drycken. Fas B� uppmättes till 23 - 56 – 28 – 40 och de observerade värdena i fas B� 

var  28 – 54 – 40 -28.   
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Figur 5: Tecken på dysfagi hos deltagare 2 vid måltidsobservationer samt utförda åtgärder 
av personal 

 

     Personalen hade inte någon direkt medverkan i D2:s matsituation, då hon både tog mat själv, 

åt själv och satt vid ett bord utan personal. Viss mat var sedan tidigare konsistensanpassad för 

D2, och radio och TV var alltid avstängda. Den vanligaste, av personalen, utförda 

sväljningsfrämjande åtgärden i samband med måltiderna var konsistensanpassning. Medelvärdet 

av antal tecken på dysfagi under måltiden när maten inte var konsistensanpassad beräknades till 

49 tecken per måltid. Under de måltider där maten blev konsistensanpassad låg medelvärdet av 

antal tecken på dysfagi på 35 tecken per måltid. Under måltidsobservationerna i fas B� 

medverkade nästan alltid någon personal som hade varit med på första utbildningen. Vid två av 

D2:s måltider i fas B� medverkade en deltagare från andra utbildningstillfället.  

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

     Båda deltagarna konstaterades enligt antalet tecken på dysfagi och pulsoximetrin ha dysfagi. 

Någon signifikant effekt av utbildningen kunde inte noteras, vilket kan bero på det låga 

deltagarantalet under föreläsningen Åtgärder. Emellertid kunde skillnader i antal tecken på 

dysfagi observeras när personal vidtog vissa sväljningsfrämjande åtgärder, vilket visar att man 

med enkla medel kan förbättra sväljningen. En åtgärd som personalen alltid utförde i samband 

med båda deltagarnas måltider var att stänga av radio och tv. Denna åtgärd är dock indirekt och 
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anses därför inte påverka sväljningen på samma sätt som åtgärderna som utfördes i direkt 

samband med ätandet. Eftersom resultatet av korrelationsberäkningarna mellan antal tecken på 

dysfagi och personalens åtgärder enligt Spearman’s Rho är ickesignifikant för båda deltagarna 

dras inga fortsatta slutsatser av de statistiska beräkningarna.  

Deltagare 1 

      D1 är påtagligt trött under större delen under måltidsobservationerna, vilket kan vara en av 

anledningarna till nedsatt sväljförmåga (Westergren et al.,  2001; Westergren et al., 2002). D1 har 

uppenbara problem med att bearbeta maten i munnen samt att svälja undan maten effektivt. 

Måltidssituationen är påtagligt ansträngande och energikrävande. D1 har tandprotes, vilket enligt 

Andersson (2003) kan påverka tuggningen, som både är långsam och avvikande. Pulsoximetrins 

mätvärden åskådliggör en sänkt saturation med fyra och fem procentenheter vilket kan vara ett 

tecken på att aspiration förekommer (Collins & Bakheit, 1997 & Lim et al., 2001).  Ofta är 

sväljningen trögutlöst och bolus ligger kvar längre än normalt i munnen innan sväljningen 

utlöses. Detta kan enligt Cichero (2006) vara sväljningsapraxi och bero på D1:s demenssjukdom.   

       Personalen konsistensanpassar redan både mat och dryck, vilka är lämpliga åtgärder (Cook & 

Kahrilas, 1999). Dock krävs även andra åtgärder för att underlätta måltiderna för D1, som till 

exempel att vila innan måltiderna så att hon blir mer utvilad och har mer energi till att äta, då 

vakenhet är en viktig bidragande faktor för sväljförmågan (Westergren et al., 2001; Westergren et 

al., 2002).  

      Eftersom D1 även är stel nacken kan man hjälpa D1 att få en bättre huvudposition och på så 

sätt underlätta sväljningen (Cichero, 2006). Då D1 behöver lite längre tid på sig att bearbeta bolus 

behöver mer tid ges för bearbetning för varje tugga, innan ny sked ges. Att använda en mindre 

sked som därmed minskar storleken på tuggorna kan göra att det blir lättare att bearbeta och 

svälja tuggan (Cichero, 2006). Exempel på att detta möjligtvis underlättar och hjälper D1 kan ses 

i Figur 3, där en mindre sked används (A obs 3, B� obs 6) tillsammans med konsistensanpassad 

kost och förtjockningsmedel i dryck. Mindre sked används även vid andra tillfällen (B� obs 5) 

men där har personalen inte förtjockningsmedel i dryck, vilket kan förklara det något större 

antalet tecken på dysfagi. Det låga antalet tecken på dysfagi under en av observationerna (B�-

fasen obs 4) antas bero på att maten som serverades var trögflytande soppa utan bitar, vilket var 

lättare för D1 att svälja.  
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Deltagare 2 

     Deltagare 2 har uppenbara problem med återkommande felsväljningar som framför allt yttrar 

sig i form av hostningar, harklingar och rosslingar. Detta betyder att bolus har nått 

stämbandsnivå, så kallad penetration (Cichero 2006). Pulsoximetrin ger även utslag för 

aspiration, då en sänkt saturation med mer än två procentenheter enligt Collins och Bakheit 

(1997) och Lim et al. (2001) är ett tecken på aspiration. Detta betyder alltså att bolus når nedanför 

stämbanden och därför föreligger risk för aspirationspneumonier. Tecken på regurgitation 

förligger även i form av ett gurglande ljud från matstrupen (Cichero, 2006). Risken finns även att 

en kemisk aspiration kan uppstå på grund av denna regurgitation i kombination med aspiration 

(Drinka & Crnich, 2005).  

     Den åtgärd som visade sig fungera allra bäst, och som även var den vanligaste utförda, var 

konsistensanpassning. Detta anses vara den åtgärd vid dysfagi som ger bäst resultat (Cook & 

Kahrilas, 1999). Oftast var maten redan anpassad när den kom från köket eller mosade 

personalen den med stavmixer, ibland på D2:s eget initiativ. Det var främst helt kött som var 

anpassat i form av patéer. D2 hade dock stora problem att svälja fisk när det serverades. Den var 

aldrig anpassad, och var den maträtt som gav flest antal tecken på dysfagi i Figur 5 (Fas A 

observation 2, B1 observation 5 och B2 observation 9). Vid en jämförelse av medelvärdena av 

antal tecken på dysfagi per måltid konstaterades det att D2 uppvisade betydligt färre tecken på 

felsväljning när maten var konsistensanpassad. Detta skulle ha kunnat göras vid i princip alla 

maträtter, för att underlätta sväljningen för D2 så mycket som möjligt. En viktig aspekt här är 

dock det faktum att D2 äter alla sina mål själv utan hjälp från personalen. Det är viktigt att D2 får 

känna att hon fortfarande klarar av detta själv, och att eventuell ytterligare konsistensanpassning 

sker i samråd med henne. Konsistensanpassad mat kan lätt se lite tråkig och formlös ut, och det 

blir ofta en balansgång mellan vad som ser gott ut och vad som är bäst ur sväljningssynpunkt. 

Således är det konsistensanpassning som fungerar bäst för D2. Detta var något som D2 fick redan 

innan utbildningarna, där konsistensanpassning diskuterades. Det är positivt att man redan 

erbjuder D2 konsistensanpassad kost, det bör dock ske i större utsträckning. Under utbildningens 

andra del framhölls fördelarna med konsistensanpassning och vikten av att konsistensanpassa 

mycket och ofta vid svår dysfagi. Detta är emellertid en fråga mellan D2 och berörd personal.  

Utbildningen 

      Personalen genomförde till viss del konsistensanpassning innan studien började, men 
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förhoppningsvis har den givna utbildningen försett dem med mer teoretiskt förankring för dessa 

åtgärder. Utbildningen hade få deltagare, men det är svårt för vårdpersonal att gå ifrån sitt arbete 

även om det bara är i 15 minuter. Med tanke på studiens intensiva upplägg fanns det ingen tid för 

ytterligare en föreläsning. I slutet av observationsperioden delades listor med individuella tips ut 

till deltagare och personal, och dessa i kombination med utbildningen kan förhoppningsvis göra 

att denna studie ändå leder till att deltagarnas sväljförmåga förbättras. Denna studie indikerar att 

det inte räcker med enstaka föreläsningar av logopeden för att kunna göra förändringar i 

personalens arbetssätt. Enligt Socialstyrelsens rapport om utbildning inom äldreomsorgen (2010) 

ger praktiska övningar, handledning och återkoppling bäst resultat för både personal och boende, 

eftersom det är svårt att ändra attityder och arbetssätt genom enbart föreläsningar. Äldreboenden 

har oftast tillgång till sjukgymnaster och arbetsterapeuter, och eftersom dysfagi hos äldre är så 

pass vanligt förekommande bör även logopeder ha en given plats inom äldreomsorgen. 

Metoddiskussion 

 Urval  

     Antal deltagare begränsades till två, eftersom både tillgängligheten på lämpliga deltagare och 

tidsplanen var begränsad. Ursprungligen var det önskvärt vid val av deltagare till studien att båda 

skulle vara i behov av hjälp och assistans i form av matning vid måltiderna för att personalens 

åtgärder tydligare skulle kunna mätas. Emellertid var det svårt att uppfylla dessa kriterier hos 

båda deltagarna, varför den ena som slutligen valdes inte blir matad vid måltiderna. Detta ledde 

dock till att spridningen mellan deltagarna blev större, vilket kan ses som en styrka i studien 

eftersom den visar att både personer med och utan demenssjukdom kan bli hjälpta av 

sväljfrämjande åtgärder. Emellertid utför personal olika åtgärder beroende på om personen kan 

äta själv eller inte, vilket avspeglas i studien.  

 Genomförande 

     Studien genomfördes enligt Single Subject Experimental Design (SSED) som är en bra metod 

vid interventionsstudier. Den ansågs även lämplig med tanke på tidsåtgång och tillgänglighet på 

deltagare. För att kunna visa på förändringar mellan de olika interventionerna valdes en ABB- 

design som syftar till att upptäcka mindre förändringar på flera mätpunkter. Observatörerna var 

icke deltagande och protokollen fylldes i utan medverkan i själva matsituationen. Under 

observationernas gång diskuterades aldrig dysfagi med personal eller deltagarna och varje enskild 
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deltagare observerades samtliga gånger av samma observatör. Detta för att studiens resultat skulle 

bli så tillförlitligt som möjligt. En faktor som har kunnat påverka studiens resultat är att det är 

författarna som också har agerat observatörer under studien. En annan möjlig påverkan på 

resultatet är att undersökningsledarna kan ha varit mer observanta på dysfagitecken i slutet av 

studien på grund av en ökad vana att observera. Detta hade kunnat undvikas om måltiderna 

istället hade spelats in med videokamera och observerats av andra logopeder. 

      I genomförandet kunde fler mättillfällen i baslinjen ha bidragit till att kurvan blev jämnare, 

men då det konstaterades att skillnaderna mellan måltiderna berodde på vilken slags mat som 

serverades vid den aktuella observationen valdes att inte utöka antalet mättillfällen. Detta skulle 

ha kunnat undvikas genom att samma slags konsistenser serverades vid samtliga observationer, 

vilket dock inte var möjligt praktiskt sett. Observationerna med tillhörande utbildningar 

genomfördes under sammanlagt fyra veckor. I efterhand kan det konstateras att mer tid hade varit 

önskvärt, särskilt för att kunna ta en paus i observationerna efter varje utbildningstillfälle så att 

personalen kunde få mer tid att ta till sig och använda informationen i praktiken.  

      

Material och utrustning 

      Sammanlagt användes fyra olika bedömningsinstrument; pulsoximeter och protokollen 

Måltidsobservation, Tecken på dysfagi och Utförda åtgärder. Protokollet Måltidsobservation 

användes vid första respektive sista måltidsobservationen. Vid första tillfället var syftet att skapa 

en mer omfattande bild av måltidssituationen, och vid det sista tillfället gjordes bedömningen  

med detta protokoll för att kunna jämföra med första tillfället. Pulsoximetern fyllde samma syfte 

och ökade även säkerheten i studien genom att kunna upptäcka eventuell aspirationsrisk.     

      Bedömningsprotokollen som utvecklades för studiens syfte fastställdes i samråd med kliniskt 

verksamma logopeder. Protokollen innehåller tecken som förknippas med dysfagi i samband med 

måltider, respektive relevanta åtgärder som skulle kunna vara aktuella för personalen. Protokollen 

var lätta att använda på plats och att analysera i efterhand.          

      Föreläsningen Åtgärder hade ett lågt deltagarantal och på grund av detta fick inte tillräckligt 

många ur personalen ta del av den relevanta informationen som gavs under föreläsningen. 

Tanken var från början att endast personal som hade gått utbildningen skulle medverka vid 

måltidsobservationerna, vilket dock inte var möjligt på grund av det låga deltagarantalet och 

personalens scheman. Eftersom personalen valde ut lämpliga deltagare fanns det en risk att 
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personer som skulle vara mer lämpliga i studien inte inkluderades. Det var dock personalen vid 

äldreboendet som hade bäst insikt i vilka som hade dysfagi och därför gavs detta förtroende till 

berörd personal. Efter den sista slutobservationen erhöll både personal och deltagare en lista med 

individuella tips för att underlätta deltagarnas sväljförmåga i fortsättningen.  

Analysmetod 

       Vid jämförelse av faserna A, B1 och B2 ansågs det inte föreligga någon skillnad mellan dessa, 

varför det inte heller utfördes någon statistisk beräkning. Korrelationen mellan antal tecken på 

dysfagi och antal utförda åtgärder beräknades med Spearman´s Rho, en statistisk metod som ofta 

används då data bedöms som ordinaldata. 

FRAMTIDA STUDIER 

     Fortsatta studier inom ämnet dysfagi hos äldre med inriktning på utbildning av personal bör 

ske över längre tid och mer regelbundet. Man kan undersöka om direkt behandling och 

handledning av omvårdnadspersonal kan ge mätbara effekter. Enligt Socialstyrelsen (2010) bör 

utbildning inom äldreomsorgen vara mer praktiska och fokusera på handledning och 

återkoppling. En studie där utbildningen sker i form av workshops eller temadagar skulle kunna 

vara givande. Då hade personalen kunnat få direkt återkoppling på praktiska färdigheter och mer 

utrymme till diskussioner skulle kunna ges.  

SLUTSATS 

     Studien visar att båda deltagarna har dysfagi av olika slag. Det krävs olika åtgärder från 

personalens sida för att kunna förbättra deltagarnas sväljförmåga. Vid jämförelse av antal tecken 

på dysfagi mellan de olika faserna uppvisar inte någon av deltagarna någon skillnad före och efter 

föreläsningarna. Någon signifikant effekt av föreläsningarna kunde således inte noteras. 

Upplägget med kortare föreläsningar om dysfagi, riktat till omvårdnadspersonal, räcker inte på 

sikt för att förbättra sväljningen hos personer som har dysfagi. Logopeder borde vara direkt 

knutna till äldreboenden för att kunna bistå med kunskap och råd gällande dysfagi hos personer 

på äldreboenden. 
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Appendix A: Samtyckesbrev till enhetschef sida 1 

Informationsbrev till enhetschef/verksamhetschef   
Logopedprogrammet, Linköpings Universitet                    Linköping 10-XX-XX 
   
Vi är två studenter som läser termin 6 på logopedprogrammet vid Linköpings universitet.  
Under vårterminen 2010 skriver vi kandidatuppsats på 15hp. Det har tidigare konstaterats att 
äldre personer ofta har svårigheter med sväljförmågan.Vi kommer att genomföra en studie där vi 
undersöker vilken betydelse utbildning och information till omvårdnadspersonal inom ämnet 
sväljsvårigheter (dysfagi) har för personer boende på äldreboenden i Östergötland.  
 
I studien letar vi efter 2-3 deltagare som har klara sväljsvårigheter. Urvalet av dessa sker i samråd 
med personalen. Observationerna kommer att ske i form av måltidsobservationer där vi sitter med 
vid deltagarens ordinarie måltider. Testperioden inleds med en utförligare undersökning där vi även 
använder oss av en pulsoximeter för att öka säkerheten i vår bedömning. Sammanlagt kommer vi 
att deltaga under 11 till 16 av deltagarens måltider. Den första och den sista måltidsobservationen 
är något mer utförlig än de andra.  
 
Vi kommer i samband med observationerna att utbilda personalen inom ämnet sväljsvårig. Detta 
kommer att ske i form av 2 föreläsningar där vi bl.a. går igenom hur man upptäcker 
sväljsvårigheter och konkreta förslag på åtgärder. I de eventuella fall där stora sväljningssvårigheter 
identifieras kommer rekommendation om ytterligare utredning att ges.   
 
Utöver detta godkännande som Du som enhetschef skriver under kommer även varje enskild 
deltagare att skriftligt få godkänna sin medverkan.  
  
 
 Ert godkännande till medverkan i studien omfattar:  
� att Ni godkänner att Ert äldreboende deltar i studien.  
� att vi får komma till boendet och utföra måltidsobservationer samt  
pulsoximetri på de deltagare som har godkänt sin medverkan i studien. 
� att vi får utbilda och informera personalen om sväljsvårigheter hos äldre 
  
Givetvis kommer deltagarna och äldreboendet att vara anonyma under hela studien. Vid eventuella 
frågor, kontakta gärna oss.  
  
 
Martina Gerdin, tel: xxx, mail: xxx  
Jenny Carlsson, tel: xxx, mail: xxx 
Handledare: Janna Ferreira, tel xxx mail: xxx 
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Studie gällande sväljsvårigheter på äldreboenden i Östergötland och 
internutbildning relaterat till detta  
 
Ert godkännande till medverkan i studien omfattar:  
� att Ni godkänner att Ert äldreboende deltar i studien.  
� att vi får komma till boendet och utföra måltidsobservationer och pulsoximetri på de deltagare 
som har godkänt sin medverkan i studien. 
� att vi får utbilda personalen på boendet inom området sväljsvårigheter 
 
 
Undertecknad har tagit del av informationen och ger sitt godkännande till att  
äldreboendet deltar i studien.  
  
  
Namnteckning  
  
_______________________________________________________________  
Namnförtydligande och titel  
  
_______________________________________________________________  
  
Äldreboendets namn  
  
_______________________________________________________________  
  
Ort och datum  
  
_______________________________________________________________  
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Informationsbrev till deltagare / god man 
Logopedprogrammet, Linköpings universitet                    Linköping 10-XX-XX 
 
Vi är två studenter som läser termin 6 på logopedprogrammet vid Linköpings  
universitet. Under vårterminen skriver vi vår kandidatuppsats. Det har tidigare konstaterats att 
det är vanligt med sväljsvårigheter bland äldre, och att det är svårt att upptäcka. Vi kommer 
därför att göra en undersökning som testar om utbildning till personalen, gällande sväljsvårigheter, 
kan göra skillnad för personer boende på äldreboenden.  
 
För att göra detta behöver vi observera ett antal personer över 65 år vid ett antal vanliga måltider, 
till exempel under middagen. Detta kommer vi att göra under flera av Dina måltider, totalt cirka 14 
st. Första gången vi gör detta kommer vi även att använda en liten klämma som sitter på Ditt 
finger och registrerar puls och syrehalt i blodet. Allt detta gör vi på Ditt boende.   
 
Det som kommer att redovisas i vår uppsats är Dina testresultat, Din ålder, och om Du är man 
eller kvinna, samt om eventuell demenssjukdom föreligger.  Allt kommer givetvis att redovisas 
anonymt.  
 
I de eventuella fall där stora sväljningssvårigheter identifieras kommer rekommendation om ytterligare 
utredning att ges.   
 
 
Ditt godkännande till medverkan i studien omfattar:  
� att Du godkänner Ditt deltagande.  
� att vi får komma hem till Dig och genomföra observationen /undersökningen.  
� 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 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 till oss.   
  
Martina Gerdin, tel: xxx, mail: xxx  
Jenny Carlsson, tel: xxx, mail: xxx 
Handledare: Universitetslektor Janna Ferreira, telefon xxx 
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Godkännande av medverkan i studie gällande sväljsvårigheter på 
äldreboenden i Östergötland 
 
Ditt godkännande till medverkan i studien omfattar:  
� att Du godkänner Ditt deltagande.  
� att vi får komma hem till Dig och genomföra observationen/ undersökningen.  
� att Du godkänner att uppgifterna redovisas i uppsatsen.  
  
Undertecknad har tagit del av informationen och ger sitt godkännande till  
deltagande i studien:  
  
  
Namnteckning   
  
_______________________________________________________  
  
  
Namnförtydligande   
  
_______________________________________________________  
  
Ort och datum  
  
___________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Appendix C.1: Tecken på dysfagi  

 

Antal gånger Kommentar

Tidsåtgång

Totalt antal

Matrester i munhåla

Nyser under eller efter måltiden

Harklar under eller efter måltiden

Förändrad röst(rosslig, hes, gurglig)                                   

Förändrad andning(rosslig, hes, gurglig)                                   

Hostar under eller efter sväljning

Trögutlöst sväljning

Ej tydlig larynxhöjning   

Upprepade sväljningar

(Totalt antal)

Läckage ur mungipa 

Tecken på dysfagi under måltidsobservation

 
 

 

Appendix C.2: Utförda åtgärder 

 

JA NEJ Kommentar

Sittställning upprätt

Utförda åtgärder under måltidsobservation

Radio och TV avstängda

Rak huvudposition

Konsistensanpassad kost

Förtjockningsmedel i dryck

Totalt antal utförda åtgärder

Anpassat ätredskap, tex mindre sked

Uppmana att dricka mellan tuggorna

Inspektera munnen efter matrester
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