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Sammanfattning 

 

Dysfagi, sväljningssvårigheter, kan följa som sekundärt symptom till en annan sjukdom, 

exempelvis stroke. För att patienter med dysfagi ska få bästa möjliga vård är ett väl 

fungerande teamarbete av yttersta vikt. Det är logopeden som utför bedömning vid 

sväljningssvårigheter samt ger råd och rekommendationer. De teammedlemmar som har störst 

daglig kontakt med berörda patienter och som är närvarande i matningssituation är 

omvårdnadspersonal såsom sjuksköterskor och undersköterskor. Det åligger i många fall dem 

att mata patienter på ett säkert och tryggt sätt samt att även i övrigt följa de råd och 

rekommendationer som givits. Av tidigare utländska studier framgår att råd och 

rekommendationer av olika anledningar inte alltid efterföljs. Syftet med denna studie var att 

undersöka hur omvårdnadspersonalen på svenska vårdavdelningar ser på logopediska råd och 

rekommendationer gällande sväljningssvårigheter samt hur samarbetet med logoped upplevs 

fungera. Datainsamlingsmetod var fokusgruppsdiskussioner där sjuksköterskor (n=6) och 

undersköterskor (n=5) deltog. Dessa utfördes på två olika strokeavdelningar på sjukhus i 

södra Sverige. I studien framkom att deltagarna uppfattade samarbetet med logoped som 

givande. Råd och rekommendationer upplevdes generellt vara genomförbara men tidsbrist 

uppgavs vara den största orsaken till att de inte kunde efterföljas. I jämförelse de två 

avdelningarna emellan framkom att det på den avdelning där logopedresurs dagligen fanns att 

tillgå gick lättare att efterfölja råd och rekommendationer. På avdelningen där logoped endast 

fanns att tillgå två till tre dagar i veckan utgjorde tidsbrist ett stort problem, vilket resulterade i 

att råd och rekommendationer inte kunde efterföljas i samma utsträckning. Denna studie är 

enbart baserad på omvårdnadspersonalens upplevelser. I kommande studier skulle det därför 

vara intressant att även göra faktiska observationer ute på avdelningar samt undersöka hur 

logopeder uppfattar situationen.  

 

Nyckelord: dysfagi, omvårdnadspersonal, logopediska råd och rekommendationer, samarbete, 

non-compliance  
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Bakgrund 
 

Dysfagi 

 

Definition. 

Dysfagi, eller sväljningssvårigheter, kan enligt Logemann (1998) definieras som svårigheter 

att förflytta föda från mun till magsäck. Enligt Svensson (2010) kan sväljningssvårigheter  

förekomma i alla sväljningens faser, det vill säga i den orala, faryngeala och esofageala fasen 

och beror på avvikande motorik, sensorik, koordination eller anatomi. Dysfagi är ingen 

etiologisk diagnos utan följer som sekundärt symtom till en annan sjukdom. Ett stort antal 

sjukdomar kan leda till sväljningssvårigheter och det är någonting som förekommer i alla 

åldrar. Denna problematik är emellertid betydligt mer frekvent förekommande bland den äldre 

populationen. Sväljningssvårigheter förekommer ofta till följd av stroke samt neurologiska 

och neuromuskulära sjukdomar. Traumatiska hjärnskador och tumörsjukdomar i huvud- och 

halsregionen är ytterligare tillstånd som kan förknippas med sväljningssvårigheter (Svensson, 

2010). Begreppen dysfagi och sväljningssvårigheter kommer fortsättningsvis att användas 

synonymt i uppsatsen.  

 

Risker. 

Sväljningssvårigheter kan få mycket allvarliga konsekvenser. En avvikande  

sväljningsfunktion innebär att risken för aspiration, det vill säga att mat, vätska och saliv  

passerar stämbandsnivån ner i luftvägarna, ökar (Logemann, 1998). Resultaten från en  

amerikansk studie visade att drygt hälften av 400 patienter som fått remiss för  

dysfagiutredning med fiberendoskopisk undersökning av sväljning (FUS) aspirerade. Av  

dessa aspirerade 29 % med hostreflex och 28 % uppvisade tyst aspiration, aspiration utan  

förekomst av hosta eller harkling (Leder, Sasaki & Burrell, 1998). Även Logemann (1998)  

menar att adekvat respons i form av hosta saknas hos omkring hälften av alla patienter som  

aspirerar. Aspiration kan resultera i ökad risk för aspirationspneumoni, lunginflammation  

orsakad av akut eller kronisk aspiration, som kan vara ett livshotande tillstånd (Colodny,  

2001; Logemann, 1998; Murry & Carrau, 2006). Enligt Pikus et al. (2003) finns en  

korrelation mellan hur omfattande sväljningssvårigheter patienter har och hur stor risken är att  

de utvecklar lunginflammation. I den studie Pikus et al. (2003) genomförde observerades  

patienter med sväljröntgen. Hos patienter där penetration av kontrastvätska till  
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larynxingången, aspiration eller tyst aspiration observerades, var sannolikheten att utveckla  

lunginflammation fyra, tio respektive tretton gånger så stor jämfört med patienter med normal 

eller onormal sväljning men utan penetration. 

 

Ineffektiv sväljning kan även resultera i malnutrition och dehydrering på grund av att en 

otillräcklig mängd föda och vätska når magsäcken. Att äta utgör en betydande del av vår 

sociala interaktion och sväljningssvårigheter innebär därigenom inte bara en allvarlig 

hälsorisk utan påverkar även i hög grad livskvalitet och social gemenskap (Murry & Carrau, 

2006).  

Omhändertagande av patienter med dysfagi 

 

Logopedens roll.  

För att kunna ge patienter med dysfagi bästa möjliga vård krävs ett interprofessionellt 

samarbete. Ett dysfagiteam kan bestå av läkare, sjuksköterska, undersköterska, logoped, 

dietist, arbetsterapeut, sjukgymnast, tandläkare med flera (Svensson, 2010). Logopeden spelar 

en viktig roll vid diagnostisering och behandling av patienter med dysfagi (Colodny, 2001). 

Detta eftersom logopeden utreder patientens ät- och sväljningsstatus genom klinisk 

bedömning, måltidsobservationer och testmåltider samt även deltar vid videoradioskopisk och 

fiberoptisk videoendoskopisk undersökning (Svensson, 2010). Utredning med någon av de två 

sistnämnda undersökningsmetoderna är av yttersta vikt eftersom de, till skillnad från klinisk 

bedömning och måltidsobservation, kan påvisa förekomst av tyst aspiration (Logemann, 

1998). Logopeden ansvarar också för att ge rekommendationer till patienten, 

familjemedlemmar och andra professioner angående kompensatoriska åtgärder samt 

matnings- och sväljningstekniker som gynnar en säker och effektiv sväljning (Colodny, 

2001).  

 

Logopediska råd och rekommendationer. 

Logopediska åtgärder vid dysfagi kan delas in i två kategorier. Den ena kategorin innefattar  

kompensatoriska åtgärder för den nedsatta sväljningsfunktionen. Den andra kategorin  

omfattar sväljningstekniker, det vill säga tekniker som på ett mer direkt sätt förändrar själva  

sväljningsfysiologin. Kompensatoriska åtgärder kan sättas in för patienter i alla åldrar och  

även för patienter med kognitiv nedsättning eftersom de kan utföras med stöd och hjälp från  

personal eller anhöriga (Logemann, 1998). För att en patient ska kunna lära sig att använda  

specifika sväljningstekniker krävs att patienten är kognitivt väl bibehållen samt motiverad.  
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Alla patienter med dysfagi kan därför inte tillgodogöra sig sväljningsteknikerna (Svensson, 

2010).  

 

Kompensatoriska åtgärder vid dysfagi innefattar bland annat huvudpositionering och 

sittställning. Posturala förändringar kan påverka svalgets fysiologi samt bolus flöde 

(Logemann, 1998; Svensson, 2010). Enligt Logemann (1998) finns det ingen 

huvudpositionering som underlättar sväljningen för alla patienter. Logemann (1998) menar 

därför att det är mycket viktigt att logopeden undersöker varje patients fysiologiska eller 

anatomiska nedsättningar i munhåla och svalg och utifrån dessa identifierar den position som 

skapar de mest gynnsamma förutsättningarna för sväljning. Andra kompensatoriska åtgärder 

vid dysfagi innefattar anpassning av bolusvolym och matningshastighet samt 

konsistensanpassning. Ytterligare en kompensatorisk åtgärd är ökad oral sensorisk 

medvetenhet med hjälp av till exempel temperaturanpassning av bolus eller köldstimulering 

av gombågarna (Logemann, 1998). 

 

Avsikten med de olika sväljningstekniker som finns är att försöka utveckla viljemässig 

kontroll över särskilda fysiologiska aspekter av den faryngeala fasen av sväljningen. De fyra 

sväljningstekniker som generellt används är, (a) supraglottisk sväljning, som innebär att 

luftvägen stängs av före och under sväljningen genom att stämbanden sluts viljemässigt, (b) 

supersupraglottisk sväljning, som är utformad för att sluta till luftvägsmynningen före och 

under sväljning, (c) kraftfull sväljning, som går ut på att förbättra bolusrensning från 

valleculae och (d) Mendelsohns manöver, som innebär att larynxhöjningen viljemässigt 

förlängs (Logemann, 1998). 

 

Omvårdnadspersonalens roll. 

Vid omhändertagande av patienter med sväljningssvårigheter är, som tidigare nämnts, ett  

interprofessionellt samarbete i team mycket viktigt. För att patienten ska kunna få bästa  

möjliga vård krävs en kombination av logopedens fördjupade kunskap inom området dysfagi  

och omvårdnadspersonalens
1
, det vill säga sjuksköterskors och undersköterskors, holistiska  

syn på patienten (Heritage, 2001). Logopeden diagnosticerar och initierar behandling av  

sväljningssvårigheter. De teammedlemmar som har mest kontinuerlig kontakt med  

                                       
1
 I uppsatsen kommer sjuksköterskor och undersköterskor benämnas under paraplybegreppet omvårdnadspersonal i likhet 

med Svensson (2010). Sjuksköterskor och undersköterskor är två olika yrkeskategorier med olika utbildningsbakgrund och 

arbetsuppgifter men då många av hänvisningarna är till utländsk litteratur där utbildning och titlar för ovan nämnda 

yrkeskategorier inte har några exakta svenska motsvarigheter används begreppet omvårdnadspersonal. 
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patientkategorin är omvårdnadspersonalen. Det är omvårdnadspersonalen som övervakar 

måltider och hjälper till med matning samt kommer i daglig kontakt med patient och anhöriga. 

Det är också de som har uppsikt över medicinintag och sondnutrition, områden som kan 

utgöra stora problem vid dysfagi. Eftersom omvårdnadspersonalen spelar en så viktig roll i 

omhändertagandet av patienter med sväljningssvårigheter är det viktigt att de känner till hur 

sväljningssvårigheter kan ta sig uttryck (McCullough, Estes, McCullough, & Rainey, 2007). 

 

Eftersom dysfagi följer som ett sekundärt symptom till en annan sjukdom, ofta stroke, har 

många patienter som lider av dysfagi även drabbats av en kognitiv nedsättning (Svensson, 

2010). Detta kan medföra att patienterna inte självständigt klarar av att följa de råd och 

rekommendationer som utfärdats utan är beroende av stöd från andra, exempelvis 

omvårdnadspersonal, för att råden och rekommendationerna ska efterföljas (Rosenvinge & 

Starke, 2005). 

 

Hur råd och rekommendationer efterföljs 

 

I en kohortstudie av Low, Wyles, Wilkinson och Sainsbury (2001) framkom att de deltagare 

som uppgav att de aldrig följde råd och rekommendationer i större utsträckning uppsökte 

sjukhus med luftvägsinfektion eller aspirationspneumoni än de som uppgav att de alltid eller 

oftast följde råd. I studien undersöktes 157 patienter som gjort en sväljröntgen på ett sjukhus 

på Nya Zeeland under 18 månader. 54 personer dog under studiens gång. Hos de femtio 

deltagare där dödsorsaken kunde fastställas dog 26 personer (52 %) av aspirationspneumoni 

som enskild eller bidragande orsak. Sex av sju patienter som medvetet gjort valet att inte följa 

de rekommendationer gällande mat och dryck som de fått dog av aspirationspneumoni som 

enskild eller bidragande orsak (Low, Wyles, Wilkinson & Sainsbury, 2001).  

 

I en enkätstudie där amerikansk omvårdnadspersonal deltog framkom att både sjuksköterskor 

och undersköterskor i många fall valde att inte följa logopedens råd och rekommendationer  

gällande hur patienter med dysfagi bör matas. Orsaken till detta var okunskap om dysfagi eller  

att de inte höll med om rekommendationerna. Att det upplevdes omständligt att utföra  

rekommenderade åtgärder var ännu en orsak till att de inte efterföljdes (Colodny, 2001). 

I en annan studie noterades att de råd och rekommendationer logopeden givit, bland annat  

angående mängd mat och dryck patienten bör inta, inte efterföljdes, något som kan leda till att 

patienten i högre grad aspirerar (Rosenvinge & Starke, 2005). Aspiration kan, som  
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tidigare nämnts, få allvarliga konsekvenser som exempelvis aspirationspneumoni (Colodny,  

2001; Logemann, 1998; Murry & Carrau, 2006). Langmore et al. (1998) påvisade i en studie 

att risken för aspirationspneumoni ökar med upp till 20 gånger hos en patient som är beroende 

av andra för att bli matad. Detta på grund av att mängden som aspireras då brukar öka. 

Företeelsen att bli matad på felaktigt sätt är en enskilt stor orsak till att patienter på sjukhus 

och boende på hem utvecklar pneumoni till följd av aspiration. Studien påvisar att tid och 

energi bör läggas på att lära ut till omvårdnadspersonal hur patienter med dysfagi kan matas 

på ett tryggt och säkert sätt. Mellan 13 % och 48 % av alla infektioner på boenden för äldre är 

aspirationspneumoni (Langmore et al., 1998). Aspirationspneumoni är någonting som för 

många gamla och sjuka kan leda till för tidig död (Colodny, 2001). Av de som drabbats av 

stroke har 41,7 % någon form av dysfagi den första månaden efter att de fått sin skada. Så 

många som en femtedel av de strokedrabbade uppges dö inom ett år till följd av 

aspirationspneumoni (Murry & Carrau, 2006). 

 

Att se på non-compliance, det vill säga att rekommendationer inte efterföljs, som ett enskilt  

fenomen hjälper inte för att lösa problemen (Smith-Tamaray, Wilson & McAllister, 2011). 

Frågan måste ses ur ett bredare perspektiv för att finna de bakomliggande orsakerna till varför 

situationen är som den är och varför det kan vara svårt att efterfölja råd och 

rekommendationer. Förståelse för varför rekommendationer inte efterföljs är centralt för att 

förbättring ska ske. För att omvårdnadspersonal ska ha förtroende för logopeden och kontakta 

denna vid behov, krävs logopedisk närvaro på avdelningen. Det krävs också att det finns ett 

väl fungerande interprofessionellt samarbete. Fysisk närvaro på avdelningen blir en 

påminnelse om att logopedresurs finns att tillgå. Logopeden måste vara medveten om hur 

situationen på avdelningen ser ut och vad som är praktiskt genomförbart för 

omvårdnadspersonalen (Smith-Tamaray et al., 2011). Överensstämmelsen när det gäller råd 

om kostanpassning och förtjockning av dryck har visat sig vara bättre på en 

specialistavdelning inriktad mot stroke jämfört med på en medicinavdelning eller geriatrisk 

avdelning (Rosenvinge & Starke, 2005). Tiden det tar att mata patienter med dysfagi har i en 

enkätstudie av McCullough et al. (2007) visat sig vara den bland omvårdnadspersonalen 

största orsaken till frustration över att arbeta med denna patientkategori. De matningstekniker 

som logopeden föreslår kan vara tidskrävande och detta kan vara en anledning till att råd inte 

efterföljs (Colodny, 2001). 
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Utbildning. 

Pelletier (2004) undersökte hur dysfagi presenterades i litteratur och undervisning för den  

amerikanska motsvarigheten till omvårdnadspersonal och fann att informationen om ämnet 

dysfagi var mycket knapphändig. Att adekvat information och träning som behövs för att på 

ett bra sätt kunna ta hand om patienter med denna problematik utelämnas i undervisningen 

leder till att omvårdnadspersonalen efter avslutad utbildning inte har de förutsättningar att ta 

hand om patientkategorin som de skulle kunna ha. En vanlig orsak till att råd och 

rekommendationer inte efterföljs är att det hos omvårdnadspersonal finns en bristfällig 

förståelse för dysfagi menar Rosenvinge och Starke (2005). Det är av stor vikt att logopeden 

tar ansvar för att sprida sin fördjupade kunskap inom området och kontinuerligt har en 

kommunikation med omvårdnadspersonal gällande råd om hur de ska gå tillväga för att mata 

någon som har problem att svälja. Att logopeden berättar om faror och eventuella följder för 

en patient som lider av dysfagi ökar kunskapen hos personalen och minskar riskerna för att 

patienten ska råka ut för exempelvis aspirationspneumoni (Colodny, 2001). Det som 

framförallt behövs för att öka överensstämmelsen mellan råden som logopeden ger och det 

som omvårdnadspersonal utför är mer praktisk träning (Rosenvinge & Starke, 2005). 

 

Av den deltagande omvårdnadspersonalen i en amerikansk enkätstudie uppgav 80 % att de 

önskade vidare utbildning inom området dysfagi (McCullough et al., 2007). Alla deltagare i 

studien svarade att deras avdelningar hade logopedkontakt för utvärdering och behandling av 

sväljningssvårigheter. Endast hälften uppgav emellertid att de har blivit erbjudna logopedledd 

utbildning om kompensatoriska tekniker för patienter med ät- och sväljningssvårigheter. På 

frågan var merparten av kunskap och träning inom området dysfagi erhållits uppgav 72 % att 

den största delen av kunskapen förvärvats genom arbetslivserfarenhet (McCullough et al., 

2007).  

 

Av utländska studier framgår att det i många situationer kan vara besvärligt för  

omvårdnadspersonal att följa logopediska råd. Dels på grund av att kunskapen om varför det  

är viktigt för patientens säkerhet att råd och rekommendationer ska efterföljas i vissa fall kan  

vara otillräcklig, men också för att logopeden kan ge rekommendationer som upplevs vara för  

omständliga att utföra. I studierna framkommer det att teamet är en viktig del i arbetet kring 

en patient som har dysfagi. Av studierna framgår också att det är av stor vikt att logoped finns 

fysiskt närvarande på avdelningen för att omvårdnadspersonalen ska kontakta logoped för 

bedömning. 
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Eftersom tidigare studier inte genomförts i Sverige borde även situationen på svenska 

vårdavdelningar undersökas. Stämmer den överens med hur det ser ut utomlands eller skiljer 

de sig åt? Detta är viktigt att undersöka då felsväljning kan få mycket allvarliga konsekvenser, 

speciellt för en patient vars allmänna hälsotillstånd redan är nedsatt.  

Syfte 

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur omvårdnadspersonalen på svenska 

vårdavdelningar ser på logopediska råd och rekommendationer gällande sväljningssvårigheter 

samt hur samarbetet med logoped upplevs fungera.  

Metod 

Deltagare 

 

Lämpliga avdelningar för studien, det vill säga avdelningar där sjuksköterskor och 

undersköterskor kommer i kontakt med patienter med sväljningssvårigheter och samarbetar 

med logoped, kontaktades. Ännu ett krav i valet av avdelningar var att avdelningarna skulle 

ligga i södra Sverige. Kontakt togs först med vårdenhetschefer via telefon och därefter 

skickades ett informationsbrev, se bilaga 1, ut till de vårdenhetschefer som kontaktats. 

Inklusionskriterier för att delta i studien var att deltagarna skulle ha erfarenhet av att arbeta 

med patientkategorin samt ha ett intresse för frågor om dysfagi. Vilka sjuksköterskor och 

undersköterskor som deltog i studien reglerades av respektive vårdenhetschef. Sammanlagt 

deltog elva personer i studien, sex av dem var sjuksköterskor och fem var undersköterskor. 

Deltagarna var fördelade på två olika strokeavdelningar. Samtliga deltagare var kvinnor. 

Etiska överväganden  

 

Personerna som deltog i studien har anonymiserats och i uppsatsen används fiktiva namn.  

Deltagarna informerades muntligt och skriftligt om syftet med undersökningen samt att  

deltagande var frivilligt. Deltagarna meddelades att de när som helst under studiens gång  

kunde välja att avbryta sitt deltagande. Alla sjuksköterskor och undersköterskor som deltog i  

studien skrev under en samtyckesblankett där ovanstående information presenterades, se  

bilaga 2. I händelse av eventuella frågor fick även deltagarna tillgång till författarnas  
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kontaktuppgifter. Det inspelade materialet samt samtyckesblanketterna förvarades oåtkomligt 

för obehöriga. Efter slutförd undersökning raderades det inspelade materialet samt 

transkriptioner av detta. 

Material  

 

En frågeguide utformades. Då föreliggande studie har en deduktiv ansats inleddes arbetet med 

frågeguiden genom att ett antal frågor som uppkommit i samband med litteraturläsning 

diskuterades. Därefter kategoriserades frågorna i tre områden, (a) dysfagi, (b) samarbete och 

(c) råd och rekommendationer. Utifrån dessa kategorier sammanställdes sedan en frågeguide, 

se bilaga 3. Utformandet av frågeguiden baserades på Kreugers (1998) tankar kring hur 

upplägget av en frågeguide ska se ut. Kreuger menar att en frågeguide bör bestå av olika 

kategorier av frågor och nämner fem huvudområden, öppningsfrågor, introduktionsfrågor, 

övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor. Kreuger menar också att en 

frågeguide bör bestå av öppna frågor som ger möjlighet till utförliga svar. I den för studien 

utformade frågeguiden ingick även stimulimaterial i form av två kortare scenarion, se  

bilaga 3.  

 

Procedur 

 

För insamling av data valdes fokusgruppsdiskussioner. En fokusgrupp är enligt Wibeck  

(2010) en kvalitativ datainsamlingsmetod där ett antal utvalda personer diskuterar ett  

förutbestämt ämne under relativt fria former. Fokusgrupper som metod kan med fördel  

användas när det som eftersöks är information om deltagarnas attityder till och värderingar  

om ett ämne. Antalet deltagare bör enligt Wibeck (2010) ligga mellan fyra till sex personer.  

En fokusgrupp leds av en moderator men eftersom syftet med en fokusgrupp är att  

gruppdeltagarna ska samtala och diskutera med varandra är moderatorns roll inte densamma  

som en traditionell intervjuares. Moderatorns roll varierar beroende på hur strukturerad  

fokusgruppen planeras vara. I denna studie användes strukturerade fokusgrupper, vilket  

innebär att moderatorn är involverad i tämligen hög grad. Moderatorn i en strukturerad  

fokusgrupp kan använda sig av frågor som bestämts i förväg och i viss mån ställa fördjupande 

och uppföljande frågor. Även i en strukturerad fokusgrupp eftersträvas dock först och främst 

diskussion deltagarna emellan (Wibeck, 2010).  

 

För att utvärdera den utformade frågeguiden genomfördes en pilotstudie. Tre  

sjuksköterskestudenter deltog i pilotstudien. Två av dessa gick på termin sex, en gick på  
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termin fem. Efter pilotstudien gjordes bedömningen att frågeguiden kunde behålla sin  

ursprungliga utformning. Tre fokusgrupper genomfördes på två strokeavdelningar under tre  

veckor i februari. En av fokusgruppsinspelningarna varade i 30 minuter, de andra två varade i 

45 minuter. Inspelningarna gjordes enbart på själva fokusgruppsdiskussionerna, inte det 

inledande samtalet med presentation av studien samt information om hur diskussionerna 

skulle gå till. De båda författarna turades om att agera moderator och observatör. För att 

undvika att moderatorn på något sätt styrde deltagarnas svar efterföljdes frågeguiden tämligen 

strikt. Två av fokusgrupperna genomfördes på en avdelning på ett sjukhus i sydöstra Sverige. 

I dessa grupper deltog fyra personer i varje grupp, två undersköterskor och två sjuksköterskor. 

Ytterligare en fokusgrupp genomfördes på en avdelning på ett sjukhus i södra Sverige. I 

denna fokusgrupp deltog tre personer, två sjuksköterskor och en undersköterska.  

 

Databearbetning 

 

Fokusgruppsdiskussionerna spelades in med ljudupptagningsutrustning och transkriberades 

därefter ordagrant av författarna. Data analyserades kvalitativt genom meningskoncentrering 

enligt beskrivning av Kvale & Brinkmann (2009). Vid meningskoncentrering omformulerar 

forskaren det huvudsakliga innehållet i intervjupersonens uttalande, den naturliga enheten, till 

ett mer kort, koncist centralt tema, se figur 1. Inledningsvis lästes hela transkriptionerna 

igenom av var och en av författarna för att en känsla av helheten skulle uppnås. Därefter 

plockades de naturliga enheterna i transkriptionerna, det vill säga citat från 

fokusgruppsdeltagarna, ut. Utifrån vad som dominerade den naturliga enheten identifierades 

ett centralt tema i enheten. Meningskoncentrering av data delades upp mellan författarna.  

 

 

Figur 1. Omformulering av ursprungligt yttrande till centralt tema och kategorisering av 

temat under huvudkategori.  
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De centrala teman som identifierades kategoriserades under de tre huvudkategorier som 

framkommit i utformningen av frågeguiden, (a) dysfagi, (b) samarbete och (c) råd och 

rekommendationer. Underkategorier till huvudkategorierna skapades ad hoc. Under 

databearbetningsprocessen fanns transkriptionerna av fokusgruppsdiskussionerna att tillgå. 

Dessa kunde vid behov användas för att se de naturliga enheterna i sitt ursprungliga 

sammanhang.  

 

För att förtydliga presentationen av resultaten används citat från fokusgruppsdiskussionerna.  

Citat presenteras enligt Olsson och Sörensen (2011). Citaten anges ordagrant, […] innebär att  

del av citatet utelämnats på grund av det inte varit relevant för sammanhanget, [---] innebär att  

en hel eller flera meningar har utelämnats. Ett ord inom hakparentes innebär ett förtydligande  

från transkriberarens sida. I samband med citat anges fiktivt namn på deltagaren, profession,  

samt från vilken avdelning och grupp citatet är hämtat. De två avdelningarna benämns som 

avdelning A och B. På avdelning A genomfördes två fokusgrupper, grupp ett och två. På 

avdelning B genomfördes en fokusgrupp, grupp tre.  

 

Studiens trovärdighet 

 

För att öka studiens tillförlitlighet har en fastställd frågeguide använts vid samtliga 

fokusgruppsdiskussioner. I utformandet av denna lades stor vikt vid att frågorna skulle vara 

av öppen karaktär samt stimulera till diskussion och inte styra deltagarnas svar i någon 

riktning. För att utvärdera den utformade frågeguiden genomfördes en pilotstudie med 

sjuksköterskestudenter. Då författarna inte hade någon tidigare erfarenhet av att genomföra 

fokusgruppsdiskussioner gav pilotstudien även viss rutin av att agera moderator och 

observatör. Trots bristande erfarenhet gällande att moderera en fokusgruppsdiskussion hade 

författarna ägnat mycket tid åt att läsa in sig på området som skulle diskuteras samt hur en 

fokusgruppsdiskussion bör genomföras. Vid oklarheter under fokusgruppsdiskussionerna 

återgav moderatorn sin tolkning av deltagarnas utsagor för att säkerställa att de uppfattats 

korrekt. Deltagarna fick tillgång till författarnas kontaktuppgifter för att kunna ta kontakt vid 

eventuella otydligheter eller frågor. Inspelningarna av fokusgruppsdiskussionerna avlyssnades 

upprepade gånger för att kontrollera överensstämmelse med transkriptionerna.    

 

Stickprov på cirka 30 % av analysmaterialet genomfördes för att kontrollera  

överensstämmelsen mellan hur de båda författarna kategoriserade de naturliga enheterna.  
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Förekomst och bedömning av dysfagi 

Utbildning 

Logopedens tillgänglighet 

Fysisk närvaro 

Samarbete mellan logoped och omvårdnadspersonal 

Uppfattning om råd och rekommendationer 

Tidsbrist 

Logopedens förståelse 

Annan åsikt än logopeden 

Samarbete 

Råd och 

rekommendationer 

Dysfagi 

Interbedömarreliabilitet beräknades med Cohens kappa. Resultat blev 0,97 vilket innebär att  

överenstämmelsen är nästan perfekt (Landis & Koch, 1977). 

Resultat 

 
Resultaten presenteras under de tre huvudkategorierna (a) dysfagi, (b) samarbete och (c) råd 

och rekommendationer. Under dessa huvudkategorier har nio underkategorier identifierats, se 

figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Huvudkategorier och underkategorier från resultatsammanställningen. 

 

Dysfagi  

Förekomst och bedömning av dysfagi.  

Sjuksköterskorna och undersköterskorna i samtliga fokusgrupper uppgav att patienter med  

dysfagi är vanligt förekommande på den avdelning de arbetar på och att de därför har stor  

erfarenhet av att arbeta med denna patientkategori. Omvårdnadspersonalen på avdelning A  

framhöll att sväljningssvårigheter bedöms hos varje patient som kommer till avdelningen  

genom att vattentestning utförs som en del av inskrivningsstatus. Denna testning innebär att  

små mängder vatten ges. Om svårigheter noteras, till exempel genom att patienten hostar,  
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testas istället tjockflytande vätska. Omvårdnadspersonalen på avdelning B uppgav att 

sväljningstest med små mängder vatten genomförs vid misstanke om dysfagi.    

Utbildning. 

Alla deltagare i fokusgrupperna menade att sväljningssvårigheter inte behandlades i stor  

omfattning under deras respektive utbildning. Samtliga sjuksköterskor nämnde att dysfagi  

omtalats som ett sekundärt symptom till stroke under utbildningen men inte berörts närmare.  

Några av sjuksköterskorna uppgav att de upplever att det är svårt att uppmärksamma fenomen  

som tyst aspiration eftersom detta inte berörts under utbildningstiden. Ingen av  

undersköterskorna kunde dra sig till minnes att sväljningssvårigheter behandlats i  

undervisningen. Samtliga deltagare uppgav att merparten av kunskapen kring dysfagi  

erhålls genom arbetslivserfarenhet. ”Det är ju något man får lära sig i praktiken men just  

teoretiskt sett så var det bara att man kan få sväljsvårigheter när man drabbas av stroke.” 

Stina, SSK, A:2.  

 

Båda avdelningarna tillhandahöll en tvärprofessionell strokekompetensutbildning för  

personalen, där bland annat föreläsning av logoped om sväljningssvårigheter och afasi  

utgjorde ett delmoment. Några av deltagarna uppgav att de under denna utbildning 

exempelvis fått prova på att ha sväljningssvårigheter för att få en fördjupad förståelse. 

Strokekompetensutbildningen upplevdes av samtliga deltagare leda till ökad kunskap om och 

förståelse för dysfagi. ”Men det är bra att då får man ju se mer […] aha-upplevelse av det här 

som man inte vet så mycket om.” Anna, SSK, B:3.  

 

Omvårdnadspersonalen i båda fokusgrupperna från avdelning A diskuterade kring hur 

kännedom om dysfagi kan skilja sig åt mellan en strokeavdelning och andra avdelningar på 

sjukhuset. 

 

Mm fast vi är nog bättre på att se det kanske än dom som jobbar med andra 

delar så, för det kan man ju få ibland när man får en patient från en annan 

avdelning så kan dom ju ha druckit tunt och så står det att dom har hostat 

men dom har ändå fått fortsätta dricka tunt kanske. Jenny, SSK, A:1. 
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Samarbete  

Logopedens tillgänglighet.  

På avdelning A uppgav omvårdnadspersonalen att de officiellt har 50 % logopedresurs på sin  

avdelning men att det ofta blir mer än så för att logopeden ska ha möjlighet att hinna med  

arbetsbördan. ”Men hon [logopeden] skulle behöva vara mer för hon sa ju redan nu är hon i  

sjuttio procent eller något sånt där.” Stina, SSK, A:2. Deltagarna uppgav att logoped ses  

dagligen på avdelningen. Deltagarna i grupp två lyfte fram att de anser att logopeden borde 

arbeta heltid mot deras avdelning för att kunna ge patienterna den tid som de behöver. ”Hon 

skulle vara här uppe tycker jag för jämnan.” Svea, SSK, A:2. På avdelning B var 

omvårdnadspersonalen nöjda med tillgängligheten till logoped. Där finns logoped att tillgå två 

dagar i veckan, ibland tre. Under diskussionen på avdelning B framkom att logopedresurs 

tidigare inte alls funnits knuten till avdelningen utan att möjligheten att kontakta logoped 

endast funnits de senaste åren.  

 

Omvårdnadspersonalen i grupp ett uppgav att de idag kontaktar logoped i större utsträckning  

än vad de gjorde för tio år sedan. De upplevde att logopedens roll på avdelningen har  

förändrats och gått från att mest behandla tal och språk till att idag till lika stor del behandla  

patienter med dysfagi och att det i dagens läge är en del i logopedens dagliga arbete. I och 

med detta upplevde omvårdnadspersonalen att samarbetet mellan dem och logoped har 

utvecklats och förbättrats.  

 

Omvårdnadspersonalen på båda avdelningarna uppgav att det är de som initierar kontakt med  

logoped i händelse av dysfagi. Deltagarna på avdelning A berättade att de skickar remiss till  

logoped när det finns en patient med sväljningssvårigheter som behöver bedömning. När  

denna kontakt har tagits upplevs logopeden komma omgående för att göra sin bedömning  

och efter detta har logopeden nästintill daglig kontakt med berörda patienter. Deltagarna 

uppgav att logopeden träffar i princip alla patienter på avdelningen som har någon grad av 

dysfagi. På avdelning B såg kontakttagandet ut på ett liknande sätt, efter rond skickas remiss 

till logoped om det finns misstanke om att patienten har dysfagiska besvär. 

Fysisk närvaro.  

På båda avdelningarna upplevdes logopedens närvaro på avdelningen som en viktig del i  

samarbetet. I grupp ett ansåg omvårdnadspersonalen att i och med att logopedens roll har  

förändrats så har detta bidragit till att logopedens fysiska närvaro på avdelningen har ökat,  
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vilket upplevdes som någonting positivt. Deltagarna i samtliga grupper var eniga om att det  

underlättar kommunikationen mellan omvårdnadspersonalen och logopeden om den  

sistnämnde visar sig dagligen på avdelningen och de menade att närvaron visar på  

tillgänglighet. I grupp två och tre uppgav deltagarna att de tycker att det är positivt att kunna  

diskutera frågor och åsikter med logopeden direkt på plats istället för att behöva söka kontakt  

via exempelvis telefon. Omvårdnadspersonalen på avdelning B uppgav att de på grund av stor  

arbetsbörda och begränsade personalresurser ibland tvingas skjuta upp att skicka remiss till 

logoped för dysfagibedömning. De berättade att det vid sådana tillfällen är av stor betydelse 

att logopeden finns närvarande på avdelningen under dagen. De uppgav att bara åsynen av 

logopeden kan göra att de påminns om att remiss angående dysfagiproblematik ska skickas 

och att de då kan ta upp frågan om bedömning eller nybedömning med logopeden direkt på 

plats istället för att behöva skicka remiss. Deltagarna på båda avdelningarna uppgav att 

logopedresurs inte finns att tillgå under kvällar och helger.  

Samarbete mellan logoped och omvårdnadspersonal.  

I båda grupperna på avdelning A upplevde omvårdnadspersonalen att samarbetet med  

logopeden fungerar mycket bra och att teamarbetet är en viktig del i vården av en patient med  

dysfagi. Sjuksköterskan Stina i grupp två uttryckte det såhär: ”Ja för det är ju teamet som gör  

att patienten går framåt för vi har ju alla våra egna bitar.” Deltagarna i grupp två diskuterade  

vidare kring detta och att de upplever det som positivt att logopeden kommer och frågar dem  

om hur det fungerar att efterfölja råd och ber att få deras uppfattning om hur patienten  

presterar. I dagsläget upplevde även omvårdnadspersonalen på avdelning B att samarbetet är  

väl fungerande och att det finns en stor positiv skillnad gentemot hur samarbetet fungerade  

inledningsvis när logopedresurs blivit tillgänglig. De berättade att logopeden och 

omvårdnadspersonalen har lärt känna varandras sätt att arbeta under tiden som gått och att  

detta har fått till följd att de idag kan samarbeta på ett bättre sätt som gynnar patienterna i 

deras rehabilitering. ”För innan så var det verkligen vi körde på vårat och logopeden körde sitt 

och liksom man såg inte riktigt hur den andra tänkte [---] men nu känns det som man möts 

mer på halva vägen tycker jag.”  Fia, SSK, B:3. 

 

Deltagarna i alla fokusgrupper uppgav att de fått en bredare kunskap om dysfagi sedan  

samarbete med logoped inletts. ”Det är bra att få vara med någon gång när hon bedömer en  

patient att man verkligen ser just vad det är hon tittar på eller så vad hon lyssnar efter och det  

är ju jättebra.” Malin, USK, B:3. Deltagarna lyfte även fram andra professioner som har en  

viktig del i teamet, såsom exempelvis arbetsterapeutens roll i att möjliggöra att patienten kan  
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få en god sittställning. Att ha en kontinuerlig kontakt om patienterna är någonting som 

ytterligare utvecklar samarbetet mellan omvårdnadspersonal och logoped menade deltagarna 

på avdelning B. De uppgav att det är av stor vikt att följa upp patienter med dysfagi. Då de 

noterar en förändring hos en patient tar de kontakt för en ny logopedbedömning.  

Råd och rekommendationer 

Uppfattning om råd och rekommendationer. 

De logopediska råd och rekommendationer som omvårdnadspersonalen upplevde som mest  

frekvent förekommande vid sväljningssvårigheter är konsistensanpassning, kolsyrad dryck,  

temperaturanpassning, sittställning, huvudpositionering samt sväljträning med vatten eller  

kräm. Omvårdnadspersonalen på avdelning B uppgav även att köldstimulering av  

gombågarna är ett vanligt logopediskt råd vid denna typ av problematik. Deltagarna på båda  

avdelningarna uppgav att de får råd och rekommendationer från logopeden både muntligt och  

skriftligt. Sjuksköterskorna och undersköterskorna på avdelning A upplevde att logopedens  

råd är tydliga och att de är genomförbara. Omvårdnadspersonalen på avdelning B uppgav att 

det kan vara svårt att efterfölja råd och rekommendationer på grund av tidsbrist. Att patienter  

saknar sjukdomsinsikt och har svårt att förstå varför kompensatoriska åtgärder bör utföras kan 

enligt samtliga deltagare bli problematiskt. Alla menade att det är viktigt att förklara på vilka 

grunder råd och rekommendationer har givits i de fall patienten ifrågasätter dem. 

Konsistensanpassning uppgavs vara ett område en del patienter upplever som problematiskt. 

Tidsbrist. 

Sjuksköterskorna och undersköterskorna i de båda fokusgrupperna från avdelning A uppgav  

att de generellt inte upplever att logopediska råd och rekommendationer påverkas av tidsbrist.  

De menade att tidskrävande matningstekniker för patienter som har specialkost kan 

kompenseras genom att patienterna får äta något tidigare eller senare än övriga patienter. 

Sväljningsscheman uppgavs dock vara en uppgift som kan bli problematisk om denna kräver 

mycket planering och träning vid speciella tidpunkter. 

 

Omvårdnadspersonalen på avdelning B uppgav att vissa råd och rekommendationer kan vara  

svåra att efterfölja på grund av tidsbrist. Konsistensanpassning upplevdes inte utgöra ett  

problem men mer detaljerade och specifika råd som köldstimulering, sväljningsträning med  

vatten samt sväljningstekniker upplevdes vara orimligt tidskrävande och kunde på grund av  

detta inte alltid efterföljas. Sjuksköterskan Fia berättade att ”tyvärr så är det ju ofta det man  

tar åt sidan lite.” Även matning upplevdes vara ett problemområde då det inte finns möjlighet  
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att sprida ut mattiderna över en längre tidsperiod. För att på ett bättre sätt kunna efterfölja råd 

och rekommendationer efterfrågade deltagarna i fokusgruppen på avdelning B enkla 

instruktioner samt möjlighet att utföra åtgärderna i samband med övrig vård. Detta för att 

momentet inte ska bli för tidskrävande.    

 

Omvårdnadspersonalen på båda avdelningarna påpekade att sväljningssvårigheter inte bara 

utgör ett fysiologiskt problem utan även kan påverka patienten ur ett socialt perspektiv. Detta 

eftersom måltider och att äta utgör en viktig del av social samvaro. Deltagarna i fokusgrupp 

två nämnde att patienter på deras avdelning vid matning sitter avskilt för att inte behöva 

generas av att de blir matade samt för att de inte ska distraheras.  

Logopedens förståelse. 

När det handlar om att ge råd och rekommendationer upplevde deltagarna från samtliga  

fokusgrupper att logopeden idag har förståelse för deras arbetssituation. I grupp två berättade  

deltagarna att logopeden ofta tillfrågar dem vad de tycker om råden och hur de går att  

efterfölja. Att logopeden även undersöker möjligheterna att efterfölja råd rent tidsmässigt, då  

många av patienterna också har annat inbokat än till exempel sväljträning, var också  

någonting som deltagarna upplevde som positivt och som att logopeden har förståelse för  

deras arbetsbörda. Som tidigare nämnts uppgav omvårdnadspersonalen på avdelning B att  

logopedens förståelse för deras arbetssituation har förbättrats under tiden de har arbetat  

tillsammans och att de har kunnat arbeta ihop sig. De menade att det tidigare kändes som att  

råden logopeden gav var för omfattande för omvårdnadspersonalen att ha kunskap om att  

kunna utföra. De upplevde också att det inte heller fanns tid till att utföra 

rekommendationerna.  

 

Sen var det nåt annat vi gjorde med som vi skulle göra vi skulle träna 

själva den här larynxhöjningen jag vet inte vad det kallas det kallas för 

nånting att man liksom halvsväljer och så ska man hålla den uppe […] 

sådär kommer inte ihåg vad det heter och det tar ju jättelång tid det är 

jättesvårt blir det ju. Malin, USK, B:3.  

 

På det sättet menade de att logopeden då inte hade insikt i deras stressiga arbetssituation men 

att det efterhand som de har arbetat tillsammans stadigt har förbättrats och att logopeden idag 

känner av stämningen på avdelningen och förstår vad som kan förväntas av 

omvårdnadspersonalen.  
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Och så omfattande som det var från början för man kände det här det  

är inte rimligt, vi kan inte bara avsätta tid då får vi stänga av telefoner  

och larm och andra patienter och bara hålla ti en timme eller två det  

här går inte, men nu är det på ett annat sätt så nu fungerar det mycket  

bättre. Anna, SSK, B:3. 

 

De berättade att genom att logopeden har fått en utökad förståelse för hur de arbetar så har  

logopeden kunnat anpassa råden så att de på ett relativt smidigt sätt ska kunna efterföljas.  

När råden upplevs vara mer rimliga uppgav omvårdnadspersonalen på avdelning B att det går  

lättare att få in dem som en rutin i vardagen och att mer ansträngning läggs ned på att  

efterfölja dem.  

Annan åsikt än logopeden.  

Omvårdnadspersonalen i grupp ett uppgav att det finns situationer då de har en annan åsikt än  

logopeden om vad som är lämpligt för patienten. Patienterna på deras avdelning kan skifta  

mycket i prestationsförmåga bara under en och samma dag. ”Sen kan de ju vara det att när  

logopeden är där så är patienten lite trött och det går jättedåligt och så tycker man till  

kvällen men gud att dom inte fixar det här för den är så pigg.” Katarina, USK, A:1. I och med  

att patienten kan underprestera när logopeden är där för bedömning berättade deltagarna i  

grupp ett att de vid vissa tillfällen väljer att testa små mängder av exempelvis tjockflytande  

för att se om patienten klarar detta. I grupp två uppgavs liknande information och deltagarna 

betonade att personalen alltid är närvarande då ny konsistens testas och att de mäter feber i 

händelse av att det skulle röra sig om tyst aspiration. Under helger är inte logopeden 

närvarande på avdelningarna och omvårdnadspersonalen menade att de då testar lite själva om 

de uppfattar att patienten har förbättrats. Sjuksköterskan Stina, avdelning A grupp två, 

berättade såhär: ”Vi kan ju inte sitta och vänta på att logopeden ska […] säga någonting för 

hon är ju inte här.” Omvårdnadspersonalen på avdelning B menade att det inte är så vanligt att 

patienterna förbättras mycket under enbart en helg, men i de fall då detta sker testar de också 

att ge patienten något som är lite svårare att svälja än den rekommenderade kosten för att 

sedan ta en ny logopedkontakt på måndagen och be om en ny bedömning.  

Omvårdnadspersonalen i grupp två berättade att när de anser att det som logopeden har 

rekommenderat inte är det bästa för patienten går de och frågar logopeden vad de specifika 

råden grundar sig på. ”Och då vill jag ha ett bra svar annars så talar jag om vad jag tycker och 

ber att i så fall att logopeden kommer och är med vid en måltid.” Ulla, USK, A:2.  
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Deltagarna i fokusgruppen på avdelning B uppgav att det funnits ett specifikt tillfälle då de  

och logopeden haft olika åsikter om matningssituationen. Vid det tillfället ville logopeden att  

omvårdnadspersonalen skulle stå med då logopeden matade patienterna men sjuksköterskorna  

och undersköterskorna sa ifrån då detta är någonting det inte har tid med. De berättade att  

matning av patienter med dysfagi kan ta lång tid och att de inte har möjlighet att avsätta så  

mycket tid som logopeden vid denna specifika situation önskade. ”Det är liksom kört det går 

inte det finns inte en chans.” Fia, SSK, B:3.    

Diskussion 
 

Metoddiskussion  

 

Anledningen till att fokusgruppsdiskussioner valdes som datainsamlingsmetod var för att 

fånga upp flera dimensioner av deltagarnas åsikter om och erfarenheter av området  

dysfagi. Tiden för att utföra denna studie var begränsad, vilket var en bidragande anledning 

till att strukturerade fokusgruppsdiskussioner valdes. Detta innebar att författarna på förhand 

formulerade och satte upp ramar för de övergripande områden som skulle diskuteras. Utifrån 

den litteratur som lästs på förhand hade författarna en uppfattning om vilka frågor som söktes 

svar på. Vid samtliga fokusgruppsdiskussioner användes samma frågeguide. Vid 

utformningen av frågeguiden var tanken att frågorna skulle konstrueras så att de främjade 

diskussion och inte styrde deltagarnas svar. I de fall tystnad uppstod vid 

fokusgruppsdiskussionerna presenterade inte moderatorn nya frågor direkt utan deltagarna 

gavs utrymme att återuppta diskussionen. Detta upplevdes bidra till att svaren blev mer 

uttömmande. Frågeguiden upplevdes fungera väl. Scenarierna bidrog till fördjupat utbyte av 

erfarenheter men kunde ha kompletterats med ytterligare material som stimulerar till 

diskussion, till exempel rangordningsövningar.  

 

En eventuell nackdel med att använda fokusgrupper som datainsamlingsmetod kan vara att  

deltagarna i en fokusgrupp kan påverkas av varandra. En dominerande person skulle kunna ta  

över diskussionen och på så sätt begränsa de övriga deltagarna så att de känner att de inte har  

möjlighet att lyfta sina uppfattningar om ämnet. Detta upplevdes inte utgöra något  

problem i studiens fokusgrupper. Ytterligare aspekter som skulle kunna påverka personer som 

deltar i en fokusgrupp är att deltagarna kan tänkas vilja ge socialt accepterade och önskvärda  

svar. Varje fokusgrupp inleddes därför med att moderatorn poängterade för deltagarna att det  
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inte fanns några felaktiga eller korrekta åsikter utan att allt de hade att säga om ämnet var av  

intresse. Huruvida detta resulterade i att deltagarna kände sig trygga i att delge sina tankar och 

åsikter kan vi naturligtvis inte vara helt säkra på. Att moderator och observatör båda var 

logopedstudenter kan möjligen också ha påverkat deltagarna till att inte lyfta negativ kritik 

gentemot denna yrkeskategori. Det var även första gången författarna agerade moderator och 

observatör vilket är ytterligare en aspekt som kan ha påverkat resultaten. En pilotgrupp 

genomfördes dock för att författarna skulle få vana att agera moderator och för att risken att 

deras ovana skulle påverka resultaten därigenom skulle minimeras.  

 

Antalet deltagare i en fokusgrupp bör vara fyra till sex personer (Wibeck, 2010). Det var 

också målet i denna studie, men då en tillfrågad avdelning var tvungen att tacka nej till att  

delta med mycket kort varsel kontaktades en ny avdelning. På denna avdelning fanns det inte  

möjlighet att släppa fler än tre personer ur omvårdnadspersonalen på samma gång. Eftersom  

det i detta skede var ont om tid valdes att ändå genomföra fokusgruppsdiskussionen trots att  

det bara var tre deltagare i denna grupp. Författarna upplevde att diskussionen inte påverkades 

negativt av att gruppen bestod av tre deltagare.  

 

Sjuksköterskor och undersköterskor är två olika yrkeskategorier med olika 

utbildningsbakgrund och olika arbetsuppgifter. Det hade därför varit intressant att genomföra  

fokusgruppsdiskussioner där sjuksköterskor och undersköterskor delades upp och deltog i 

olika grupper. Vi funderade på förhand kring att detta möjligen även kunde vara att föredra 

om det skulle finnas någon slags hierarki mellan personalen beroende på vilken yrkeskategori 

de tillhörde. Det var dock svårt för avdelningarna att arrangera uppdelade fokusgrupper 

eftersom det inte ansågs möjligt att släppa fyra sjuksköterskor eller undersköterskor samtidigt. 

I studien deltog följaktligen både sjuksköterskor och undersköterskor i varje 

fokusgruppsdiskussion. Vi upplevde dock inte att detta resulterade i att någon yrkeskategori 

dominerade diskussionen. Att sjuksköterskor och undersköterskor deltog i samma 

fokusgruppsdiskussioner upplevdes snarare skapa diskussion mellan deltagarna då de 

jämförde sinsemellan hur olika situationer hanteras. Tendens noterades till att det som istället 

kunde påverka i vilken omfattning en deltagare var delaktig i diskussionen var hur lång 

arbetslivserfarenhet deltagaren hade och inte vilken yrkeskategori deltagaren tillhörde.  

 

Det är naturligtvis av största vikt att återge citat precis som de yttrats så att inte någonting blir  

taget ur sitt sammanhang. Därför diskuterade författarna valen av citat noggrant och läste var  
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för sig och tillsammans igenom transkriptionerna för att säkerställa att det som sagts hade  

uppfattats på samma sätt av båda författarna. Genom detta anses citaten vara korrekt  

återgivna. Tillförlitligheten skulle ha kunnat förbättras ytterligare genom att  

fokusgruppsdeltagarna själva fått läsa igenom transkriptionerna. Anledningen till att vi har  

valt att ange profession i de citat som presenteras, även om vi inte diskuterar vidare kring  

skillnader professionerna emellan, är att det trots allt rör sig om två olika yrkeskategorier med 

olika utbildningsbakgrund. 

 

Då denna studie har en kvalitativ ansats och baserar sig på ett begränsat urval av verksamheter 

och deltagare ämnar vi inte generalisera de resultat som framkommit till att gälla för alla 

avdelningar i Sverige. Vi tror dock inte att situationen på just de avdelningar vi har besökt är 

unik utan att det troligen kan se ut på ett liknande sätt på flera avdelningar runt om i landet. 

Det är viktigt att lyfta fram att det är omvårdnadspersonalens uppfattning om situationen som 

presenteras i denna uppsats, inga observationer av hur situationen på avdelningarna ser ut har 

genomförts.  

Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka omvårdnadspersonalens syn på logopediska råd och 

rekommendationer vid sväljningssvårigheter samt hur samarbetet med logoped upplevdes 

fungera. Detta för att tidigare utländska studier har visat att råd och rekommendationer kan 

vara svåra att efterfölja på grund av bristfällig kunskap om ämnet dysfagi och att 

omvårdnadspersonalen har en avvikande åsikt gällande råden. De båda avdelningarna i 

föreliggande studie hade officiellt ungefär lika mycket logopedresurs. I studien framkom dock 

att logopeden på avdelning A arbetar betydligt mycket mer mot avdelningen än de 50 % som 

är avsatta och att logopeden finns på avdelningen dagligen. Då avdelning A alltså har tillgång 

till daglig logopedresurs kommer denna hädanefter refereras till som avdelningen med daglig 

logopedresurs. På avdelning B finns logoped oftast att tillgå två dagar i veckan, ibland tre.  

 

Samtliga deltagare i studien upplevde att samarbetet med logoped i dagsläget fungerar på ett  

tillfredställande sätt på den avdelningen de arbetar på. För att samarbetet mellan logoped och  

omvårdnadspersonal ska fungera på ett givande sätt framkom det i vår studie att det är viktigt  

att de olika professionerna har förståelse för varandras arbetssituation. En annan faktor som  

visade sig vara mycket viktig för att ett fruktbart samarbete kring patienter med dysfagi ska  

kunna komma till stånd är att logopedresurs finns fysiskt tillgänglig på avdelningen. Vikten  
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av fysisk närvaro på avdelningen framhåller även Smith-Tamaray et al. (2011). Att logoped  

finns närvarande på avdelningen fungerar enligt omvårdnadspersonalen som en påminnelse  

om att resurs finns att tillgå och det gör även att tidskrävande led i kontakttagande,  

exempelvis telefonsamtal, kan reduceras. För att samarbetet de olika professionerna emellan  

ska vara givande framkom det också att det är viktigt att logopeden följer upp råd och  

rekommendationer och stämmer av med omvårdnadspersonalen hur de upplever att patientens  

sväljningsproblematik ter sig samt hur råd och rekommendationer fungerar att efterfölja.  

 

Ett väl fungerande teamarbete kring patienter med dysfagi är av yttersta vikt för att patienten  

ska kunna erhålla bästa möjliga vård (Svensson, 2010). En skillnad mellan de båda  

avdelningarna i föreliggande studie var att deltagarna från avdelningen med logopedresurs två 

dagar i veckan uppgav att samarbetet med logoped tidigare hade fungerat mindre bra. Detta på  

grund av att de råd och rekommendationer gällande patienter med sväljningssvårigheter som  

personalen ålagts att efterfölja upplevdes vara orimligt tidskrävande. Att råden kändes 

orimliga att utföra resulterade i att de ibland inte genomfördes. Situationen var sådan att 

logopeden gav de råd som hon eller han ansåg vara det som kunde hjälpa patienten på bästa 

sätt, men den begränsade logopediska närvaron på avdelningen resulterade i att logopeden 

inte själv hade möjlighet att utföra den dagliga träningen med patienterna. Detta moment 

lades istället över på omvårdnadspersonalen. Omvårdnadspersonalen har givetvis också 

patientens bästa i fokus men på grund av att de har ett så pass brett område av arbetsuppgifter 

och inte samma förkunskaper i sväljningsfysiologi, som i vissa fall krävs för att instruera 

dessa övningar, upplevdes det svårt att utföra denna träning. Detta är inte en gynnsam 

situation för vare sig patienter, omvårdnadspersonal eller logoped. I studien kunde det inte 

noteras någon tydlig gräns för vem det är som ska utföra vad när det kommer till råd och 

rekommendationer för en patient med sväljningssvårigheter. En gränsdragning om vem av 

logopeden och omvårdnadspersonalen som ska utföra vad skulle kunna underlätta situationen 

på denna och andra avdelningar. Att tydligt precisera de olika rollerna inom det 

interprofessionella teamet kring strokepatienter är någonting som Middleton et al. (2011) 

menar gynnar patienterna. 

 

Efter att råd och rekommendationer modifierats kände omvårdnadspersonalen på  

avdelningen där logopedresurs endast finns att tillgå två, ibland tre, dagar i veckan att de blivit 

mer genomförbara. De upplevde också mer motivation till att utföra råd och 

rekommendationer och försöka få in dem som en rutin i arbetet, vilket naturligtvis är  
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positivt. Det är bättre att modifierade råd utförs än att råden helt och hållet läggs åt sidan för  

att de känns orimligt tidskrävande. Vi funderar dock på vilka konsekvenser det kan få för  

patienterna att råden i viss mån fått begränsas. Det är inte optimalt att patienterna  

på grund av bristande resurser exempelvis inte får möjlighet att träna de tekniker som anses  

kunna förbättra sväljningsförmågan. Det har visats att patienter med dysfagi som fick tillgång  

till sväljningstekniksträning och dietmodifikation hade färre medicinska komplikationer 

relaterade till sväljning, färre lunginfektioner samt en bättre sväljningsförmåga efter sex 

månader jämfört med patienter som enbart erbjöds övervakning i matsituationen samt 

anpassad sittställning och matningshastighet (Carnaby, Hankey & Pizzi, 2006). Med en större 

tillgång till logoped kanske situationen på avdelningen med logopedresurs två till tre dagar i 

veckan skulle kunna förbättras genom att omvårdnadspersonal och logoped skulle kunna dela 

upp ansvaret för att utföra träning med patienter och hjälpas åt att se till att det finns möjlighet 

att efterfölja råd och rekommendationer. Genom att logopeden spenderar mer tid på 

avdelningen får han eller hon även bättre insyn i hur arbetet på avdelningen fungerar. En mer 

omfattande logopedisk närvaro skulle även innebära att omvårdnadspersonalen inte behöver 

utföra logopediska behandlingar utan kan fokusera på sina arbetsuppgifter. Detta borde leda 

till en bättre vård för patienten, någonting som alla yrkeskategorier självklart strävar efter. 

Personalen på avdelningen med daglig logopedresurs uppgav att de generellt inte upplever råd 

och rekommendationer som orimligt tidskrävande. Genom att logopeden är tillgänglig i 

princip varje dag på denna avdelning har logopeden möjlighet att själv vara delaktig i 

patienternas dagliga träning och behöver på så sätt inte lägga över detta moment helt på 

omvårdnadspersonalen.  

 

I tidigare utländska studier har bristande kunskap (Colodny, 2001; Rosenvinge & Starke,  

2005) och annan åsikt än logopeden (Colodny, 2001; Smith-Tamaray et al. 2011) presenterats  

som de största orsakerna till att råd och rekommendationer inte efterföljs. I föreliggande  

studie framkom dock att dessa faktorer inte var de mest avgörande utan att tidsbrist var den  

starkast bidragande orsaken till att råd och rekommendationer inte efterföljs. Detta framkom i  

störst utsträckning på den avdelning där logopedresurs inte finns på daglig basis. Även  

omvårdnadspersonalen på avdelningen där logopedresurs finns att tillgå dagligen uppgav att  

det, trots att de generellt inte upplever råd och rekommendationer som orimligt tidskrävande,  

finns tillfällen då de på grund av tidsbrist upplever att det kan vara svårt att efterfölja vissa råd  

och rekommendationer. Enligt deltagarna kan det förekomma att omvårdnadspersonal och  

logoped inte delar åsikt angående råd och rekommendationer. Omvårdnadspersonalen menade  
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att de i dessa fall kontaktar logopeden för att diskutera de råd och rekommendationer som  

givits och eventuellt få en ny bedömning. För att kunna ta kontakt med logoped krävs givetvis 

att logopedresurs finns tillgänglig. Det framkom att ingen av avdelningarna har tillgång till 

logoped som arbetar heltid på deras avdelning, ingen av avdelningarna har heller tillgång till 

logoped under kvällstid och helger. När logopedresurs inte finns tillgänglig uppgav 

omvårdnadspersonalen att de ibland själva testar patientens sväljningsförmåga med till 

exempel kräm eller tjockflytande vätska. Det fanns en stor försiktighet och kunskap på de 

avdelningar där fokusgruppsdiskussioner genomfördes då dessa var strokeavdelningar och 

personalen hade stor erfarenhet av att arbeta med patienter med dysfagi. Att 

omvårdnadspersonalen tar hand om en del av uppföljningen för patienter med dysfagi och 

testar sväljningsförmågan tycker vi är naturligt i och med att de är de teammedlemmar som 

har mest kontakt med patienten. Detta naturligtvis under förutsättningen att kunskap om 

problematiken kring sväljningssvårigheter finns. Enligt sjuksköterskornas 

kompetensbeskrivning utfärdad av Socialstyrelsen ska sjuksköterskan ”ha förmåga att 

självständigt utföra eller medverka i undersökningar och behandlingar samt utföra 

ordinationer” och ”följa upp patientens tillstånd efter undersökningar och behandlingar” 

(Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, Socialstyrelsen, 2005, s.11).  

 

Bristfällig kunskap om dysfagi har i utländska studier uppgivits vara en bidragande orsak till 

att omvårdnadspersonal väljer att inte följa logopediska råd och rekommendationer. Om 

omvårdnadspersonalen väljer att inte efterfölja råd och rekommendationer på grund av att de 

inte fått tillräcklig utbildning inom området skulle detta kunna få allvarliga följder för 

patienten, exempelvis aspirationspneumoni (Colodny 2001; Low et al., 2001). Utbildning 

inom området dysfagi är därför av yttersta vikt. Pelletier (2004) visade i sin studie att 

informationen om ämnet dysfagi är mycket knapphändig i amerikansk undervisning och 

litteratur som riktar sig mot omvårdnadspersonal. Detta stämmer väl överens med vad 

deltagarna i vår studie uppgav. De berättade att ämnet dysfagi inte berördes i någon större 

omfattning under respektive utbildning och menade att merparten av kunskapen kring dysfagi 

har erhållits genom arbetslivserfarenhet. De avdelningar som deltog i studien var båda 

strokeavdelningar och på båda avdelningarna genomgår personalen en tvärprofessionell 

strokekompetensutbildning som enligt deltagarna uppgavs bidra till ökad förståelse för 

området dysfagi. I en australiensisk studie framkom att strokepatienter som behandlats på 

avdelningar där evidensbaserad utbildning introducerats till omvårdnadspersonalen i 

signifikant högre grad var i livet och oberoende efter 90 dagar än strokepatienter från 
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avdelningar där intervention i form av utbildning inte satts in (Middleton et al., 2011). 

Logopediska råd och rekommendationer gällande kostanpassning och förtjockad dryck 

efterföljdes i högre utsträckning på specialistavdelningar mot stroke än de gjorde på 

medicinska och geriatriska avdelningar (Rosenvinge & Starke, 2005). Deltagarna i vår studie 

diskuterade kring just detta och om hur kännedomen om dysfagi kan variera mellan olika 

avdelningar. De menade att omvårdnadspersonalen på strokeavdelningar generellt har större 

kännedom om sväljningssvårigheter än omvårdnadspersonalen på andra avdelningar. Dysfagi 

är dock ett symptom som kan förekomma i samband med många olika sjukdomar (Svensson, 

2010), patienter med dysfagi finns således inte enbart på strokeavdelningar. Omvårdnaden av 

patienter med dysfagi skulle kunna gynnas av att information om sväljningssvårigheter tas 

upp i större omfattning under sjuksköterskeutbildningen och undersköterskeutbildningen. 

Kunskap kring varför råd och rekommendationer ska utföras leder till att de känns mer 

meningsfulla att efterfölja. Deltagarna i vår studie påtalade också vikten av att kunna förklara 

för patienter varför någonting ska göras i de fall då patienter ifrågasätter eller undrar över råd 

och rekommendationer som ordinerats. 

 

Föreliggande studie hade en deduktiv ansats. Resultaten påvisar att situationen i Sverige vad 

gäller uppfattningar om råd och rekommendationer och syn på samarbetet med logoped i 

mångt och mycket stämmer överens med tidigare utländska studier. Resultaten visar på vissa 

skillnader gentemot tidigare utländsk litteratur där bristande kunskap samt annan åsikt än 

logopeden presenterats som dominerande orsaker till att råd och rekommendationer inte 

efterföljs. Deltagarna i föreliggande studie lyfte fram tidsbrist som den största orsaken till att 

råd och rekommendationer är svåra att efterfölja.  

 

Slutsatser 

 

Dysfagi behandlas i princip inte alls på sjuksköterskeutbildningen eller undersköterske- 

utbildningen. Kunskapen om dysfagi erhålls istället genom arbetslivserfarenhet och uppges 

vara mer omfattande på avdelningar specialiserade mot stroke än övriga avdelningar. 

 

Samarbetet med logoped upplevs i dagsläget vara väl fungerande. Faktorer som är viktiga för 

ett givande samarbete är att logopeden finns fysiskt närvarande på avdelningen samt har 

förståelse för omvårdnadspersonalens arbetssituation.  
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Logopediska råd och rekommendationer gällande sväljningssvårigheter upplevs generellt vara  

rimliga att utföra. Omständigheter som påverkar möjligheten att efterfölja logopediska råd 

och rekommendationer negativt är framförallt brist på tid och för avancerade och detaljerade 

träningsmoment.  

 

Framtida studier 

 

Vi har inte haft möjlighet att genomföra faktiska observationer på avdelningarna. I framtida 

forskning skulle det därför vara intressant att kombinera personalens egen uppfattning med 

observationer. Att undersöka logopedens upplevelse av hur råd efterföljs och hur samarbetet 

med omvårdnadspersonalen fungerar skulle ge ytterligare en dimension till bilden av hur 

situationen ser ut. I de fall samarbetet inte fungerar optimalt skulle det vara intressant att först 

introducera en åtgärd på en avdelning och därefter göra en uppföljning för att undersöka om 

någon förbättring upplevs ha skett.  
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Bilaga 1 
      

      

     Linköping 2011-xx-xx 

 

Vb. vårdenhetschef  

Avdelning x 

Sjukhus x 

 

Hej! 

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

Under nästkommande termin ska vi utföra en studie som kommer ligga till grund för vår 

kandidatuppsats på 15 hp. Den kommer att vara inriktad på omhändertagandet av patienter 

med sväljningssvårigheter. 

 

Vad gäller sväljningssvårigheter är det idag flera yrkeskategorier som samverkar kring 

patienterna. Denna samverkan kräver ständig utveckling och förbättring för bästa möjliga 

vård. Syftet med vår studie är att undersöka sjuksköterskors och undersköterskors syn på 

logopediska rekommendationer kring sväljningssvårigheter. Anledningen till att vi vill 

undersöka detta är att tidigare studier inom området visat att råd som ges gällande 

sväljningssvårigheter av olika anledningar kan vara svåra att efterfölja. 

 

För att få ta del av sjuksköterskors och undersköterskors uppfattningar och synpunkter har vi 

tänkt använda oss av fokusgruppsdiskussioner. Studien är alltså inte på något sätt tänkt att 

vara en kunskapskontroll utan en undersökning av vad sjuksköterskor och undersköterskor 

tänker om rekommendationer vid sväljningssvårigheter.  

 

Därför undrar vi om några sjuksköterskor och undersköterskor från Er avdelning skulle vara  

intresserade av att delta i vår studie? Vi skulle, om det är möjligt, vilja genomföra två  

fokusgrupper med fyra till fem deltagare per tillfälle för att få en givande diskussion.  

Fokusgruppsdiskussionerna kommer att genomföras vid för Er lämpliga tillfällen i början av  

februari 2012. Vi genomför dem gärna i lokal kopplad till avdelningen för att underlätta för  

deltagarna. Diskussionerna beräknas pågå i 45-60 minuter och spelas in. Inspelningarna  

kommer att raderas efter analys av materialet. Allt material kommer givetvis att anonymiseras 
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och i uppsatsen kommer endast information om profession och typ av tillgänglig 

logopedresurs att framgå. 

 

De personer som väljer att delta i studien kan när som helst under studiens gång välja att 

avbryta sitt deltagande.    

 

Vid oklarheter eller eventuella frågor är Ni välkomna att när som helst kontakta oss eller vår 

handledare via telefon eller mail.  

Med vänliga hälsningar 

 

Anja Thorén, studerande   Emma Jönsson, studerande  

Logopedprogrammet/IKE,   Logopedprogrammet/IKE,  

Linköpings universitet   Linköpings universitet 

xxxxxxxx@student.liu.se   xxxxxxxx@student.liu.se 

xxx- xxx xx xx   xxx- xxx xx xx 

 

Inga-Lena Johansson, handledare 

Leg. logoped/klinisk adjunkt 

Logopedprogrammet/IKE,  

Linköpings universitet 

xxxxxxxx@liu.se  

xxx- xx xx xx 

  

mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
mailto:xxxxxxxx@liu.se
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Bilaga 2 

 

 
 

 

 

Samtyckesblankett 
 

Studien handlar om sjuksköterskors och undersköterskors syn på logopediska 

rekommendationer kring sväljningssvårigheter. Att delta i studien är frivilligt. Det material, i 

form av inspelningar, som samlas in under fokusgruppsdiskussionerna kommer att behandlas 

konfidentiellt. I uppsatsen kommer allt material att anonymiseras och endast information om 

profession och typ av tillgänglig logopedresurs kommer att framgå. Materialet kommer enbart 

att användas till vår kandidatuppsats. Efter analys kommer alla inspelningar att raderas. De 

personer som väljer att delta i studien kan när som helst under studiens gång välja att avbryta 

sitt deltagande.  

 

Vid frågor var god kontakta  

Anja Thorén xxxxxxxx@student.liu.se tel. nr. xxx- xxx xx xx  

Emma Jönsson xxxxxxxx@student.liu.se tel. nr. xxx- xxx xx xx  

Handledare: Inga-Lena Johansson xxxxxxxx@liu.se tel. nr. xxx- xx xx xx 

 

Jag har tagit del av information om studien och samtycker till att delta. 

 

Ort och datum............................................................................................................ 

 

 

 

Underskrift ............................................................................................................... 

 

 

 

Namnförtydligande  ................................................................................................. 

  

mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
mailto:xxxxxxxx@liu.se
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Bilaga 3 

Frågeguide 

Introduktionsfrågor 

- Vad tänker du på när du hör ordet dysfagi/sväljningssvårigheter?  

- Vad har du för erfarenheter av att arbeta med patienter med 

sväljningssvårigheter? 

Övergångsfrågor 

- Hur mycket pratade man om sväljningssvårigheter under er utbildning?  

- Hur mycket samarbetar ni och logoped på er avdelning när det gäller 

patienter med sväljningssvårigheter? 

- Vad får ni för råd från logoped angående sväljningssvårigheter? Hur ger 

logopeden råd? 

Nyckelfrågor 

Sven, 72, har sväljningssvårigheter till följd av stroke. Logopeden kommer in för 

bedömning och rekommenderar förtjockad dryck och purékost då patienten 

anses ha stora besvär. Ni träffar Sven dagligen och uppfattar inte att 

svårigheterna är så omfattande, patienten klagar även över både smak och 

konsistens och önskar vanlig kost.  

Ett sådant här fall kan ju sätta er i en svår situation. Hur tänker ni kring detta? 

Har ni varit med om någonting liknande?  

- Vad tycker ni om råden och rekommendationerna logopeden ger vid 

sväljningssvårigheter?                 

- I vilken mån har ni möjlighet att följa logopedens råd/rekommendationer 

gällande en patient som har sväljningssvårigheter?  

- När kan det bli svårt att följa rekommendationerna? (Om ni inte kan följa 

i stor utsträckning, varför? ) 

- (Vad skulle krävas för att man ska kunna följa dem bättre? ) 
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Gerd, 69, är inlagd på avdelningen. Gerd hade i början av sin vistelse på 

avdelningen stora sväljningssvårigheter och hostade och satte i halsen vid varje 

måltid samt hade stora problem att svälja sina mediciner. Logopeden gav efter 

undersökning rekommendationen att inget bör intas per os. Efter en vecka 

noterar ni tydliga förbättringar bland annat när Gerd sväljer saliv.  

Vad tänker ni om detta?  Hur går man vidare?  

- Hur fungerar samarbetet med logoped på er avdelning när det gäller 

patienter med sväljningssvårigheter? (Om det ej fungerar bra: Hur skulle 

samarbetet kunna fungera bättre?) 

- I vilken omfattning tycker ni att logopeden har förståelse för er situation? 

(Tid, resurser.)  

Avslutande 

- Är det någon som vill tillägga något? 

- Tycker ni att vi har missat något? 

 


