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Abstrakt 

Bakgrund: I samband med en pågående studie vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) 

har det framkommit att patienter med dysfagi har varit svåra att rekrytera. Upplevelsen är 

således att färre patienter har dysfagi eller att sjukdomsförloppet är kort. Få nyare studier 

gällande naturalförloppet av dysfagi i den akuta fasen hos nyinsjuknade strokepatienter finns 

att tillgå och den forskning som gjorts visar på varierade resultat med olika metoder som 

utgångspunkt.   

 

Syfte: Studiens syfte var att belysa naturalförloppet under slutenvårdtiden hos akuta 

strokepatienter med påvisad dysfagi samt bidra med ny data. 

 

Metod: Inneliggande patienter på Strokecenter vid NUS rekryterades och följdes upp 

måndagar, onsdagar och fredagar under två tidsperioder innefattande totalt 8 veckor. 

Samtliga patienter testades, men endast de med slutgiltig diagnostiserad stroke och 

patologiskt värde på ett eller flera av bedömningsmaterialen Standarardized Swallowing 

Assessment (SSA-S), Lipforce 100 (LF100) och Swallowing Capacity Test (SCT) inkluderades. 

Resterande testade patienter som inte fick diagnosen stroke analyserades som en grupp (TIA 

och annan diagnos), vars resultat jämfördes med strokegruppen. Slutgiltig studiegrupp 

innefattade 20 patienter med stroke och 12 patienter med TIA och annan diagnos 

 

Resultat: Kvarstående dysfagi under slutenvårdtiden identifierades hos 10 av 17 (59 %) 

strokepatienter. Strokepatienter med påvisad dysfagi skrevs ofta ut, utan att normaliserad 

sväljförmåga konstaterats. En viss spontanförbättring sågs i läppkraft under de tre första 

mättillfällena. Självupplevda sväljsvårigheter fanns hos 7 av 17 strokepatienter och endast 6 

av 17 strokepatienter med dysfagi hade uppmärksammats i vårdplanen. Naturalförloppet i 

gruppen med TIA och annan diagnos är svår att uttala sig om då patienterna på grund av 

bortfall inte kunde följas upp till ett andra mättillfälle.  

 

Slutsatser: Föreliggande studie ger en indikation på att det inte finns någon direkt antydan 

på ett kort sjukdomsförlopp hos strokepatienter med dysfagi och att många inte 

uppmärksammats i vårdplanen. Denna studie är dock för liten för att uttala sig om 

naturalförloppet och större deltagargrupp behövs för en mer komplett kartläggning.   

 

    



Abstract  

Introduction: In connection with an ongoing study at University Hospital of Umeå (NUS), 

recruiting patients suffering from dysphagia has been proven difficult. As a result of this 

discovery, the projected images have been that of few patients suffering from the disease, 

and/or that the disease progression is short. Few recent studies regarding the natural course 

of dysphagia in the acute stage of recently affected patients are available, and the research 

done has shown varied results with the use of different methods.  

Aim: The aim of this study is to give a more accurate picture of the natural course of the 

disease during the length of care in acute stroke patients with proven dysphagia, as well as to 

contribute new data to the field.  

Method: Admitted patients at NUS’s Strokecenter were recruited and follow ups were being 

made on Mondays, Wednesdays and Fridays over two time periods, for a total of 8 weeks. All 

patients were tested, but only patients with a final diagnosis of stroke and a pathological 

value in one or more of the areas of Standardized Swallowing Assessment (SSA-S), Lipforce 

100 (LF100) and Swallowing Capacity Test (SCT), were included in the study. The remaining 

tested patients who did not get a final diagnosis of stroke was analyzed as one group (TIA and 

other diagnosis), whose results were compared with the group diagnosed with stroke. A final 

count of 20 patients with stroke and 12 patients with TIA and other diagnosis were included.  

Results: Remaining dysphagia during the final time of care was found in 10 of 17 (59 %) 
stroke patients. Stroke patients with proven dysphagia were often discharged without normal 
swallowing capacity being established. Some spontaneous improvements in lip force during 
the first three measurement occasions were found. 7 of 17 patients stated that they 
experienced difficulties swallowing, though only 6 of 17 stroke patients with dysphagia were 
recorded in the care plan. The natural course in the group TIA and other diagnosis could not 
be followed up for a second testing and is therefore hard to comment about.    

Conclusions: This study shows that there is no immediate indication of a short disease 
progression in stroke patients with dysphagia and that many patients have not been 
highlighted in the care plan. However, this study is too small to discuss the natural course of 
the disease and a larger test group is needed for a more complete picture.  
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Introduktion 

Dysfagi, som innebär svårigheter att äta och svälja är en känd komplikation efter stroke, 

som för den enskilda individen kan orsaka flertalet allvarliga komplikationer.  

I samband med en pågående interventionsstudie på Strokecenter vid Norrlands 

universitetssjukhus (NUS), gällande effekt av munskärmsträning, har det framkommit att 

patienter med dysfagi har varit svåra att rekrytera. Upplevelsen på Strokecenter är således 

att färre patienter har dysfagi eller att sjukdomsförloppet är kort.  

Föreliggande studie undersöker naturalförloppet hos nyinsjuknade strokepatienter med 

dysfagi. Varaktighet samt utfall undersöks och diskuteras på gruppnivå och individnivå.  

 

Bakgrund 

Stroke 

Stroke definieras som ett neurologiskt bortfall som drabbar hjärnans blodkärl och är 

orsakat av lokal cirkulationsstörning (Gottsäter, Lindgren & Wester, 2014). 

Samlingsnamnet stroke innefattar infarkt i hjärnan (85 %), intracerebral blödning (10 %) 

och subaraknoidal blödning (5 %) (Riksstroke, 2013). Begreppet stroke innefattar däremot 

inte arteriell aneurysm, arteriovenös missbildning, traumatisk intrakraniell blödning och 

transitorisk ischemisk attack (TIA) (Gottsäter, Lindgren & Wester, 2014). TIA orsakas av 

lokal kortvarig cirkulationsstörning i hjärnan och uppvisar liknande neurologiska symtom 

som stroke, men vars symtom är övergående inom 24 timmar (Midgren, 1985).  

I Sverige vårdas årligen kring 25 000 människor för stroke (Riksstroke, 2013) och är upp 

till 75 års ålder vanligare hos män än kvinnor, varefter könskillnaden minskar (Gottsäter, 

Lindgren & Wester, 2014). Enligt Riksstrokes årsrapport från 2013 beräknas majoriteten 

(80 %) som vårdas för stroke vara över 65 år och tillståndet anses orsaka flest 

neurologiska handikapp bland vuxna. 

Sväljundersökning görs på samtliga strokeenheter i Sverige och utförs rutinmässigt på de 

flesta svenska sjukhus (Riksstroke, 2012). Enligt årsrapporten genomförs i hela riket 

sväljundersökning på 94 procent av alla inlagda patienter, men på NUS är siffran 88,9 

procent. Sväljundersökning genomförs initialt av sjuksköterska och vid behov kontaktas 

logoped. Undersökningen är olämplig att genomföra för svårt sjuka eller när 

vakenhetsgraden är låg (Riksstroke, 2012). 

Normal sväljning  

Sväljning är en välkoordinerad process som sker per automatik flera hundra gånger per 

dag. Normal sväljning innefattar ett komplext system av nervbanor och muskler med 

frivillig, automatisk samt autonom styrning (Logemann, Curro, Pauloski, & Gensler, 2013; 

Svensson, 2010). Sväljningen kontrolleras både sensoriskt och motorisk via flertalet 

kranialnerver. Beroende på underliggande skada kan dessa nerver påverkas och dysfagi 

som komplikation uppstå (Groher, 1997).  
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Normal sväljning innefattar traditionellt tre faser, den orala (munhåla), faryngeala (svalg) 

och esofageala (matstrupe) (Falsetti, Acciai, & Palilla, 2009; Svensson, 2010).  

 

Den orala fasen innefattar tungans hantering av föda som bearbetas och formas till en 

tugga (bolus) (Logemann et al., 2013). När bolus förflyttats till bakre svalgväggen 

stimuleras gombågarna, sensoriska nervsignaler skickas till sväljningscentrum i 

hjärnstamen och faryngeala fasen triggas igång (Logemann et al., 2013).  

Den faryngeala fasen inleds med sväljningsreflexen (Dodds, Logemann, & Stewart, 1990). 

När och var sväljningsreflexen utlöses påverkas av ålder samt bolusegenskaper (Svensson, 

2010). När tungan pressas bakåt upphör andningen och med en svepande bakåtrörelse 

mot hårda gommen förs bolus mot svalget. Samtidigt höjs velum (mjuka gommen) för att 

sluta tätt och motverka felsväljning till nässvalget. Larynx (struphuvud) och tungben 

förflyttas sedan med en uppåt framåt rörelse varpå munbotten spänns. De falska och äkta 

stämbanden aduceras och epiglottis (struplock) stänger till luftvägen för att förhindra 

aspiration (felsväljning under stämbandsplanet) (Groher, 1997; Logemann, 1998; 

Svensson, 2010). Avslutningsvis slappnar cricofaryngeus (övre esofagussfinktern) av och 

den esofageala fasen tar vid, varefter bolus transporteras genom matstrupen ner till 

magsäcken (Dodds et al., 1990).  

Dysfagi 

Dysfagi är en medicinsk term härlett från grekiskan dys (nedsatt funktion) och phagein 

(äta), som relateras till flertalet olika symtom samt avvikande undersökningsfynd vid 

sväljning (Svensson, 2010). Dysfagi ger en nedsatt förmåga att svälja och kan innebära 

svårigheter med att hantera, initiera och/eller transportera bolus från munhåla till 

magsäck.  

 

Dysfagi är en vanligt förekommande komplikation efter stroke (Barer, 1989; Mann, 

Hankey, & Cameron, 1999; Paciaroni et al., 2004; Smithard et al., 1997) och associeras till 

flertalet tillstånd så som malnutrition, dehydrering, aspirationspneumoni och mortalitet 

(Barer, 1989; Paciaroni et al., 2004; Svensson, 2010; Westergren, 2006). Tillståndet kan 

påverka sväljningens olika faser kombinerat eller isolerat till en lokalisation. Inom 

logopedin används ofta termen orofaryngeal dysfagi vid beskrivning av sväljsvårigheter 

lokaliserat till munhåla och svalg (Svensson, 2010).  

 

Förekomst av dysfagi i samband med stroke varierar i studier (Barer, 1989; Gordon, 

Hewer, & Wade, 1987; Smithard et al., 1997) och beror på flertalet variabler. Skillnaderna 

härleds till hur dysfagi definierats, val av bedömningsmetod, tidpunkt vid testning efter 

strokeinsjuknande samt tidigare strokediagnos (Falsetti et al., 2009; Mann et al., 1999; 

Paciaroni et al., 2004). Den verkliga förekomsten av dysfagi hävdar Svensson (2010) 

troligtvis underskattas på grund av inte sällan undermålig dokumentation i 

patientjournaler.  

Sväljning och åldrande  

Dysfagi är mer förekommande hos äldre människor. En studie (Ekberg & Feinberg, 1991) 

undersökte äldre friska individer som visar att endast 16 procent hade normal sväljning.  

Den normala åldringsprocessen medför förändringar i sväljningsfysiologin och stroke är 

vanligare bland äldre (Logemann et al., 2013). Risken för strokeinsjuknande dubbleras för 
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varje åldersdekad och dysfagi i relation till stigandeålder kan vara svår att urskilja i 

förhållande till dysfagi orsakad av sjukdom (Gottsäter, Lindgren & Wester, 2014).  

Samband mellan ålder och tidskapacitetet för sväljning av vatten har påvisats i flertalet 

studier. Resultaten visar att tidskapaciteten minskade med stigande ålder hos individer 

med normal sväljning (Hughes & Wiles, 1996; Nathadwarawala, Nicklin, & Wiles, 1992; 

Nishikubo et al., 2014). Däremot visar sambandet mellan ålder och läppstyrka ingen 

signifikant korrelation (Hägg, Olgarsson, & Anniko, 2008). 

Bedömning av sväljförmåga  

Vid förstagångsbedömning av sväljförmåga görs initialt en bedömning i form av sväljtest 

med enkel utrustning (Svensson, 2010). Den orala fasen är lättbedömd vid klinisk 

bedsidebedömning i förhållande till den faryngeala fasen som är mer komplex (Logemann 

et al., 2013), vilken utreds genom instrumentella sväljbedömningsmetoderna 

Fiberendoskopisk Undersökning av Sväljning (FUS) och sväljröntgen. Tillvägagångssättet 

för att undersöka sväljningen vid en bedsidebedömning är utreda oralmotorik eller 

kranialnervstatus och att göra ett sväljtest (Svensson, 2010). 

SSA-S 

Standarardized Swallowing Assessment (SSA) är en standardiserad 

bedsidebedömningsmetod framtaget för att identifiera dysfagi vid akut stroke och används 

av sjuksköterskor för att identifiera dysfagi inom 24 timmar från strokeinsjuknandet 

(Perry, 2001). SSA-S var ursprungligen utformat för att användas både som kliniskt 

diagnostiseringsmaterial och för forskningsändamål (Westergren, 2006).  

 

En utvärdering (Perry, 2001) jämförde SSA med flertalet kliniska bedömningsmetoder 

som i förhållande till dessa visade på god sensitivitet och specificitet. Westergren (2006) 

menar att SSA är den bästa bedömningsmetoden för sjuksköterskor att använda vid en 

förstagångsbedömning.  

 

En magisteruppsats (Karlsson, 2011) översatte SSA och fick i svensk version titeln SSA-S, 

vilken används som bedömningsmetod på Strokecenter vid NUS. Nyligen validerades 

SSA-S (Alvarez & Lai, 2014) som visade sig vara en bedömningsmetod med god 

träffsäkerhet.  

LF100  

Lip Force Meter (LF100) är ett tidigare framtaget mätinstrument för att mäta 

buccinatormekanismens kraft och en signifikant skillnad mellan kontrollgrupp och 

strokepatienter har påvisats (Hägg et al., 2008). Buccinatormekanismen är en 

muskelkedja som involverar muskler i läppar, kinder och svalg ner till övre delen av 

esofagus samt kranialnerverna facialis, glossofaryngeus och vagus.  

Tekniken för utförandet och gränsvärden för normalläppstyrka fastställdes till 15 Newton 

(N) av Hägg et al. (2008). Testresultat under normalt värde på LF100 ska inte likställas 

med dysfagi, utan snarare användas som ett komplement till andra bedömningsmaterial. 

Erhållna mätresultat från samma studie har visat på god intra- och 

interbedömmarreliabilitet. 
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SCT 

Swallowing Capacity Test (SCT) är ett reliabelt och validerat instrument för att uppskatta 

om dysfagi föreligger hos patienter med neurologisk skada, med riktlinjer utarbetade efter 

individer med normal sväljning (Nathadwarawala et al., 1992). Gränsen för normal 

sväljkapacitet på 150 ml vatten uppmättes i studien till 10 ml/s, vilket innebär att allt 

under detta värde är avvikande. Patienter över 70 år exkluderades på grund av hög 

prevalens hos äldre vad gäller sväljsvårigheter (Nathadwarawala, Wiles, Therapy, & 

Glamorgan, 1994). Patienter som uppvisade symtom på sväljsvårigheter hade också en 

signifikant lägre hastighet på SCT jämfört med normalgruppen (Nathadwarawala et al., 

1994) samt att patienter med ingen misstänkt dysfagi fångades upp (Nathadwarawala et 

al., 1992).  

  

Tidigare studier 
Mätningar med Standardized Swallowing Assessment (SSA) gjordes på strokeinsjuknade 

patienter, varefter sju dagar en spontan återhämtning sågs hos hälften av patienterna 

diagnostiserade med dysfagi (Smithard et al., 1997). Författarna hävdar att dysfagi för 

många patienter är en övergående komplikation där spontan återhämtning ofta ses.  

Naturalförloppet av dysfagi poststroke studerades (Barer, 1989) på 105 patienter inom 48 

timmar efter insjuknandet. Resultaten visar att 48 patienter hade kvarstående symtom en 

vecka efter insjuknandet, och vid en månads uppföljning hade siffran sjunkit till 6 

patienter. 

En prospektiv studie (Gordon et al., 1987) utförde sväljbedömningar inom 48 till 96 

timmar på strokeinsjuknande patienter. Dysfagidiagnosen ställdes kliniskt genom att 

patienten fick två försök på sig att dricka 50 ml vatten utan att hosta. Första testningen 

upprepades första veckan var 48 timme och sedan två tillfällen i veckan tills inga symtom 

på dysfagi längre uppvisades. Resultaten visar att medelduration på återhämtning från 

dysfagi var 5 till 8 dagar.  

Långt förlopp av dysfagi påvisades i en studie där kliniska standardiserade bedömningar 

utfördes på 128 patienter inom 3 till 10 dagar från strokeinsjuknandet (Mann et al., 1999). 

Resultatet visar att 65 patienter hade dysfagi och att den kvarstod hos 56 patienter efter 6 

månader. På grund av den höga frekvensen av dysfagi menar författarna att rutinmässig 

sväljundersökning är av betydelse på alla strokepatienter.   

Eftersom tidigare studiers resultat gällande naturalförloppet skiljer sig åt och att få nyare 

studier finns att tillgå, syftar föreliggande studie till att belysa naturalförloppet av dysfagi 

under slutenvårdtiden hos nyinsjuknade strokepatienter med påvisad dysfagi samt bidra 

med ny data. 

Följande forskningshypotes har formulerats: 

Sjukdomsförloppet av dysfagi är kortvarigt hos nyinsjuknade patienter med stroke.  
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Metod 

Deltagare 

Föreliggande studie genomfördes på Strokecenter vid NUS där samtliga patienter 

rekryterades och innefattade nyinsjuknade med förmodad stroke, TIA respektive patienter 

med annan diagnos. Rekryteringen genomfördes av 2 studentgrupper till en gemensam 

databas uppdelat på 2 perioder bestående av 4 veckor vardera. Insamlad data fördes 

fortlöpande in i tidigare utarbetat Excel dokument och analyserades sedan separat på 

olika sätt i de 2 studentgrupperna. Samtliga testprotokoll förvarades efter varje testdag 

och arkiverades efter avslutad datainsamling i journalarkiv på logopedmottagningen.  

Patienterna rekryterades genom konsekutivt urval och bedömdes inom 3 dygn från det att 

de anlänt till Strokecenter. Dessa tillfrågades om deltagande måndagar, onsdagar och 

fredagar. När patienten inte bedömdes vara gravt medvetandesänkt gavs muntlig och 

skriftlig information kring studiens syfte (se bilaga 1). Muntligt samtycke till deltagande 

eller inte gavs omedelbart på plats. Med tidigare utarbetat testprotokoll dokumenterades 

grundläggande data om samtliga tillfrågade patienter (se bilaga 2).  

Exklusionskriterier var grav medvetandesänkning samt att den tillfrågade inte ville/kunde 

delta. Bortfallskriterier (utskriven, gravt medvetandesänkt, kan inte delta, vill inte delta) 

användes för att beskriva patienternas bortfall under studien gång. 

Eftersom diagnos under datainsamlingen inte var fastställd, följdes samtliga testade 

patienter med patologiskt värde på ett eller flera av bedömningsmaterialen (SSA-S, LF100, 

SCT). Endast de med slutgiltig diagnostiserad stroke och patologiskt värde på något/eller 

några av dessa tester inkluderades. Resterande patienter med TIA och annan diagnos som 

uppvisade patologiskt värde på något/eller några av testerna, användes som 

jämförelsegrupp.   

Totalt tillfrågades 108 patienter om medverkande, varav 41 patienter exkluderades initialt 

(ville inte 19, kunde inte 20, gravt medvetandesänkt 2). Sammanlagt testades 67 

patienter, varav 32 patienter erhöll patologiskt värde på ett eller flera av testen SSA-S, SCT 

och LF100. Av dessa fick 20 patienter slutgiltig strokediagnos och 12 patienter TIA (3) 

samt annan diaganos (9).  

 

I tabell 1 presenteras information om samtliga deltagande patienter med påvisad dysfagi i 

strokegruppen och gruppen med TIA och annan diagnos.  

 

 

 

Tabell 1. Demografiska data

Stroke  TIA och Annan

Kön (m/k) 11/9 2/10

Ålder M(SD) 7 9,3 (9,7 ) 7 4,8 (11,5)
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Material 

 SSA-S 

Föreliggande studie använde den svenska översättningen SSA-S (se bilaga 2).  

SSA-S utförs stegvis enligt schematisk struktur innefattande två steg. Första steget utgör 

en generell bedömning, innan sväljscreeningen, och andra steget omfattar vattensväljning 

i olika mängd beroende på sväljförmåga. Bedömningen avbryts om patienten under 

testning uppvisar symtom på dysfagi varefter remiss till logoped rekommenderas. 

 LF100 

LF100 är en handhållen certifierad dynamometer utvecklat av Detektor AB Göteborg. 

Instrumentet innefattar en elektrisk apparat bestående av en sträng samt aluminiumring, 

vars en munskärm sätts fast och placeras predentalt bakom väl slutna läppar (Hägg & 

Anniko, 2008). Det är av största vikt att dragrörelsen sker vinklerätt med succesivt ökad 

dragkraft under tio sekunder eller tills dess att munskärmen åker ur deltagarens mun.  

 

Bild 1. LF 100 Hägg et al. (2008). 

 SCT 

Testet innebär att patienten, sittandes i upprätt position, ska dricka ett glas vatten (150 

ml) så fort som möjligt. Tiden mäts från det att glaset lutas mot läpparna, tills dess att den 

sista larynxhöjningen observeras och sista klunken därmed är svald. Eventuella rester 

(residualvolym) beräknas. 

Procedur 

Förberedelserna innefattade inhämtning av dagsaktuell beläggningslista, samtal med 

personal samt förberedelse av testmaterial.  

 

Inför varje testmoment erhöll samtliga patienter identiska instruktioner, enligt färdigt 

testprotokoll (bilaga 1). Testningen inleddes med att patienten tillfrågades om han/hon 

upplevde svårigheter med att äta eller svälja, varefter testningen fortsatte enligt 

testprotokoll (bilaga 2).  

Testerna utfördes i patienternas sal alternativt i Strokecenters dagrum. Varje testtillfälle 

utfördes två omgångar per patient med oberoende testledare, där den andra testledaren 

inte fick ta del av den första testledarens resultat.  
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Patienter som fick patologiskt värde på minst ett av testerna genomgick upprepade 

undersökningar på samtliga tester under hela slutenvårdtiden, tills dess att 

datainsamlingen upphörde, medgivande till deltagande nekades eller att patienterna av 

andra skäl inte kunde medverka.  

Testningen inleddes med SSA-S första del där patienten besvarade frågor enligt 

förbestämd ordning (se bilaga 2). Vid fråga ett och två avbröts testningen om patienten 

inte uppfyllde kriterier för att gå vidare. Testningen avbröts även på fråga 3 till 7 om 

kriterier inte uppfylldes. Undantag gjordes när testledare trots allt bedömde att en fortsatt 

säker screening kunde genomföras. Om patienten bedömdes klara testets första del gick 

han/hon vidare till testets andra del gällande sväljscreening.  

Sväljscreeningen bestod av ett glas vatten (60 ml), som användes för hela screeningen. 

Patienten instruerades att sitta i upprätt läge och sväljscreening genomfördes sedan enligt 

flödesschema. Så länge inga svårigheter enligt givna parametrar identifierades gick 

deltagaren vidare i testningen. Eventuell residualvolym uppmättes med graderad 

mätspruta.  

Testningen fortsatte sedan med LF100 där dynamometern startades igång och 

munskärmen kopplades till aluminiumringen. Patienten fick instruktion att knipa ihop 

läpparna och hålla kvar munskärmen så länge som möjligt medan testledaren successivt 

ökade dragkraften. Deltagaren instruerades att sitta upprätt och om möjligt pressa 

huvudet bakåt. Munskärmen placerades predentalt och förtydligande om att knipa ihop 

läpparna gjordes. På given signal startades mätningen, vilken upprepades tre gånger i rad. 

Samtliga tre resultat registrerades varav högsta mätvärdet markerades.    

Patienter som klarade SSA-S avslutade testningen med SCT, bestående av ett glas vatten 

(150 ml) som mättes upp med graderad mätspruta. Patienten instruerades att sitta upprätt 

och dricka vattnet så fort som möjligt utan paus. Patienten uppmanades att ställa ifrån sig 

glaset om den inte förmådde dricka upp allt i ett svep. Tiden mättes (150 ml/s) med ett 

tidtagarur från det att patienten placerade glaset mot underläppen, till dess att larynx 

höjdes och sista klunken därmed var svald. Eventuell residualvolym mättes upp med 

graderad mätspruta (150ml-rest/s).   

Pilotstudie  

För att säkerställa metodens riktighet och kvalitet genomfördes under 5 dagar, varannan 

dag, i maj månad 2014 en pilotstudie. Pilotstudien gjordes gemensamt med annan 

studentgrupp och efter pilotstudien bearbetades samt justerades materialet. SSA-S fick ett 

tillägg på den andra delen, avseende residualvolym på ett halvt glas vatten (60 ml). 

Interbedömarreliabilitet för sväljkapacitetstestet togs bort, vilket innebar att patienten 

endast behövde dricka 150 ml vid första testomgången vid varje testtillfälle.    

Mekanisk rengöring utfördes på samtliga testmaterial (munskärm, munskärmsfodral, glas 

och tesked) efter varje testad patient. Efter mekanisk rengöring fick materialet självtorka 

alternativt handtorkas med papper. Munskärm samt fodral desinficerades därefter för att 

sedan självtorka.  

Testledare 

Bedömningarna genomfördes av 4 logopedstudenter vid Umeå universitets 

logopedprogram. Samtliga studerade sista terminen med godkända resultat på 
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programmets teoretiska och kliniska moment.  

 

Dataanalys  

All data bearbetades och beräknades i Microsoft Excel 2010. Strokegruppen analyserades 

separat från gruppen med TIA och annan diagnos, som på grund av få patienter analyseras 

som en grupp. Icke-parametriska test användes (median, Mann-Whitney U test) på grund 

av få individer och förmodade icke-normalfördelade värden. 

SSA-S och tidskapaciteten i SCT sammanställdes tillsammans och utfallet för de totala 

angivna svaren omvandlades separat för varje patient till uppvisar symtom på dysfagi 

eller uppvisar inte symptom på dysfagi. 

På LF100 beräknades medianen av de tre mätningarna för varje testomgång och patient, 

varefter medianen för varje testtillfälle på samtliga patienter räknades fram. LF100 

analyserades separat med Mann-Whitney U test och ett p-värde <0,05 ansågs som 

signifikant. 

Dataanalys i strokegruppen gällande LF100 innefattade alla patienter (n = 20). 

Datanalysen av SSA-S och SCT innefattade patienter som enbart fått patologiskt värde på 

något av dessa två test (n = 17).  

Dataanalys i gruppen med TIA och annan diagnos gällande LF100 innefattade alla 

patienter (n = 12). Dataanalysen av SSA-S och SCT innefattade patienter som enbart fått 

patologiskt värde på något av dessa två test (n = 11).  

 

Resultat 

Strokegruppen 

SSA-S och SCT 

I figur 1 åskådliggörs resultatet av SSA-S och SCT.  

 

Patient Patientupplevelse Vårdplan
1 Vill ej delta Inga besvär Dy sfagi

2 Utskriven Besvär Dy sfagi

3 Inga besvär Dy sfagi

4 Avslutad data Besvär Ej dy sfagi

5 Utskriven Besvär Ej dy sfagi

6 Utskriven Besvär Ej dy sfagi

7 Avslutad data Besvär Dy sfagi

8 Kan ej delta Inga besvär Ej dy sfagi

9 Utskriven Inga besvär Ej dy sfagi

10 Kan ej delta Vill ej delta Inga besvär Ej dy sfagi

11 Utskriven Inga besvär Ej dy sfagi

12 Utskriven Besvär Dy sfagi

13 Avslutad data Inga besvär Ej dy sfagi

14 Utskriven Inga besvär Ej dy sfagi

15 Avslutad data Inga besvär Dy sfagi

16 Inga besvär Ej dy sfagi

17 Kan ej delta Besvär Ej dy sfagi

TTF 1 TTF 2 TTF 3 TTF 4 TTF 5 TTF 6 TTF 7 TTF 8 TTF 9 TTF 10

Figur 1. Resultaten baseras på att ena eller båda försöksledarna bedömt ett patologiskt värde på något av 
testerna SSA-S och/eller SCT, vilka visas som svart. Normaliserat värde visas som grått. X-axeln presenterar 
testtillfälle (TTF) 1 -10 och y - axeln kodade patienter. Den högra delen av figuren visar huruvida den enskilde 
patienten upplevde sväljsvårigheter och om sväljsvårigheterna uppmärksammats i vårdplanen.  
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Resultatet visar att 17 patienter inte klarade SSA-S och/eller SCT vid första testtillfället (10 

patienter erhöll patologiskt värde på SSA-S och 7 patienter erhöll patologiskt värde på 

SCT). Redan efter testtillfälle 1 minskar patienterna i strokegruppen från 17 till 10, som 

även vid nästkommande mätningar hade påvisbar dysfagi. 2 av 17 (12 %) strokepatienter 

som hade påvisbar dysfagi vid första testtillfället uppvisade spontan återhämtning under 

slutenvårdtiden. Totalt 7 patienter skrevs ut utan att normala sväljförhållanden påvisats 

varav 5 av dessa inte hade uppmärksammad dysfagi enligt vårdplan.  

I figur 2 presenteras resultatet av LF100 som visar en förbättring. Från testtillfälle tre 

representerar resterande testtillfällen ett fåtal individer. 

 

Figur 2. Medianvärdet gällande läppkraften presenteras på gruppnivå. X-axeln visar testtillfälle 1-10 och y-
axeln läppkraft i Newton (N). 
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TIA och annan diagnos 

SSA-S och SCT 

I figur 3 åskådliggörs resultatet av SSA-S och SCT hos patienter med TIA och annan 

diagnos. 

 

Figur 3. Resultaten baseras på att ena eller båda försöksledarna bedömt ett patologiskt värde på något av 
testerna SSA-S och/eller SCT, vilka visas som svart. Normaliserat värde visas som grått. X-axeln presenterar 
testtillfälle 1 -3 och y - axeln kodade patienter. Den högra delen av figuren visar huruvida den enskilde 
patienten upplevde sväljsvårigheter och om sväljsvårigheterna uppmärksammats i vårdplanen. 

 

Resultatet visar att vid andra mättillfället finns 1 patient kvar i studien vilken uppvisar ett 

patologiskt värde. Resterande patienter skrevs ut (6), var gravt medvetande sänkt (1) och 

kunde inte delta (3). Ingen av försöksdeltagarna i gruppen TIA och annan diagnos hade 

dysfagi enligt vårdplan. 

LF100 
Tabell 2. Läppkraft (LF 100, medianvärden) vid första testtillfället hos patienter med TIA och annan diagnos 

samt vid stroke 

 TTF 1 

TIA/annan diagnos (n = 12) 15,5 

Stroke (n = 17) 11,5 

 

Resultaten på LF100 visar på en statistisk icke-signifikant trend till högre medianvärde 

vid första testtillfället i gruppen med TIA och annan diagnos (Md = 15,5) jämfört med 

strokegruppen (Md = 11,5) (Mann Whitney icke-parat test, p = 0,25). 6 av 12 patienter (50 

%) med TIA och annan diagnos hade läppkraftsvärden under 15 (N) vid TTF 1. Endast 1 

patient med TIA och annan diagnos kunde genomföra en andra läppkraftsmätning (TTF 2 

av LF100). Resterande patienter skrevs ut (6), var gravt medvetandesänkt (1), ville inte 

delta (1) och kunde inte delta på grund av andra undersökningar (3).  

  

Patient Patientupplevelse Vårdplan

1 Utskriven Inga besvär Ej dysfagi

2 Vill ej delta Besvär Ej dysfagi

3 Utskriven Inga besvär Ej dysfagi

4 Utskriven Besvär Ej dysfagi

5 Medvetandesänkt Inga besvär Ej dysfagi

6 Utskriven Inga besvär Ej dysfagi

7 Utskriven Inga besvär Ej dysfagi

8 Utskriven Inga besvär Ej dysfagi

9 Kan ej delta Inga besvär Ej dysfagi

10 Kan ej delta Inga besvär Ej dysfagi

11 Kan ej delta Inga besvär Ej dysfagi

TTF 1 TTF 2 TTF 3



11 
 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Det övergripande syftet med denna studie var att studera naturalförloppet av dysfagi hos 

nyinsjuknade strokepatienter. Sammanfattningsvis visar resultaten att det inte finns 

någon direkt antydan på ett kort sjukdomsförlopp hos strokepatienter med dysfagi och att 

endast en liten förbättring i läppkraft kan ses under den första veckan. 

I föreliggande studie sker redan vid mättillfälle två en större del bortfall och gör att 

naturalförloppet därefter är baserat på ett fåtal individer.  

Strokegruppen 

SSA-S beräknades tillsammans med SCT för att visa antal identifierade patienter med 

dysfagi. Resultatet visar att fler patienter med dysfagi identifierades när SSA-S 

kompletterades med SCT, vilket även Nathadwarawala et al. (1992) fann i sin studie. Detta 

kan förklaras utifrån den större mängd vatten som används i SCT, jämfört med den 

mindre mängd i SSA-S. Dock behöver en långsam sväljning inte nödvändigtvis associeras 

till dysfagi, vilket styrks i flertalet tidigare studier (Hughes & Wiles, 1996; Logemann et al., 

2013; Nathadwarawala et al., 1992; Nishikubo et al., 2014) utan snarare vara en 

konsekvens av normalt åldrande. På grund av den höga medelåldern hos de testade 

patienterna i föreliggande studie, kan författarna inte utesluta att åldern hade en 

påverkande faktor gällande resultatets utfall.  

Värt att notera är att dysfagin som identifierats hos patienterna i denna studie oftast finns 

kvar under slutenvårdtiden och att patienter med kvarstående sväljsvårigheter skrivs ut. 

Resultaten avseende naturalförloppet av dysfagi indikerar därför inte nödvändigtvis på ett 

kort förlopp eller en god prognos, som beskrivs i tidigare forskning (Barer, 1989; Gordon 

et al., 1987;  Smithard et al., 1997).  

Resultaten gällande dysfagi enligt vårdplan i strokegruppen samt gruppen med TIA och 

annan diagnos stödjer Svenssons (2010) antagande om att den verkliga förekomsten av 

dysfagi underskattas. Detta kan bero på att patienter med dysfagi varken identifieras vid 

inskrivning eller under slutenvårdtiden på grund av att otillräckliga bedömningsmetoder 

används. Eftersom fler patienter förefaller ha dysfagi än vad som uppmärksammats i 

vårdplanen indikerar detta att rutiner gällande sväljscreening bör ses över, vilket annars 

kan leda till kliniska konsekvenser så som malnutrition och aspirationspneumoni. 

TIA och annan diagnos 

Naturalförloppet i denna grupp är svårt att uttala sig om eftersom patienterna på grund av 

bortfall inte kunde följas upp till ett andra mättillfälle.  

Gruppens testresultat från första mättillfället på LF100 visar dock på en högre median i 

läppstyrka jämfört med strokegruppen. Skillnaden i resultat mellan de båda grupperna 

kan inte förklaras utifrån ålder, då tidigare forskning (Hägg et al., 2008) inte visar på 

samband mellan ålder och läppstyrka. Skillnaden i resultat kan förslagsvis bero på 

sjukdomarnas natur, då patienter med TIA har en snabbare återhämtning från uppvisade 

symtom.   

Metoddiskusisson 

Det är svårt att uttala sig om huruvida SSA-S är en träffsäker bedömningsmetod vid 
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förstagångsbedömning av dysfagi, som tidigare hävdats (Alvarez & Lai, 2014), eftersom 

fler patienter i föreliggande studie identifierats med SCT. Patienternas höga ålder och dess 

inverkan på resultatet på SCT bör dock beaktas då utarbetade gränsvärden för individer 

över 70 år inte finns att tillgå (Nathadwarawala et al., 1994). 

Styrkor  

Oberoende bedömningar har genomgående gjorts på samtliga patienter och testerna som 

använts är väl beprövade. En planerad och bearbetad pilotstudie gav goda förutsättningar 

för studiens datainsamling, både vad gäller genomförandet av bedömningarna liksom 

noggrann dokumentation av data. Det konsekutiva urval som använts kan spegla 

strokepatienter i allmänhet och borgar således för en god extern validitet. Sidoeffekten av 

urvalet är att författarna har fått en bättre uppfattning av andra diagnoser, som också 

förefaller ha dysfagi, men som inte uppmärksammats i vårdplanen i samma utsträckning 

som strokepatienter.  

Begränsningar 

Tidigt bortfall av patienter med påvisad och kvarstående dysfagi har försvårat studien av 

naturalförloppet. På grund av den korta slutenvårdtiden hos många av patienterna, skulle 

möjligen en annan metod ge en mer komplett bild av naturalförloppet. Ett större underlag 

av patienter skulle också bidragit till säkrare data gällande undersökningen av 

naturalförloppet.    

Metoden som används är begränsad till bedsidebedömning, vilket inte ger en komplett 

bild av huruvida dysfagi föreligger eller inte. Tillägg av instrumentella 

sväljbedömningsmetoder skulle utesluta faryngeal dysfagi och därmed ge en mer 

fullständig bild kring sväljningen.  

Slutsats 

Denna studie har syftat till att studera naturalförloppet av dysfagi hos nyinsjuknade 

strokepatienter vid NUS. Resultatet indikerar att förloppet hos patienter med dysfagi 

nödvändigtvis inte är kort och att läppkraften förbättras något under första veckan. 

Patienternas höga ålder och dess inverkan på resultatet bör inte uteslutas. För att lättare 

studera naturalförloppet är en större grupp patienter önskvärt och uppföljningen bör ske 

efter slutenvårdtiden, tills dess att inga symtom längre kvarstår.  

 

I framtiden skulle tillägg av ett testmaterial där mängden vatten är större, men inte mäts 

på tid, eventuellt urskilja långsam sväljning hos äldre från de symtom som snarare tyder 

på dysfagi. SSA-S bör förslagvis därför kompletteras med en utökad vattenmängd, 

motsvarande den som används i SCT (150ml). Testet bör även kompletteras men en fråga 

som ska ställas till patienten i samband med vattensväljningen för att lättare kunna 

identifiera våt eller gurglig röst, vilket kan vara ett kliniskt tecken på aspiration. 

Normalvärden på sväljkapacitet hos äldre över 70 år är ännu inte fastställt och bör därför 

studeras närmare.     
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Bilaga 1



 
 

UMEÅ UNIVERSITET                        

Institutionen för klinisk vetenskap 

Enheten för logopedi 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på logopedprogrammet på Umeå universitet. Vi 

skriver just nu vårt examensarbete och i detta undersöker vi hur sväljförmågan ser ut hos 

patienter inlagda på Strokecenter.  

Undersökningen består av tre olika tester. Varje test kommer att utföras två gånger men med 

olika testledare och tar totalt cirka 20 minuter att genomföra. Du som deltar kommer att få 

dricka olika mängder vatten och vi kommer även att mäta din läppstyrka. Om du uppvisar 

svårigheter med att svälja kommer samma test att utföras igen om några dagar.  

Denna undersökning görs utöver den vanliga sväljbedömningen som utförs på Strokecenter. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att dra dig ur studien. Samtycke till 

deltagande sker muntligt. Testerna kommer inte påverka din hälsa negativt. Uppgifterna som 

samlas in kommer behandlas enligt sekretesslagen och dina enskilda resultat kommer inte 

kunna identifieras. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Johanna och Maria, logopedstudenter 

 

Har du frågor? 

Kontakta jono0078@student.umu.se  eller malu0134@student.umu.se  

 

 

Handledare: 

Heléne Westerlund, leg. logoped, helene.westerlund@vll.se  

Per Wester, forskningsansvarig på Strokecenter, per.wester@medicin.umu.se  
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Bilaga 2 

  



 
 

Protokoll 

Material: Tidtagarur, mätglas, glas, tesked, läppkraftsmätare, munskärm 

Blanketter: Informationsblad * 2, SSAS, protokoll 

 

Personnr ____________________  Kod  ____________________ 

Testdatum ____________________  Insjuk. datum ____________________ 

Testtillfälle ____________________  Testomgång  ____________________ 

Testledare ____________________  

 

1. Gravt medvetandesänkt? 

Ja                                   Nej 

Om nej fortsätt 

 

Vid första tillfället 

2. Muntlig och skriftlig information 

Vi är två studenter som läser sista terminen på logopedprogrammet på Umeå universitet. Vi 

skriver just nu vårt examensarbete och i detta undersöker vi hur sväljförmågan ser ut hos 

patienter inlagda på Strokecenter.  

Undersökningen består av tre olika tester. Varje test kommer att utföras två gånger men med 

olika testledare och tar totalt cirka 20 minuter att genomföra. Du som deltar kommer att få 

dricka olika mängder vatten och vi kommer även att mäta din läppstyrka. Om du uppvisar 

svårigheter med att svälja kommer samma test att utföras igen om några dagar.  

 

Denna undersökning görs utöver den vanliga sväljbedömningen som utförs på Strokecenter. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att dra dig ur studien. Samtycke till 

deltagande sker muntligt. Testerna kommer inte påverka din hälsa negativt. Uppgifterna som 

samlas in kommer behandlas enligt sekretesslagen och dina enskilda resultat kommer inte 

kunna identifieras. 

 

3. Muntligt samtycke: Vill du delta i vår studie? 

Ja                                   Nej 

Om ja fortsätt 

Om nej, orsak: ____________________ 

 

Vid alla tillfällen 

4. Upplever du några svårigheter att äta eller svälja? 

Ja                                   Nej 



 

 

 



 
 

  



 
 

 

6. LF100  

Instruktion till deltagare 

Nu ska jag testa din läppstyrka och det kommer jag göra tre gånger. Du ska sitta så upprätt 

som möjligt. Jag kommer placera munskämen innanför dina läppar. Din uppgift är att hålla 

kvar munskärmen så länge som möjligt medan jag successivt drar i den. Försök att hålla 

emot genom att knipa ihop läpparna och pressa huvudet bakåt.  

 

Starta läppkraftsmätaren och sätt in munskärmen 

Fråga patienten: Är du beredd? Kom ihåg att knipa ihop läpparna så hårt och länge du 

kan. Klara, färdiga, gå! 

 

Tryck på gröna knappen och börja dra successivt  

OBS! Kom ihåg att hålla handtaget rakt 

 

Mätning 1 ____________________ N 

Mätning 2 ____________________ N 

Mätning 3 ____________________ N 

Ringa in det bästa resultatet 

 

7. Sväljkapacitet 150 ml vatten 

Instruktion till deltagare 

Nu ska jag testa din sväljkapacitet. Du ska sitta upprätt och dricka det här glaset vatten så 

fort som möjligt utan paus. Om du känner att du måste ta en paus ger du glaset till mig. 

 

Starta tidtagaruret när patienten börjar dricka och stäng av det när patienten svalt sista 

gången. Vid ev. rester i glaset mät upp hur mycket som finns kvar. 

 

Tid ____________________ s 

Rester ____________________ ml 

Kapacitet ____________________ ml/s (150-rest/tid) 

 



 
 

 


