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Abstrakt 
 
Bakgrund: Dysfagi innebär avvikelser i den normala sväljningsfunktionen och är en 
vanlig funktionsnedsättning till följd av stroke. Tidigare studier har påvisat att incidensen 
av dysfagi i det akuta skedet efter stroke är 41-68 %. Kliniskt sett upplevs incidensen ha 
minskat de senaste tio åren. 
 
Syfte: Syftet med denna studie var därför att (1) undersöka den nuvarande incidensen av 
orofaryngeal dysfagi hos nyinsjuknade strokepatienter, (2) undersöka hur många av 
deltagarna som upplever svårigheter att äta och svälja samt bedöms lida av dysfagi enligt 
vårdpersonal.  
 
Metod: Sextiotre patienter inkluderades i studien, av dessa fick 42,9 % diagnosen stroke. 
Samtliga deltagare genomgick en dysfagibedömning inom tre dygn efter inskrivning på 
vårdavdelning. Denna bestod av testerna the Standardized Swallowing Assessment – 
Svensk översättning (SSA-S) och sväljkapacitetstest (SCT). Deltagare som inte klarade 
kriterierna i dessa bedömdes lida av orofaryngeal dysfagi.  
 
Resultat: Totalt bedömdes 24 deltagare lida av orofaryngeal dysfagi. I diagnosgruppen 
stroke var incidensen 48,1 %. Det fanns noteringar om dysfagi i patientjournal hos 20,8 % 
av deltagarna som enligt testledare bedömdes lida av orofaryngeal dysfagi. Vidare 
upplevde 29,2 % av samtliga deltagare med orofaryngeal dysfagi samt 30,8 % i 
diagnosgruppen stroke svårigheter att äta eller svälja. 
 
Slutsatser: Studien indikerar på att incidensen av orofaryngeal dysfagi hos nyinsjuknade 
strokepatienter inte har minskat i jämförelse med tidigare studier. Däremot tycks det 
finnas en låg medvetenhet om befintliga ät- och sväljningssvårigheter hos såväl patienter 
som vårdpersonal. 
 
Nyckelord: Orofaryngeal dysfagi, stroke, incidens 
  



 

 

Abstract 
 
Background: Dysphagia involves abnormalities in the normal swallowing function, and 
is a common impairment following stroke. Previous studies have shown that the incidence 
of dysphagia in the acute phase after stroke is 41-68 %. Clinically interprets that the 
incidence has declined over the past decade. 
 
Aim: The purpose of this study was to (1) examine the current incidence of oropharyngeal 
dysphagia in recent-onset stroke patients, (2) investigate how many of the participants 
who experience difficulty eating and swallowing, and how many is believed to suffer from 
dysphagia according to healthcare professionals. 
 
Method: Sixty-three patients were enrolled in the study, of whom 42,9 % were diagnosed 
with stroke. All participants underwent a bedside assessment of swallowing function 
within three days after enrollment in the nursing ward. The assessment consisted of the 
Standardized Swallowing Assessment - Swedish translation (SSA-S) and swallowing 
capacity test (SCT). Participants who did not pass the criteria of these two tests suffered 
from oropharyngeal dysphagia. 
 
Results: Totally, 24 participants suffered from oropharyngeal dysphagia. The incidence 
in the stroke group was 48,1 %. There were notes about dysphagia in medical records in 
20,8 % of the participants who were judged to suffer from oropharyngeal dysphagia by the 
test managers. Furthermore 29,2 % of all participants with oropharyngeal dysphagia and 
30,8 % in the stroke group experienced difficulty eating or swallowing. 
 
Conclusions: This study indicates that the incidence of oropharyngeal dysphagia in 
recent-onset stroke patients has not decreased in comparison with previous studies. In 
contrast, it appears to be a low awareness of existing eating and swallowing difficulties for 
both patients and healthcare professionals. 
 
Keywords: Oropharyngeal dysphagia, stroke, incidence  
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Bakgrund 

Stroke 
 

Stroke är en övergripande term för hjärnskador orsakade av blödning eller blodpropp i 
hjärnans kärl (Riks-Stroke, 2013). För att hjärnans celler ska fungera krävs det att blodet 
transporterar syre till och genom den. Vid en blödning eller blodpropp uppstår ett avbrott 
i hjärnans blodtillförsel, vilket hindrar syreupptagningen och orsakar skador i 
cellvävnaden. Symtomen av skadorna ska kvarstå längre än 24 timmar eller leda till döden 
för att en person ska få diagnosen stroke (MacKay, Mensah & Mendis, 2004). 
 
Den vidaste beteckningen för sjukdomar som drabbar hjärnans kärl är cerebrovaskulära 
sjukdomar (CVS), till vilken stroke är en undergrupp. Stroke kan i sin tur delas in i ett 
flertal undergrupper såsom cerebral infarkt, hjärnblödning och subaraknoidalblödning. 
Begrepp som transitorisk ischemisk attack (TIA), aneurysm och missbildningar som inte 
brustit eller traumatiska intrakraniella blödningar, exempelvis subduralhematom, räknas 
inte till stroke utan som undergrupper till CVS (Lindgren, 2014). 
 
Varje år drabbas 25 000-30 000 människor av en förstagångsstroke i Sverige och 
ytterligare 7000 beräknas återinsjukna (Terént, 2014). Stroke är enligt Riks-Stroke (2013) 
den vanligaste orsaken till en neurologisk funktionsnedsättning hos vuxna. Beroende på 
grad av stroke och vilken del av hjärnan som skadas kan symtomen se olika ut: svaghet, 
förlamning i ansikte, armar eller ben, förvirring, talsvårigheter, yrsel, 
sväljningssvårigheter, huvudvärk och medvetslöshet. En grav stroke kan även leda till 
plötslig död (MacKay et al., 2004). 

Normal sväljning 
 
Den normala sväljningsfunktionen består av tre olika faser: oral, faryngeal och esofageal. I 
den orala fasen avsmakas, bearbetas och salivtillblandas bolus, dvs. klunk eller tugga, 
innan den transporteras bakåt i svalget och den faryngeala fasen tar vid. I den faryngeala 
fasen transporteras bolus genom svalget till matstrupen. Den faryngeala fasen slutar i nivå 
med struphuvudet där även luftstrupens mynning sitter (Logemann, 1998; Svensson, 
2010). Normalt stängs passagen till luftstrupen vid sväljning genom att ett kontrollsystem 
hindrar att andning och sväljning sker samtidigt (Bradley, 1995). En felsväljning av bolus 
ner i luftstrupen kan dock inträffa, vilket kallas för aspiration (Svensson, 2010). Vid 
felsväljning initieras vanligen en hostreflex för att förhindra att flytande eller fast föda når 
luftstrupen (Bradley, 1995). Den fortsatta transporten från matstrupen till magsäcken 
kallas den esofageala fasen (Logemann, 1998; Svensson, 2010). 
 
Sväljningen sker i en exakt ordningssekvens med hjälp av muskler som spänns och 
slappnar av. I samband med detta involveras ett stort område i hjärnstammen, sex 
kranialnerver, ett flertal receptorer samt ett fyrtiotal muskler. Även högre centran av 
nervsystemet är involverade. Sväljningssekvensen är förprogrammerad av neurala banor i 
sväljningscentrat i hjärnstammen, vilket gör att sväljningen sker automatiskt (Bradley, 
1995; Svensson, 2010). Sväljningsmuskulaturen är asymmetriskt representerad i höger 
och vänster hemisfär. En av hemisfärerna är dock dominant vad gäller planeringen av 
sväljningen (Singh & Hamdy, 2006). 

Dysfagi 
 
En vanlig funktionsnedsättning efter en stroke som inträffat i de områden som är 
involverade i sväljningen är dysfagi (Singh & Hamdy, 2006; Svensson, 2010). Dysfagi är 
den medicinska termen för ät- och sväljningssvårigheter. Ordet härstammar från 
grekiskans dys- som betyder nedsatt funktion och/eller störning samt fagein som betyder 
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äta. Utöver stroke är även andra neurologiska sjukdomar vanliga orsaker till dysfagi.  
Naturliga åldersförändringar kan också påverka sväljningen men dessa blir oftast inte 
avgörande förrän någon sjuklig förändring inträffar (Svensson, 2010).  
  
Dysfagi kan delas in i fyra olika typer: pre-oral, oral, faryngeal och esofageal. Vid både 
orala och faryngeala sväljningssvårigheter används vanligtvis termen orofaryngeal dysfagi 
(Svensson, 2010). Singh och Hamdy (2006) definierar orofaryngeal dysfagi som ett 
avbrott i bolusflödet från munnen till svalget. Orofaryngeal dysfagi karaktäriseras av 
svårigheter att initiera en sväljning samt försämrad transport av bolus från munhålan till 
matstrupen (O’Rourke, Vickers, Upton & Chan, 2014). Vanliga symtom till följd av denna 
typ av dysfagi är att bolusrester fastnar i halsen, patienten hostar före, under och/eller 
efter sväljning, sväljer fel eller får en våt gurglig röst efter sväljning (Logemann, 1998; 
O’Rourke et al., 2014). 
 
Dysfagi kan leda till ett flertal olika sjukdomstillstånd såsom undernäring, uttorkning, 
aspiration och lunginflammation (Cabre et al., 2010; Kayser-Jones & Pengilly, 1999; 
Serra-Prat et al., 2012). Dysfagi är enligt Perry och Love (2001) kliniskt sett förknippat 
med en ökad incidens av nedre luftvägsinfektioner. En studie visar att 6,9 % av alla 
strokepatienter drabbas av lunginflammation efter stroke, hos 40 % av dessa anses 
orsaken vara aspiration (Katzan, Cebul, Husak, Dawson & Baker, 2003). Dysfagi i den 
akuta fasen av stroke associeras dessutom med ökad mortalitet (Smithard, Smeeton & 
Wolfe, 2007). En låg medvetenhet om de egna sväljningssvårigheterna kan enligt Parker 
et al. (2004) leda till ytterligare ökad risk för såväl lunginflammation som död. För att 
minimera risken att dessa sjukdomstillstånd uppstår är effektiv identifikation av patienter 
med dysfagi ett livsviktigt steg (Perry, 2001). Singh och Hamdy (2006) skriver att 
dysfagiscreening bör ske på varje patient som har symtom på stroke. 

Dysfagibedömning 
 
Det finns i nuläget ett flertal metoder för att bedöma förekomsten av dysfagi (O’Rourke et 
al., 2014). Den vanligaste bedömningsmetoden i ett akut skede efter insjuknandet av 
stroke är klinisk bedside-bedömning, vilket är en icke-instrumentell observation av 
patientens intag av exempelvis olika mängder dryck. I nuläget används ett flertal olika 
kliniska test för detta (Ramsey, Smithard & Kalra, 2003).  
 
The Standardized Swallowing Assessment (SSA) är ett exempel på en klinisk bedside-
bedömning. Det är ett validerat vattensväljningstest som är anpassat för att användas av 
sjuksköterskor som en första screening hos nyinsjuknade strokepatienter (Perry & Love, 
2001). Baserat på en systematisk översikt av 234 artiklar skriver Westergren (2006) att 
SSA anses vara den bästa metoden för en första screening utförd av sjuksköterskor. En 
svensk översättning av SSA gjordes av Karlsson (2011) där hon föreslår The Standardized 
Swallowing Assessment - Svensk översättning (SSA-S) som standardinstrument för 
bedömning av dysfagi på strokeenheter i Sverige. 
 
Sväljkapacitetstest (SCT) är ytterligare ett exempel på en klinisk bedside-bedömning. 
Detta test mäter sväljkapaciteten, dvs. den mängd dryck som en person klarar av att 
dricka på en viss tid. SCT är utformat för patienter med neurologiska orsaker till dysfagi 
(Nathadwarawala, Nicklin & Wiles, 1992). En studie av Hägg och Anniko (2010) visar att 
SCT har hög intra- och interbedömarreliabilitet samt test-retest-reliabilitet. Studien visar 
även att det finns en signifikant skillnad i sväljkapaciteten mellan strokepatienter och en 
frisk kontrollgrupp, där strokepatienter får ett sämre resultat. Enligt Nathadwarawala et 
al. (1992) minskar sväljkapaciteten med ökad ålder hos både män och kvinnor. 
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Incidens av dysfagi efter stroke 
 
Incidensen av dysfagi i det akuta skedet efter en stroke uppskattas genom klinisk bedside-
bedömning vara mellan 41-68 % (Crary, Carnaby-Mann, Miller, Antonios & Silliman, 
2006; Daniels, Ballo, Mahoney & Foundas, 2000; Falsetti et al., 2009; Flowers, Skoretz, 
Streiner, Silver & Martino, 2011; Hinds & Wiles, 1998; Mann, Hankey & Cameron, 1999; 
Smithard et al., 2007; Turner-Lawrence, Peebles, Price, Singh & Asimos, 2009). Patienter 
som drabbas av en omfattande stroke får i större utsträckning dysfagi liksom äldre och 
kvinnliga patienter (Smithard et al., 2007). 
 
Resultat från tidigare studier visar på ett brett spann vad gäller incidens av dysfagi 
orsakad av stroke. Den siffra som används av kliniker på Strokecenter (SC) på Norrlands 
universitetssjukhus (NUS) vid omtalandet av antalet strokepatienter med dysfagi är cirka 
50 %. Incidensen av dysfagi upplevs dock ha minskat på SC de senaste tio åren och det 
anses därför vara av vikt att undersöka den nuvarande siffran. Baserat på kliniska 
iakttagelser ställs hypotesen att incidensen av orofaryngeal dysfagi har minskat i 
jämförelse med tidigare studier. 

Mål 
 
Målet med den aktuella studien är således  
1) Att undersöka incidensen av orofaryngeal dysfagi hos nyinsjuknade strokepatienter och 
se om det finns någon skillnad jämfört med patienter insjuknade i andra diagnoser 
2) Att undersöka hur många patienter som upplever svårigheter att äta och svälja samt 
bedöms lida av dysfagi enligt vårdpersonal  
 

Metod 

Deltagare 
 
Under aktuell datainsamlingsperiod registrerades 108 nyinskrivna patienter på SC på 
NUS. Patienter som tackade nej till deltagande eller som av olika anledningar inte 
bedömdes exkluderades (se tabell 1). Innan medverkan fick deltagarna muntlig och 
skriftlig information om studien samt vad deras deltagande innebar (se bilaga 1). De gav 
sedan muntligt samtycke till att delta i studien. Totalt inkluderades 63 patienter (58,3 %), 
av dessa var 53,9 % män och 46,1 % kvinnor. Medelåldern var 71 år med en spridning på 
24 till 91 år. Samtliga deltagare bedömdes inom tre dygn efter inskrivning, 74,6 % av dessa 
bedömdes inom en dag. 
 

            TABELL 1 Orsak till bortfall 

Bortfall   Antal (%) 

Gravt medvetandesänkt 3 (6,7) 

Vill inte delta 14 (31,1) 

Kan inte delta 9 (20,0) 

Tidsbrist hos testledare 12 (26,7) 

Utskriven 4 (8,9) 

Ofullständig data 3 (6,7) 

Totalt 45 (100,0) 

 
I ett akut skede efter insjuknande av stroke är diagnosen inte alltid fastställd, därav ingick 
alla nyinskrivna patienter på aktuell avdelning. När diagnosen fastställts delades 
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deltagarna in i tre olika diagnosgrupper: (1) stroke, (2) TIA samt (3) annan diagnos. 
Deltagare inskrivna på grund av stroke användes som försöksgrupp medan deltagare 
inskrivna på grund av TIA eller annan diagnos användes som kontrollgrupper. Incidensen 
av orofaryngeal dysfagi beräknades i samtliga grupper. Det totala antalet deltagare med 
diagnosen stroke var 42,9 % (se tabell 2).  
 
   TABELL 2 Beskrivning av deltagarna i studien 

Diagnosgrupp   Man (%)   Kvinna (%)   Medelålder (±SD) 

Stroke (n = 27) 18 (66,7) 9 (33,3) 73,6 (13,9) 

TIA (n = 13) 7 (53,8) 6 (46,2) 67,0 (14,5) 

Annan diagnos (n = 23) 9 (39,1) 14 (60,9) 70,2 (14,9) 

Totalt (n = 63) 34 (53,9) 29 (46,1) 71,0 (14,4) 

 
Under de tre sista veckorna av datainsamlingen utökades antalet vårdplatser och därmed 
även antalet nyinskrivna patienter. Tiden för datainsamlingen var begränsad och 
utökningen ledde till att alla patienter inte kunde bedömas. I dessa fall prioriterades 
patienter som i ett initialt skede efter insjuknandet fått en strokediagnos.  

Genomförande och bedömningsmaterial 
 
Datainsamlingen utfördes av två studentgrupper med två logopedstudenter i vardera 
grupp. Dessa grupper har skrivit varsitt examensarbete med skilda syften. Den 
gemensamma datamängden användes i beräknandet av incidensen i aktuell studie. För 
varje studentgrupp var datainsamlingen förlagd till måndagar, onsdagar samt fredagar 
under fyra sammanhängande veckor. Den utfördes under två skilda perioder (140728-
140822 och 140922-141017) för de olika grupperna. Det totala antalet veckor var således 
åtta. I en av studentgrupperna ställdes datainsamlingen in på grund av sjukdom de två 
sista dagarna under den fjärde veckan. 
  
Vid varje ny dag av datainsamlingen skrevs en beläggningslista ut ur journalsystemet 
SYSteam Cross. Denna innehöll information om vilka patienter som var inlagda på SC. 
Samtliga patienter som blivit inskrivna under de senaste tre dagarna markerades och 
registrerades i studien. Patienterna kodades för anonym behandling av det insamlade 
materialet. Samtliga personuppgifter förvarades under pågående arbete i ett journalarkiv 
på logopedmottagningen på NUS och användes endast av studenter och handledare 
involverade i studien. Efter avslutad studie kommer allt material förvaras i ett arkiv 
tillhörande Umeå universitet. 
 
Alla deltagare som inkluderades i studien genomgick, inom tre dygn efter inskrivning på 
SC, två dysfagibedömningar direkt efter varandra. Samtliga bedömningar bestod av upp 
till tre olika tester, vilka utfördes i en given ordning (se bilaga 2). I aktuell studie var 
endast det första (SSA-S) och det tredje testet (SCT) relevant för besvarandet av 
forskningsfrågorna. Det andra testet (LF100) utfördes med hänsyn till den andra 
studentgruppens studie och kommer därmed inte beskrivas vidare. 
 
Inför varje bedömning mätte testledarna upp tre glas vatten med hjälp av en plastspruta 
med 10-60 ml mätskala. Det ena glaset innehöll 150 ml vatten och de andra två 60 ml 
vardera. Dessa ställdes på en bricka tillsammans med en tesked samt ett digitalt 
tidtagarur. Samma material användes vid samtliga bedömningar. Efter varje bedömning 
rengjordes redskapen mekaniskt med handdiskmedel och diskborste. 
 
Studentparet gick gemensamt in till varje patient och presenterade studien. Om denne gav 
sitt samtycke till att delta stannade en av testledarna kvar och utförde en 
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dysfagibedömning. Den andra testledaren lämnade rummet under tiden och blindades 
därmed för resultatet. Efter den inledande bedömningen bytte testledarna av varandra 
och den andra testledaren utförde SSA-S ytterligare en gång. SCT genomfördes endast av 
den första testledaren i vardera studentgrupp. Vilken testledare som utförde den första 
respektive andra bedömningen varierade från deltagare till deltagare och bestämdes i 
bedömningssituationen. Vid varje bedömning blev deltagaren inledningsvis tillfrågad om 
denne upplevde några ät- och sväljningssvårigheter. 
 
Första testet var den kliniska bedside-bedömningen SSA-S. Vid detta test matade 
testledaren deltagaren med en tesked vatten från ett av glasen innehållandes 60 ml. Detta 
gjordes upp till tre gånger och därefter instruerades deltagaren att dricka kvarvarande 
vattenmängd ur glaset. Testet avbröts omedelbart om deltagaren visade ett eller flera av 
följande symtom på orofaryngeal dysfagi: inga försök att svälja, vatten läcker ut ur 
munnen, hostar, sätter i halsen, andfåddhet, våt och gurglig röst, testledaren känner sig 
osäker.  
 
Deltagare som vid den första bedömningen med SSA-S uppvisade symtom på orofaryngeal 
dysfagi bedömdes inte vidare med det tredje testet, SCT. Om en deltagare inte klarade 
SSA-S bedömdes denna lida av stora sväljningssvårigheter och det ansågs därför vara en 
risk att testa sväljkapaciteten. Vid två tillfällen var testledaren osäker om deltagaren hade 
nedsatt sväljningsförmåga och valde därför att genomföra SCT trots uppvisade symtom i 
SSA-S. Deltagare som däremot klarade hela SSA-S genomgick SCT och ombads då dricka 
150 ml vatten så snabbt som möjligt utan paus. Detta gjordes under tidtagning med det 
digitala tidtagaruret. Tiden mättes från det att deltagaren började dricka till dess att sista 
sväljningen var slutförd. Om deltagaren upplevde att den behövde ta en paus instruerades 
denne att ge glaset till testledaren istället för att fortsätta dricka. Eventuella rester i glaset 
mättes upp med en plastspruta. Sväljkapaciteten beräknades med formeln 150 - eventuella 
rester (ml) / tid (s). En sväljkapacitet på <10 ml vatten/sekund bedömdes som ett 
patologiskt resultat (Hägg & Anniko, 2010; Nathadwarawala et al., 1992). 
 
De deltagare som inte klarade kriterierna i SCT eller i den första, andra eller båda 
omgångarna av SSA-S bedömdes lida av orofaryngeal dysfagi. De som inte klarade SSA-S 
bedömdes lida av måttlig-grav orofaryngeal dysfagi och de som enbart hade en patologisk 
sväljkapacitet i SCT bedömdes lida av mild orofaryngeal dysfagi. Vid jämförelse av 
resultaten från testomgång 1 och testomgång 2 visade det sig att testledarna vid fyra 
tillfällen bedömt att en deltagare led av olika grad av orofaryngeal dysfagi. I dessa fall 
bedömde testledaren i testomgång 1 att deltagaren led av mild orofaryngeal dysfagi och 
testledaren i testomgång 2 att deltagaren led av måttlig-grav. Samtliga av dessa deltagare 
bedömdes i studien tillhöra gruppen med måttlig-grav orofaryngeal dysfagi. 

Pilotstudie 
 
Innan studien påbörjades genomfördes en två veckor lång pilotstudie på SC för att säkra 
studiens design. Efter pilotstudien beslutades att SCT inte skulle genomföras av den andra 
testledaren då flertalet deltagare upplevde att vattenmängden blev för stor. En för stor 
vattenmängd bedömdes påverka resultatet negativt eftersom det fanns risk att deltagarnas 
ork till att dricka vatten skulle mätas istället för deras sväljningsförmåga. Det gjordes även 
två tillägg i SSA-S-protokollet: det ena där eventuell ”svag” hosta gällande deltagarens 
förmåga till viljemässig hosta skulle kunna noteras och det andra där eventuella rester 
från det sista momentet där deltagaren ska dricka ett halvt glas vatten skulle kunna 
noteras i ml. Slutligen beslutades att deltagarna skulle bli tillfrågade om de upplevde 
några svårigheter att äta eller svälja innan varje sväljningsbedömning genomfördes. 

Databehandling 
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Resultatet av datainsamlingen sammanställdes i ett kalkylblad i Microsoft Excel för Mac 
2011 Version 14.4.3 och analyserades sedan statistiskt i datorprogrammet IBM SPSS 
Statistics 22. Deskriptiv statistik beräknades för incidensen från samtliga bedömningar. 
Jämförelser utfördes med hänsyn till följande parametrar: diagnos, kön, ålder, om 
patienten upplevde svårigheter att äta eller svälja samt om vårdpersonal noterat att 
patienten led av dysfagi. Parametrarna diagnos, kön, ålder och vårdpersonalens 
noteringar hämtades ur deltagarnas patientjournal via det tidigare journalsystemet 
SYSteam Cross samt det nuvarande NCS Cross 5, vilket Västerbottens läns landsting bytte 
till under studiens gång. Signifikansprövningar utfördes med Mann-Whitney U test 
mellan incidens och diagnosgrupp samt mellan incidens och kön. Signifikansvärdet 
bestämdes till p <0,05. För att beräkna hur sväljkapaciteten korrelerade med ålder 
utfördes en korrelationsanalys med Pearson’s korrelationskoefficient. 
Interbedömarreliabiliteten för SSA-S beräknades med Cohen’s kappa.  

Reliabilitet 
 
Interbedömarreliabiliteten i SSA-S beräknades genom att resultatet från testomgång 1 
jämfördes med resultatet från testomgång 2, oavsett vilken testledare som utförde vilken 
testomgång. Interbedömarreliabiliteten var ganska god (K = 0,41, 95 % KI, p <0,001) 
(Björk, 2012).  
 

Resultat 

Incidens av orofaryngeal dysfagi 
 
Totalt bedömdes 24 av 63 deltagare lida av orofaryngeal dysfagi (stroke n = 13, TIA n = 2, 
annan diagnos n = 9). Incidensen av orofaryngeal dysfagi i diagnosgruppen stroke 
beräknades vara 48,1 % (se figur 1). Resultatet visade på en signifikant skillnad gällande 
andelen deltagare med orofaryngeal dysfagi mellan diagnosgrupperna stroke och TIA (p = 
0,048), däremot inte mellan diagnosgrupperna stroke och annan diagnos (p = 0,526). Vad 
gäller grad av orofaryngeal dysfagi bedömdes totalt 62,5 % av samtliga deltagare med 
dysfagi samt 76,9 % av deltagarna i diagnosgruppen stroke lida av måttlig-grav 
orofaryngeal dysfagi (figur 2). I tabell 3 presenteras testresultaten för varje enskild 
deltagare med orofaryngeal dysfagi. 
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FIGUR 1 Incidens av orofaryngeal dysfagi  
i samtliga diagnosgrupper. 

FIGUR 2 Andel patienter med mild samt måttlig-grav 

orofaryngeal dysfagi. Mild innebär en patologisk sväljkapacitet 

i SCT och måttlig-grav innebär att deltagaren uppvisade 

symtom i SSA-S. 
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    TABELL 3 Resultat från testomgång 1 och testomgång 2 för  
    samtliga patienter som bedömdes lida av orofaryngeal dysfagi 

    Testresultat 

Diagnosgrupp Deltagare SSA-S 1 SCT SSA-S 2 

Stroke 1    

 

2    

 

3  -  

 

4  -  

 

5    

 

6    

 

7  -  

 

8    

 

9  -  

 

10    

 

11    

 

12  -  

 

13  -  

TIA 14    

 

15    

Annan diagnos 16    

 

17    

 

18    

 

19    

 

20    

 

21    

 

22  -  

 

23   - 

  24  -  

*Grå färg innebär ett patologiskt resultat. 

**Vit färg innebär ett icke-patologiskt resultat. 

***- innebär att aktuellt test ej är genomfört. 

Könsskillnader vid orofaryngeal dysfagi 
 
Vad gäller könsskillnader visade resultatet att 23,5 % av de manliga och 55,2 % av de 
kvinnliga deltagarna led av orofaryngeal dysfagi. Denna könsskillnad var signifikant bland 
samtliga deltagare (p = 0,011). I diagnosgruppen stroke bedömdes 38,9 % av männen och 
66,7 % av kvinnorna lida av orofaryngeal dysfagi (p = 0,181). Totalt led 0,0 % av männen 
och 33,3 % av kvinnorna i diagnosgruppen TIA (p = 0,111) samt 11,1 % av männen och 57,1 
% av kvinnorna i diagnosgruppen annan diagnos (p = 0,031) av orofaryngeal dysfagi. 

Korrelation mellan orofaryngeal dysfagi och ålder 
 

Det fanns en signifikant korrelation mellan sväljkapacitet och ålder hos samtliga 
deltagare, där sväljkapaciteten beräknades minska med ökad ålder (r = -0,349, p = 0,007). 
Medelåldern var 76,0 år för samtliga deltagare som bedömdes lida av orofaryngeal dysfagi 
samt 77,1 år i deltagargruppen stroke (se tabell 4). 
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 TABELL 4 Medelåldern för deltagare med och utan orofaryngeal dysfagi 

Diagnosgrupp 

 

  Medelålder för deltagare med 
orofaryngeal dysfagi 

Medelålder för deltagare utan 
orofaryngeal dysfagi 

Stroke (n = 27) 77,1 70,3 

TIA (n = 13) 79,7 64,7 

Annan diagnos (n = 23) 73,7 67,9 

Totalt (n = 63) 76,0 70,1 

Dysfagi enligt vårdplan 
 

Totalt hade 20,8 % av deltagarna som bedömdes lida av orofaryngeal dysfagi av 
testledarna dysfagi enligt vårdplan i patientjournal. I tre av dessa journaler var det noterat 
”dysfagi” och i två enbart ”hamstrar i kind”. I tabell 5 går det att utläsa hur stor andel av 
deltagarna med dysfagi enligt vårdplan som tillhörde de olika diagnosgrupperna.  
 

       TABELL 5 Deltagare med dysfagi enligt vårdplan samt deltagare som upplever svårigheter att äta 
       eller svälja  

Diagnosgrupp Grad av orofaryngeal 

dysfagi 

    Dysfagi enligt 

    vårdplan (%) 

Upplever svårigheter  

 att äta eller svälja (%) 

Stroke Ingen dysfagi (n = 14) 0 (0.0) 0 (0.0) 

 Mild* (n = 3) 0 (0.0) 1 (33.3) 

 Måttlig-grav** (n = 10) 4 (40.0) 4 (40.0) 

  

TIA 

 

Ingen dysfagi (n = 11) 

 

0 (0.0) 

 

2 (18.2) 

 Mild (n = 2) 0 (0.0) 0 (0.0) 

 Måttlig-grav (n = 0) - - 

 

Annan diagnos 

 

Ingen dysfagi (n = 14) 

 

0 (0.0) 

 

3 (21.4) 

 Mild (n = 4) 0 (0.0) 2 (50.0) 

 Måttlig-grav (n = 5) 1 (20.0) 0 (0.0) 

 

Totalt 

 

Ingen dysfagi (n = 39) 

 

0 (0.0) 

 

5 (12.8) 

 Mild (n = 9) 0 (0.0) 3 (33.3) 

 
Måttlig-grav (n = 15) 5 (33.3) 4 (26.6) 

*Deltagare som enbart hade en patologisk sväljkapacitet i SCT bedömdes lida av mild orofaryngeal 

dysfagi. 

**Deltagare som uppvisade symtom i SSA-S bedömdes lida av måttlig-grav orofaryngeal dysfagi. 

Deltagarens upplevelse av ät- och sväljningssvårigheter  
 
Resultatet visar att 29,2 % av samtliga deltagare med orofaryngeal dysfagi upplevde 
svårigheter att äta eller svälja. I diagnosgruppen stroke upplevde 40,0 % av deltagarna 
med måttlig-grav orofaryngeal dysfagi ät- eller sväljningssvårigheter (se tabell 5).  



9 

 

Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka om incidensen av orofaryngeal dysfagi hos nyinsjuknade 
strokepatienter har förändrats i jämförelse med tidigare studier. Resultatet kan inte styrka 
den ställda hypotesen om att den nuvarande incidensen har minskat. Aktuell studie visar 
att incidensen av orofaryngeal dysfagi hos patienter i diagnosgruppen stroke stämmer 
överens med det resultat som finns presenterat i tidigare studier, där incidensen beräknas 
vara mellan 41-68 % (Crary, Carnaby-Mann, Miller, Antonios & Silliman, 2006; Daniels, 
Ballo, Mahoney & Foundas, 2000; Falsetti et al., 2009; Flowers, Skoretz, Streiner, Silver & 
Martino, 2011; Hinds & Wiles, 1998; Mann, Hankey & Cameron, 1999; Smithard et al., 
2007; Turner-Lawrence, Peebles, Price, Singh & Asimos, 2009). 
  
Tidigare studier visar att kvinnor liksom äldre patienter i högre grad drabbas av dysfagi 
efter stroke (Smithard et al., 2007), vilket även resultatet i aktuell studie indikerar på. 
Medelåldern är, i samtliga diagnosgrupper, minst fem år högre hos de deltagare som 
bedöms lida av orofaryngeal dysfagi än hos de som inte gör det. Procentuellt är en större 
andel av de kvinnliga deltagarna drabbade av orofaryngeal dysfagi efter insjuknandet av 
stroke, dock finns ingen signifikant könsskillnad. 
 
Incidensen av orofaryngeal dysfagi i diagnosgruppen stroke är signifikant högre i 
jämförelse med diagnosgruppen TIA. Däremot kan ingen signifikant skillnad påvisas 
mellan diagnosgrupperna stroke och annan diagnos. Incidensen av orofaryngeal dysfagi 
bland deltagare med annan diagnos anses vara relativt hög. Anledningen till detta är oklar 
men skulle kunna kopplas ihop med det faktum att en ökad ålder kan associeras med en 
förhöjd förekomst av flertalet sjukdomar som påverkar sväljningen negativt (Svensson, 
2010). Vidare skriver Svensson att även naturliga åldersförändringar kan påverka 
sväljningen men att dessa oftast inte blir avgörande förrän någon sjuklig förändring 
inträffar. Bland deltagarna i diagnosgruppen annan diagnos fanns dessutom en stor 
spridning vad gäller typ av diagnos. Inget mönster bland dessa diagnoser kunde 
konstateras (se bilaga 3). En deltagare med orofaryngeal dysfagi var betydligt yngre än de 
övriga men inskriven på grund av misstänkt sjukdom i nervsystemet. Enligt Svensson 
(2010) är flertalet neurologiska sjukdomar vanliga orsaker till dysfagi. 
  
Dysfagi kan relateras till en ökad incidens av nedre luftvägsinfektioner (Perry & Love, 
2001) och mortalitet (Smithard, Smeeton & Wolfe, 2007). Tidigare studier visar att en låg 
medvetenhet om de egna ät- och sväljningssvårigheterna ökar risken ytterligare för både 
lunginflammation och mortalitet (Parker et al., 2004). Detta är oroväckande då endast en 
tredjedel av de deltagare som av testledarna bedömdes lida av orofaryngeal dysfagi 
upplevde svårigheter att äta eller svälja. 
 
Vidare visar resultatet att en femtedel av deltagarna som bedömdes lida av orofaryngeal 
dysfagi av testledarna hade dysfagi enligt vårdplan i patientjournal. Detta innebär alltså 
att ungefär 80 % av deltagarna som bedömdes lida av orofaryngeal dysfagi inte upptäcktes 
av vårdpersonal. Effektiv identifikation av patienter med dysfagi är ett livsviktigt steg 
(Perry, 2001), detta då konsekvenserna av dysfagi är stora och kan leda till ett flertal olika 
sjukdomstillstånd (Cabre et al., 2010; Kayser-Jones & Pengilly, 1999; Serra-Prat et al., 
2012). Författarna i aktuell studie anser därför att det är av vikt att se över såväl rutiner 
som material vad gäller bedömning av dysfagi på vårdavdelning. Singh och Hamdy (2006) 
skriver att en dysfagibedömning bör ske på varje patient som har symtom på stroke, vilket 
i dagsläget sker vid inskrivning på SC. Baserat på denna information ställer författarna 
frågan om det bedömningsmaterial som används i nuläget inte är tillräckligt känsligt för 
att upptäcka eventuella sväljningssvårigheter. 
  
Vid flera tillfällen bedömde testledarna att deltagare led av olika grad av orofaryngeal 
dysfagi. I dessa fall bedömde ena testledaren att deltagaren led av mild orofaryngeal 
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dysfagi och den andra testledaren att deltagaren led av måttlig-grav. Detta innebär att 
deltagaren klarade SSA-S men inte SCT i första testomgången och sedan föll på SSA-S vid 
andra testomgången. Författarna spekulerar därför om varken SSA-S eller SCT enskilt är 
tillräckligt känsliga bedömningsmaterial för att upptäcka orofaryngeal dysfagi och föreslår 
därför att dessa två test skulle kunna användas tillsammans. Detta för en mer heltäckande 
bedömning som kräver mer av sväljningsförmågan. 
 
Datainsamlingen utfördes av två studentgrupper under två skilda perioder vilket ledde till 
ett större deltagarantal än om endast en grupp utfört insamlingen. Författarna anser att 
ett stort deltagarantal är en fördel vid beräknandet av incidensen. Det bör dock poängteras 
att deltagarantalet i varje enskild diagnosgrupp inte är tillräckligt stort för att dra några 
generella slutsatser. 
 
Interbedömarreliabiliteten gällande SSA-S var i aktuell studie hyfsad. Det går givetvis inte 
att kringgå det faktum att testledare skiljer sig åt när det gäller bedömning av orofaryngeal 
dysfagi. Eventuellt hade interbedömarreliabiliteten sett annorlunda ut om endast två 
testledare utfört alla bedömningar.  
 
Författarna anser att det hade varit av intresse att mäta interbedömarreliabiliteten för 
SSA-S och SCT som ett sammansatt bedömningsmaterial, dvs. att båda testen hade utförts 
av båda testledarna. I pilotstudien utfördes både SSA-S och SCT i testomgång 1 och 
testomgång 2. Deltagarna upplevde dock att vattenmängden blev för stor och därför 
beslutades att SCT inte skulle genomföras i testomgång 2. Ett förslag för att kunna 
genomföra SCT i testomgång 2 är att låta det gå en viss tid mellan de olika 
testomgångarna. Detta för att minska risken att en alltför stor vattenmängd skulle kunna 
påverka resultatet negativt och mäta deltagarnas ork till att dricka vatten istället för deras 
sväljningsförmåga. Givetvis måste hänsyn tas till tidsaspekten, om tiden mellan 
testomgångarna blir för lång ökar risken att andra faktorer, såsom trötthet, påverkar 
resultatet. 
 
Sambandet mellan att incidensen inte har förändrats i jämförelse med tidigare studier och 
att en stor andel av patienter med dysfagi inte har noteringar angående detta i vårdplan 
gör att författarna anser att det i framtida studier skulle vara av intresse att undersöka 
SSA-S och SCT som en gemensam screeningmetod. Detta för att beräkna exempelvis 
reliabiliteten. 
 

Slutsatser 

Denna studie indikerar på att incidensen av orofaryngeal dysfagi hos nyinsjuknade 
strokepatienter inte har minskat i jämförelse med tidigare studier. Studien visar däremot 
att det finns en låg medvetenhet om befintliga ät- och sväljningssvårigheter hos såväl 
patienter som vårdpersonal.  
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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, 
Sanna och Sofia, logopedstudenter 

 

Har du frågor? 
Kontakta sawa0007@student.umu.se eller soth0009@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, s. 1 (4) 

 

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

Blanketter: Informationsblad * 2, SSAS, protokoll 

 

Personnr ____________________  Kod  ____________________ 

Testdatum ____________________  Insjukndatum ____________________ 

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
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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) 
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Diagnoser hos deltagare i diagnosgruppen annan diagnos 

Deltagare med orofaryngeal dysfagi 

Yrsel av central orsak 

Kotkompression 

Observation för misstänkt sjukdom i nervsystemet 

Yrsel 

Lungcancer, adenocarcinom 

Partiell symtomatisk epilepsi 

Migrän 

Allmän internmedicin 

Benign lägesyrsel 

 

Deltagare utan orofaryngeal dysfagi 

Subduralhematom 

Asymtomatisk karotisstenos 

Benign lägesyrsel 

Migränaura utan huvudvärk 

Nedsatt allmäntillstånd 

Observation för misstänkt stroke 

Ogynnsam effekt av läkemedel 

Allmän internmedicin 

Glaskroppsavlossning 

Intox 

Essentiell hypertoni 

Vestibularisneurit 

Tumör 

Yrsel och svindel 

 

 


