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Sammanfattning 
 
 
Bakgrund 
 
Åldrande medför en ökad risk för att drabbas av dysfagi, och studier som har undersökt 
prevalensen på svenska vård- och omsorgsboenden har visat en hög dysfagiförekomst 
även om variationen mellan studierna varit stor. Det har påvisats att 
omvårdnadspersonalen inte alltid har tillräckligt med kunskap och att äldre med dysfagi 
utsätts för risker att drabbas av sekundära komplikationer. 
 
Syfte 
 
Syftet med föreliggande studie var att kartlägga prevalensen av orofaryngeal dysfagi, samt 
undersöka om skillnader förekommer avseende kön, ålder och förmåga att ge eget 
samtycke. Studien syftade även till att undersöka om sväljsvårigheter har 
uppmärksammats av personalen. 
 
Metod 
 
Sväljförmågan hos 55 kunder från ett vård- och omsorgsboende undersöktes med hjälp av 
den svenska översättningen av The Standardized Swallowing Assessment (SSA-S). 19 
deltagare ur personalen svarade på en enkät om de deltagande kundernas sväljförmåga. 
Kompletterande information om måltidsanpassningar inhämtades från personal och listor 
i köken. 
 
Resultat 
 
Tecken på sväljsvårigheter uppvisades hos 27 % av kunderna. De som inte kunde ge egna 
samtycken hade en högre förekomst av sväljsvårigheter. Det förekom ingen 
prevalensskillnad beroende på kön och ålder. Personalenkäten visade att 27 % av de 
deltagande kunderna ansågs ha ät- och sväljsvårigheter, men att 53 % av kunderna med 
sväljsvårigheter enligt SSA-S inte skattades ha svårigheter enligt personalen. 
 
Slutsatser 
 
Studien visade en indikation på att mer än var fjärde kund på det studerade vård- och 
omsorgsboendet har nedsatt sväljförmåga och att sväljsvårigheter var vanligare hos dem 
som behövde samtycke från anhörig eller god man. Personalen förefaller inte alltid 
uppmärksamma dessa svårigheter. 
 
Nyckelord 
 
Orofaryngeal dysfagi, dysfagi, sväljsvårigheter, vård- och omsorgsboende, äldreomsorg, 
äldre, omvårdnadspersonal, SSA-S 
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Ordlista 

Dysfagi     Ät- och sväljsvårigheter 
 
Oro      Mun 
 
Farynx     Svalg 
 
Larynx     Struphuvud 
 
Esofagus     Matstrupe 
 
Bolus      En tugga/klunk 
 
Residual     Rester av mat/dryck 
 
Aspiration     Mat/dryck passerar stämbanden ner till luftvägarna 
 
Penetration Mat/dryck passerar larynxingången, men inte 

stämbanden 
 
Sekundär aspiration/penetration Rester av mat/dryck aspireras/penetreras 
 
Gastroesofageal reflux   Sura uppstötningar 
 
Konfusion     Tillfälligt förvirringstillstånd 
 
Psykofarmaka Neuroleptika, sömnmedel, lugnande mediciner och  

antidepressiva 
 
Pneumoni     Lunginflammation 
 
Sondmatning    Nutrition via slang direkt till mag- tarmkanalen 
 
Pulmoximetri Mätning av syrehalten i blodet för att bedöma 

förekomst av aspiration  
 
Cervikal auskultation  Lyssna efter sväljnings- och andningsavvikelser med 

hjälp av stetoskop mot struphuvud för att bedöma 
förekomst av dysfagi 
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Bakgrund 

Särskilda boenden 

Om man är äldre och har stora omvårdnadsbehov kan man ansöka om en plats på ett 
särskilt boende. På boendet erbjuds omvårdnad, service och sjukvård dygnet runt 
(Eriksson, 2013). Äldreboenden kan ha olika benämningar beroende på kommun, men 
verksamheten bedrivs efter samma lagar och ser därför överlag likadan ut (Socialstyrelsen, 
2013). I Luleå kommun kallas särskilda boenden för vård- och omsorgsboenden  och 
vårdtagarna benämns som kunder (Luleå kommun, 2014). För att beviljas en plats ska 
omvårdnadsbehoven vara stora (Seniorval, 2014a).  

I en del kommuner finns särskilda boenden med olika inriktningar, beroende på den 
äldres omvårdnadsbehov (Eriksson, 2013). Till exempel kan de rikta in sig mot vård av 
dementa. Inriktningar kan även förekomma avdelningsvis på boenden (Seniorval, 2014b).  

Populationen på vård- och omsorgsboenden  

Enligt Statistiska centralbyrån (2014) har andelen personer över 65 år ökat från 13 % till 
19 % från år 1968 till år 2013. För att lösa problemet med en ökande äldre befolkning så 
erbjuds hemtjänst så länge som det är möjligt att tillgodose en god vård. Nyttjandet av 
hemtjänst har sedan milleniumskiftet ökat hos äldre personer och andelen som bor i 
särskilda boenden har minskat (Dehlin & Rundgren, 2014). Mellan år 2000 och år 2012 
har andelen äldre över 65 år med hemtjänst ökat från 8 % till 9 %, medan andelen som bor 
i särskilda boenden har minskat från 8 % till 5 % (Dehlin & Rundgren, 2014). Skillnaden 
är mer markant hos personer över 80 år, där hemtjänst har ökat från 18 % till 24 % och 
särskilt boende har minskat från 20 % till 14 %. Kommunens vårdplatser blir allt färre, 
men äldre i behov av plats blir fler eftersom kommunen har tagit över vården av svårt 
sjuka äldre från de svenska sjukhusen (Dehlin & Rundgren, 2014; Kragh, 2013). Att 
kommunen idag ansvarar för större delen av äldreomsorgen har lett till att de som 
behöver mest hjälp vårdas på särskilda boenden (Dehlin & Rundgren, 2014).  

För att beviljas plats på ett särskilt boende, måste omvårdnadsbehoven vara så stora 
att de inte kan tillgodoses med hemtjänst (Seniorval, 2014a). Det gör att populationen på 
särskilda boenden består av de äldre som är mest sjuka och de som lider av 
demenssjukdomar. Medelåldern på vård- och omsorgsboenden i Sverige ligger på cirka 85 
år och ungefär 72 % är kvinnor (Kragh, 2004; Socialstyrelsen, 2004). 

Demens och konfusion är vanligt förekommande kognitiva störningar hos 
populationen på vård- och omsorgsboenden i Sverige. Demensförekomsten på vård- och 
omsorgsboenden uppskattas ligga mellan 50-80 % (Socialstyrelsen, 2004) och 
konfusionsförekomsten på 35 % på särskilda boenden (Dehlin & Rundgren, 2014). 

Multisjuklighet är relativt vanligt inom äldreomsorgen och innefattar personer över 
75 år med mer än tre diagnoser som vårdas på sjukhus tre eller fler gånger under ett år 
(Dehlin & Rundgren, 2014). Bland personer över 75 år beräknas 5 % vara multisjuka. Ett 
omfattande behov av omvårdad och sjukvård kan även förekomma hos äldre som inte 
uppfyller kriterierna för multisjuklighet. Av den anledningen använder Socialstyrelsen 
istället begrepper de mest sjuka äldre, vilket inkluderar personer över 65 år med stora 
funktionsnedsättningar. Dessa personer utgjordes år 2008 10 % av dem som bodde på 
särskilda boenden, hade minst 25 hemtjänsttimmar per månad, hade insats enligt Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller hade beslut om 
korttidsboende.  
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Normal sväljning 

Att svälja är en avancerad och snabb process som sker automatiskt utan vidare eftertanke 
när allt fungerar som det ska (Westergren, 2003), men att äta innefattar även aktiviteter 
innan själva sväljningen. Under en betydelsefull preoral fas bestäms bolus konsistens 
genom att maten på tallriken delas eller mosas och de olika beståndsdelarna blandas 
(Ander, Peny-Dahlstrand & Persson 2000; Svensson, 2010). Bolusmängden avgörs av 
storleken på besticken och mängden mat som läggs på besticken. När maten når munnen 
påbörjas sväljningen. Sväljningen delas in i en oral, en faryngeal och en esofageal fas som 
överlappar varandra.  

Den orala fasen delas ofta in i ett förberedande och ett transporterande moment 
(Svensson, 2010; Murry & Carrau, 2012; Logemann, 1998). Under det förberedande orala  
momentet bearbetas bolus genom att tuggas och blandas med saliv för att underlätta 
transporten genom mun, svalg och matstrupe. Det transporterande orala momentet består 
av att bolus pressas bakåt i munnen med hjälp av tungan, och när maten når de bakre 
gombågarna så triggas sväljreflexen igång och den faryngeala fasen inleds. 

För att skydda luftvägarna under den faryngeala fasen av sväljningen så stängs 
passagen till larynx vilket ger upphov till ett kort andningsuppehåll. Vid en felsväljning, 
vilket även kan inträffa vid en normal sväljförmåga, utlöses en hostreflex.  

När bolus når matstrupen påbörjas den esofageala fasen. Den esofageala 
sväljningsfasen innebär en transport av bolus genom esofagus och sväljningen avslutas 
när bolus når magsäcken. 

Åldrandets påverkan på ät- och sväljförmågan 

Med ökad ålder försvagas kroppens strukturer, vilket kan ge en mindre effektiv ät- och 
sväljförmåga (Holland et al., 2011; Kawashima, Motohashi & Fujishima, 2004; Serra-Prat 
et al., 2011; Yoshikawa et al., 2005; Westergren, 2003). En försämrad tandstatus kan 
påverka den orofaryngeala fasen genom att bolus förblir obearbetad, vilket i sin tur kan 
försvåra den orala och faryngeala transporten (Dehlin & Rundgren, 2014; Okamoto et al, 
2012; Westergren, 2003; Yoshikawa et al, 2006). Samordningen av svalgmuskulaturen 
försämras (Westergren, 2003) och svalgväggarnas rörlighet och styrka minskar, vilket 
leder till en ökad risk för oralt och faryngealt residual, likväl som att mat och dryck 
aspireras på grund av ett otillräckligt skydd av luftvägarna (Iida et al., 2013; Kim & 
McCullough, 2008; Logemann, 1998).  

Åldersrelaterade sjukdomar kan också leda till ät- och sväljsvårigheter. Stroke, 
Parkinsons sjukdom och Alzheimers demens är sjukdomar där 51-84 % lider av ät- och 
sväljsvårigheter (Horner, Alberts, Dawson & Cook, 1994; Leopold & Kagel, 1996; Martino 
et al., 2005). Ät- och sväljsvårigheter är även vanligare hos personer som lider av 
konfusion (Langmore et al., 1998; Langmore, Skarupski, Park & Fries, 2002) likväl som 
nedsatt kognition (Holland et al., 2011; Kawashima et al., 2004).      

Läkemedel kan ha en negativ påverkan på sväljförmågan. En studie om 
läkemedelsförskrivning hos äldre visar att majoriteten av de som bor på vård- och 
omsorgsboenden behandlas med mer än tio läkemedel (Kragh, 2004). 
Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat markant under de senaste 20 åren, 
framförallt hos de som bor på särskilda boenden, trots att risken för biverkningar vid 
medicinering är högre hos äldre personer (Dehlin & Rundgren, 2014; Kragh, 2013). Ett 
flertal studier har också påvisat att ät- och sväljsvårigheter korrelerar med antalet 
förskrivna mediciner (Langmore et al., 1998; Langmore et al., 2002; Serra-Prat et al., 
2011). Svensson (2010) nämner ett flertal vanliga mediciner som kan påverka sväljningen 
negativt, bland annat psykofarmaka, som överförskrivs bland äldre enligt Socialstyrelsen 
(2004). Psykofarmaka kan påverka salivproduktion, bakterieflora, slemhinnor och 
tandstatus. Även vätskedrivande läkemedel i kombination med ett minskat vätskeintag 
hos äldre kan leda till att salivproduktionen minskar (Westergren, 2003). Muntorrhet till 
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följd av medicinering kan leda till skador på munslemhinnorna, vilket i vissa fall gör 
ätandet smärtsamt och försvårar sväljningen. Muntorrhet leder ibland till en ökad risk för 
bakterietillväxt och svampinfektioner, vilket i sin tur ökar risken för aspirationspneumoni 
vid samtidiga ät- och sväljsvårigheter (Langmore et al., 1998; Langmore et al., 2002; 
Leopold & Kagel, 1996). 

Dysfagi  

Ät- och sväljsvårigheter kallas för dysfagi och innebär svårigheter att föra mat och dryck 
till munnen och vidare till magsäcken (Westergren, 2003). Man delar in dysfagi i olika 
typer, beroende på vilken del av ätandet och sväljningen som drabbats (Svensson, 2010). 

Ätsvårigheter kallas för preoral dysfagi och omfattar svårigheter innan maten når 
munnen. Det kan röra sig om problem med att dela maten och att föra den till munnen på 
grund av till exempel en nedsättning av förmågan att hantera bestick (Ander et al., 2000; 
Svensson, 2010). Orsaker till preoral dysfagi kan vara rörelsehinder i övre delen av 
kroppen till följd av en stroke eller Parkinsons sjukdom (Svensson, 2010; Westergren, 
2003). Patienter med dessa svårigheter är vanliga inom äldrevården och samförekommer 
ofta med sväljsvårigheter (Svensson, 2010). 

Oral dysfagi förekommer i två olika former (Logemann, 1998; Murry & Carrau, 
2012; Svensson, 2010). Den ena innebär sväljsvårigheter i den förberedande orala fasen. 
Symptom förekommer i form av oralt spill, ofullständig bearbetning av bolus samt oralt 
residual (Logemann, 1998; Svensson, 2010). Den andra formen av oral dysfagi innebär 
svårigheter med den orala transporten av bolus. Dysfagisymptom kan uttrycka sig i form 
av avvikande tungrörelser som försvårar förflyttningen av bolus bakåt i munnen.  

Vid faryngeal dysfagi kan sväljreflexen vara trögutlöst, vilket innebär att bolus 
passerar ner till farynx och ibland även larynx innan sväljningen initierats (Logemann, 
1998). I vissa fall utlöser detta en hostreflex, men ibland kan sensoriken i larynx vara 
nedsatt så att ingen skyddande hostreflex utlöses. Ytterligare symtom kan vara nedsatt 
styrka i svalgväggarna eller en ofullständig larynxhöjning i samband med sväljningen, 
vilket leder till rester i farynx (Kim & McCullough, 2008; Logemann, 1998). Faryngealt 
residual, likväl som oralt residual, ökar risken för sekundär penetration och aspiration 
(Murry & Carrau, 2012; Svensson 2010).  

Orala och faryngeala sväljsvårigheter förekommer ofta tillsammans och därför 
används vanligtvis begreppet orofaryngeal dysfagi (Svensson, 2010). Den vanligaste 
orsaken till orofaryngeal dysfagi är stroke, men det är även en vanlig komplikation vid 
neurologiska sjukdomar, såsom Parkinsons sjukdom, och huvud- eller halscancer 
(Svensson, 2010). 

Vid esofageal dysfagi hindras passagen i esofagus (Logemann, 1998; Svensson, 
2010) vilket kan ge upphov till gastroesofageal reflux. Passagehindret kan orsakas av en 
tumör eller att mat fastnar i en ficka som bildats mellan larynx och esofagus, ett tillstånd 
som kallas för Zenkers divertikel (Svensson, 2010). 

 

Bedömning av dysfagi 

En bedömning av dysfagi kan kan gå till på olika sätt. Med ett screeningintrument kan 
man identifiera personer med tecken på nedsatt sväljförmåga (Svensson, 2010). Om 
misstanke om ät- och sväljsvårigheter föreligger bör en screening alltid följas upp med en 
mer noggrann sväljundersökning. En screening kan bestå av intervjufrågor eller en 
undersökning av sväljförmågan. Fördelen med en screening är att den går snabbt att 
genomföra, men en nackdel är att inget screeninginstrument klarar av att fullt ut 
identifiera samtliga personer med ät- och sväljsvårigheter. 

Under en screening testas personens sväljförmåga ofta med hjälp av ett 
vattensväljningstest (Svensson, 2010). Vatten är att föredra till en början eftersom det 
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medför minst risk för patienten vid en eventuell felsväljning (Diniz, Vanin, Xavier & 
Parente, 2009; Svensson, 2010). Man börjar med mindre mängder vatten och avancerar 
sedan till större mängder och andra konsistenser om inga tecken på sväljsvårigheter 
förekommer (Svensson, 2010). Hos deltagare över 70 år fann Anerfält och Eriksdotter 
Bladh signifikanta skillnader avseende sväljtid, sväljkapacitet och antal klunkar redan vid 
en deciliter vatten. De poängterar att en större mängd vatten inte är att föredra som ett 
första steg i en undersökning och om man misstänker sväljsvårigheter. 

SSA, The Standardized Swallowing Assessment, är en snabb och lättadministrerad 
första vattensväljningsscreening med en känslighet på 93-100 % och en exakthet på 83-97 
% (Perry, 2001). SSA är vanlig inom den svenska sjukvården och förekommer i flera olika 
svenska översättningar. En vanlig svensk översättning är SSA-S av Karlsson (2011), i 
Bilaga 1, framtagen för att passa sjuksköterskor. En äldre svensk version är en 
översättning av Westergren från år 2002. I Westergrens översättning av SSA genomförs 
en måltidsobservation med konsistenser från tunnflytande till normal kost om patienten 
inte uppvisar tecken på sväljsvårigheter under vattensväljningstestet.  

Behandling av dysfagi 

Om ät- och sväljsvårigheter förekommer bör åtgärder vidtas för att underlätta intaget av 
mat och dryck. Ett viktigt första beslut vid misstanke om dysfagi är att avgöra om 
personen klarar av att nutriera sig fullt ut via oralt näringsintag eller om alternativa 
nutritionssätt, såsom sond, bör övervägas (Logemann, 1998). Kompensatoriska åtgärder 
har som mål att förbättra och öka säkerheten vid sväljning utan att ändra de fysiska 
förutsättningarna, vilket är att föredra inom äldreomsorgen, då detta inte ställer några 
större krav på de äldres arbetsinsatser och  kognitiva förmågor (Logemann, 1998).  

Åtgärder kan underlätta på olika sätt beroende på vilka ät- och sväljsvårigheter en 
person har. En effektiv kompensatorisk åtgärd vid aspiration är att anpassa konsistensen 
på mat och dryck (Cook & Kahrilas, 1999; Diniz et al., 2009; Logemann, 1998; Rosenvinge 
& Starke, 2005; Svensson, 2010) och en vanlig åtgärd vid nedsatt tuggförmåga är att 
finfördela maten, det vill säga att skära den i små bitar eller att mosa den (Svensson, 
2010). För att minska risken för residual i farynx, kan man modifiera matens volym med 
hjälp av olika ätverktyg (Svensson, 2010). Att äta med en mindre sked kan exempelvis 
minska bolusmängden. Genom att ändra kroppspositionen, exempelvis genom att vrida på 
huvudet, kan man påverka svalgets form och därmed öka säkerheten vid intag av mat och 
dryck genom att styra bolus mot den starkare sidan av svalget. En upprätt kroppsposition 
minskar risken för att mat och dryck passivt rinner ner i svalget vid en svag eller trögutlöst 
sväljning (Kayser-Jones & Pengilly, 1999; Pelletier, 2004; Sandin, 2005; Svensson, 2010). 
Vid preoral dysfagi kan matning (Sandin, 2005) eller olika ätredskap underlätta intaget 
(Ander et al., 2000).  

 

Konsekvenser av dysfagi 

Dysfagi kan på olika sätt påverka den fysiska hälsan negativt. Risken för bland annat 
undernäring och aspirationspneumoni ökar och kan i värsta fall ha en dödlig utgång 
(Kayser-Jones & Pengilly, 1999; Langmore et al. 2002; Logemann, 1998; Svensson, 2010). 
Studier har påvisat att undernäring är vanligt bland äldre på vård- och omsorgsboenden 
och att förekomsten ökar vid samtidig dysfagi (Langmore et al., 2002; Serra-Prat et al., 
2011; Takeuchi et al., 2014). Ekberg, Hamdy, Woisard, Wuttge-Hannig och Ortega (2002) 
genomförde en studie hos äldre med dysfagisymptom och fann att 44 % hade tappat i vikt 
senaste året, och att en tredjedel riskerade uttorkning och undernäring. Rofes et al. (2010) 
påpekar att dysfagi är en underskattad orsak till komplikationer kopplade till näring och 
respiration hos äldre, som leder till hög sjuklighet och dödlighet. 



 

6 
 

Pneumoni till följd av aspiration av mat, dryck och saliv, är en allvarlig konsekvens 
av dysfagi. Aspirationspneumoni förekommer hos ca 3 % av populationen på vård- och 
omsorgsboenden enligt Langmore et al. (2002), och dödligheten hos dessa personer är 11 
% (Kaplan et al., 2002). Risken att drabbas av aspirationspneumoni ökar med bland annat 
hög ålder, allvarlig underliggande sjukdom, många mediciner, dysfagi (Langmore et al., 
1998; Langmore et al., 2002), sondmatning (Svensson, 2010; Westergren, 2003), och att 
vara beroende av matning (Kayser-Jones & Pengilly, 1999; Langmore et al., 1998; 
Langmore et al., 2002; Pelletier, 2004; Svensson, 2010).  

Att leva med dysfagi kan även påverka den psykiska hälsan. Farri, Accornero och 
Burdese (2007) fann att samtliga äldre med dysfagi på ett vårdhem undvek att äta med 
andra eftersom de skämdes över matsituationen, och att dysfagin påverkade både deras 
livskvalitet och självförtroende negativt. Depressionsförekomsten bland äldre personer är 
högre om man har samtidig dysfagi (Serra-Prat et al, 2011; Yang, Kim, Lim & Paik, 2013). 
Dysfagi kan därmed reducera livskvaliteten hos äldre avsevärt (Ekberg et al., 2002; Farri 
et al., 2007; Lakso & Rahkola, 2009; Rofes et al., 2010; Yang et al., 2013). 

Omvårdnadspersonals kunskap om dysfagi 

Omvårdnadspersonal har inte alltid tillräcklig kunskap om dysfagi (Kayser-Jones & 
Pengilly, 1999; Kumlien & Axelsson, 2002; Pelletier, 2004; Rosenvinge & Starke, 2005), 
till viss del på grund av bristande information i undersköterskors läroböcker och 
undervisning (Pelletier, 2004). I Pelletiers studie ansåg sig personalen känna till de 
vanligaste tecknen på dysfagi, men uppmärksammade inte dessa under matning. Kayser-
Jones och Pengilly (1999) fann dessutom i sin studie att många personer ur personalen 
matade äldre på ett olämpligt sätt. Bland annat matade personalen de äldre med för stora 
tuggor och i en för snabb hastighet. 

Kumlien och Axelsson (2002) och Rosenvinge och Starke (2005) påvisade att 
personalens kunskap om dysfagi blir bättre med undervisning. Bristande kunskap om 
dysfagi kan leda till att ät- och sväljsvårigheter inte alltid uppmärksammas, vilket gör att 
lämpliga vårdinsatser inte tillsätts (Ekberg et al., 2002; Farri et al., 2007; Kumlien & 
Axelsson, 2002). Detta kan i sin tur leda till onödigt lidande och sänkt livskvalitet hos 
äldre på vård- och omsorgsboenden.  

Tidigare studier av dysfagiprevalens hos äldre 

Internationella studier som genomfört enkätundersökningar där hemmaboende äldre har 
fått skatta upplevda dysfagisymtom visar en förekomst på 11-14 %. Lägst prevalens har 
man fått då endast äldre utan dysfagirelaterade sjukdomar inkluderats. (Holland et al., 
2011; Kawashima, Motohashi & Fujishima, 2004). González-Fernández, Humbert, 
Winegard, Cappola och Fried (2014) påvisade att 45 % kvinnliga deltagare över 85 år på 
äldreboenden hade minst ett dysfagisymtom vid en enkätundersökning, och att den 
självskattade förekomsten ofta är lägre än den faktiska.  

Internationella studier som har använt vattensväljningstest som 
undersökningsmetod har fått en överlag högre prevalens på 34-72%. González-Fernández 
et al. (2014) undersökte kvinnor i åldrarna 85-95 år, varav 72 % uppvisade symtom under 
ett av tre vattensväljningsförsök och 34 % under samtliga. Yang et al. (2013) inkluderade 
hemmaboende personer äldre än 65 år och påvisade en prevalens på 34 % med 
vattensväljningsscreeningen SSA. En svensk översättning av SSA (Karlsson, 2011) visas i 
Bilaga 1. 

Dysfagi har påvisats korrelera med hög ålder (González-Fernández et al., 2014; 
Holland et al., 2011; Kawashima et al., 2004; Yang et al., 2013). En könsskillnad påvisades 
i en studie av Yang et al. (2013) i form av att dysfagi var vanligare bland män. 

Nationella studier som har undersökt prevalensen av dysfagi inom den svenska 
äldreomsorgen har visat förekomster på 37-88 % (Eriksson & Hejdström, 2011; Helldén & 
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Sjölund, 2009; Sandin, 2005). Ett vattensväljningstest som användes i två studier 
(Eriksson & Hejdström, 2011; Helldén & Sjölund, 2009) var Westergrens översättning av 
SSA från år 2002. Eriksson och Hejdström (2011) undersökte förekomsten av 
ororfaryngeal dysfagi bland personer äldre än 65 år som vårdas på en geriatrisk 
sjukhusavdelning och påvisade en prevalens på 37 %. Helldén och Sjölund (2009) som 
använde samma screeningsinstrument och undersökte populationen på äldreboenden i 
Linköpings kommun visade en orofaryngeal dysfagiprevalens på 14 %. De använde sig 
även av ett oralmotoriskt test, NOT-S , för att bedöma förekomsten av oral dysfagi, likväl 
som pulmoximetri som komplement till Westergrens översätting av SSA för att bedöma 
förekomsten av faryngeal dysfagi. Den sammantagna orofaryngeala dysfagiprevalensen då 
samtliga bedömningsmetoder togs i beräkning var 40 %. Helldén och Sjölund (2009) 
exkluderade personer som personalen inte ansåg kunde ge egna samtycken, personer med 
demens och de som visade nedsatt kognition under testning med Mini Mental Test 
(MMT). Eriksson och Hejdström (2011) exkluderade också personer som inte kunde ge 
egna samtycken och de med grav demens. Sandin (2005) undersökte populationen på ett 
sjukhem och inkluderade samtliga äldre. Sandin använde Burkes Dysphagia Screening 
Test (BDST) som bland annat undersöker områdena oral funktion, oral status och 
faryngeal funktion genom olika deluppgifter med sväljning av olika konsistenser. BDST 
gav en orofaryngeal dysfagiprevalens på 88 %. Cervikal auskultation tillsammans med 
utvalda deluppgifter av BDST gav en prevalens på 77 %. Studier som har undersökt 
dysfagiprevalensen inom svensk äldreomsorg har varit eniga om att ålder (Helldén & 
Sjölund, 2009; Sandin, 2005) och kön (Eriksson & Hejdström, 2011; Helldén & Sjölund, 
2009; Sandin, 2005) inte korrelerar med sväljförmåga.    

Studier har visat att dysfagi är vanligt hos äldre, till följd av ökat antal riskfaktorer. 
Dessa studier har dock undersökt olika typer av dysfagi, använt olika metoder och 
undersökningmaterial, likväl som undersökt olika populationer. Deras resultat är därför 
inte helt jämförbara. Helldén och Sjölund (2009) poängterar behovet av en studie som 
undersöker prevalensen av dysfagi där samtliga vårdtagare på vård- och omsorgsboenden 
inkluderas, för att få en rättvis bild av prevalensen hos populationen. 

Syftet med föreliggande studie 

Sväljsvårigheter kan leda till både fysisk och psykisk ohälsa, såsom lunginflammation, 
viktnedgång och depression. En ökad kunskap inom detta område kan leda till att 
sväljsvårigheter uppmärksammas i högre grad och vidare undersökningar genomförs, så 
att individanpassade åtgärder sätts in. Därmed kan man minska onödigt lidande och 
förbättra livskvaliteten hos populationen på vård- och omsorgsboenden. 

Det är vanligt att kunder på vård- och omsorgsboenden drabbas av dysfagi och en 
stor del av populationen lider av kognitiva störningar såsom demenssjukdomar och 
konfusion. Att en del svenska studier exkluderat äldre med demenssjukdomar, nedsatt 
kognition och personer som inte kan ge egna samtycken medför att resultaten riskerar att 
inte vara representativa för den tilltänkta populationen.  

Sandin (2005) inkluderade samtliga äldre, men äldreomsorgen har genomgått stora 
förändringar det senaste decenniet (Dehlin & Rundgren, 2014; Kragh, 2013) och för att 
beviljas en plats idag krävs det att man är väldigt sjuk och har stora behov av hjälp och 
omvårdnad (Dehlin & Rundgren, 2014; Seniorval, 2014a). Därför är det bra att undersöka 
prevalensen på nytt.  

Syftet med denna studie är att kartlägga förekomsten av sväljsvårigheter på ett vård- 
och omsorgsboende i Luleå kommun och ta reda på om det förekommer några 
signifikanta prevalensskillnader gällande orofaryngeal dysfagi beroende på kön, ålder och 
förmåga att ge eget samtycke. Vidare syftar studien till att undersöka om personalen har 
uppmärksammat förekommande sväljsvårigheter, eftersom tidigare studier har visat att 
det förekommer brister gällande omvårdnadspersonalens kunskap om dysfagi. 
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Frågeställningar 

Huvudfråga: Hur många äldre på ett vård- och omsorgsboende i Luleå kommun 
uppvisar tecken på sväljsvårigheter? Påverkas prevalensen av kön, ålder och förmåga 
att ge eget samtycke? 
Bifråga: Hur många äldre med tecken på sväljsvårigheter har uppmärksammats av 
personalen på ett vård- och omsorgsboende i Luleå kommun?  

Metod 

Deltagare 

För att få tag på deltagare kontaktades en områdeschef för vård- och omsorgsboenden i 
Luleå kommun, som rekommenderade ett större vård- och omsorgsboende vilket kunde 
tillhandahålla lämpligt antal kunder. Enhetscheferna på boendet fick sedan muntlig och 
skriftlig information om studien och dess syfte via telefon och e-post (se Bilaga 2), samt ett 
dokument med information riktad till personal och kunder (se Bilaga 3).  

En enhetschef gav skriftligt samtycke till att besöka 7 avdelningar med sammanlagt 
62 kunder. Ytterligare två avdelningar med specifika inriktningar fanns på vård- och 
omsorgsboendet, men eftersom den ena hade kunder med stora medicinska behov och 
den andra kunder med svår oro, så samtyckte inte enhetscheferna till att de avdelningarna 
deltog. Inkluderingskriteriet för att få delta i studien var att man skulle bo på ett vård- och 
omsorgsboende i Luleå kommun.  

Information om kundernas kön, ålder och förmåga att ge eget samtycke inhämtades 
från personalen. Andelen kvinnliga deltagare var 69 %. De deltagande kunderna hade en 
medelålder på 84 år med en åldersspridning på 65-97 år. Enligt personalen kunde 68 % av 
kunderna på det undersökta vård- och omsorgsboendet inte ge informerade samtycken. 
Två anhöriga samtyckte inte till deltagande i studien och ytterligare fem kunder föll bort 
under sväljscreeningarna. Två kunder ville inte delta, en kund var för sjuk för att delta, en 
kund somnade och en kund hade avlidit. Bortfallet blev sammanlagt 11 %, och data 
samlades som en följd av detta in från totalt 55 kunder. 
 Sammanlagt 19 deltagare ur personalen deltog genom att fylla i en personalenkät 
(Bilaga 4), fördelat på 1-3 personal per avdelning. Ingen information om personalens 
egenskaper i form av ålder, kön, utbildning eller arbetslivserfarenhet samlades in. En 
personal exkluderades på grund av att svaren inte gick att tyda, vilket gav ett bortfall på 5 
%. Två deltagande personal hade inte fyllt i personalenkätens baksida med 
måltidsanpassningar och bortfallet på den delen blev därmed 11 %. 

Material 

Information om kundernas ät- och sväljförmåga inhämtades från tre olika källor. Samtliga 
deltagande kunder fick en unik deltagarkod och personalenkäterna kodades med 
personalens initialer. För att veta vilka kunder som uppvisade tecken på ät- och 
sväljsvårigheter, gick varje kod att koppla till en specifik kund.  

SSA-S 
För att få en uppfattning om förekomsten av orofaryngeala sväljsvårigheter på vård- 

och omsorgsboendet genomfördes en sväljscreening med SSA-S (se Bilaga 1), som är 
Karlssons (2011) översättning av SSA. Sväljscreeningen valdes för att den är väl validerad, 
icke-invasiv, snabbadministrerad, snarlik en vardagssituation och ställer minimala krav 
på den deltagande kunden. Det möjliggjorde att samtliga kunder från deltagande 
avdelningar på vård- och omsorgsboendet kunde delta. SSA har en känslighet på 93-100 % 
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och en exakthet på 83-97 % (Perry, 2001). I SSA-S ska patienten dricka ett halvt glas 
vatten, en mängd som inte specificeras i screeningen. I enighet med Anerfält och 
Eriksdotter Bladh (2012) användes en deciliter vatten, eftersom kundernas medelålder i 
den aktuella studien var över 70 år. Anerfält och Eriksdotter Bladh fann signifikanta 
skillnader avseende sväljtid, sväljkapacitet och antal klunkar under sväljscreening redan 
vid en deciliter vatten hos deltagare över 70 år. De poängterar även att en större mängd 
vatten inte är att föredra som ett första steg i en undersökning och om misstanke om 
sväljsvårigheter förekommer. 

Personalenkät 
En kort personalenkät delades ut till personalen där de ombads skatta förekomst av 

ät- och sväljsvårigheter hos deltagande kunder och redogöra för om dessa kunder hade 
underlättande måltidsanpassningar (se Bilaga 4). Personalenkäten ämnade ge information 
om hur många kunder med sväljsvårigheter som uppmärksammats av personalen och om 
underlättande åtgärder vidtagits vid förekomst av ät- och sväljsvårigheter. 

Listor i köken 
För att undersöka vilka kunder som hade fastställda måltidsanpassningar som 

underlättar vid ät- och sväljsvårigheter granskades en lista i köket på varje avdelning. Om 
svårigheterna har uppmärksammats bör fastställda åtgärder förekomma. Fastställda 
åtgärder användes därför som ett mått på om personalen har uppmärksammat dysfagi. En 
blankett som framställts i anslutning till studien användes för att notera vilka kunder som 
serverades mat med anpassad konsistens, hade specifika ätverktyg, intog måltid under 
specifik kroppsposition, samt vilka som matades och sondmatades (se Bilaga 5). 

Genomförande 

Datainsamlingarna genomfördes på respektive avdelning och sväljscreeningarna i 
huvudsakligen på avskild plats, oftast i kundernas lägenheter. I två fall observerade en 
personal screeningen, och i två fall kundernas anhöriga.  

Författarna deltog vid samtliga sväljscreeningar och turades om att vara testledare. 
Samtliga deltagande kunder genomgick SSA-S checklista och sväljscreeningsdel, men 
sväljdelen avbröts om en kund uppvisade tecken på sväljsvårigheter. Ifall en kund inte 
kunde hålla i glaset och föra det till munnen fick de hjälp med detta. För att bedöma om 
ofullständig rensning av saliv och vatten i svalget samt tecken på tyst aspiration förekom 
uppmanades kunden att ljuda ett /a/ efter varje svald vattenmängd. 

Efter samtliga sväljscreeningar diskuterades resultaten och i de enstaka fall där 
författarna var oense om förekomst av sväljsvårigheter, användes testledarens bedömning 
på grund av den mer direkta kontakten med den deltagande kunden. I de fall där en kund 
uppvisade subtila tecken på sväljsvårigheter noterades det att bedömningen var osäker, 
men att tecken på sväljsvårigheter förekom.  

Personalenkäten delades ut under direkt kontakt med personalen vid ankomst till 
avdelningen och samlades in när samtliga sväljscreeningar genomförts. 
Personalenkäterna besvarades av personal som arbetade under besöket på avdelningen. 
Deltagande personal instruerades om att fylla i personalenkäten individuellt och 
informerades om att den bestod av en framsida och en baksida. Under tiden 
sväljscreeningarna genomfördes, så fyllde personalen i enkäterna på egen hand. 
Eventuella frågor rörande personalenkäten besvarades av författarna på plats.  

Det slutligen använda tillvägagångssättet var resultatet av en pilotstudie, som också 
syftade till att säkerställa god testvana hos testledarna och ge en hög 
interbedömarreliabilitet. Testförfarandets tidsåtgång uppmättes och personalenkäten 
utvärderades. Efter pilotstudien redigerades personalenkäten och gjordes mer utförlig. 
Pilotstudien genomfördes på två äldreboenden i Piteå kommun med åtta kunder och fyra 
personal. 
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Analys 

Resultaten från de tre materialinsamlingarna fördes in i Excel. För att besvara 
huvudfrågans första del, hur många äldre som uppvisar tecken på sväljsvårigheter, 
räknades förekomst i procent ut.  

Andra delen av huvudfrågan, om prevalensen påverkas av kön, ålder och förmåga att 
ge eget samtycke, besvarades genom att kunderna delades in i grupper och en χ2 
crosstabulation genomfördes. De deltagande kunderna delades in i åldersgrupperna 65-79 
år (n=15), 80-88 år (n=25) och 89-97 år (n=15). Grupper valdes för att få en jämn 
åldersfördelning. Den yngsta gruppens åldersspann blev bredare på grund av en persons 
låga ålder. Huvudfrågans samtliga beräkningar räknades ut med hjälp av SPSS 22.0 och 
ett p-värde mindre än 0,05 bestämdes vara signifikant.  

Om en deltagare ur personalen skattade att ät- och sväljsvårigheter och åtgärder 
förekom hos en kund, har slutsatsen dragits att svårigheterna har uppmärksammats. För 
att besvara bifrågan, hur många äldre med tecken på sväljsvårigheter som 
uppmärksammas av personalen, gjordes först en uträkning av prevalensen i SPSS 22.0. 
Samstämmigheten mellan resultaten från SSA-S och personalenkäten räknades ut genom 
att resultaten fördes in i Excel-tabeller och antalet fall som överensstämde, likväl som inte 
överensstämde, räknades. Måltidsanpassningarna från personalenkäten och listorna i 
köken fördes in i Excel-tabeller för att få en bättre överblick. De genomgick kvalitativa 
granskningar gällande vilka typer av måltidsanpassningar som förekom och antalet 
deltagande kunder som erhöll olika typer av åtgärder räknades. Vidare räknades även 
antalet kunder som uppvisade tecken på sväljsvårigheter och samtidigt erhöll 
underlättande åtgärder. 

Etiska överväganden 

Innan studien påbörjades inhämtades skriftligt samtycke från en enhetschef. Om 
personalen ansåg att en kund inte kunde ge ett informerat samtycke erhölls 
kontaktuppgifter till närmast anhörig eller god man och informerade samtycken 
inhämtades via telefon.  

Samtliga deltagare, anhöriga och gode män informerades om studiens syfte och att 
resultaten kommer att analyseras i grupp. De fick veta att deltagandet var frivilligt och att 
de kunde avbryta deltagandet under materialinsamlingen. Under ett anhörigmöte 
informerades även kundernas anhöriga om studien. 

Samtliga kunder gav samtycke till deltagande antingen verbalt eller genom icke-
verbala kroppssignaler. Kundens egna önskningar gick före anhörigs eller god mans och 
ingen har tvingats att delta mot sin vilja.  

För att säkerställa deltagarnas anonymitet fick alla en unik deltagarkod innan 
materialet bearbetades. Många kunder kunde inte ge egna samtycken och därför 
inhämtades ingen information från journaler eftersom de kan innehålla känslig 
information.  

SSA-S valdes av etiska skäl eftersom den är icke-invasiv och är så lik en 
vardagssituation som möjligt. Studien ville i största möjliga mån undvika att utsätta 
deltagarna för en främmande situation.  

Boendets enhetschefer har efter materialinsamlingen informerats om resultaten och 
vilka kunder som uppvisade tecken på sväljsvårigheter. De har rekommenderats att följa 
upp dessa kunder med vidare undersökningar. 
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Resultat 

Hur många äldre på ett vård- och omsorgsboende i Luleå kommun uppvisar 

tecken på sväljsvårigheter?  

Tecken på sväljsvårigheter uppvisades hos 27 % (n=15/55) av kunderna på vård- och 
omsorgsboendet under screeningen med SSA-S. Av dessa kunder visade 53 % (n=8/15) 
tydliga tecken i form av kraftig hosta, tydlig röstpåverkan och märkbar andfåddhet. 
Resterande kunder visade mer subtila tecken i form av få och mindre märkbara tecken. 
Indelningen är i enlighet med protokollet i SSA-S.  

Påverkas prevalensen av kön, ålder och förmåga att ge eget samtycke? 

Av de kvinnliga deltagande kunderna uppvisade 26 % (n=10/38) tecken på 
sväljsvårigheter, och motsvarande 29 % (n=5/17) av de manliga deltagarna. Ett χ²-test 
visade att det inte förekom några signifikanta skillnader mellan deltagare av olika kön 
(χ²=0,057, p>0,05). Tecken på sväljsvårigheter uppvisades hos 33 % (n=5/15) i 
åldersgruppen 65-79 år, 28 % (n=7/25) i åldersgruppen 80-88 år och 20 % (n=3/15) i 
åldersgruppen 89-97 år. Ålderns påverkan på sväljförmågan visade inte på signifikanta 
skillnader (χ² (2) = 0,684, p>0,05). Tecken på sväljsvårigheter förekom hos 6 % (n=1/18) 
av kunderna som gav egna samtycken, och hos 38 % (n=14/37) av kunderna där 
samtycken inhämtades från anhöriga eller gode män. Det var signifikant vanligare att 
kunder med behov av samtycke från annan person, uppvisade tecken på sväljsvårigheter 
(χ²=6,362, p<0,05). 

Hur många äldre som uppvisar tecken på sväljsvårigheter har 

uppmärksammats av personalen på ett vård- och omsorgsboende i Luleå 

kommun? 

Deltagare ur personalen skattade att ät- och sväljsvårigheter förekom hos 27 % (n=15/55) 
av kunderna. Samstämmigheten mellan SSA-S och personalenkäten visas i Figur 1. Den 
totala samstämmigheten gällande deltagande kunder med och utan tecken på svårigheter 
var sammanlagt 71 % (n=39/55) och motsvaras i Figur 1 av prevalensen 13% och 58 %. Av 
kunderna som visade tecken på sväljsvårigheter med SSA-S, så noterade inte personalen 
ät- och sväljsvårigheter hos 53 % (n=8/15).  

Enligt listorna i köken förekom en eller flera fastställda åtgärder som underlättar 
och ökar säkerheten vid intag av mat och dryck hos 33 % (n=18/55) av kunderna. 
Anpassningar som underlättar vid orofaryngeala svårigheter förekom i form av 
timbalkost, finfördelad mat, delad mat, mosad mat och förtjockad dryck. Ingen kund 
skulle enligt listorna sondmatas eller inta mat och dryck under en specifik kroppsposition. 

De fastställda måltidsanpassningarna var färre än vad som framkom enligt 
information från deltagande personal (se Figur 2).  

Fler kunder med ät- och sväljsvårigheter enligt personalen hade fastställda åtgärder 
än kunder med sväljsvårigheter enligt SSA-S. Bland deltagande kunder som personalen 
ansåg hade ät- och sväljsvårigheter förekom en eller flera måltidsanpassningar hos 73 % 
(n=11/15), medan måltidsanpassningar förekom hos 60 % (n=9/15) med sväljsvårigheter 
enligt SSA-S. Specifika åtgärder som underlättar vid orofaryngeala sväljsvårigheter 
förekom hos 40 % (n=6/15) av kunderna som uppvisade tecken på dessa svårigheter enligt 
SSA-S. 
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Figur 1 Samstämmigheten mellan SSA-S och personalenkäten gällande deltagande 
kunders sväljförmåga. 
 

Personalenkäten visade att underlättande åtgärder förekom hos samtliga deltagare 
som skattades ha ät- och sväljsvårigheter, men även hos 13 % (n=5/40) av kunderna utan 
svårigheter. Listorna i köken visade att fastställda måltidsanpassningar förekom hos 23 % 
(n=9/40) av kunderna utan svårigheter enligt personalen, varav 13 % (n=5/40) hade 
svårigheter enligt SSA-S.  

 

 
 
Figur 2 Förekomsten av måltidsanpassningar hos deltagande kunder enligt listor i köken 
och personalenkäten. 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att kartlägga förekomsten av sväljsvårigheter på ett vård- och 
omsorgsboende i Luleå kommun och ta reda på om det förekommer några signifikanta 
prevalensskillnader gällande orofaryngeal dysfagi beroende på kön, ålder och förmåga att 
ge eget samtycke. Vidare syftade studien till att undersöka om personalen 
uppmärksammat förekommande sväljsvårigheter. 
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Resultatdiskussion 

Hur många äldre på ett vård- och omsorgsboende i Luleå kommun 
uppvisar tecken på sväljsvårigheter?  
Resultaten visade att tecken på sväljsvårigheter förekom hos 27 % av de deltagande 

kunderna på vård- och omsorgsboendet enligt screening med SSA-S. Prevalensen i den 
aktuella studien är både högre (Helldén & Sjölund, 2009) och lägre (Eriksson & 
Hejdström, 2011; Sandin, 2005) än i tidigare studier som har undersökt prevalensen av 
dysfagi inom äldreomsorgen. En möjlig orsak till att prevalensen är högre än den som 
Helldén och Sjölund fick fram med hjälp av SSA kan vara att de exkluderade kunder med 
känd demenssjukdom, nedsatt kognition och de som personalen bedömde inte kunde fatta 
informerade samtycken. En förklaring till varför denna studie fått en lägre prevalens än 
Eriksson och Hejdström (2011) kan vara att personer på ett vård- och omsorgsboende är 
mindre sjuka än dem som vårdas på sjukhus. SSA-S är begränsad och visar bara på 
förekomt av tecken på orofaryngeala sväljsvårigheter med endast en relativt liten mängd 
tunnflytande dryck under sväljscreeningen. I Sandins studie (2005) genomfördes flera 
omfattande undersökningar med bland annat olika konsistenser och mängder, och detta 
har troligtvis lett till en mycket högre prevalens på 77-88% av orofaryngeal dysfagi än vad 
som framkom i den aktuella studien. Om fler mätningsinstrument hade använts i den 
aktuella studien hade förmodligen fler deltagare med orofaryngeal dysfagi identifierats. 

Påverkas prevalensen av kön, ålder och förmåga att ge eget samtycke? 
Vår studie visar att sväljsvårigheter är vanligare hos kunder som inte anses kunna ge 

egna samtycken enligt personalen, än hos de som anses kunna det. Att en kund inte 
bedöms som kapabel att ge eget samtycke kan bero på nedsatt kognition, demens och 
afasi, tillstånd som ofta samförekommer med sväljsvårigheter (Horner, Alberts, Dawson & 
Cook, 1994; Kawashima et al., 2004; Norrving, 2010). Dessa kunder inom äldreomsorgen 
bör därför observeras extra noggrant gällande sväljförmågan. 

Resultaten visar inget samband mellan förekomst av sväljsvårigheter och kön eller 
ålder, vilket samstämmer med tidigare studier som har undersökt prevalensen inom den 
svenska äldreomsorgen (Eriksson & Hejdström, 2011; Helldén & Sjölund, 2009; Sandin, 
2005).  

Hur många äldre som uppvisar tecken på sväljsvårigheter har 
uppmärksammats av personalen på ett vård- och omsorgsboende i Luleå 
kommun? 
Personalen som deltog i studien skattade att 27 % av kunderna har ät- och 

sväljsvårigheter. Resultaten från SSA-S och personalenkäten visar samma prevalens. 
Prevalensen enligt personalen hade kunnat väntas vara högre, eftersom personalenkäten 
innehöll en skattning av ospecificerade ät- och sväljsvårigheter och SSA-S endast mäter 
orofaryngeal sväljförmåga. Personalenkäten visar att 53 % av kunderna med nedsatt 
sväljförmåga enligt SSA-S inte anses ha svårigheter. Dessa resultat tyder på att 
sväljsvårigheter inte alltid uppmärksammas. 

Deltagande kunder med svårigheter enligt SSA-S och personalenkäten har inte alltid 
fastställda måltidsanpassningar, eventuellt på grund av att förekommande information 
inte är uppdaterad och innehåller all väsentlig information. Det kanske saknas fungerande 
rutiner för att säkerställa att listorna används och uppdateras. Listorna i köken visade att 
33 % av samtliga deltagande kunder har fastställda måltidsanpassningar som underlättar 
vid dysfagi, vilket är en indikation på att personal har uppmärksammat ät- och 
sväljsvårigheter hos dessa 33 % kunder. Det framkommer däremot att personalen vidtar 
åtgärder utöver de som är fastställda och förekomsten av ät- och sväljsvårigheter på vård- 
och omsorgsboendet är därför sannolikt högre. Att personalen vidtar fler åtgärder kan 
bero på att de tar egna initiativ till åtgärder för att hjälpa kunder när svårigheter 
uppmärksammas. Detta är en positiv företeelse, men om måltidsanpassningarna inte är 
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väl utprövade kan det leda till att kunder med ät- och sväljsvårigheter inte får bästa 
tänkbara vård (Pelletier, 2004). Om åtgärderna dessutom inte är formellt fastställda kan 
det medföra att informationen inte blir tillgänglig för alla, såsom vikarier och ny personal. 

 Enligt personalenkäten hade 13 % av kunderna utan ät- och sväljsvårigheter någon 
form av måltidsanpassning. Av kunderna som personalen inte ansåg hade ät- och 
sväljsvårigheter påträffades fastställda måltidsanpassningar i köken hos 23 %. Det har 
påvisats att restriktioner i matsituationen i form av matning eller förändrad 
matkonsistens kan ge upphov till skam eller dåligt självförtroende, vilket i sin tur kan leda 
till viktnedgång och försämrad livskvalitet (Farri et al., 2007). Resultaten i den aktuella 
studien visar att det förekommer restriktioner under måltidssituationer hos en del kunder 
som eventuellt inte är i behov av dem. Det är viktigt att formella bedömningar av ät- och 
sväljförmågan genomförs så att åtgärder endast sätts in då de är nödvändiga och 
konsekvenserna blir övervägande positiva. 

Anpassad konsistens och volym på bolus är de åtgärder enligt listorna i köken som 
underlättar vid orofaryngeala sväljsvårigheter (Cook & Kahrilas, 1998; Diniz et al, 2009; 
Logemann, 1998; Svensson, 2010). Dessa åtgärder förekom endast hos 40 % av kunderna 
med orofaryngeala sväljsvårigheter enligt SSA-S. Åtgärder borde ha vidtagits i högre 
utsträckning om sväljsvårigheter hade uppmärksammats. Detta kan vara ytterligare ett 
tecken på att personalen inte uppmärksammar alla fall av sväljsvårigheter, eller att de inte 
har tillräckligt med kunskap om hur dessa svårigheter ska åtgärdas. 

Många kunder på vård- och omsorgsboenden har stora omvårdnadsbehov. Det kan 
leda till att andra arbetsuppgifter än att observera sväljförmågan hos kunder har högre 
prioritet. En annan anledning till att personalen inte uppmärksammar alla kunder med 
sväljsvårigheter kan vara att de har otillräcklig kunskap om dysfagi på grund av bristande 
utbildning (Pelletier, 2004). Det vore därför önskvärt med regelbundna 
informationsinsatser från yrkesgrupper med specialiserad kunskap inom området, för att 
öka personalens medvetenhet gällande symptom vid dysfagi. Detta skulle kunna leda till 
att professionell hjälp tillkallas för formella bedömningar när ät- och sväljsvårigheter 
uppmärksammas, så att den drabbade ges adekvat behandling och kompensatoriska 
insatser.  

Metoddiskussion 

En del tidigare studier har inte kunnat generalisera resultaten fullt ut till den undersökta 
populationen på grund av att en stor del av kunderna har exkluderats (Eriksson & 
Hejdström, 2011; Helldén & Sjölund, 2009). För att kunna inkludera så många kunder 
som möjligt på vård- och omsorgsboendet, och få generaliserbara resultat, valdes 
screeningen SSA-S eftersom den är väl validerad, icke-invasiv, snabbadministrerad, 
snarlik en vardagssituation och ställer minimala krav på deltagarna. Däremot är en 
begränsning med SSA-S att det är ett screeningsinstrument som endast ger en indikation 
gällande prevalensen av orofaryngeal dysfagi. En mer omfattande materialinsamling med 
mätningar av drickhastighet och måltidsobservationer som komplement hade därför 
förbättrat studien utan att öka kraven på deltagande kunder. Det hade gett upphov till fler 
bedömningsparametrar, mer tillförlitliga resultat och möjlighet att inkludera förekomsten 
av preoral dysfagi. 

Målet med den aktuella studien var att få resultat som går att generalisera till hela 
den svenska populationen på äldreboenden, men eftersom endast ett vård- och 
omsorgsboende ingick i studien och deltagarantalet är litet, är det inte riktigt möjligt. 
Dessutom kan prevalensen ha sett annorlunda om om de två specialavdelningar som inte 
fick samtycke till att delta, hade inkluderats. Kunderna på avdelningarna hade stora 
medicinska behov och svår oro. Då flera åldersrelaterade sjukdomar ger en påverkan på 
sväljningen hade troligtvis prevalensen blivit högre om även de avdelningarna deltagit. 

Personalens skattningar kan ha påverkats av samarbete vid ifyllandet av enkäterna, 
eftersom det är lätt att en person påverkas av andras åsikter om man hjälps åt. Om 
personalenkäten hade fyllts i under mer ordnade former såsom på en arbetsplatsträff, 
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hade förekomsten av samarbete troligtvis minskat och fler personer ur personalen hade 
kunnat erbjudas att delta i studien. Detta i kombination med en mer bearbetad och 
omfattande personalenkät hade kunnat ge mer tillförlitliga och representativa resultat.   

Vidare forskning i området skulle förslagsvis kunna innefatta en mer utförlig 
undersökning av ät- och sväljförmågan genom att inkludera mätningar av drickhastighet 
och måltidsobservationer. Det vore även bra om flera vård- och omsorgsboenden från 
olika kommuner inkluderades. 

Slutsatser 

Tecken på orofaryngeal dysfagi förekom hos mer än var fjärde kund på vård- och 
omsorgsboendet i Luleå kommun. Studien visade inte på några köns- eller 
åldersskillnader gällande förekomsten av sväljsvårigheter i den undersökta populationen, 
men det var signifikant vanligare att personer som inte ansågs kunna ge informerade 
samtycken uppvisade tecken på sväljsvårigheter. Många fall av dysfagi hade 
uppmärksammats av personalen, men mer än hälften av kunderna som uppvisade tecken 
på sväljsvårigheter vid screening av sväljförmågan med SSA-S hade inte 
uppmärksammats.  
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Bilaga 2 

Informations- och samtyckesblankett till enhetschef 
 
Hej enhetschef på _________________! 
 
Vi är två logopedstudenter från Umeå universitet som gör ett examensarbete om ät- och 
sväljsvårigheter. Det är vanligt med svårigheter att äta och/eller dricka hos äldre, men det 
finns dåligt med kunskap om den faktiska förekomsten. Då tidigare studier som har 
undersökt förekomsten inom äldreomsorgen har uteslutit vissa personer med fysiska eller 
psykiska nedsättningar går resultaten inte att generaliseras till den undersökta 
populationen. Vår studie undersöker därför samtliga kunder för att kunna få fram 
förekomsten av sväljsvårigheter inom äldreomsorgen.  
 
De kunder som deltar kommer att genomgå en sväljundersökning enligt ett välbeprövat 
test. Testet innehåller två delar med ett antal deluppgifter. Del ett undersöker deltagarens 
allmäntillstånd, och i del två får deltagaren prova dricka olika mängder vatten. Man 
avbryter testet så fort deltagaren inte klarar av en deluppgift. Deltagandet medför därför 
inga risker.  
 
Vi kommer att ta reda på information gällande deltagarnas förmåga att äta och dricka 
genom att ta del av den information som finns gällande eventuella måltidsanpassningar. 
Vi kommer även att be personalen besvara en fråga om varje deltagares sväljförmåga. 
 
Alla försöksdeltagare kommer att upplysas om att det är frivilligt att delta och att de när 
som helst under testets gång kan dra sig ur. Materialet som samlas in kommer att kodas 
för att säkerställa anonymitet och hanteras med försiktighet. Muntliga samtycken kommer 
att inhämtas från samtliga deltagare. Om personalen anser att personen inte kan ge eget 
samtycke, kontaktar vi närmast anhörig för ett informerat samtycke. 
 
 
Kontakta oss vid eventuella frågor eller funderingar! 
 
Lovisa Asker, tel: 07x-xxxxxxx, e-post:  
Sara Sörman, tel: 07x-xxxxxxx, e-post:  
 
Klinisk handledare:  
Veronica Lindberg, tel: 090-xxxxxxx, e-post:  
Vetenskaplig handledare:  
Fredrik Karlsson, tel: 090-xxxxxxx,e-post:  
 

Jag samtycker till att _________________ deltar i ovan beskriven studie. Jag 
samtycker till att ovan beskriven information om försöksdeltagarna får samlas in 
och användas i forskningsändamål och publikationer. 
 
_____________________________________________ 
Underskrift 
 

_____________________________________________ 
Namnförtydligande 
 

_____________________________________________ 
Ort och datum 
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Bilaga 3 

Information till personal och kunder 
 
Hej personal och kunder på _________________! 
 
Vi är två logopedstudenter från Umeå universitet som gör ett examensarbete om ät- och 
sväljsvårigheter. Det är vanligt med svårigheter att äta och/eller dricka hos äldre, men det 
finns dåligt med kunskap om den faktiska förekomsten. Då tidigare studier som har 
undersökt förekomsten inom äldreomsorgen har uteslutit vissa personer med fysiska eller 
psykiska nedsättningar går resultaten inte att generaliseras till den undersökta 
populationen. Vår studie undersöker därför samtliga kunder för att kunna få fram 
förekomsten av sväljsvårigheter inom äldreomsorgen.  
 
De kunder som deltar kommer att genomgå en sväljundersökning enligt ett välbeprövat 
test. Testet innehåller två delar med ett antal deluppgifter. Del ett undersöker deltagarens 
allmäntillstånd, och i del två får deltagaren prova dricka olika mängder vatten. Man 
avbryter testet så fort deltagaren inte klarar av en deluppgift. Deltagandet medför därför 
inga risker. Sväljtestet kommer att ta cirka tio minuter. 
 
Vi kommer även att ta reda på information gällande deltagarnas förmåga att äta och 
dricka, samt be personalen besvara en fråga om varje deltagares sväljförmåga.  
 
Ett skriftligt samtycke till att er avdelning får delta har inhämtas från er enhetschef. 
Muntliga samtycken kommer även att inhämtas från samtliga deltagare. Samtycken 
kommer även att inhämtas från anhörig vid behov. 
 
Hör av er till oss om ni har några frågor eller funderingar! 
 
Lovisa Asker, tel: 07x-xxxxxxx, e-post:  
Sara Sörman, tel: 07x-xxxxxxx, e-post:  
 
 
Klinisk handledare:  
Veronica Lindberg, tel: 090- xxxxxxx, e-post: 
Vetenskaplig handledare:  
Fredrik Karlsson, tel: 090-xxxxxxx,e-post:  
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Bilaga 4 

Personalenkät 
 
Initialer på dig som fyller i enkäten: _______________________________ 
 
Vård- och omsorgsboendets namn: ________________________________ 
 
Avdelningens nummer: ________________________________________ 
 
 
Vilka kunder på din avdelning upplever du har svårt att äta och/eller dricka? Svaret gäller 
din uppfattning gällande kundernas förmåga att äta och dricka, och inte information 
från annat håll.  
 
 
 
Fråga 1. 
Kryssa för det alternativ som stämmer överens med din uppfattning. 
 

Kundens  
namn och rumsnr 

Har inte 
svårigheter att 
äta och/eller 

dricka 

Har till viss 
del 

svårigheter att 
äta och/eller 

dricka 

Har stora 
svårigheter att 
äta och/eller 

dricka 
 
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

   Vänd blad! 
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Fråga 2. 
Följande fråga avser endast de kunder med svårigheter att äta och/eller dricka som du 
har markerat på föregående sida.  
 
Kryssa för de alternativ som underlättar kundernas ätande och/eller drickande. 
 

Kundens 
namn och 

rumsnr 
Anpassad 

matkonsistens 

Ätverktyg 
såsom 

specialbestick 
och/eller -

tallrik 
Kropps-

positionering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matning 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sond-
matning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annan hjälp 
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Bilaga 5 

Information från matlista om kundernas förmåga att äta och/eller dricka 
 
 
 

 
Rumsnr 
 
 
 

 
 

 
 

          

Har en dysfagidiagnos eller 
odiagnostiserade ät- och 
sväljsvårigheter 
 

            

 
 
Äter med specifika ätverktyg 
 
 

            

 
 
Har anpassad matkonsistens 
 
 

            

Äter med specifik 
kroppspositionering för att 
underlätta intaget av mat och 
dryck  
 

            

 
Har behov av hjälp vid måltid 
i form av matning 
 
 

            

 
Sondmatas 
 
 
 

            

 
Information förekommer och stämmer in på kunden = X 
 


