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Instruks: Udredning og behandling for synkevanskeligheder (dysfagi)
Målgruppe

Alle medarbejdere i ÆO og private leverandører.

Formål

At sikre at alle borgere med dysfagi opspores, vurderes og
behandles.

Mål

At forebygge unødvendige indlæggelser og genindlæggelser på
hospital som følge af dysfagi.
At udrede og behandle borgere med dysfagi.
At sikre forebyggelse af recidiv, nedsat funktionsevne,
underernæring og fejlsynkning.
At borgeren er i habituel tilstand og kan indtage sufficient
ernæring.
Personalet i Æ&O skal ved tegn på dysfagi henvende sig til
visitationen på træningsområdet.
Henvendelse sker ved at oprette og udfylde en af
funktionsevnetilstandene ”Fødeindtagelse”, ”Drikke” eller
”Spise” eller hvis der allerede er oprettet en af disse tilstande,
redigeres denne.
Nuværende niveau og Forventet niveau udfyldes og
beskrivelse udfyldes med en fyldestgørende beskrivelse af
problematikken:
1) Er borger tidligere blevet synkefunktionsvurderet eller
har modtaget FOTT træning? I så fald hvornår?
2) Hvornår fejlsynker borger?
3) Hvilken ernæring indtager borger?
4) Hvilke tegn er der på dysfagi?
5) Har borger en bagvedliggende diagnose?
I så fald hvilken? (f.eks. senhjerneskade).
Herefter sendes Opgave ”Anmodning og dysfagi
Vurdering/træning (SEL § 86)” fra den lige
oprettede/redigerede tilstand.
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Se bilag: Arbejdsgang – Dysfagi vurdering /træning i Ældre
Omsorg.
Visitationen vil tilknytte relevant terapeut som vurderer og
gennemfører forløb med borger.
Tegn på dysfagi kan være, at borgeren;
•
•
•
•
•
•
•
•

ikke synker sit eget spyt (savler) eller kun synker få
gange
taber væske eller mad ud af munden
hoster og rømmer sig i forbindelse med indtagelse af
mad og væske
kun får sunket noget af maden og resten bliver liggende
i mund eller svælg
har svært ved at synke piller
ofte kaster op efter indtag af væske eller mad
ofte har lungebetændelse
har problemer med at få vejret ved indtag af mad
og/eller drikke (KOL borgere).

Andre
Når vikarer eller andre samarbejdspartnere observerer tegn
samarbejdspartnere
på dysfagi hos en borger skal de oprette en observation, og
henvende sig til en fast medarbejder, som kan yde støtte til at
kontakte visitationen på træningsområdet.

Lovgrundlag

Servicelovens § 86
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