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1. INDLEDNING 
 

Denne rammeplan omfatter diætbehandling til voksne over 18 år, som er i særlig risiko for eller har fået 

konstateret øvre dysfagi1. Rammeplanen henvender sig til kliniske diætister og ernæringsprofessionelle, der 

arbejder med diætbehandling og vejledning i klinisk ernæring i forskellige sammenhænge i 

sundhedsvæsenet. Der henvises i øvrigt til FaKD´s rammeplan ”Individuel Diætbehandling med 

ernæringsterapi (voksne patienter)” (1), som behandler emnet sondeernæring mere indgående. I denne 

rammeplan vil der være særligt fokus på dysfagi-diæten, der indtages pr. os, og som er baseret på 

principperne for kost til småtspisende. 

 

Baggrund og relevans 

En velfungerende synkefunktion er afgørende for, at mad og drikke bringes sikkert fra mundhulen via 

svælget og spiserøret til mavesækken samt for at dette sker med passende frekvens og hastighed. 

Synkefunktionen opdeles i mundhulens, svælgets og spiserørets synkefunktion og afgrænses til alle 

strukturer fra læber til nedre øsofageale spiserørsmuskler (2; 3).  

 

Dysfagi er traditionelt defineret som synkebesvær. På trods af dette, anvendes der ofte en bredere 

definition, som omfatter vanskeligheder med både indtagelse og synkning af mad og drikke, hvorved 

dysfagi defineres som spise-, tygge- og synkebesvær (4).  Dysfagi kan altså også betegnes som værende 

motoriske-, sensoriske- og/eller kognitive problemer med at spise, drikke og synke i alle faser af spise- og 

synkeprocessen (5). Vanskelighederne kan i denne definition lige så vel ligge i den præ-orale fase, altså i 

forberedelserne inden måltidet, eller i den orale fase, hvor maden bearbejdes i munden, og behøver 

således ikke være begrænset til den faryngale fase, hvor maden bevæger sig fra mundhulen, ned gennem 

halsen, svælget og til spiserøret (5).  

Dysfagi nedsætter synkesikkerheden og – effektiviteten. Dette medfører nedsat luftvejsbeskyttelse og 

dermed risiko for fejlsynkning af mad og drikke til luftveje og lunger (aspiration). Nedsat synkeeffektivitet 

kan medføre nedsat bearbejdning og transport af mad og drikke samt besvær med rensning af mundhulen 

(6).  

Dysfagi kan forårsage tre kliniske relevante komplikationer: pneumoni (aspirationsbetinget), utilstrækkelig 

ernæring samt dehydrering (2).  

 

 

                                                           
1 Denne rammeplan beskæftiger sig med øvre dysfagi. I rammeplanen betegnes dette som dysfagi. 
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Dysfagi er ikke en sygdom i sig selv, men et symptom. Årsagerne til dysfagi er således mangfoldige.  

Ældre mennesker er særligt i risiko for at udvikle dysfagi. Enten som en del af aldringsprocessen eller som 

følge af sygdom (3). Flere studier har beskrevet sarkopeni som en af årsagerne til dysfagi hos ældre 

personer. Sarkopeni giver anledning til tiltagende svækkelse af skeletmuskulaturens masse og styrke, 

hvilket påvirker de hoved- og halsmuskler, som udfører tygge- og synkebevægelserne. Denne 

aldersrelaterede ændring i synkefunktionen kaldes presbyphagia (7). Hos størstedelen af de ældre, der har 

dysfagi, findes problematikken i munden, spiserøret og mavesækken, pga. manglende tungefunktion, dårlig 

tandstatus, forsnævringer, udposninger og lammelse i ansigt, mund og svælg eller refluks (6). Rapporten 

”Temarapport om dysfagi – om faren ved fejlsynkning” fremhæver, at dysfagi er vidt udbredt blandt ældre 

på plejehjem generelt, således at op mod 90 % kan have problemer (8). Til trods for den høje forekomst, er 

det kun omkring 10 % af plejecentrene, der har en specifik protokol for, hvordan de håndterer ernæring til 

beboere med dysfagi (9).  

Der findes en del prævalensstudier, som viser prævalensen af dysfagi, men tallene forstyrres muligvis af, at 

der mangler konsensus om en præcis definition af dysfagi (10). Forekomsten varierer således, men det 

menes, at 10 % af akut indlagte ældre patienter har dysfagi (11). Forekomsten af dysfagi blandt 

hjemmeboende ældre i kommunerne anslås til ca. 15 %. Dog har en nylig europæisk undersøgelse 

demonstreret, at 40 % af plejehjemsbeboere er påvirket af dysfagi på en eller anden måde (12). 

Patientombuddets rapport angiver, at mellem 68-78 % af beboere på plejehjem for ældre har dysfagi  (8; 

13; 6).   

Dysfagi kan ligeledes skyldes neurologiske lidelser, problemer eller skader i mund og svælg efter 

hovedhalskræft samt behandlingen heraf (14; 15). Mennesker med progressive muskellidelser udvikler ofte 

dysfagi, som konsekvens af muskelsvækkelse. Disse ændringer i tygge- og synkefunktionen kan føre til 

vægttab, manglende mulighed for at øge i vægt og vejrtrækningsbesvær. Frygt for eller flovhed overfor 

symptomer på kvælning, spruttende host under indtagelse af mad og drikke samt langvarige måltider, kan 

føre til psykologiske- og sociale vanskeligheder for dem, der har dysfagi (16). Dette ses især blandt ældre 

med senfølger efter apopleksi, Parkinsons sygdom eller demens. For nogle lidelser er dysfagi en del af en 

progressiv tilstand, hvor øvre dysfagi ses som en følge af et sygdomsforløb, f.eks. amyotrofisk lateral 

sklerose (ALS) eller neuromuskulære sygdomme. Dysfagi kan optræde i forbindelse med sygdommens 

debut, f.eks. ved apopleksi og erhvervet hjerneskade (2). 

Der er god dokumentation for, at dårlig mund- og tandstatus har en negativ betydning for 

ernæringstilstanden. Det er også vist, at det er muligt at forbedre mund- og tandstatus ved systematisk 

tandhygiejne af en tandplejer og tandlæge (17). Der mangler dog studier, der har set på, om den 

forbedrede mund- og tandstatus resulterer i en bedre ernæringstilstand. Desuden mangler der viden om 
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mulighederne for at optimere tilbuddet af de tygge-synkevenlige kostformer, når det gælder 

næringsstofsammensætning, smag, variation og udseende. Der mangler også viden om effekten af at 

kombinere en indsats, der fokuserer på både mundhygiejne samt mad og måltider (18). 

Da forekomsten af dysfagi er en underbelyst problemstilling, og da mange plejehjemsbeboere udvikler 

dysfagi anbefales tidlig opsporing, klinisk undersøgelse samt specifikke relevante indsatser, som en del af 

håndteringen af dysfagi i risikopopulationen (2; 19). Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at silent 

aspiration ikke kan identificeres ved almindelig screening, men kun ved instrumentel undersøgelse. Kliniske 

tegn, der kan tyde på silent aspiration, kan være feber-episoder, rallende vejrtrækning og gentagne 

pneumonier. Identificeres disse tegn, bør opsporingsproceduren suppleres med en klinisk undersøgelse (2).  

Der kan være ventetid på en klinisk undersøgelse for dysfagi, tandstatus og anvisning af konsistensniveau 

for mad og drikke. Derfor er det vigtigt at inddrage tværfaglige kompetencer i opgaveløsningen og have 

fokus på at tilbyde den type mad og drikke, som bedst sikrer sikker spisning, at der observeres under og 

efter måltidet samt at plejepersonalet er informerede om muligheder for at tilkalde hjælp (20). Der er 

evidens for, at forvaltning af dysfagi i samarbejde med en ergoterapeut kan reducere sygelighed, 

dødelighed og også forbedre livskvaliteten (11). 

 

Ved dysfagi tager måltidet ofte længer tid, hvor der anvendes op imod 20-30 minutter på et måltid (21). 

Ved dysfagi kan det, pga. vanskeligheder ved at indtage og bearbejde mad og drikke med umodificeret 

konsistens, være så tidskrævende at spise, at dette medfører udtrætning, hvilket afstedkommer, at der ikke 

indtages sufficient ernæring. Et europæisk studie blandt ældre i hjemmepleje, hvor også Danmark indgik, 

fandt en tæt sammenhæng mellem synkeproblemer og vægttab (22).  

1. TEORETISK BAGGRUND FOR 

DIÆTBEHANDLING/ERNÆRINGSVEJLEDNING 
 

2.1 Metode og empiri  
Empirien er genereret ud fra litteraturgennemgang samt erfaringer fra klinisk praksis. Der er foretaget en 

systematisk litteratursøgning efter forskningsbaseret evidens. Der er søgt systematisk efter primær 

litteratur i databaserne PubMed, CINAHL og Cochrane. Desuden er der foretaget håndsøgning. Søgningen 

er foretaget i efteråret 2016 og foråret 2017. Litteratur, som ikke er på dansk, engelsk, svensk eller norsk er 

frasorteret. Søgeordene er fundet via MesH-termer samt under læsning af litteraturen på området.  

Der er søgt som fri-tekst søgning og søgeordene er kombineret i forskellige variationer med AND og/eller 

OR (tabel 1). 
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 Tabel 1. Søgeord. 

deglutition disorders dysphagia treatment nutrition 

diet  tube feeding dysphagia swallowing assessment 

swallowing disorder dietary modification thickened liquids dysphagia rehabilitation 

deglutition disorder laryngeal elevation screening adult 

aged geriatric inpatients community dwelling 

eating difficulties    

 

 

Rammeplanens kapitel 4-7 tager udgangspunkt i den danske NCP terminologi, udgivet af the Academy of 

Nutrition and Dietetics (23). 

 

2.2 Terminologi (specialespecifik) 
 

Tabel 2. Terminologi (specialespecifik) 

Borger: Dækker i nærværende rammeplan over borgere, klienter og patienter. 

Øvre dysfagi: Er relateret til mund og svælg, dvs. vanskeligheder med at spise og/eller 

drikke i den præ-orale fase (forberedelserne inden et måltid), den orale 

fase (mad/drikke er i munden – borgeren smager, bidder, tygger og former 

maden til en bolus) samt den faryngale fase (transport af mad og drikke 

gennem svælget via synkning) (5).  

Nærværende rammeplan fokuserer udelukkende på øvre dysfagi, der her 

betegnes som dysfagi.  

Nedre dysfagi: Er relateret til spiserør og mavesækken, dvs. vanskeligheder med at 

spise/og eller drikke i den øsofageale fase (transport af mad og drikke 

gennem spiserøret ned i maven) (5).  

Aspiration: Indånding af fremmedlegemer (mad og/eller væske) til lungerne (3). 

Aspirationspneumoni: Aspirationspneumoni er lungebetændelse (pneumoni) forårsaget af væske 

eller fremmedlegemer i lungerne; modsat en almindelig lungebetændelse 
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skyldes en aspirationspneumoni således ikke en infektion, om end det kan 

være en tilstødende komplikation. Sygdommen opstår hyppigst som følge 

af fejlsynkning (dysfagi) eller opkastning. Føde eller væske bliver fejlagtigt 

ført ad luftrøret til lungerne (kaldes aspiration) og starter 

lungebetændelsen (24). 

Silent aspiration: Passage af mad og/eller væske ned i luftvejene uden synlig hoste eller tegn 

på fejlsynkning med risiko for at udvikle aspirationspneumoni (5). 

Måltidsassistance: Borgeren får assistance under måltidet, f.eks. til at opretholde optimal 

sidde- og hovedstilling, til at føre mad og drikke til mund eller assistance til 

at påbegynde tygning og/eller synkning (2).  

Umodificeret konsistens: Normal mad og/eller drikke, dvs. hvor konsistensen ikke er modificeret 

(18). 

Sarkopeni: Kompleks medicinsk tilstand, karakteriseret ved et aldersrelateret 

fremadskridende tab af muskelmasse, skeletmuskelkvalitet og – funktion. 

Sarkopeni er en prædiktor for nedsat mobilitet, tab af uafhængighed, 

reduceret livskvalitet, øgede sundhedsudgifter og død (25).  

Chin down: Teknik, hvor hagen føres ned mod brystet, til beskyttelse af luftvejene 

under synkning (5). 

Interprofessionel læring 

og samarbejde (IPLS): 

Handler om, hvordan forskellige faggrupper lærer af, med og om hinanden, 

og samarbejder med borgeren i centrum (26). 

 

2.3 Teori (specialespecifik) 
 

Øvre dysfagi forekommer hyppigst ved*: 

Tabel 3. Teori (specialespecifik) 

Apopleksi: 25-81 % (2) 

Efter apopleksi:  9-13 % af patienterne vil efter 6 måneder fortsat have 

dysfagi (27) 
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Andre erhvervede hjerneskader: 25-78 % (2) 

Cerebral parese (CP): 6 % (2) 

Parkinsons sygdom: 15-87 % (2) 

Amyotrofisk lateral sklerose: 86 % (2) 

Demens: 19-57% (2) 

Multiple sklerose (MS): 24-34 % (28) 

 

Neuromuskulære sygdomme: 18-86 % (2) 

Erhvervede cervikale rygmarvsskader: 30-40 % (2) 

Hoved- halskræft: 9-67 % før stråle/kemoterapi og 23-100 % efter 

stråle/kemoterapi (29) og op til 65 % efter kirurgi (30) 

 

*Procentsatserne angiver prævalensen af dysfagi hos personer med den pågældende diagnose. 

 

De kliniske tegn på øvre dysfagi kan være utilsigtet vægttab, hyppige feber-episoder, hosten uden for- og 

under måltider, gentagne pneumonier, ændret stemme, ”våd” stemme, langsom synkeproces, smerter ved 

synkning, frygt for at synke, atypiske bevægelser af hovedet ved synkning, besvær med at holde sit 

mundvand i munden, besværet- eller rallende vejrtrækning samt opkast under og efter måltidet (31; 32). 

Hos borgere med dysfagi ses en positiv effekt ved indtagelse af konsistenstilpasset mad og drikke, i form af 

en lavere forekomst af aspiration til lungerne og pneumoni. Den højeste forekomst af aspiration ses ved 

indtagelse af tyndtflydende drikkevarer. Forekomsten falder, når konsistensen gøres tykkere (16).  

 

2.4 Overordnet behandlingsmål 
Det overordnede behandlingsmål er at sikre effektiv, sikker spisning og synkning af mad og drikke samt at 

inddrage sociale og sanselige aspekter ved måltidet, hvor formålet er at forebygge aspiration, 

aspirationspneumoni, ikke intenderet vægttab, indlæggelse, sygdom og død (33). 

 

2.5 Tilrettelæggelse af ernæringsbehandling  
Når graden af dysfagi er udredt og der er anvist en konsistenstype for mad og drikke, som kan reducere 

graden af dysfagi, kan den kliniske diætist indlede diætbehandlingen. Diætbehandlingen bør tage 
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udgangspunkt i borgerens individuelle måltidsvaner, madpræferencer, ernæringsbehov og grundsygdom. 

Andre sundhedsprofessionelle kan inddrages i forhold til at udarbejde en træningsplan, vejlede om korrekt 

siddestilling og kompenserende tiltag som f.eks. Chin down (5), tilrettelægge behagelige rammer omkring 

dagens måltider samt eventuelt yde hjælp til måltidet. Ifølge bogen ”Ansigt, mund og svælg”, bør et måltid 

ikke vare mere end 20-30 minutter. Derudover anbefales det, at munden og tænderne renses for 

madrester efter måltidet samt at borgeren tidligst lægger sig ned en halv time efter måltidets afslutning, 

iht. at undgå fejlsynkning og aspiration til lungerne (5). Det frarådes, at borgere med dysfagi spiser og 

drikker liggende eller lænet tilbage, idet spiseprocessen vanskelliggøres og risikoen for aspiration øges. Når 

borgere, ud over mad og drikke pr. os, har behov for supplerende ikke-oral ernæring, f.eks. sondeernæring 

eller parenteral ernæring, bør dette sædvanligvis gives efter måltidet (2). Når der ydes personlig assistance 

til spisning til en borger med dysfagi, skal dette foregå i et roligt tempo, hvor opmærksomheden er rettet 

på, om borgeren aspirerer. Måltidet tilrettelægges, så det foregår i så naturlige omgivelser som muligt, dvs. 

på sædvanlige tidspunkter og i relevante sociale sammenhænge (2).  

Forudsat, at det er sikkert at indtage mad pr. os, er det en udfordring at opnå både sikker indtagelse af 

konsistenstilpasset mad og drikke samtidig med, at maden kommer til at fremstå appetitvækkende og 

velsmagende (34; 35). Derudover er det en udfordring, at næringstætheden reduceres, når der tilsættes 

væske med det formål at gøre madens konsistens blød og synkevenlig. Pga. begrænset sortiment af 

konsistenstilpasset mad, kan det desuden være vanskeligt at opnå variation i kostsammensætningen og 

tilbyde mad og drikke, som tilgodeser den enkeltes smag og kostvaner. 

 

2.6 Ernæringsprincipper  
Diætprincipperne ved dysfagi baseres på ernæring pr. os og/eller sondeernæring. 

Indikationer for sondeernæring omfatter typisk svære vanskeligheder ved oral ernæring samt forebyggelse 

af tilbagevendende aspiration. Hos borgere med dysfagi, som ikke er i stand til at indtage tilstrækkeligt med 

føde, bør der være en hurtig opstart af sondeernæring (36). Gerne allerede inden for 24 timer bør der 

anlægges en nasogastrisk sonde (27). Perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) er ofte den foretrukne 

fremgangsmåde til levering af ernæringsmæssig støtte når det gives i gennem længere tid. Den nuværende 

dokumentation for sondeernæring via PEG i forebyggelsen af aspiration, er hovedsageligt baseret på 

dysfagi relateret til apopleksi, hvor bevidsthedsniveau undertiden kan være nedsat (16). Ved neurologiske 

tilstande, hvor der efter tre ugers genoptræning af tygge- og synkefunktionen kun har været en lille effekt, 

vil langvarige ernæringsindsatser, ofte i form af sondeernæring via PEG-sonde, være nødvendige (36).  

Ved oral ernæring tilpasses diætens konsistens den enkeltes funktionsniveau. Se konsistenstrapperne for 

hhv. mad og drikke i bilag 1 og 2 (20; 35). 
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Energitilførsel 

• Målet er, at energitilførslen skal være tilstrækkelig for at sikre opnåelse og opretholdelse af de 

anbefalede værdier for BMI, hvor energibehov kan beregnes som beskrevet i de Nordiske 

Næringsstof Rekommandationer (NNR) (37).  

• Der kræves et energiindtag på minimum 1500 kcal eller 6,5 MJ for at sikre et tilstrækkeligt 

energiindtag og indtag af mikronæringsstoffer i en almindelig kost.  

• I NNR klassificeres indtag under 6,5 MJ som meget lavt og et energiindtag mellem 6,5-8 MJ som 

lavt, hvilket afstedkommer øget risiko for utilstrækkeligt indtag af mikronæringsstoffer (37).  

• En eventuel vægtøgning på ½-1 kg pr. uge svarer til et energioverskud på 30 MJ/uge (38). 

• Mellemmåltider bør bidrage til det samlede energiindtag med 30-50 % (20). 

 

                                                                                                                                                              Tabel 4. Energiprocentfordeling. 

Energiprocentfordeling  

Energiprocentfordelingen bør hos den småtspisende borger - uden 

særskilte diætetiske behov - være: fedt 50%, kulhydrat 30-35%, 

protein 15-20% (tabel 4) (1). 

 

• På grund af nedsat tygge- og synkefunktion anbefales kost til småtspisende for at sikre sufficient 

ernæring.  

• Det er nødvendigt at tage hensyn til, om den bagvedliggende sygdom kræver særlig diætetisk 

behandling, men det bør have første prioritet, at behovet for makronæringsstoffer dækkes (1). 

Fedt 

• Der er ingen specifikke krav til fedttype, men det ekstra fedtindtag bør primært være 

monoumættet fedt (20). 

Protein 

• Hos underernærede, kronisk syge uden aktuel svær sygdom er behovet 1,0-1,5 g protein pr. kg 

legemsvægt (37; 20). 

Kulhydrat 

• Fiberrige levnedsmidler, som f.eks. nødder, brød og frugt undgås ofte pga. tygge- og 

synkevanskeligheder. 

• Det kan således være vanskeligt at nå anbefalingerne om ≥25g kostfibre dagligt for kvinder og ≥35g 

kostfibre dagligt for mænd (37). 

Fedt: 50 E% 

Kulhydrat:  30-35 E% 

Protein: 15-20 E% 
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Alkohol 

• Der findes ikke nogen specifikke anbefalinger for alkohol til kost til småtspisende, da alkohol som 

udgangspunkt er et unødvendigt næringsstof.  

• De generelle anbefalinger for kvinder er <10 g/d (<5 E%) og for mænd <20g/d (<5 E%) (37). 

 
Vitaminer, mineraler og væske 

• Vitaminer og mineraler bør være svarende til sygehuskosten (20).  

• Væskebehov beregnes normalt efter formlen 30 ml væske pr. kg legemsvægt. Ved feber beregnes 

40 ml væske pr. kg legemsvægt (25). 

 

Konsistens 

Typen og graden af modifikation bør baseres på en klinisk vurdering af den enkeltes funktionsniveau (27). 

En læge eller ergoterapeut vurderer dette samt hvilken konsistens, der er sikker for borgeren at indtage.  

Mad og drikke inddeles på forskellige konsistensniveauer, som angivet i konsistenstrapperne for mad og 

drikke i bilag 1 og 2 (39; 20). 

Konsistensniveauerne for mad går som angivet nedenfor, startende øverst: 

• Umodificeret konsistens 

• Blød konsistens 

• Gratinkonsistens 

• Cremet konsistens  

• Sondeernæring  

 

Konsistensniveauerne for væske går som angivet nedenfor, startende øverst: 

• Umodificeret  

• Let fortykket 

• Moderat fortykket 

• Meget fortykket konsistens  

• Væske via sonde 

 

Nogle drikkevarer er naturligt tykke og kræver ikke nødvendigvis konsistensmodificering, f.eks. kærnemælk 

og kakaomælk. Pulvere og geleer kan avendes til at konsistensmodificere flydende madvarer. 

Fortykningsprodukter er dog ofte baseret på majsstivelse, og dette kan påvirke såvel madens smag som 
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lugt (40). Produkter baseret på gelatine fra ko, gris, tang og kliniske ernæringsprodukter kan anvendes til 

såvel fortykning som energiberigelse.  

Naturligt tykke væsker og Chin down metoden bør være første valg før brug af fortykningsmiddel (5). Det 

forudsætter dog, at borgeren kognitivt er i stand til dette.  
Måltidsmønster og servering 

Det anbefales at indtage små hyppige måltider svarende til seks til otte måltider inklusive energi- og 

proteinrige drikke (20). 

• Anret grøntsager, kød, æg og fisk (protein) og kartofler, ris, brød eller andre stivelsesholdige 

levnedsmidler (kulhydrat) hver for sig på tallerkenen.  

• For at øge appetitligheden kan der med fordel anvendes forme således, at maden anrettes som 

små timbaler, der visuelt kan stimulere appetitten.  

• Hold maden varm ved en acceptabel temperatur. Mad med modificeret konsistens skal beriges 

med energi og protein, f.eks. smør, piskefløde, æg og skummetmælkspulver.  

• Tilbyd passende mellemmåltider, f.eks. yoghurt, frugtpuré og mousse (34).  

• Kliniske diætister kan finde inspiration til måltider og retter i Dysfagi værktøjskassen (39) og i 
Chicheros bog ”Dysphagia” (41). 

 
Medicin/kosttilskud  

• Nogle medicinske præparater (sovemedicin og medicin mod epilepsi) kan påvirke tygge- og 

synkefunktionen i en negativ retning (42).  

• Problemer med at synke kan påvirke indtagelsen af medicin, hvorfor det er vigtigt at gøre sig 

overvejelser i forhold til, hvordan medicinen skal/kan gives.  

• Der er retningslinjer for, hvilken medicin der må deles, knuses og/eller opslæmmes i vand.  

2. HENVISNINGSKRITERIER OG SCREENING 
 

Der findes ingen officielle henvisningskriterier til diætbehandling for dysfagi.  

Hverken i litteraturen eller i praksis findes der konsensus om, hvilken procedure til tidlig opsporing af 

dysfagi, der er optimal. Der er ikke nogen faste retningslinjer for, hvilken fagperson der udfører den kliniske 

undersøgelse for dysfagi. I Danmark er det ofte en ergoterapeut, der tester for dysfagi, mens det i udlandet 

ofte er en audiologopæd. Det er derfor nødvendigt at anvende den screenings- og/eller 

undersøgelsesmetode, der giver bedst mening i det givne tilfælde. Dette kan f.eks. være afhængigt af 

borgerens alder, almentilstand, kognitive tilstand og behandlingspotentiale, personalesammensætning (2). 



 
Foreningen af Kliniske Diætister 
 

   |15 

Nedenfor nævnes forskellige eksempler på både screenings- og undersøgelsesmetoder. Der gøres dog 

opmærksom på, at nedenstående eksempler ikke er udtømmende.   

  

Screening 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man overvejer at tilbyde voksne i høj risiko for dysfagi systematisk 

opsporing (2). Screening for dysfagi kan eksempelvis ske via brug af vandtest (5), EAT-10: Screening af 

synkefunktion (43) eller The Gugging Swallowing Screen (GUSS) (44).  

 
Systematisk klinisk undersøgelse 

Når der er set tegn på dysfagi, anses det for god praksis at tilbyde en systematisk klinisk undersøgelse.  

Formålet er bl.a. at fastsætte mere præcist, hvori problemstillingen i forhold til dysfagi består samt 

vurdere, hvilket konsistensniveau for mad og drikke, der kan indtages effektivt og sikkert (2).  

Det er vigtigt at være opmærksom på, at sværhedsgraden af dysfagi kan variere over døgnet, afhængigt af 

bevidsthedstilstand, medicinering m.v. Derfor bør der fastholdes et fokus på symptomerne for dysfagi, også 

selvom den kliniske undersøgelse ikke umiddelbart viste tegn derpå (2).  

Eksempler på systematiske kliniske undersøgelser er Facial Oral Tract Therapy (F.O.T.T.) (5) og McGill 

Ingestive Skills Assessment (MISA-testen) (45). 

 

Supplerende instrumentel undersøgelse 

Sundhedsstyrelsen anbefaler en supplerende instrumentel undersøgelse ved konstateret øvre dysfagi. 

Dette kan eksempelvis være en fiberoptisk endoskops evaluering af synkefunktionen (FEES) eller en 

videoflouroskopi. FEES undersøgelsen kan identificere silent aspiration, som ikke kan findes via 

ovennævnte screenings- og undersøgelsesmetoder (2).  

 

Ernæringscreening 

Dysfagi udgør en risikofaktor for underernæring, hvorfor det giver mening, at borgeren er undersøgt for 

dysfagi forud for eller i forbindelse med ernæringsscreening (46). I Socialstyrelsens skema til 

ernæringsvurdering (EVS) spørges der til besvær med at tygge- og/eller synke. (47). EVS vurderes som 

værende et vigtigt redskab iht. at kunne planlægge interventioner samt tilbyde borgeren en målrettet 

indsats (2). Såfremt at det er en klinisk diætist, der identificerer tegn på dysfagi, f.eks. på baggrund af EVS, 

kan der henvises til klinisk test for dysfagi, træning og andre indsatser fra forskellige 

sundhedsprofessionelle. 



 
Foreningen af Kliniske Diætister 
 

   |16 

3. NCP TRIN 1: ERNÆRINGSUDREDNING 
 

Ernæringsbehandlingsprocessen (NCP) er en systematisk tilgang til højkvalitets ernæringsbehandling. 

Formålet med ernæringsudredning er at indsamle al den information, som er nødvendig for at kunne 

identificere, vurdere samt tolke årsagerne til ernæringsrelaterede problemstillinger (23). 

 

Den kliniske diætists første møde med borgeren 

Ved det første møde med borgeren har den kliniske diætist fokus på at skabe en god relation, for at kunne 

afdække borgerens behov og præferencer på en faglig og veldokumenteret måde. 

 
Kost- og ernæringsrelateret anamnese  

Det er under optagelse af kostanamnese vigtigt at have fokus på konsistensniveauer for mad og drikke. 

Udeladelse af bestemte fødevarer eller konsistensniveauer, kan give et billede af, om der er konsistens, der 

kan indtages og bearbejdes sikkert. Ubevidst kan der være undgået fødevarer eller konsistenser, som ud fra 

borgerens egne erfaringer, giver problemer. Sandsynligvis kan det også opspores, om graden af dysfagi 

varierer over døgnet (2). Grundet vanskelighederne med at spise og/eller drikke, er det forventeligt at 

indtaget af især energi og protein er insufficient.  

Derudover er det vigtigt at fokusere på indtaget af væske, da der ved fejlsynkning ofte ses et insufficient 

væskeindtag (20). 

Endeligt er det væsentligt at have fokus på, om borgeren kan placere sig selv ved tallerkenen, mestrer at 

spise selv eller om borgeren f.eks. anvender hjælpemidler til spisning. Dette kan eksempelvis identificeres 

via Minimal Eating Observation Form, Version II (MEOF II) (48). 

 

Antropometriske målinger  

• Borgerens vægt og vægtudvikling monitoreres tæt. Det anbefales, at borgeren vejes/vejer sig 

minimum en gang om måneden samt efter sygdom (49) . 

 

Ernæringsrelaterede fysiske fund  

• Generel helbredstilstand 

• Fordøjelsessystemet 

• Neurologisk funktion 
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Klientanamnese (historik)  

• Personlige forhold  

• Sygdomshistorie og familiær disposition  

• Behandlinger  

• Social og økonomisk situation  

 

Referenceværdier 

Alle indsamlede data sammenlignes med relevante retningslinjer/anbefalinger, og dokumenteres sidenhen 

i en PES-redegørelse (trin 2: ernæringsdiagnose/problem), for at specificere mål for 

ernæringsinterventionen.  

 
Relevante retningslinjer  

• National Klinisk Retningslinje for øvre dysfagi – opsporing, udredning og udvalgte indsatser (2). 

 

4. NCP TRIN 2: ERNÆRINGSDIAGNOSE 
 

Formålet med ernæringsdiagnosen (ernæringsproblemet) er at identificere og beskrive et specifikt 

ernæringsrelateret problem, som kan afhjælpes eller forbedres gennem behandling/ernæringsintervention 

udført af en klinisk diætist. En ernæringsdiagnose (et ernæringsproblem) adskiller sig fra en medicinsk 

diagnose (23). 

 

Indtag 

Ud fra kostanamnesen eller kostregistrering kortlægges for højt eller for lavt indtag af energi, 

næringsstoffer, væsker, bioaktive stoffer fra mad og drikkevarer eller sonde/enteral og parenteral ernæring 

sammenlignet med faktiske eller estimerede behov: 

• For højt eller for lavt kalorie- og væske indtag 

• For højt eller for lavt indtag af makro- og mikronæringsstoffer (inkl. kostfibre og alkohol) 

• For højt eller for lavt indtag af frugt, grønt, fisk, mejeriprodukter og tilsat sukker 

 

Yderligere vurderes margin for kostanamnesens / kostregistreringens troværdighed. 

 

 



 
Foreningen af Kliniske Diætister 
 

   |18 

Klinisk tilstand 

Ernæringsmæssige problemer relateret til fysiske tilstande. 

 

Miljø/Adfærd 

Ernæringsmæssige fund/problemer relateret til viden, fysisk miljø samt adgang til fødevarer. I tabel 5 findes 

forskellige relevante ernæringsdiagnoser relateret til dysfagi. 

 
Tabel 5. Forslag til NCP ernæringsdiagnoser. 

Indtag Klinisk tilstand  Miljø/Adfærd 

• Forventet insufficient 

energiindtag  

• Insufficient indtag per os  

• Begrænset accept af 

fødevarer 

• Insufficient væskeindtag 

• Underernæring 

• Protein og energi indtag 

er insufficient 

• Synkevanskeligheder 

• Bide/tyggevanskeligheder 

• Utilsigtet vægttab 

• Besvær med at spise 

selv 

• Uhensigtsmæssige 

fødevarevalg 

• Selvoplevet nedsat 

livskvalitet 

Kilde: (23). 

5. NCP TRIN 3: ERNÆRINGSINTERVENTION 
 

Formålet med ernæringsinterventionen er at afhjælpe eller forbedre 

ernæringsdiagnosen/ernæringsproblemet ved at tilbyde vejledning, uddannelse, undervisning og/eller en 

ernæringsanbefaling, som er tilpasset borgerens individuelle behov. Udvælgelse af 

ernæringsinterventionen styres af ernæringsdiagnosen og dens årsag/ætiologi. Strategier for 

ernæringsinterventionen udvælges med det formål at ændre indtag, ernæringsrelateret viden, 

ernæringsrelateret adfærd, leveforhold, miljø, adgang til ernæringsvejledning samt hjælp og støtte. 

Behandlingsmål for interventionen danner udgangspunktet for at monitorere fremskridt ved opfølgningen 

og for at måle effekten af behandlingen (23). 
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Forslag til målsætning: 

At borgeren (35; 20): 

• Opnår sufficient næringsindtag og dermed god ernæringstilstand og normal vægt 

• Opnår indsigt i, hvordan væske- og kost konsistens modificeres 

• Opnår indsigt i, hvilke typer væske og kost som naturligt passer til det for borgeren anviste 

konsistensniveau  

• Forstår de kostmæssige konsekvenser af tilstanden dysfagi, og lærer at tilpasse behovet for kost- 

og væske konsistens i forhold til et individuelt anbefalet konsistensniveau  

• Undgår symptomer på dysfagi ved at indtage konsistensmodificeret kost  

• På sigt får kendskab til konsistenstrappen for mad og drikke 

 

I bilag 3 er der eksempler på spørgsmål og emner, som den kliniske diætist kan vægte ved den første 

samtale og ved opfølgende diætbehandlinger. 

 

Ernæringsordination/anbefaling 

Dysfagi er én af de tilstande, der gør borgeren berettiget til en ordination på ernæringspræparater og 

nødvendigt tilbehør, f.eks. ernæringsdrikke eller sondeernæring (50). Via denne ordination modtager 

borgeren et økonomisk tilskud svarende til 60 % af præparatets pris. Supplement med ernæringsdrikke 

og/eller sondeernæring kan være nødvendigt for at borgeren ernæres sufficient.   

Implementering af en diæt med modificeret konsistens for mad og drikke kan være livslang, men bedring 

kan fremkomme. Det er vigtigt, at der alene træffes aftale om genintroduktion af nye fødevarer samt 

bevægelse op eller ned ad konsistenstrapperne på baggrund af klinisk test (5).  

 
Ernæringsundervisning, mål og didaktiske overvejelser 

I forbindelse med undervisning af borgeren, pårørende og/eller plejepersonale er det vigtigt, at der opnås 

forståelse for at indtage den rette konsistens for mad og drikke. Viden om symptomer på fejlsynkning og 

dysfagi er også vigtigt, herunder kendskab til begrebet silent aspiration (5; 51). Hertil er det vigtigt, at 

personalet på plejecentre og i hjemmesygeplejen ved, hvad de skal gøre, når de observerer tegn og 

symptomer på dysfagi og er uddannet til at kunne opspore dysfagi samt besidder viden om, hvordan de 

henviser til eksempelvis klinisk undersøgelse (11). Plejepersonalet har således en vigtig rolle i forhold til at 

opspore dysfagi, yde måltidsassistance samt sikre, at borgeren har en god siddestilling. Nogle borgere kan 

være tilbageholdende med at bede om hjælp eller selskab ved måltiderne, hvorfor det er væsentligt, at 

plejepersonalet er opsøgende (11). 
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Antonovsky’s metode, oplevelse af sammenhæng (OAS), med de tre principper begribelighed, 

håndterbarhed og meningsfuldhed, kan anvendes i forhold til at bedømme, om diæten giver mening for 

borgeren. Begribelighed forstås ved, at borgeren skal opleve, at der er sammenhæng mellem en 

modificeret kost og oplevelsen af at have færre symptomer (5; 35). Dette kan vurderes iht. om, der opleves 

færre tegn på dysfagi, aspiration, pneumoni, indlæggelse og underernæring. Håndterbarhed skal ses i 

forhold til de ressourcer, som borger og pårørende har til rådighed i forhold til, hvordan diæten og egen 

livssituation håndteres, f.eks. praktisk hjælp, indkøb, madlavning og tilretning af diæt. Den kliniske diætist 

kan i dialogen med borger og pårørende afdække en borgers handlemuligheder, og kan med udgangspunkt 

i en anerkendende og positiv tilgang styrke udviklingen af borgerens self-efficacy, mestringsevne og 

handlekompetence i forhold til diæten (52). Det er vigtigt, at den kliniske diætist kan motivere borgeren 

med viden og handlemuligheder, som kan understøtte borgerens indstilling til diæten. Opnår borgeren 

engagement og en oplevelse af meningsfuldhed i forhold til diæten, kan dette være med til at lette 

diætbehandlingen. 

 

Ernæringsvejledning samt afdækning af motivation og barrierer 

Borgeren kan have barrierer i forhold til at indtage konsistensmodificeret kost, idet dette muligvis adskiller 

sig fra borgerens sædvanlige måltidskultur, og det kan betyde, at borgeren kommer til at skille sig ud fra 

den måltidsramme, denne normalt indgår i. I praksis er fejlsynkning forbundet med frygt, hvorfor dette kan 

motivere borgeren til at indtage mad og drikke med modificeret konsistens, også selvom udseende, smag 

og konsistens er uvanligt i forhold til det, borgeren er vant til (15). De typiske barrierer for at implementere 

diæten kan være benægtelse af tygge- og synkevanskelighederne, utilfredshed med fortykkede væsker eller 

purerede fødevarer eller manglende forståelse for vigtigheden af konsistenstilpasning (53). For at afklare 

såvel motivation som eventuelle barrierer, kan den kliniske diætist afdække borgerens handlemuligheder 

og handlekompetencer ved at benytte modellen ”Stages of Change”, dvs. at spørge og lytte efter 

forandringsudsagn (ønske, evne, grunde, nødvendighed, forpligtelse og handling) i forhold til at skabe en 

adfærdsændring (54; 55). Den kliniske diætist kan anvende metoden ”Den motiverende samtale” til at 

møde borgeren, hvor denne er samt understøtte borgerens handlemuligheder (56).  

 

Måltidets betydning 

Den kliniske diætist kan oplyse og vejlede om: 

• Hvordan er mulighederne for borger/pårørende at håndtere udfordringer iht. indkøb/ 

madservice/sortiment? 
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• Hvordan indgår mad og drikke med modificeret konsistens normalt i borgerens måltidskultur og 

måltidsramme? 

• Hvordan er muligheder for at mindske borgerens oplevelse af social isolation, uforståenhed og 

modstand iht. diæten fra familie, venner og omgivelserne? 

• Hvordan anvendes fortykningsmidler i teori/praksis? 

• Hjælpemidler, se Hjælpemiddeldatabasen (57). 

• Mad med blød konsistens, eksempler 

• Mad med gratinkonsistens, eksempler 

• Offentligt tilskud til ernæringspræparater via ernæringsordination 

• Konsistensniveauer for mad og drikke 

 

Det tværfaglige samarbejde og koordinering af ernæringsbehandling 

Kliniske diætister er centrale for ernæringsplejen, herunder planlægning, udførelse, dokumentation og 

evaluering af diætbehandling og ernæringsterapi, f.eks. ved at sammensætte en diæt, der tager hensyn til 

energibehov, konsistens for mad og drikke, måltidskultur, måltidsrammer og smagspræferencer. Den 

kliniske diætist bør i samarbejde borgeren samt tværfaglige teams bestående af læger, ergoterapeuter og 

andre sundhedsprofessionelle sikre, at såvel ernæringsbehov som konsistensniveau tilpasses den enkelte 

borger (58; 27).  

6. NCP TRIN 4: ERNÆRINGSMONITORERING- OG EVALUERING 
 

Formålet med ernæringsmonitorering og -evaluering er at afgøre og måle graden af fremgang af 

ernæringsinterventionen, og hvorvidt de ernæringsrelaterede mål og forventede effekter er opnået. Målet 

er at fremme mere ensartethed inden for den diætetiske profession ved at vurdere effektiviteten af 

ernæringsinterventionen (23). Den kliniske diætist bør udvælge indikatorer, som vil vise en ændring som 

følge af ernæringsbehandlingen.  

Ernæringsindsatsen monitoreres tæt og evalueres løbende, således at det sikres, at indsatsen har den 

ønskede effekt for borgeren. Da dysfagi over tid både kan forværres og forbedres, kan monitorering og 

evaluering vise, om der er behov for en tilpasning af indsatsen (5). 
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Forslag til indikatorer og kriterier: 

Effektmål for kost- og ernæringsrelateret anamnese  

Ved optagelse af ny kostanamnese, eller hvis en borger eksempelvis selv har udfyldt en kostregistrering, vil 

den kliniske diætist kunne vurdere, om indtaget af makro- og mikronæringsstoffer samt væske er sufficient.  

En indikator er, at borgeren har: 

• evne til at spise og drikke uden at fejlsynke og/eller uden at have bide- eller tyggevanskeligheder 

• et sufficient indtag af makro- og mikronæringsstoffer 

• et sufficient væskeindtag 

 

Effektmål for antropometriske målinger 

Grundet et forventeligt insufficient indtag af energi og protein er det vigtigt, at borgerens vægt og 

vægtudvikling monitoreres tæt. Hyppigheden kan variere afhængigt af situationen, men ugentligt vejning 

vil give et godt billede af tendensen (47). 

En indikator er: 

• at vægten stabiliseres eller øges ved utilsigtet vægttab. Vægt/BMI inden for normalområdet 

tilstræbes.  

 

Effektmål for ernæringsrelaterede fysiske fund  

En indikator er, at borgeren: 

• opnår symptomlindring, som vurderes ud fra en klinisk undersøgelse sammenholdt med den 

enkeltes personlige oplevelse 

 
Generelle indikatorer 

Indikatorerne er, at borgeren (5; 47): 

• opnår kendskab til de kostmæssige konsekvenser af dysfagi-diagnosen 

• øger selvoplevet livskvalitet pga. symptomlindring 

• lærer at kende de forskellige konsistensniveauer for mad og drikke 

• overvinder eventuelle barrierer over for ernæringsindsatser 

• øger sin handlekompetence i relation til måltiderne 
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7. VEJLEDNINGSFORLØB 
 

Tidsforbrug pr. konsultation 

• 1 time til den indledende samtale/vejledning 

• Dataindsamling 

• Analyse 

• Planlægning og handling  

• Dokumentation i form af journalføring  

 

Opfølgning af diætbehandlingen kan ske ved, at der følges op med yderligere samtaler. Der beregnes ca. ½ 

time-1 time, som aftales efter behov.  

Ved opfølgningen evalueres:  

• Effekt af ernæringsindsatser 

• Er der er sket en handling iht. ernæringsindsatser 

 

Det er vanskeligt at sætte en ramme for behovet, da borgere med dysfagi kan have komplekse forløb, som 

ofte kræver et interprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, hvor sundhedsprofessionelle samarbejder 

med familie, venner og samarbejdspartnere i forskellige settings/miljøer eller arenaer i sundhedssystemet 

(49).  

 

Det er arbejdsgruppens vurdering, at behovet for opfølgninger er meget individuelt, og bør altid baseres på 

den enkeltes behov.   

8. PATIENTMATERIALE 
 

Kliniske diætister arbejder i forskellige settings eller arenaer i sundhedssystemet; hospital, kommunale 

arbejdspladser, sundhedscentre, plejecentre, patientforeninger og privat praksis. Der er forskelligt fokus på 

vejledningsmateriale alt efter, om man møder borgeren i eget hjem eller patienten på hospitalet.  

Denne rammeplan indeholder et eksempel på en diætplan til henholdsvis gratinkost og blød kost, begge 

diætplaner indeholder 9000 KJ og 50 E% fedt svarende til principperne for kost til småtspisende. Se bilag 4 

og 5. 
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Det anbefales, at den kliniske diætist holder sig orienteret hos fabrikanterne af blød-, gratin- og cremet kost 

samt på vareudbuddet i supermarkeder, på plejecentre, hospitaler og madservice til hjemmeboende 

modtagere af hjemmepleje. 

 

Patientforeninger har pjecer og hjemmesider, som kan anvendes. 

 

I tabel 6 præsenteres forskellige bøger, som kan anbefales til borgere og give inspiration til appetitlige 

retter, som køkkenpersonale kan tilberede og som plejepersonalet kan inspirere borgerne til at få lyst til at 

spise. 

 

Tabel 6. Forslag til litteratur om dysfagi. 

Titel Forfatter(e) 

Kræft og ernæring (59) 

Synk Let – Mad til dig med synkebesvær (60) 

Mad & Måder (61) 

Tygge og synkevenlige opskrifter fra Plejehjemmet Sølund (62) 

Strutspaté och Hallongelé (63) 

DYSPHAGIA Foundation, Theory and Practice (41) 

 

9.   DOKUMENTATION I JOURNALEN 
 

Patientjournaler kan baseres på NCP ved journalføring, se følgende to eksempler/skemaer. 

Indledende diætvejledning 

Ernæringsudredning 

Biokemi/undersøgelser 

Vægt: 

Højde: 

BMI: 

Fysiske fund: 

Anvisning på konsistens mad: 

Anvisning på konsistens drikke: 

Smagspræferencer: 
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Måltidskultur: 

Måltidsramme: 

Kostfibre: 

Fisk: 

Frugt: 

Grønt: 

Mælkeprodukter: 

Væske: 

Alkohol: 

Kosttilskud: 

Intolerance/allergi: 

Forventning/Motivation: 

I følgende afsnit beskrives et generelt eksempel fra en diætvejledning/ernæringsintervention. 

 
Ernæringsdiagnose (eksempel)  

Utilstrækkeligt energiindtag, relateret til dysfagi, dokumenteret ved vægttab. 

 

Ernæringsintervention 

Kostordination: modificeret kost til småtspisende, gratinkost og moderat fortykket drikkekonsistens.  

Prioritering: 

Målsætning: At opnå habituel vægt ved sufficient ernæring, ved at indtage mad og drikke som er 

konsistenstilpasset i forhold til selvstændigt at kunne håndtere måltidet og få dækket ernæringsbehov. 

At opnå nydelse ved at indtage mad og drikke og indgå i sociale måltider med andre. 

Ernæringsundervisning:  

• Fokus på fødevarer med gratinkonsistens 

• Sammen udarbejde et dagkostforslag, i forhold til ernæringsbehov, sammensætning og 

konsistens 

• Drikke moderat fortykket, eksempler på drikke med denne konsistens, og hvordan væske 

fortykkes 

• Fortykningsmidler 

• Hjælpemidler (sugerør med ventil, ske, heidikop, tallerkenforhøjer) 

• Madlister, og vejledning om hvor maden kan købes 
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• Siddestilling 

• Chin down metoden. 

• Måltidsrammer og måltidskultur, måltidets længde. 

 

Ernæringsmonitorering 

Effektmål: 

Kriterier: 

Tid til opfølgning: 

Udleveret materiale: 

Opfølgning til diætvejledning: 

Opfølgninger til diætvejledning 

Ernæringsproblem 

Eksempel fra indledende vejledning. 

 

Ernæringsudredning 

Vægt: 

Siden sidst: Patientens beretning, udfordringer og successer, tilbagefald eller nye mål. 

Evaluering: Den kliniske diætists professionelle evaluering af effekten af vejledningsforløbet og af 

behandlingen. 

 

Ernæringsintervention 

Justering af ernæringshandleplanen/ diætplanen: 

 

Opfølgning 

Udleveret materiale. 

Opfølgning: 

Nye mål: 

Nyt delmål: 

Ny handling: 

Motivationsgrad 1-10: 

Er der behov for vejledning/undersøgelse ved andre faggrupper? 
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11. BILAG 

11.1. Bilag 1: Konsistenstrappe for mad 
Umodificeret 

konsistens 

Anvendes: ved normal tunge-, tygge- og synkefunktion. Dette svarer til 
almindelig kost med blandet konsistens.  
Eksempler på mad: mad som er sprødt, hårdt eller trevlet.  
Modificeret konsistens er fuldgyldig ernæring. 

Blød konsistens Anvendes: ved næsten fuldstændig tyggefunktion. Tunge- og synkefunktion er 
normal.  
Der er behov for at tygge maden, men ikke nødvendigvis behov for at bide 
maden over.  
Madens konsistens: er blød, ensartet, saftig/våd og kan deles/moses let med 
en gaffel. Alle ingredienser skal være naturligt bløde eller tilberedes, så de får 
en blød konsistens, dvs. koges, dampes eller bages.  
Eksempler på mad: Risengrød, frikadelle uden stegeskorpe, fisk samt 
grøntsager som er kogt møre. Sauce bør serveres med det anviste 
konsistensniveau for væske. 
Blød kost er fuldgyldig ernæring. 

Gratinkonsistens Anvendes: hvor det primært er tungen, der benyttes til at bearbejde maden, og 
hvor bolus (fødebollen) kan dannes uden anstrengelse.  
Madens konsistens er blød, ensartet og holder formen på tallerkenen. Alle 
ingredienser og råvarer skal være pureret inden tilberedning. Maden er let at 
mose med en gaffel, indeholder ingen hele kostkomponenter og skal kunne 
spises med en gaffel.  
Eksempler på mad: æggestand, paté med pureret konsistens, øllebrød, skyr, 
kartoffelmos, grønsagsmos. Sovs bør serveres med det anviste 
konsistensniveau for væske. 
Gratinkonsistens er fuldgyldig ernæring, eventuelt beriget med fedt og protein. 

Cremet konsistens Anvendes: ved nogen tungetransport og synkefunktion. Der kræves nødvendigvis 
ingen tyggefunktion.  
Madens konsistens er cremet, tyk, ensartet og uden klumper og danner i sig 
selv en bolus. Alle ingredienser skal være naturligt cremede eller pureret til en 
cremet konsistens. Konsistensen er fugtig og sammenhængende nok til, at 
holde sin form på en ske. Maden flyder ikke ud på en tallerken og skal kunne 
spises med en ske.  
Eksempler på mad: Babymos, pureret banan, skyr med ribsgele, flødeskum, 
ensartet og pureret grønsagsmos, blendet røræg med fløde, pureret risengrød. 
Cremet konsistens er ikke fuldgyldig og skal derfor altid suppleres med 
sondeernæring 

Sondeernæring Anvendes: som eneste ernæringskilde, hvor der ikke er nogen synkefunktion, 
eller som supplement ved et højere konsistensniveau.  
Sondeernæring er fuldgyldig ernæring. 

Kilde: (39; 20). Konsistenstrappen for mad med modificeret konsistens er inddelt i niveauer. Det nederste 
trin svarer til det laveste funktionsniveau.  
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11.2.Bilag 2: Konsistenstrappe for drikke 
Umodificeret 
konsistens 

Anvendes: ved normal tunge-, tygge- og synkefunktion.  
Væskens konsistens: Der kræves ingen tilsætning af fortykningsmiddel og 
væsken kan drikkes af kop, glas, flaske eller med sugerør. Væsken har et meget 
hurtigt flow.  
Eksempler på væske: Vand, saftevand, kaffe m.fl. 

Let fortykket 
konsistens 

Anvendes: hvor synkefunktionen er næsten normal. 
Væskens konsistens: er naturlig tyk eller tilsat fortykningsmiddel, så væsken 
har et stabilt, hurtigt flow, der er noget langsommere end umodificeret 
konsistens. Drikkes bedst af glas eller kop. Det kræver ekstra kraft at drikke let 
fortykket konsistens med et almindeligt sugerør. 
Eksempler på væske: Kærnemælk, kakaomælk, drikkeyoghurt, ernæringsdrikke 
m.fl. eventuelt konsistenstilpasset. 

Moderat fortykket 
konsistens 

Anvendes: hvor der er nogen tungetransport og nogen synkefunktion. 
Væskens konsistens: Moderat fortykket konsistens opnås ved at anvende 
fortykningsmiddel, så væsken har et meget langsomt flow og drypper langsomt 
gennem tænderne på en gaffel. Konsistensen svarer til honning ved 
stuetemperatur.  Det er muligt at drikke moderet fortykket væske af en kop, 
men det er vanskeligt at drikke denne konsistens med et sugerør. Væsken 
indtages nemmest med en ske.  
Eksempler på væske: sirupskonsistens som indtages med en ske. 

Meget fortykket 
konsistens 

Anvendes: hvor der er nogen synkefunktion, men ingen tyggefunktion. 
Væskens konsistens: Meget fortykket konsistens opnås ved at anvende 
fortykningsmiddel, så væsken ikke har noget flow og konsistensen svarer til 
budding eller mousse. Væsken sidder fast på en gaffel og er så fortykket, at en 
teske kan stå i væsken. Det er ikke muligt at drikke væske med meget fortykket 
konsistens af en kop eller med et sugerør, og den skal derfor indtages med en 
teske. 
Eksempler på væske: budding og mousse. 

Sondeernæring Anvendes: som eneste væskekilde, enten hvor der ikke er nogen synkefunktion, 
eller som supplement ved et højere konsistensniveau.  
Væskens konsistens: Væske (vand) indgives i sonden sammen med 
sondeernæringen. Væsken behøver ingen fortykning inden indgift. 

Kilde: (39; 20). Konsistenstrappen for væske med modificeret konsistens er inddelt i niveauer. Det nederste 
trin svarer til det laveste funktionsniveau.  
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11.3. Bilag 3: Eksempler på spørgsmål og emner til hhv. den initiale samtale 

samt opfølgende vejledninger 
 

Et eksempel på den første samtale mellem klinisk diætist og borger 

Mål: at borgeren får kendskab til de ernæringsrelaterede konsekvenser for dysfagi-diagnosen, lærer de 

forskellige trin for konsistensniveau for mad og drikke at kende samt får indsigt i, hvor information herom 

kan findes. 

 

Delmål: Delemner: Materialer: 

Etablering af kontakt og tillid 
mellem borger og klinisk 
diætist. 

 Aktiv Lytning. 

Borger beretter om egen 
situation, madpræferencer, 
måltidsvaner, forventninger til 
diætintervention, tidligere 
erfaring med diæter, forståelse 
for egen situation og motivation 
for en kostændring. 

Motivationsgrad. 
 
Kostanamnese/Kostregistrering* 

Forandringscirkel. Health Belief. 
Stages of Change. 
Motivationssamtalen. 
VAS score, på en skala fra 1-10, 
hvor motiveret er du? 

Klarlægning af borgeres 
nuværende forståelse af egen 
kost. 
 
At borger opnår 
-viden om årsager, effekter, 
alternativer (52). 
- forståelse for diætprincipperne 
for kost til småtspisende med 
dysfagi. 
- viden om konsistenstrappe for 
mad og drikke med modificeret 
konsistens. 

Kost til småtspisende. 
 

Diætplan blød kost 9000 KJ 
(bilag 4)  
Diætplan gratinkost 9000 KJ 
(bilag 5)  
 

Bevidstgørelse om egen kost. Kostregistrering* Kostregistreringsskema. 

Vejledning om hvilke fødevarer 
der indgår i kost med 
modificeret konsistens, naturligt 
forekommende og 
fortykkede/fortyndede.  

Konsistenstrappe for mad og 
drikke. 

Dysfagiværktøjskassen fra 
Hillerød Kommune på FaKD´s 
hjemmeside (39) 

Information om dysfagi Chin down metoden, siddestilling 
og fortykning af mad og væske. 

Dysfagiværktøjskassen fra 
Hillerød Kommune på FaKD’s 
hjemmeside (39) 

* En forudgående kostregistrering kan foretages af borgeren.  
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Et eksempel på 2. samtale mellem klinisk diætist og borger 

Delmål: At borgeren opnår Delemner: Materialer: 

Evaluering af symptomudvikling Hvordan er introduktionen til 
diæten foregået i 
hjemmet/dagligdagen? 

 

Udvidet viden om baggrund for 
diæt. 

Evaluering af: Viden, forståelse af 
behandling, compliance og 
ernæringsmæssig risiko. 

 

Læring iht. at anvende 
konsistenstrappe for mad og 
drikke. 

Konsistenstrappe for mad (bilag 
1) og drikke (bilag 2).  

 

Læring iht. at udarbejde 
indkøbsseddel, 
levnedsmiddelplanlægning. 

  

Rådgivning om 
indkøbsmuligheder og priser. 

Fortykningsmidler, hjælpemidler, 
f.eks. Heidikop med låg, sugerør 
med ventil, sugerørsholder, 
bestik, tallerken med kant osv.  
Ernæringsdrikke stage 1 og 2. 

 

Varesortiment Produkter Brochurer 
Madlavning Ideer til opskrifter, madmetodik, 

fortykning af mad og drikke. 
Anretning af konsistenstilrettet 
mad og drikke på en appetitlig 
måde. 

Fotos 

Evaluering af  

• compliance  

• evne til at omsætte teori 
om dysfagi til daglig diæt 
i praksis. 

Hvordan er det gået med 
appetitten? 
Har der været vægtændringer? 
Er der opnået bedring i forhold til 
at synke mad og drikke? 
Er der udfordring relateret til 
måltidssituationen? 

PDSA 
VAS score 
Kropsvægt 
 

 
Eksempler på andre emner iht. efterfølgende samtaler med opfølgning 

Evaluering af forløb, er symptomerne bedret? 

Viden om, hvordan man tackler spisesituationer, som adskiller sig fra hverdagen; ferie, festlige 
lejligheder (privat/restaurant), sygehusophold.  
Borgeren opnår forståelse for at dysfagi ikke nødvendigvis er en blivende situation, at der kan ske 
bedring/helbredelse. 

Viden om genintroduktion til kostkonsistens (træningskost). 
Vejledning om dysfagi, film, brochurer, foreninger (internettet) 

Evaluering: 
I hvilken grad har borgeren opnået symptomlindring? 

I hvilken grad er borgeren motiveret for at fortsætte diætbehandlingen?  
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11.4.Bilag 4: Eksempel på diætplan, blød konsistens 
 

 
Morgen 

 

• 1 skive mørkt rugbrød uden kerner og skorper med 1 tsk. smør og 2 
skiver ost 45+ 

• 1 æg 

• 1 glas sødmælk (150 ml) 

• 1 kop kaffe med sødmælk 
 

 
Formiddag 

 

• 1 kop varm kakaomælk med 2 spsk. flødeskum 
 

 
Frokost 

 

• 1½ skive mørkt rugbrød uden kerner og skorper med 1½ tsk. smør og 
diverse blødt pålæg, f.eks. sild, æg, bønnepostej, leverpostej eller 
hummus 

• ¼ avocado 

• 1 glas sødmælk (150 ml) 
 

 
Eftermiddag 

 
▪ 1 mellemstort stykke skærekage 
▪ 1 kop kaffe med sødmælk 

 

 
Aftensmad 

 
- 1 stykke kød/farsret/vegetarisk postej (f.eks. tilberedt af 1-2 dl kogte 

kikærter, linser eller bælgfrugter, smagt til med 1 spsk. olivenolie, 
citronsaft, yoghurt, salt og peber) (ca. 100g) 

- 2 kartofler 
- 1 dl sauce 
- 1 håndfuld kogte grøntsager (100g) 

• Vand m. 1 spsk. pulveriserede psyllium frøskaller 
 

 
Sen aften 

 

• 1 lille mælkedessert, f.eks. mousse, budding eller ris dessert 
 

 
Næringsindhold 

 
Energi: 9040 kJ 
Protein: 15 E% (79 g) 
Kulhydrat: 36 E% (192 g) 
Fedt: 46 E% (113 g) 
Andet: 3 E% 
Kostfibre: 21,5 g 
 

Kilde: Tekst og næringsberegning: Julie Borg Jensen, Vitakost 17.5.2017 
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11.5. Bilag 5: Eksempel på diætplan, gratin konsistens 
 

 
Morgen 

 

• 1 lille portion havregrød kogt på sødmælk (1 dl gryn + 2 dl sødmælk). 
Serveret med 1 tsk. smør og 1 tsk. sukker 

• 1 lille portion sødmælksyoghurt (1 dl) med 1 spsk. pulveriserede 
psyllium frøskaller 
 

 
Formiddag 

 

• 1 lille ernæringsdrik, 125 ml (fuldgyldig) 
 

 
Frokost 

 

• 1½ skive gelérugbrød med 1½ tsk. smør og diverse gratinpålæg, f.eks. 
æggestand, stenbiderrogn/kaviar, flødeleverpostej, hummus uden 
klumper, sild, torskerogn 

• 1 glas sødmælk (150 ml) 
 

 
Eftermiddag 

 
▪ 1 lille energitæt is 

 

 
Aftensmad 

 
- 1-2 timbaler af kød, fisk eller fjerkræ (80g) 
- 1 lille portion kartoffelmos tilberedt med smør og sødmælk 
- 1 dl sauce 
- Ca. 1 dl kogte grøntsager pureret med fløde 
- 1 glas sødmælk (150 ml) 

 

 
Sen aften 

 

• 1 lille ernæringsdrik, 125 ml (fuldgyldig) 
 

 
Næringsindhold 

 
Energi: 9060 kJ 
Protein: 15 E% (79 g) 
Kulhydrat: 33 E% (176 g) 
Fedt: 49 E% (121 g) 
Andet: 3 E% 
Kostfibre: 24,1 g 
 

Kilde: Tekst og næringsberegning: Julie Borg Jensen, VITAKOST 17.05.2017. 
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11.6. Bilag 6: Dysfagi Værktøjskassen fra Hillerød Kommune på FaKDs 

hjemmeside 
 

Klinisk diætist Heidi Niemeier har stået bag kameraet, og instrueret en række instruktionsvideoer.  

Filmene: ”Hvad er dysfagi?” og ”Mad og dysfagi”. Disse film er udarbejdet i samarbejde med en tværfaglig 

projektgruppe i Hillerød Kommune i 2014. Se Dysfagi Værktøjskassen på FaKD’s hjemmeside: 

http://www.diaetist.dk/viden/litteratur/dysfagi/.  

http://www.diaetist.dk/viden/litteratur/dysfagi/
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