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SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskornas beskrivning av sväljbedömning hos 

äldre personer med misstänkt dysfagi i kommunal hälso- och sjukvård. 

Metod: Metoden var en kvalitativ intervjustudie. 

Resultat: I resultatet visades följande kategorier ” Observationer av symtom”, ”En praktisk bedöm-

ning”, ”Närvaro vid måltiderna”, ”Kostanpassning”, ”Anpassning av vården”, ”Handledning av 

personal”, ”Teamträffarna hade betydelse för planering av vården” och ”Brist på kunskap och be-

dömningsinstrument”. 

Slutsats: Sjuksköterskor beskriver att sväljbedömning är en viktig uppgift i det dagliga arbetet.  Sjukskö-

terskans närvaro och samverkan bidrar till att vägleda personalen så att inte olämpliga metoder an-

vänts, samt att närvara vid måltider och att observera en patients sväljfunktion. Sjuksköterskor som 

arbetar i kommunal hälso- och sjukvård behöver mer kunskaper angående sväljbedömningar samt 

hanteringen av ett bedömningsinstrument. 

 

Nyckelord: sjuksköterska, sväljbedömningar, äldre personer, dysfagi, kommunal hälso- och sjuk-

vård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

ABSTRACT  

Aim: The aim of this study was to investigate Registered Nurses’ (RNs) description of swallowing 

assessments in older people with suspected dysphagia in municipal health care. 

Method: The method was a qualitative interview study. 

Results: The results demonstrated the following categories “ Observation of symtoms”, "A practical 

assessment", "Attendance at mealtime", ”Adapting food", "Adaptation of care",  “Supervision of staff 

" , "Team meetings had significance for planning of health care" , and "Lack of knowledge and as-

sessment instruments". 

Conclusion: RNs describe that swallowing assessment is an important task in the daily work. The 

RNs presence and collaboration will help to guide staff so that no inappropriate methods are used, as 

well as to attend meals and observing a patient's swallowing function. RNs who work in municipal 

health care need more knowledge about swallowing assessments and management of an assessment 

instrument. 

 

Keyword: Registered Nurse, swallowing assessment, the elderly, dysphagia, municipal health care 
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BAKGRUND 

Dysfagi 

Dysfagi är vanligt förekommande vid neurologiska tillstånd, och är vanligt efter en stroke med 

en incidens som sträcker sig från 37- 78% och kan förvärras av åldersrelaterad dysfagi (Ilott, 

Bennett, Gerrish, Jones & Garth, 2014). Dysfagi är ett symtom på en sjukdom, snarare än att 

vara en sjukdom i sig. Detta symtom tenderar att påverka den äldre befolkningen och är vanligt 

på ett äldreboende (Lancaster, 2015). Inom kommunal hälso- och sjukvård arbetar sjuksköters-

kor med personer över 65 år, och där har upp till två tredjedelar av de äldre dysfagi (Eisenstadt, 

2010).  

Att svälja är en komplicerad process som involverar en samordning av flera kranialnerver och 

involverar över 40 muskler förutom delar av hjärnbarken, hjärnstammen och lillhjärnan (Ei-

senstadt, 2010). Dysfagi definieras som en störning av intag eller transport av mat från mun till 

mage och kan leda till självupplevda symtom och avvikande undersökningsfynd. Det finns olika 

sorters dysfagi, såsom peroral dysfagi, oral dysfagi och esofageal dysfagi (Eisenstadt, 2010; 

Lancaster, 2015).  

Peroral dysfagi innebär att problemet finns innan maten kommer till munhålan och det kan 

innebära att det är svårt att föra maten från tallriken till munnen. Vid oral dysfagi finns proble-

met i munhålan, och det är svårt att flytta mat från munhålan till matstrupen. Mat ansamlas i 

kinderna, eller så har patienten fel huvudställning. Esofageal dysfagi definieras som minskad 

förmåga att flytta mat genom matstrupen. Det kan vara bråck på matstrupen som smärta och 

kräkning (Eisenstadt, 2010). 

 

Orsaker till dysfagi 

En av många orsaker till dysfagi är stigande ålder. Andra orsaker till dysfagi är läkemedelsbi-

verkningar. Sjukdomar som demens, Parkinsons sjukdom, stroke och KOL ökar risken att få 

dysfagi (Lancaster, 2015; Vivanti, Campbell, Suter, Hannan-Jones & Hulcombe, 2009). Äldre 

patienter med Alzheimers sjukdom eller vaskulär demens kan behålla förmågan att äta men 

glömmer att tugga, svälja och därmed ökar risken för aspirationspneumoni (Eisenstadt, 2010). 

 

Konsekvenser av dysfagi 

Patienter med både Alzheimers sjukdom och dysfagi kräver fler sjukhusvistelser och sjukhus-

besök än patienterna med Alzheimers sjukdom utan dysfagi. Dysfagi påverkar patienterna ne-

gativt eftersom de själva ofta upplever att de inte kan äta med familj och vänner. Patienterna 

upplever att de får ångest eller panik och detta leder till isolering och depression. Dysfagi kan 
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även påverka både hälsa och livskvalité samt bidra till ökade sjukvårdskostnader (Lancaster, 

2015). 

Fel sorts administrering av läkemedel vid dysfagi kan vara ödesdiger. En viktig aspekt av odia-

gnostiserad dysfagi är att patienter inte kan eller har svårt att ta en tablett eller kapsel (Wright 

& Kelly, 2012). Dysfagi kan ha djupgående konsekvenser för en persons livskvalité både soci-

alt, psykologiskt och fysiskt. Att äta är en viktig roll i en persons liv både inom familjen och 

ute i samhället. Ätandet inkluderar allt från beredning av mat till att äta maten, umgås, engagerar 

sig och kommunicera i ett socialt sammanhang med varandra på ett roligt sätt. Sådana aktivite-

ter ger ett social känsla av välbefinnande och prestation (Dalton, Caples & Marsh, 2011). Kon-

sekvenserna av dysfagi kan resultera i lunginflammation, dehydrering och viktförlust, samt 

ökad dödlighet och sämre rehabiliteringsresultat (Lancaster, 2015; Ilott, Bennett, Gerrish, Jones 

& Garth, 2014). Dysfagi bör ses som en patientsäkerhetsfråga på grund av riskerna för under-

näring, dehydrering och aspirationspneumoni (Ilott, Bennett, Gerrish, Jones & Garth, 2014). 

 

Symtom 

Symtom som tyder på aspiration är våt, hes röst och efter sväljning svag och frivillig hosta 

(Morris, 2006). Återkommande lunginfektioner, viktminskning och dehydrering kan vara 

tecken på tyst aspiration (Lancaster, 2015). Andra symtom kan vara tecken som svagheter i 

läppar och tunga, svårigheter att tugga, svälja, smärta och hosta. En väsande andning, uppstöt-

ningar, långa måltider och ångest kan också vara varningstecken (Dalton, Caples & Marsh, 

2011). 

 

Att identifiera dysfagi 

En screening definieras som en undersökning som identifierar ett problem. En screening ska 

vara snabb och enkel att utföra och samtidigt ha en så god sensitivitet som möjligt (Jannas, 

2014). 

I studien av Lancaster (2015) gjordes en sväljbedömning på patienter där det framkom att sjuk-

sköterskan kan be patienten hosta och lyssna på röstförändringar vilket visade sig vara det bästa 

sättet att diagnostisera dysfagi. En anamnes är viktig att få och att ställa öppna frågor samt att 

genomföra tester kring hur lång tid det tar för patienten att äta och hur mycket patienten får i 

sig av måltiden (Lancaster, 2015). 

En sväljbedömning görs för att patienternas nutrition ska vara optimal och medföra ett säkert 

ätande för patienten. En bedömning bidrar till att förebygga aspirationspneumoni och kväv-

ningstillbud samt bidrar till att patienten får rätt konsistensanpassning av maten efter behov. 
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Dysfagi kan bekräftas genom en enkel sväljningsscreening (Lancaster, 2015; Jannas 2014). Det 

primära syftet med en screening är att tidigt upptäcka dysfagi och skicka remiss vidare till lo-

goped för bedömning och hantering (Lancaster, 2015). 

 

Malnutrition  

Dysfagi kan resultera i malnutrition. Det kan medföra dehydrering vilket kan leda till sänkt 

förmåga till rehabilitering och längre sjukhusvistelser samt ökad dödlighet (Jannas, 2014). 

Malnutrition definieras som otillräckligt födointag, minskad aptit, förlust av muskelmassa och 

kroppsvikt. Detta leder till ökad dödlighet, högre infektionsrisk, längre tid för sårläkning och 

högre risk för trycksår. För att undvika malnutrition ska sjuksköterskan identifiera risk för mal-

nutrition bl.a. genom observationer, anamnes, sväljbedömningar och att observera miljön runt 

måltiden (Bonnetti, Bagnasco, Aleo & Sasso, 2013). 

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan ansvarar för att vägleda och undervisa vårdpersonalen så att de vet hur varje 

patients individuella måltid bör vara. Bristande kompetens är en bidragande orsak till att pati-

enterna inte får den hjälp de behöver. Vårdpersonal på ett äldreboende har ofta inte tid eller 

tillräcklig kompetens att ge den hjälp som är nödvändig.  Vårdpersonal som arbetar utan att 

vägledas av sjuksköterska kan använda olämpliga metoder och strategier. Både läkare och sjuk-

sköterskor har en bred enighet om vikten att det finns många brister i identifiering av riskpati-

enter och kartläggning av näringsstatus (Kirkevold, 2010). Det är t.ex. viktigt att det tas en 

regelbunden vikt på patienterna med dysfagi så att viktnedgång upptäcks i tidigt skede då vikt-

nedgång är ett tecken på dysfagi (Dalton, Caples, & Marsh, 2011). 

Vid inflyttning till ett vårdboende ska sjuksköterskan göra en nutritionsbedömning på patienten, 

eftersom det är den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan (OAS) som ansvarar för nutritions-

tillståndet. Sjuksköterskan ska identifiera risk för malnutrition och problem med mat/vätskein-

tag eller andra svårigheter att äta. Detta ska dokumenteras i journalen. Vid malnutrition och 

behov av nutritionsstöd ska OAS kontakta dietisten (Faxen, 2011). Tillsammans med enhets-

chef ansvarar OAS för att nutritionsrutiner och åtgärder följs av vårdnadspersonalen (Faxen, 

2011). 

Sjuksköterskan har en viktig roll i läkemedelshanteringen till patienter med dysfagi, vilket in-
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nebär att välja lämplig läkemedelsadministrering. Sjuksköterskan som administrerar läkemed-

let bör observera om patienten har en tendens att tugga läkemedlet innan läkemedlet sväljs ner 

(Wright & Kelly, 2012). 

Ett tvärprofessionellt arbetssätt som identifierar och formulerar en behandlingsplan för den en-

skilda patienten kan leda till minskad mortalitet bland dem som lider av dysfagi (Eisenstadt, 

2010). I Bonnetti, Bagnasco, Aleo och Sassos (2013) studie framkom att vårdpersonalen behö-

ver regelbunden utbildning och feedback om nutrition för att undvika malnutrition och dess 

konsekvenser. Sjuksköterskorna behöver vara ute på avdelningen under måltidssituationer för 

att säkerhetsställa patientsäkerheten och särskilt om det finns patienter med dysfagi (Bonnetti, 

Bagnasco, Aleo & Sasso, 2013; Ullrich, McCutcheon & Parker, 2015). I en studie av Lancaster 

(2015) framkom att det var av vikt att inte bara involvera logoped utan även dietist, läkare, 

sjuksköterska och omvårdnadspersonal under hela bedömningen och behandlingsprocessen för 

att lägga upp en individuell plan för hur dysfagi ska minimeras och underlättas (Lancaster, 

2015). 

Att ha en bra sittposition för att säkerhetsställa när patienten äter framkom som viktigt i Hughes 

(2011) och i Blakes (2005) studier. Det fanns skillnader i sväljrelaterade muskler beroende på 

om de låg eller satt uppe. Det säkraste var att sitta rakt upp på grund av fysiska och neurologiska 

förändringar som sker t.ex. efter en stroke. Att sitta upprätt minskade muskeltonus eller förlam-

ning som kunde hindra luftvägarna och orsaka aspiration (Hughes, 2011). När patienten äter 

bör huvud och bål böjas framåt en aning för att få den bästa sittpositionen, för de som inte kan 

sitta uppe bör huvudet stödjas med hjälp av kuddar (Blake, 2005). 

Sjuksköterskan har en avgörande roll för att stödja personer med dysfagi och i Ilotts (2013) 

studie framkom det att det finns ett behov av både praktisk och teoretisk kunskap hos sjukskö-

terskor som arbetar med patienter med dysfagi eftersom det är ett livshotande problem som 

äventyrar livskvaliten hos den drabbade. Sjuksköterskorna behöver mer kunskaper i att anpassa 

kosten och maten samt vidta nödvändiga åtgärder. I studien framkom det att kunskaperna bör 

inkluderas i grundutbildningen men även fortlöpande utbildning ansågs viktigt (Ilott, Bennett, 

Gerrish, Jones & Garth, 2014).  

 

Konsistens på mat för patienter med dysfagi 

Flytande och näringsrika livsmedel kan förbättra vätskeintaget hos patienter med dysfagi. 

Tjocka näringsrika soppor, mosad frukt, yoghurt och mjölkbaserade puddingar är praktiska al-

ternativ till förtjockade vätskor som kan erbjudas som mellanmål (Vivanti, Campbell, Suter, 

Hannan-Jones & Hulcombe, 2009).  
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Enligt Faxen (2011) rekommenderas konsistens i förhållande till måltid beroende på vilken 

sorts dysfagi patienten har. Måltiderna finns som hel eller delad konsistens och de som lider av 

muntorrhet behöver ofta extra sås på maten. Grov paté är lämplig för de med lättare ätsvårig-

heter, orkeslöshet och motoriska problem. Timbalkost rekommenderas till de med uttalade 

tugg- och sväljsvårigheter eller förträngningar i matstrupen. Vid allvarligare sväljsvårigheter 

som trögutlöst sväljreflex och skadad eller känslig munhåla lämpar sig gelékosten som smälter 

i munnen. Flytande kost är lämplig vid käkfixeringar, förträngningar i svalg eller matstrupe. 

Vid sväljsvårigheter kan tjockflytande konsistens upplevas lättare att svälja än flytande kost 

(Faxen, 2011).  

 

Teoretisk referensram  

Enligt Eriksson (1994) kan lidandet beskrivas som något negativt och Eriksson hävdar att li-

dandet är en oundviklig del av livet. Lidandet uppstår då en människas totala livssituation änd-

ras vid exempelvis fysiskt lidande, svår smärta och då patientens lidande inte har kunnat lindras. 

Att finna en mening med sitt lidande är enda sättet att försonas med det. Målet för omvårdnad 

är att minska lidande. Sjukdomslidande orsakas av en specifik sjukdom eller ohälsa. Eriksson 

(1994) menar också att genom att hålla en hand och att finnas till för patienten ökar möjlighet-

erna i en vårdrelation så att patienten kan nå välbefinnande och uppleva en känsla av värdighet. 

För att patienten ska få ett välbefinnande förutsätts att patienten först och främst vågar erkänna 

sitt lidande. Att finnas till för patienten innebär en tröst (Eriksson, 1994). 

 

Problemformulering 

Dysfagi påverkar den äldre befolkningen och dess hälsa och livskvalité och bidrar till ökade 

sjukvårdskostnader. Det finns många brister i identifiering av riskpatienter eftersom sjukskö-

terskor saknar dessa kunskaper samt kartläggning av näringsstatus. Konsekvenser av dysfagi 

kan resultera i undernäring, aspirationspneumoni, dehydrering och ökad dödlighet och bör där-

för ses som en patientsäkerhetsfråga. Därför är det viktigt att studera sjuksköterskornas beskriv-

ning av sväljbedömningar hos äldre personer för att kunna förbättra deras bedömningar hos 

äldre personer med misstänkt dysfagi. 

 

Syftet 

Syftet med studien var att studera sjuksköterskornas beskrivning av hur sväljbedömningar hos 

äldre personer med misstänkt dysfagi inom kommunal hälso- och sjukvården utfördes. 
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Metod  

Design 

I denna studie valdes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, eftersom syftet var att 

få sjuksköterskornas beskrivning av sitt arbete med sväljbedömningar. En kvalitativ analys 

definierar en process som systematiskt beskriver och arrangerar datamaterialet för att komma 

fram till ett resultat. Kvalitativ analys innebär ett aktivt arbete med data, att organiserar dessa, 

bryta ner, hantera enheter som sen kodas. Synteser görs av data och ett mönster söks. Det 

handlar om att skilja mellan det betydelsefulla och icke betydelsefulla samt identifiera manifest 

och latent innehåll (Fejes & Thornberg, 2015). En induktiv ansats är en förutsättningslös analys 

av text baserad på människors upplevda berättelser. Kvalitativ innehållsanalys har utvecklats 

inom vårdvetenskap, socialvetenskap och humanvetenskap. Den fokuserar på tolkning och 

granskning av texter och beskrivs av Lundman och Graneheim-Hällgren (2012).  Både latent 

och manifest innehållsanalys innefattar tolkning av texter men tolkningarna varierar i djup och 

abstraktionsnivå. Manifest innehållsanalys handlar om att beskriva det som uttrycks i texten, 

att beskriva det synliga och uttalade innehållet med tolkningen så låg som möjligt. I den latenta 

innehållsanalysen sker en tolkning av den underliggande mening som återkommer i texten som 

helhet (Graneheim & Lundman 2004). Denna studie genomfördes med en manifest 

innehållsanalys. 

 

Tillvägagångssätt  

Information till enhetscheferna gavs via telefon utifrån inklusionkriterierna för studien. Därefter 

skickades ett skriftligt informationsbrev till enhetscheferna angående studien tillsammans med 

informationsbrev till den som skulle intervjuas. I brevet fanns en begäran av tillstånd att 

genomföra intervjuer av sjuksköterskor samt en förfrågan om intervjuerna kunde utföras under 

deras arbetstid 30-45 minuter. Enhetscheferna gav muntlig information till de sjuksköterskor 

som arbetade på enheten angående syfte och frågade om de önskade delta i studien. I 

informationsbrevet fanns information om att de skulle ge samtycke till att delta i studien. 

Samtycke gavs via enhetschefen som kontaktades inom 2 veckor efter given information. De 

tillfrågade sjuksköterskorna ombads fylla i samtyckesblanketten och namnen på dem som 

samtyckt erhölls från enhetschefen. Namnen och kontaktuppgifter till de sjukskörskor som 

accepterat deltagande erhölls från enhetscheferna och kontaktades via telefon. Datum och tid 

för intervju bokades med dem. Vid intervjutillfället gavs återigen information om studiens 

upplägg och syfte. Innan intervjun startades lämnades samtyckesblanketten in av informanten.  

 



 
 

7 
 

Datainsamlingsmetod 

Urval 

Inklusionskriterier var sjuksköterskor som arbetade inom kommunal hälso- och sjukvård i Väst-

manlands län. De skulle vara av olika kön och ålder, som arbetade i kommunal hälso- och sjuk-

vård och ha arbetat i minst tre år för att ha erfarenhet. Exklusionskriterierna var de sjuksköters-

korna som arbetat mindre än tre år och inte hade någon vidareutbildning. Antalet deltagare var 

fem sjusköterskor.  

 

Datainsamling 

En intervjuguide konstruerades. Den innehöll öppna frågor som belyste syftet i studien. Öppna 

frågor kan utgöras av enkäter eller användas vid intervjuer och innebär att forskaren i förväg 

har formulerat frågor som ställs på samma sätt till alla deltagare. Dessa frågor kan ge mer 

information än slutna frågor eftersom de ofta leder till att den som svarar ger ett utförligare och 

längre svar.  Följdfrågorna var: berätta mer, hur tänkte du då? Och varför då? 

 

Analys 

För att läsaren ska kunna bedöma innehållsanalysens giltighet, ges en noggrann beskrivning av 

analysarbetet, urvalet och de citat som presenteras från intervjuerna. 

Att ge en noggrann beskrivning av deltagare, analys, datainsamling och urval underlättar 

bedömningen av överförbarhet och de omständigheter som utgör situationen för studien. 

Forskaren är det primära instrumentet i kvalitativ forskning för att samla in och analysera data. 

Forskaren måste hela tiden ha ett reflexivt förhållningssätt, dvs. reflektera över sitt 

tillvägagångssätt och metodval, samt sina perspektiv och teoretiska utgångspunkter, 

förförståelse och värderingar (Fejes & Thornberg, 2015) 

Direkt efter att intervjun gjorts fördes inspelningen över till en dator. Det insamlade materialet 

sparades i form av ljudfiler och text. 

Varje intervju har transkriberats och materialet har lästs upprepade gånger för att få en känsla 

för innehållet. Meningsenheter plockades ut som sedan kondenserades till en text för att bli mer 

kärnfull, utan att förlora sitt innehåll och betydelse. Meningsenheterna kodades därefter.  De 

kodade meningsenheterna delades sedan in i kategorier med liknande betydelse. Analysen 

resulterade i åtta kategorier och flera subkategorier, se tabell 1. 
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Forskningsetiska överväganden      

Helsingforsdeklarationen grundläggande idé är att balansera behovet av ny kunskap och 

deltagarnas hälsa och intresse. Informanterna informerades först muntligt sedan skriftligen och 

i anslutning till intervjun återigen muntligen. I informationsbrevet informeras att deltagandet är 

frivilligt och att materialet kommer att raderas efter 5 år och behandlas konfidentiellt. Materialet 

kommer att förvaras i ett låst skåp.  Informanterna upplystes om att de när som helst har rätt att 

avbryta deltagandet utan förklaring (The World Medical Association, 2015). En etisk 

egengranskning har genomförts, se bilaga 4. 

Göra gott principen innebär att varje människa har en positiv förpliktelse att göra gott. Genom 

att göra gott och verka för godhet för patienter med dysfagi så finns möjlighet att de får ett gott 

liv med livskvalité. Principen att inte skada, innefattar att handlingar som åstadkommer minst 

skada eller lidande väljs framför allt när det gäller att anpassa kosten till rätt konsistens för 

patienten. Rättviseprincipen innebär att alla bör vara rättvisa, lika behandlas lika oavsett ras, 

kön förmågor och funktion. Autonomiprincipen innebär rätten att personligen bestämma om 

beslut som rör personen själv. Personalen är skyldig att informera patienten om 

behandlingsmöjligheter på ett sådant sätt att patienten själv kan fatta eget beslut i t.ex. 

kostanpassning (Codex, 2015). 

Materialet i studien hanterades så att obehöriga inte kunde ta del av det. Studien utfördes genom 

öppna frågor med stöd av en intervjuguide. Intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats 

i enskilt rum. Intervjuerna spelades in, för att lättare kunna analysera svaren på ett tillförlitligt 

sätt. Informanterna informerades att studien var frivillig och att de kunde avbryta deltagande 

när som helst utan att ge förklaring till detta. 
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Resultat 

Resultatet baseras på intervjuer med fem sjuksköterskor, två män och tre kvinnor mellan 28 och 

56 ålder. 

Följande kategorier framkom: ” Observationer av symtom”, ”En praktisk bedömning”, ”När-

varo vid måltiderna”, ”Kostanpassning”, ”Anpassning av vården”, ”Handledning av perso-

nal”, ” Teamträffarna hade betydelse för planering av vården” och ”Brist på kunskap och 

bedömningsinstrument”. 

 

Observationer av symtom  

Informanterna beskrev hur de observerade patienterna vid måltiderna och hur de åt samt deras 

sväljreflexer. Observationer gjordes även om patienten led av muntorrhet, om det tog lång tid 

att äta eller om de satte maten i fel strupe. Symtom som viktnedgång, aptitlöshet, muntorrhet, 

trötthet av oklar anledning, nedsatt allmäntillstånd, hosta och harklingar var också symtom som 

observerades. Några av informanterna ansåg att de inte hann med att närvara vid måltiderna på 

grund av tidsbrist och personalbrist.  

 

”… De som är klara brukar säga att det fastnar i halsen, i första hand så misstänker jag svälj-

svårigheter och sen går man efter deras diagnos…”  

(Informant 1) 

 

”… Ifall de har kognitiv svikt, de kanske inte förstår att föra skeden till munnen… Är det fel på 

sväljreflexen? …”  

(Informant 4) 

  

För att göra en sväljbedömning utgick informanterna från patientens tidigare diagnos som 

stroke, tumörer i hjärnan, eller kända sväljsvårigheter sen tidigare.  

 

”… Man går efter diagnosen, om de haft stroke eller andra sjukdomar tidigare…”  

(Informant 2) 

 

En praktisk bedömning  

Informanterna använde sig av Revised Oral Assessment Guide (ROAG) från Senior Alert som 

egentligen är en munhälsobedömning. De inspekterade munhålan, tandstatus och observerade 

om det eventuellt fanns några svampinfektioner. Informanterna gjorde först en ROAG och om 
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det kvarstod sväljsvårigheter satt de med vid måltiden för observation av måltiden. Informan-

terna beskrev att en sväljbedömning gjordes med dryck teskedsvis. De hade fått en manual av 

en logoped hur de skulle gå tillväga med sväljbedömningen. 

 

”… Jag gick efter manualen och gav teskedsvis med dryck…”  

(Informant 4) 

 

Närvaro vid måltiderna   

Informanterna beskrev att de prioriterade att sitta med vid åtminstone en måltid under dagen 

vid några tillfällen.  De upplevde ett missnöje i att inte hinna med bedömningar och då måste 

de förlita sig till personalen på avdelningen, vilket inte kändes helt bekvämt. Att sitta och ob-

servera vid måltiden ansågs vara viktigt när någon ny patient kom till avdelningen. Informan-

terna uppgav att personalen sitter med vid varje måltid. 

 

”… Personalen sitter med vid måltiderna…”  

(Informant 5) 

 

Kostanpassning 

Informanterna rapporterade att de anpassade kosten för patienter med dysfagi. Informanterna 

upplevde inte att det var något problem med att anpassa kosten efter patienten. De gjorde det 

själva men de kunde även överlåta detta till personalen som ansåg att de kände patienten bäst, 

och då kunde de få prova sig fram till vilken konsistens maten skulle ha. 

 

”… Och ibland kan de behöva lite förtjockningsmedel i dryck. Sen får man försöka anpassa 

kosten då…”  

(Informant 2) 

 

Anpassning av vården  

Enligt informanterna bedömde logopeden dysfagin och dess åtgärder och behandlingen anpas-

sades därefter samt en diskussion med patientens läkare fördes på det kommunala boendet om 

patientens sväljsvårigheter.  

När informanterna hade gjort ROAG och gjort eventuella åtgärder i munhålan och det fortfa-

rande återstod problem med att svälja, kontaktades logopeden. En del av informanterna ansåg 

att få kontakt med en logoped var enkelt medan andra ansåg att det var ytterst svårt och några 
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av informanterna nämnde att de saknade kontakten helt med logopeden. Själva utredningen hos 

logopeden ansågs ta lång tid eftersom logopeden hade många patienter. Det var logopeden som 

satte diagnosen dysfagi och sjuksköterskans uppgift blev att informera personalen hur och vad 

patienten skulle äta. 

 

”… det har faktiskt hänt att jag har ringt och rådfrågat dom…” 

(Informant 3) 

 

Informanterna nämnde att sittkomforten var oerhört viktig och att patienten inte bör ligga kvar 

i sängen när den intar sin måltid. 

 

”… Det är viktigt med en bra sittkomfort…” 

( Informant 2) 

 

Andra åtgärder var att när patienterna hade viktnedgång fick de näringsdryck och de använde 

sig av vätskelistor. Personalen noterade vad den enskilda patienten åt under dygnet och bero-

ende på hur mycket mat patienten fick i sig vidtogs åtgärder efter det. 

 

Handledning av personal  

Informanterna uppgav att de undervisade, hade handledning och informerade personalen om 

dysfagi. Ibland visade informanten praktiskt hur personalen skulle mata, gav dem enkla tips 

och lotsade dem. 

 

”… Jag ger undervisning till personalen omedvetet man gör det på ren rutin… Jag är med och 

visar hur de ska äta, alltså hjälper dom… lotsar dom…”  

(Informant 3) 

 

Informanterna ansåg att ordinarie personal hade bra kunskaper om dysfagi.  

 

”… Personalen här är duktiga på att observera patienterna… de kan… Och det visar sig i att 

de inte får lunginflammation så ofta… det är sällan… det är resultatet…” 

 (Informant 1) 
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Det upplevdes av informanterna att det var svårt att nå fram till vikarierna som arbetade när det 

gällde vedertagna åtgärder för patienter med dysfagi.  

 

”… Alla är inte utbildade. Även om man har ett problem och försöker lösa det genom t.ex. 

kolsyrat vatten eftersom det stimulerar sväljningen. Så kommer det en vikarie nästa dag och 

vet ingenting…” 

 (Informant 4) 

 

Teamträffarna hade betydelse för planering av vården  

På teamträffarna medverkade sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, personal och enhets-

chef, och där diskuterades bl.a. viktnedgång samt munhälsobedömningen ROAG och lämpliga 

åtgärder gjordes tillsammans.  

 

”… åtgärderna tas upp i teamet efter varje bedömning ifall det finns risker…” 

 (Informant 3) 

 

Informanterna nämnde att livskvalitén förbättrades hos patienten som hade fått en sväljbedöm-

ning gjord och när de ansåg att rätt åtgärder hade satts in. 

 

”… förbättrar livskvalitén hos patienten när man fått en bedömning gjord så att rätt åtgärder 

sätts in…” 

(Informant 5) 

 

Informanterna ansåg det vara viktigt att få ha smakupplevelser kvar även om patienten hade en 

sond. Att då kanske bara få suga på en glass upplevdes av informanten vara viktigt. 

 

”… Att få äta så mycket som möjligt per os är viktigt för smakupplevelsens skull…” 

 (Informant 2) 

 

Informanterna beskrev en positivitet med vidtagna åtgärder för patienter med dysfagi.  

 

”… Det positiva är att man gör nytta med åtgärder…” 

 (Informant 5) 
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Brist på kunskap och sväljbedömningsinstrument 

Informanterna visste hur de skulle göra egna sväljbedömningar men de saknade 

sväljbedömningsinstrument, manualer och checklistor i kommunerna som de kunde använda 

sig av. Informanterna hade aldrig hört talas om det fanns bedömningsinstrument för 

sväljsvårigheter.  

 

”… Men det farligaste är ju dom här som äter men som inte hostar. Dom får lunginflammation 

och då förstår man att de har svårt att svälja…” 

(Informant 4) 

 

En av informanterna hade gjort en sväljbedömning och använt sig av ett bedömningsinstrument, 

det hade denne fått av logopeden till en av sina patienter som haft sond och åter skulle få börja 

äta igen per os. 

 

”… Visste inte att det finns bedömningsinstrument för sväljsvårigheter …” 

 (Informant 3) 

 

”… Vi har inget bedömningsinstrument mer än ROAG… nä det tror jag inte… inte vad jag har 

sett. Finns det fler? Det visste jag inte!”  

(Informant 5) 

 

Informanterna ansåg att de hade brist på tid att göra sväljbedömningar i den utsträckningen de 

önskade, de saknade kunskaper och material för bedömningar.  

Stöd önskades med specialkompetens för patienter med dysfagi dit sjuksköterskor kunde vända 

sig med frågor och funderingar eller bara få rådgivning. Detta efterlystes av informanterna.  
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Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskornas beskrivning av sväljbedömningar hos 

äldre personer med misstänkt dysfagi i kommunal hälso- och sjukvård. Resultatet visade att 

sjuksköterskorna observerade symptomen hos patienter med misstänkt dysfagi. Några sjukskö-

terskor prioriterade att närvara vid patienternas måltider för att observera och andra ansåg att 

personalen hade dessa färdigheter. Sjuksköterskorna använde Revised Oral Assessment Guide 

(ROAG) för att göra en inspektion av munhålan, oavsett om de hade misstänkt dysfagi eller 

inte. Första åtgärden mot misstänkt dysfagi var att anpassa kost och dryck, och därefter en kon-

takt med en logoped. I studien beskrev sjuksköterskorna att de gav information och praktisk 

vägledning till personalen. Teamträffarna uppfattades som positivt eftersom det gemensamt 

gjordes åtgärder för de patienterna med misstänkt dysfagi. Sjuksköterskorna saknade kunskaper 

att göra sväljbedömningar med hjälp av bedömningsinstrument. Sjuksköterskorna önskade 

komma i kontakt med någon som hade särskild kompetens för patienter med dysfagi. 

 

Resultatdiskussion 

Resultaten från denna studie visade att sjuksköterskorna observerade symptomen hos patienter 

med misstänkt dysfagi. Sjuksköterskor prioriterade att närvara vid patienternas måltider för att 

observera och andra ansåg att personalen hade dessa färdigheter. ROAG användes för att göra 

en bedömning av munhålan oavsett om patienten hade misstänkt dysfagi eller inte. Sjukskö-

terskorna anpassade dryck och kost. De gav information och praktisk vägledning till persona-

len. Sjuksköterskorna saknade kunskaper att göra sväljbedömningar med hjälp av bedömnings-

instrument eftersom det var en brist. 

Endast en sjuksköterska i denna studie hade gjort en egen sväljbedömning med hjälp av ett 

bedömningsinstrument som sjuksköterskan hade fått av en logoped. Övriga sjuksköterskor hade 

ingen vetskap över att det finns färdiga sväljbedömningsinstrument. Sjuksköterskorna i studien 

gjorde däremot observationer på patienterna. Mer kunskap behövs för sjuksköterskor som ar-

betar i kommunal hälso- och sjukvård angående sväljbedömningar samt hantering av bedöm-

ningsinstrument. Observationerna bestod i harklingar, hosta, hur patienterna tuggade samt 

sväljreflexen som Eisenstadt (2010) skriver om i sin studie. Även symtom som viktminskning 

observerades (Lancaster, 2015) och långa måltider (Dalton, 2011). Sjuksköterskorna i denna 

studie hade identifierat ett problem, men de gjorde ingen screening av de misstänkta patienterna 

med sväljsvårigheterna, som enligt Lancaster (2015) i sin studie anser behöver göras för att 
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tidigt upptäcka dysfagi.  Sjuksköterskan bör göra screeningar för att bland annat minska aspi-

rationsrisken. 

Sjuksköterskorna i studien gjorde däremot munhälsobedömningar med hjälp av ROAG som är 

en del av ett kvalitetsregister som heter Senior Alert. Dessa munhälsobedömningar gjordes oav-

sett misstanke om sväljsvårigheter eller inte. Men då måste det återkopplas vidare till läkare 

och logoped. Sjuksköterskorna beskrev kontakten med både dietist och logoped olika, det var 

allt från en bra till en dålig kontakt. Enligt Faxen (2011) ska omvårdnadsansvarig sjuksköterska 

(OAS) kontakta dietist när OAS upptäcker malnutrition hos en patient. Alla sjuksköterskor i 

studien rapporterade malnutrition till ansvarig läkare, vilket Dalton, Caples och Marsh, 

(2011)beskrev som ett tecken på dysfagi. I teamarbetet borde läkaren vara närvarande för att 

tidigt upptäcka malnutrition. 

Informanterna var ibland närvarande runt patientens måltider, och nämnde att det var en brist 

på tid men prioriterade ändå detta. De nämnde också att personalen hade kännedom om vilka 

patienter som hade sväljproblem och därmed litade de på personalens kunskaper. Alla sjukskö-

terskor gjorde observationer på patienterna men inte alltid under måltiderna. För att kunna göra 

en observation av en patients sväljfunktion bör sjuksköterskan närvara vid måltiderna vilket 

framkom även i Bonetti, Bagnasco, Aleo och Sassos (2013) och Ulrichs (2015) studier. Därför 

är det viktigt att prioritera att närvara vid patientens måltider. 

I denna studie nämnde sjuksköterskorna att de även bedömde ifall patienten hade en kognitiv 

svikt som t.ex. gör att de inte förstår att föra skeden till munnen. Vid Alzheimers sjukdom och 

demens ökar risken att få dysfagi (Eisenstadt, 2010). Det är viktigt att sjuksköterskan gör den 

bedömningen så att även personalen får kännedom om detta. Annars kan det resultera i malnut-

rition eftersom personalen kan uppfatta patienten mätt och inte förstår att patienten har en kog-

nitiv svikt. 

En åtgärd alla sjuksköterskor nämnde var konsistenanpassning av maten och att de använde sig 

av förtjockningsmedel i drycken.  På en del boenden var det sjuksköterskans uppgift och på en 

del andra boenden hade sjuksköterskan överlåtit den uppgiften till personalen eftersom de ansåg 

att de kände patienten bäst. Enligt Faxen (2011) ska dietisten bedöma vilken konsistens maten 

ska ha, men i denna studie var det sjuksköterskorna eller personalen som gjorde den tolkningen 

eftersom de ansåg att de hade den kunskapen själva. 

Sjuksköterskorna i studien ansåg att personalen var duktiga på dysfagi, detta överensstämmer 

inte med Kirkevold (2010) som menar att vårdpersonalen som arbetar på äldreboenden inte har 

tid eller tillräcklig kompetens att ge den hjälp som är nödvändig till patienterna. Personalen 
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ansågs vara duktiga just på grund av att de fick mycket handledning, undervisning och inform-

ation från sjuksköterskorna. Däremot beskrev sjuksköterskorna i denna studie att vikarierna inte 

hade så mycket kunskaper av dysfagi. Kirkevold (2010) beskriver att den personalen som inte 

vägleds av sjuksköterska kan använda olämpliga metoder och strategier inom omvårdnad.  

Att ha ett tvärprofessionellt arbetssätt med sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, perso-

nal och enhetschef, som sjuksköterskorna i studien hade på de kommunala boendena leder till 

minskad mortalitet bland de som lider av dysfagi (Eisenstadt, 2010) och att där identifiera och 

lägga upp en individuell plan hur dysfagin ska underlättas för varje enskild patient. Det är vik-

tigt att alla yrkeskategorier är närvarande vid teamträffarna eftersom det är enhetschefen som 

bär ansvaret att åtgärderna följs av personalen.  

I denna studie beskrev sjuksköterskorna att de ansåg att sittkomforten var viktig för att kunna 

inta sin måltid ordentligt, detta bygger på studier från Hughes (2011). Det finns skillnader i 

sväljrelaterade muskler beroende på ifall patienten ligger eller sitter upp. Att sitta uppe minskar 

muskeltonusen och hindrar aspiration.  

Sjuksköterskorna i denna studie beskrev att de med dysfagi upplever att de inte vill sitta till-

sammans med andra och inta sin måltid eftersom de själva inser att de inte kan inta sina måltider 

som de övriga patienterna utan dysfagi. Sjuksköterskorna beskrev att några patienter med dys-

fagi satt inne på sina rum och intog sina måltider på grund av att sväljproblemen medförde ett 

lidande, då de upplevde att andra patienter reagerade negativt. Att ha sväljsvårigheter är ett stort 

lidande för patienten. Enligt Katie Eriksson (1994) beskrivs lidandet som ont och negativt. Att 

inte kunna äta sina måltider utan att hosta, harkla och dregla eller få ont av att svälja sin mat 

anses som ett lidande. Att behöva gå ner i vikt eller att få aspirations-pneumoni för sina svälj-

svårigheter är sjukdomslidande p.g.a. en specifik sjukdom. Sjuksköterskans uppgift är att ge 

patienten bästa möjligheter till en värdig måltid med t.ex. anpassad kost samt stöd och tröst. 

 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes i detta fall av en kvalitativ innehållsanalys vilket kändes mest lämplig för 

att öka en studies trovärdighet enligt Graneheim & Lundman (2004). En manifest innehållsa-

nalys innebär att analysera vad texten säger och sedan dela in texten olika kategorier, medan i 

den latenta analyserar och tolkas textens innebörd. Det blir någon form av tolkning av texten, 

men den kan bli mer eller mindre djup. Likheter och skillnader samlas i subkategorier och som 

sedan bildar kategorier och belyser studiens syfte. För att få svar på trovärdigheten inom den 

kvalitativa innehållsanalysen används begrepp som överförbarhet, tillförlitlighet och giltighet 

(Graneheim & Lundman, 2004).  
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Fem sjuksköterskor intervjuades med varierande ålder, kön och erfarenhet, två män och tre 

kvinnor. Överförbarhet innebär en grundlig redogörelse för deltagare, urval, datainsamling, 

analys och de omständigheter som utgör studiens sammanhang och det har eftersträvats att be-

skriva detta så detaljerat som möjligt (Graneheim & Lundman, 2004). Trovärdigheten ökar med 

tanke på att inklusionkriterierna bestod av sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård 

och dessa valdes för att de hade den erfarenheten och var så olika som möjligt för att få bredd 

på svaren. Författaren anser att inklusionkriterierna var relevanta utifrån studiens syfte. 

Fler intervjuer hade eventuellt kunna belysa fler beskrivningar på sväljbedömningar och upp-

levelser av dessa bedömningar inom kommunal hälso- och sjukvård, vilket skulle förstärkt stu-

diens tillförlitlighet. Fler intervjufrågor hade kunnat göras och de som fanns hade kunnat om-

formuleras och då kanske resultatet hade blivit ett annat, men det är inte troligt. Resultatet till-

förlitlighet stärks över en noggrann beskrivning av analysarbetet.  Analysmaterialet har vid flera 

tillfällen diskuterats med handledare.  

Samtliga intervjuer genomfördes på respektive arbetsplats samt under deras arbetspass. Detta 

kan innebära att de känt sig stressade och att samtalet inte blivit helt avslappnat. Risk fanns att 

samtalet kunde beröra ämnen som inte hade med syftet att göra eftersom författaren var en 

oerfaren intervjuare. Detta uppfattades senare inte som ett problem. Vid något tillfälle märkte 

författaren att det fanns vissa oklarheter i intervjumaterialet som kunde ha tydliggjorts under 

intervjun, men det bedöms inte ha påverkat resultatets kategorier. 

Då författaren är verksam inom kommunal hälso- och sjukvård kan dennes förståelse ha inver-

kat på resultatet. Sannolikheten att detta ska ha påverkat det slutgiltiga resultatet känns dock 

liten. Deltagarnas känslor och upplevelser kan även ha misstolkats. För att öka studiens trovär-

dighet har citat använts för att presentationen av resultatet ska förstärkas. Passande citat från 

intervjuerna ger också läsaren möjlighet att bedöma giltigheten och få ett rikt och kraftfullt 

resultat (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Slutsats 

Att göra en bedömning av munhålan och sväljning är viktigt, samt att göra ROAG hos alla 

patienterna oavsett om de hade misstanke om dysfagi eller inte för att minska risk för malnut-

rition och för att undvika aspirationspneumoni. I det dagliga arbetet kunde fler yrkesgrupper 

finnas med såsom läkaren och dietisten som kunde bidraga med sin kompetens för att bedöma 

och se möjligheter till anpassning av vården. Sjuksköterskans närvaro kunde här också vara den 

som vägleder personalen så att inte olämpliga metoder används. För att kunna göra en obser-

vation av en patients sväljfunktion bör sjuksköterskan närvara vid måltiderna och är därför är 



 
 

18 
 

det viktigt att prioritera att närvara vid patientens måltider.  Sjuksköterskorna i denna studie 

hade identifierat ett problem, men de gjorde ingen screening av de misstänkta patienterna med 

sväljsvårigheterna. Mer kunskap behövs för sjuksköterskor som arbetar i kommunal hälso- och 

sjukvård angående sväljbedömningar samt hanteringen av ett bedömningsinstrument. 

 

Framtida forskning 

Fortsatt forskning av hur sjuksköterskor gör sväljbedömningar med hjälp av bedömningsinstru-

ment är önskvärt att utföra för de som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård. Det finns 

behov av mer evidensbaserad kunskap till sjuksköterskor angående dysfagi på grund av att 

många äldre lider av det. Det som framkommit i tidigare forskning är hur logopeder gör svälj-

bedömningar men däremot inte, hur sjuksköterskorna gör dessa. 

 

Klinisk betydelse och samhällsnytta 

Oavsett vilken diagnos patienten har finns ett stort behov av en sväljbedömning, då det har stor 

betydelse för patientens återhämtning och överlevande samt kan ge ökad livskvalité. 

Sjuksköterskan har en avgörande roll när det gäller att kartlägga en patients nutrition. Vid mal-

nutrition som är ett tecken på dysfagi bör en screening göras detta för att den drabbade ska få 

en bra livskvalité. Det är inte många studier gjorda om sjuksköterskorna gör några sväljbedöm-

ningar i kommunerna. Det som framkommit är att logopeder utför sväljbedömningar endast på 

sjukhus. Det saknas både praktiska och teoretiska kunskaper om sväljbedömningsinstrument 

och hur de används i kommunal hälso- och sjukvård. Bättre kunskaper redan i grundutbild-

ningen men även fortlöpande utbildning om dysfagi vore önskvärt. 
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Information om genomförande av deltagande i en intervjustudie till att studera sjukskö-

terskornas beskrivning av sväljningsbedömning hos äldre personer med misstänkt dys-

fagi inom kommunal hälso- och sjukvård. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. Syftet med studien är att studera 

sjuksköterskornas beskrivning av sväljningsbedömningar hos äldre personer med misstänkt 

dysfagi inom kommunal hälso- och sjukvård. 

Dysfagi är en viktig men relativt ouppmärksammad komplikation till en lång rad olika 

sjukdomstillstånd.  

Deltagare är fem sjuksköterskor som arbetar på särskilt boende i Västmanlands län i mellan 

Sverige, vilket innebär deltagande av en sjuksköterska från ett samhällsgeografiskt område, 

oberoende kön och ålder och som arbetar på särskilt boende. Sjuksköterskorna bör ha arbetat 

minst tre år för att ha en yrkesvana och behöver inte ha någon vidareutbildning. Intervjun 

kommer att ta ca 30-45 minuter att besvara och de kommer att göras under din arbetstid. Studien 

kommer att presenteras i form av ett examensarbete vid Högskolan Dalarna. 

Intervjuerna kommer inte att innehålla uppgifter eller frågor om enskilda patienters identitet. 

Resultatet kommer att sammanställas på så sätt att ingen identitet hos patient eller 

sjuksköterskas arbetsplats och ort kommer att finnas. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. 

Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  Ytterligare upplysningar 

lämnas av nedanstående ansvariga 

Med vänlig hälsning 

 

………………………………………………. 

Leg sjuksköterska, student Jaana Välilä   jaajoh@gmail.com.  Tel.070-303 56 46 

 

 

……………………………………………. 

Handledare, Ingrid From   ifr@du.se.  Tel. 023-778 48 
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Information om genomförande av deltagande i en intervjustudie till att studera sjukskö-

terskornas beskrivning av sväljningsbedömning hos äldre personer med misstänkt dys-

fagi inom kommunal hälso- och sjukvård. 

Du tillfrågas härmed om tillåtelse att få genomföra denna studie på din enhet. Syftet med studien 

är att studera sjuksköterskornas beskrivning av sväljningsbedömningar hos äldre personer med 

misstänkt dysfagi inom kommunal hälso- och sjukvård.  

Dysfagi är en viktig men relativt ouppmärksammad komplikation till en lång rad olika 

sjukdomstillstånd.  

Studien innebär att intervjuer utförs med sjuksköterskor som arbetar med sväljbedömningar.  

Inklusionskriterier är fem sjuksköterskor som arbetar på särskilt boende i Västmanlands län i 

mellan Sverige, vilket innebär en sjuksköterska från ett samhällsgeografiskt område, oberoende 

kön och ålder och som arbetar på särskilt boende. Sjuksköterskorna bör ha arbetat minst tre år 

för att ha en yrkesvana och behöver inte ha någon vidareutbildning. Att studien får genomföras 

önskas du ge information till sjuksköterskor skriftligt och muntligt samt överlämna svarsbrev. 

Sjuksköterskorna mailar intresse för deltagande via mail samt överlämnar skriftligt svarsbrev i 

samband med intervjutillfället. Sjuksköterskorna ombeds fylla i samtyckesblanketten. 

Intervjuerna kommer inte att innehålla uppgifter eller frågor om enskilda patienters identitet. 

Resultatet kommer att sammanställas på så sätt att ingen identitet hos patient eller 

sjuksköterskas arbetsplats och ort kommer att finnas. Deltagandet är helt frivilligt och kan när 

som helst avbrytas utan att några skäl behöver anges. Om Du känner dig tveksam till att studien 

genomförs är jag tacksam för besked om detta. Intervjun tar ca 30-45 minuter. Har Du 

ytterligare frågor rörande intervjuerna är Du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 

Med vänlig hälsning 

Leg sjuksköterska, student Jaana Välilä.  jaajoh@gmail.com  Tel.070-303 56 46 

………………………………………………… 

 

Handledare, Ingrid From ifr@du.se  Tel. 023-77848 

……………………………………………………… 
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Bilaga 1                         

Tabell 1  

Observationer av symtom  

 

– Observerar kognitiv svik 

– Observerar hur patienterna sväljer och om de 

har svälj- och tuggsvårigheter 

– Observerar om det tar lång tid att inta måltiden 

– Aspirationssymtom 

– Observerar sväljreflexen 

– Ifall rapporten från sjukhuset säger att patienten 

tidigare haft sväljproblem observeras problemen 

– Studerar tidigare diagnoser 

En praktisk bedömning  

 

– Bedömer nya patienter 

– Gör en bedömning hos patienter med 

lillhjärnstumörer och blödningar 

– Gör inga sväljbedömningar 

– Utför sväljbedömning med dryck 

– Gör en ROAG 

– Tittar i munhålan 

– Söker orsaker till sväljsvårigheter i munhålan 

Närvaro vid måltiderna  – Närvarar ibland vid måltider 

– Prioriterar att närvara vid måltider 

– Matar patient vid måltid 

– Personal deltar vid måltid istället för 

sjuksköterska 

Kostanpassning – Anpassar kosten och drycken 

– Sjuksköterskan anpassar kosten efter samråd med 

personalen 

Anpassning av vården – Behandlingen anpassas efter graden av 

sväljsvårighet 

– Sjuksköterskan anser att sittkomforten är viktig 

– Kontakt med dietist inte optimal 
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– Kontaktar logoped vid misstanke om 

sväljproblematik 

– Saknar kontakt med logoped 

– Lång väntetid för logopedkontakt 

– Bra kontakt med logoped och kan rådfråga 

– Sjuksköterskan meddelar läkare om patienten 

har sväljsvårigheter 

– Ringer och ev. rådfrågar tandläkare 

– Sväljbedömningen avgör om problemen är lätta 

eller svåra 

 

Handledning av personal – Handleder och undervisar till personalen både 

praktiskt och rutinmässigt 

– Informerar och undervisar personalen 

– Information från sjuksköterska till personalen 

leder till att personalen kan avgöra om patienten 

har sväljproblematik 

– Sjuksköterskan förlitar sig till personalens 

kunskaper eftersom de arbetar patientnära 

Teamträffarna hade betydelse för planering av 

vården  

 

– Positivt med teamträffar 

– Sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, 

enhetschef och personal närvarande 

– Vidtar åtgärder tillsammans 

– Är nöjd med sina åtgärder 

– Sjuksköterskans arbete ökar och förbättrar 

livskvalitén hos patient 

– Att få smakupplevelse är livskvalité för patient 

Brist på kunskap och bedömningsinstrument – Saknar bedömningsinstrument 

– Saknar kunskaper i att utföra sväljbedömning 

med hjälp av bedömningsinstrument 
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Samtyckesblankett 

 

Jag har tagit del av informationen samt villkoren gällande studien:  

"Sjuksköterskors beskrivning av sväljbedömningar hos äldre personer med misstänkt dysfagi 

inom kommunal hälso- och sjukvård" 

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad samt att intervjun spelas in. 

 

Underskrift av deltagande sjuksköterska 

 

Ort och datum                                                        Underskrift 

 

 

 

______________________________           _______________________________ 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

        ________________________________ 
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Frågor till sjuksköterskor som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård 

 

1) Beskriv hur du gör en sväljbedömning på dina patienter där du misstänker dysfagi? 

Berätta mer. 

 

2)  Vilka kriterier på patienter har du när du ska göra en sväljbedömning? Närvarar du vid 

dina patienters måltider? Varför då? 

 

3) Vilket bedömningsinstrument använder du dig av då, och varför just detta 

bedömningsinstrument? Hur tänkte du då? 

 

4) Ser du några positiva/negativa saker med dessa bedömningar? Vilka i så fall, berätta. 

 

5) Vilka åtgärder sätter du in för att underlätta dysfagi för patienten? Berätta mer. 

 

6) Är du nöjd över tillvägagångssättet ni arbetar på? Berätta både fördelar och nackdelar.  
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Bilaga 4 
 
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  
 

Projekttitel: Sjuksköterskornas beskrivning av sväljbedömningar hos äldre personer med miss-
tänkt dysfagi inom kommunal hälso- och sjukvård 
Student/studenter: Jaana Välilä 
Handledare:  Ingrid From    

Ja Tveksamt Nej 

 
1 
 

 
Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. inne-
håller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv för-
måga, personer med psykiska funktionshinder samt personer i 
beroendeställning i förhållande till den som utför studien (ex. 
på personer i beroendeställning är patienter och elever)?  
 

   
 
 
    X 

 
2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer 
att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få 
full information om undersökningen och/eller möjlighet att av-
säga sig ett deltagande)?   
 

   
 
    X 

 
3 
 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?  
  

   
    X 

 
4 
 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt el-
ler psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 
 

   
 
    X 

 
5 
 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 
 

   
 
   X 

 
6 
 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i el-
ler är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)?  
 
Med känsliga personuppgifter avses, enligt Personuppgiftsla-
gen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller sexualliv, etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse 
samt medlemskap i fackförening 
 

   
 
 
 
 
   X 

 
7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser lagöverträ-
delser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessu-
ella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden, och 
som ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel 
ett register)? 
  

   
 
 
   X 

 
              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23  
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