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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att göra en litteraturstudie vilken beskriver hur sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder förebygger komplikationer vilka kan uppstå vid måltidssituationer 

för patienter drabbade av dysfagi till följd av stroke. Studien genomfördes som 

litteraturstudie med beskrivande design, 12 vetenskapliga artiklar granskades och 

sammanställdes under tre huvudrubriker; Åtgärder för att förebygga 

aspirationspneumoni, Nutritionsstöd samt Kvalitetsgranskning av artiklar. 

Resultatet visade att många av sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder kunde minska 

risken att patienter med dysfagi drabbas av aspirationspneumoni. Det framkom en rad 

olika kompensationsstrategier och åtgärder sjuksköterskan kunde bidra med, bland 

annat intensiv munhygien samt stimulering av tunga och mun med is eller annat kallt 

föremål vilket stimulerar sväljreflexen. Andra åtgärder var rätt sittposition och anpassad 

konsistens på mat och vätska samt kosttillskott. Resultatet i föreliggande studie visade 

att utbildning inom förebyggande omvårdnadsåtgärder var nödvändiga för att rätt 

matningsteknik användes och att kostrekommendationer följdes, samt att det fanns ett 

lämpligt instrument för sjuksköterskans kompetens vid screening av dysfagi. Vidare 

påvisade resultatet att emotionellt stöd från sjuksköterskan var viktigt vid 

måltidssituationer. Slutsatsen var att kunskap om sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 

vid måltidssituationen leder till färre komplikationer hos patienter med dysfagi. 

 

Nyckelord: Sjuksköterska, Dysfagi, Stroke, Omvårdnad 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Abstract 

 

The aim of this study was to conduct a literature review that describes how nurses care 

measures can help prevent complications that can occur at mealtime situations for 

patients suffering from dysphagia following stroke. The study was conducted as a 

literature review with descriptive design, 12 scientific articles were reviewed and 

summarized under three main headings: Measures to prevent aspiration pneumonia, 

Nutrition Support and Quality review of articles. 

The results demonstrate that many of the nurses care strategies decreased the risk of 

patients with dysphagia experience aspiration pneumonia. It was found a series of 

compensation strategies and interventions nurses could contribute, including intensive 

oral hygiene as well as stimulation of the tongue and mouth with ice or other cold 

objects which stimulate swallowing reflex. Other measures were correct sitting position 

and custom texture of food and fluid and dietary supplements. The results of the present 

study indicated that nurse training was necessary for proper feeding technique and the 

dietary recommendations were followed, it also demonstrated there was a suitable 

instrument for nursing skills in screening for dysphagia. Furthermore, the result 

indicated that emotional support from the nurse was important at mealtime situations. 

The conclusion was that knowledge about nursing care measures in eating habits 

resulting in fewer complications in patients with dysphagia. 

 

 

Keywords: Nurse, Dysphagia, Stroke, Nursing 
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Ordlista 

Här förklaras medicinska termer som förekommer i studien. 

 

Aspiration   Inandning 

Aspirera   Inandas 

Aspirationspneumoni Lunginflammation efter inandning av 

främmande material 

Dysfagi Svårighet att svälja 

Emboli Tilltäppning av ett blodkärl genom en propp 

Esofagus   Matstrupe 

Faryngeal   Vilket avser både näsa och svalg 

Fiberendoskopisk teknik  Kateterkikare för att se in i kroppshålor 

Larynxspegel Liten spegel till svalget 

Logoped Tal- eller röst terapeut 

Non Per Os (NPO) Inget genom munnen 

Oral    Vilket avser munnen 

Peristaltik   Muskelsammandragningar 

Perkutan gastrostomi (PEG) En slang via huden till magsäcken för att 

tillföra föda. 

Pneumoni Lunginflammation 

Screening instrument Undersökningsinstrument 

Sond En smal plastslang som förs ned i magsäcken 

via näsa mun eller buk för att tillföra föda 

Takypné Ökad andningsfrekvens 

Trombos Bildning eller förekomst av blodpropp 

Videoflouroskopi Videofilmad röntgen 
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 

Stroke är en av västvärldens största folksjukdomar och drabbar varje år cirka 30 000 

människor i Sverige, mer än 80 % av de drabbade personerna är över 65 år 

(Socialstyrelsen 2005, Almås 2011). Stroke är ett samlingsnamn för symtom en patient 

påvisar när försörjningen av blod till olika delar av hjärnan inte fungerar. Försämrad 

blodförsörjning till hjärnan kan uppstå vid trombos, emboli eller att en artär i hjärnan 

plötsligt brister. Vid dessa tillfällen blir det plötslig funktionssvikt i hjärnan (Ericson & 

Ericson 2008). 

 

Att drabbas av en stroke kan innebära olika former av komplikationer och kan leda till 

funktionsnedsättningar (Almås 2011). En av de vanligaste komplikationerna är dysfagi 

vilket innebär svårigheter att svälja (Kristoffersen 2006, Almås 2011). Andra vanliga 

komplikationer vilka kan försvåra matsituationen är om förlamning uppstår i ena 

kroppshalvan vilket orsakar svårigheter med att sluta läpparna eller föra maten till 

munnen (Almås 2011).    

  

1.2 Dysfagi 

Hos de patienter drabbade av stroke får cirka 40 % svårigheter med att svälja, så kallad 

dysfagi. Dysfagi innebär förlamning i mun, tung och svalgmuskulatur eller vid 

sviktande nervfunktioner (Almås 2011). Dysfagi leder till svårigheter att tugga och 

svälja mat och dryck (Kristoffersen 2006, Almås 2011). I de flesta fall försvinner dessa 

problem efter några veckor men kan för en del kvarstå vilket innebär att den drabbade 

kan få svårigheter med en självständig livsföring (Almås 2011).  

 

1.3 Normal sväljprocess 

Den första fasen i sväljningsprocessen är syn och luktintryck. Denna fas förbereder 

kroppen för att ta emot den kommande maten och det blir en ökad salivavsöndring. 

Käken och läpparna sluter sig och tungan för den tuggade maten mot svalget. 

Faryngealfasen innebär att sväljreflexen startas. För att skydda luftvägarna avbryts nu 

andningen per automatik och gomseglet och struphuvudet höjs. Stämbanden sluter sig 

genom att struplocket och luftrörsingången sluter sig. Denna kontraktion pressar tuggan 

vidare. Den sista fasen i sväljprocessen är esofagealfasen. Överst i matstrupen börjar 
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peristaltiska vågrörelser föra tuggan mot magsäcken med hjälp av tyngdkraften (Almås 

2011). 

 

 
1.4 Diagnostisering av dysfagi 
 
En tidig diagnostisering och behandling är angeläget för att patienten skall återfå det 

mesta möjliga av sin funktion samt för att förhindra komplikationer. Det krävs 

erfarenhet och kunskap från de personer vilka deltar i patientens omvårdnad för att ha 

möjlighet att förebygga aspirationspneumoni och kunna säkerställa ett tillfredställande 

näringsintag. För att kunna förebygga komplikationer är det av största vikt att ta reda på 

svårighetsgraden av svalgproblemet (Kristoffersen 2006, Almås 2011).  

 

Sväljtest med vatten är en av de undersökningar vilka utförs på patienten för att bedöma 

patientens sväljförmåga (Terént 2007).  

Westergren (2006) tog i sin studie upp olika beprövade screeninginstrument vilka 

bedömde drabbade patienters förmåga att äta själv. Enligt deras studie var bedside 

swallowing assessment (SSA) det mest trovärdiga instrumentet. Denna test innefattade 

en generell bedömning såsom medvetandegrad, kroppshållning, medveten hostning, röst 

kvalitet och hur bra patienten kunde svälja saliv samt bedömning om patienten kunde 

svälja vatten. Cichero et al. (2008) tog i sin studie upp ett annat bedömningsinstrument 

som benämns RBWH dysphagia screening tool. Instrumentet kunde användas av 

sjuksköterskan för att på ett tidigt stadium upptäcka sväljsvårigheter hos den drabbade 

patienten (Cichero et al. 2008). 

 

Även om det fanns flera instrument tillgängliga saknades det ett instrument vilket möter 

väsentlig screenings kriterium såsom hög känslighet, hög reabilitet, snabb 

administration och minimal utbildning för pålitlig användning (Edmiaston et al. 2009).  

 
 
1.5 Komplikationer vid dysfagi 

 
Komplikationer vilka leder till ätsvårigheter kan orsaka undernäring, uttorkning, 

aspiration, kvävning och död. Förmågan att kunna äta varierar mellan patienter och 

måste utredas individuellt (Larsson & Rundgren 2010). Om patienten inte har kontroll 

över sin sväljfunktion kan detta leda till att mat och vätska hamnar i lungorna och 

därigenom utveckla en aspirationspneumoni (Almås 2011). Strokedrabbade patienter 
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med dysfagi hade cirka sju gånger större risk att utveckla pneumoni enligt Edmiaston et 

al. 2009). Det fanns ett klart samband mellan dysfagi och undernäring och patienter som 

drabbas av pneumoni och död (Edmiaston et al. 2009). 

 

Poels et al. (2006) påvisade att undernäring var vanligt förekommande bland patienter 

med stroke, cirka en tredjedel av en grupp patienter vilka undersöktes i studien led av 

undernäring till följd av sina sväljsvårigheter, detta bidrog till längre rehabilitering och 

längre sjukhusvistelser (Poels et al. 2006). En viktig roll för patienter med stroke är 

omvårdnaden då delar av autonomin och den personliga integriteten kan riskeras att gå 

förlorad under en kortare eller längre tid. Är patientens egna resurser bristfälliga, 

exempelvis om patienten har en försämrad sväljförmåga, måste de ges möjlighet att få 

dessa kompenserade av vårdpersonal (Larsson & Rundgren 2010). 

 

Sjuksköterskan måste observera patienten för att upptäcka om patienten drabbats av 

komplikationer till följd av dysfagi (Kristoffersen et al. 2006). Takypné var enligt 

Eisenstadt (2010) ett tidigt tecken på aspirationspneumoni följt av hosta, andnöd och 

onormala andningsljud (Eisenstadt 2010). Även feber kunde vara ett symtom på att 

patienten ådragit sig en aspiationspneumoni eller viktnedgång vilket kan tyda på 

undernäring till följd av försämrat matintag (Almås 2011).        

 
 
1.6 Behandling och åtgärder 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer omfattar verksamhet, behandling och rehabilitering. 

Enligt dessa riktlinjer ska den svenska sjukvården erbjuda god vård och effektiva 

behandlingar. (Socialstyrelsen 2005).  

 

För att kunna ge en god omvårdnad till patienter med dysfagi bör sjuksköterskan ha 

kunskap om patientens ätbeteende och munhålans kondition för att kunna tillgodose 

patientens behov, identifiera problemen och vidta lämpliga åtgärder (Alfengård & 

Klevsgård 2005). 

 

Det finns olika tekniker och träningsmetoder sjuksköterskan kan använda sig av för att 

hjälpa patienten. Träningsprogrammen måste anpassas för den enskilde individen samt 

att logoped och sjukgymnast kopplas in. En del i det individanpassade 
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träningsprogrammet är kartläggning av tidigare matvanor för att kunna ta del av 

patientens tidigare ätbeteende (Almås 2011). 

 

För att underlätta näringsintaget för en patient drabbad av dysfagi kan sjuksköterskan se 

till att patienten sitter i en upprätt och stabil position, se till att munhålan är ren och fri 

från matrester och att lösa tandproteser sitter där de ska enligt Larsson och Rundgren 

(2010). Att ge patienten en isbit att suga på innan maten kan stimulera 

sväljningsreflexen (Larsson & Rundgren 2010). Om problemen med att svälja blir 

alltför stora kan sondmatning övervägas, en sond via mun eller näsa sätts då in. Även en 

sond via bukväggen kan opereras in, perkutan gastrostomi (PEG), så att patienten på så 

sätt kan få tillfredsställande näringsintag (Terént 2007). För att få en god 

näringstillförsel bör sjuksköterskan ta kontakt och sammarbeta med en dietist vilken kan 

ge råd om korrekt sittställning, tillagning, servering och lämplig sondmat till 

sondmatningen (Larsson & Rundgren 2010).   

 

 
1.7 Problemformulering 

Dysfagi är en komplikation vid stroke och drabbar mellan 22-70 % i det akuta skedet. 

Procenten varierar beroende på vilken metod som använts vid screening av patienten 

(Terré & Mearin 2006). Enligt Westergren (2006), Terent (2007), Cichero et al. (2008) 

och Edmiaston et al. (2009) finns en rad olika beprövade screeninginstrument för hur 

man på bästa sätt ska kunna fastställa om patienten har drabbats av dysfagi till följd av 

stroke (Westergren 2006, Terent 2007, Cichero et al. 2008 & Edmiaston et al. 2009). 

Patienter med dysfagi påträffas på olika vårdavdelningar, och det kan leda till 

komplikationer exempelvis aspirationspneumoni och undernäring. 

Allmänsjuksköterskan behöver kunskap och inblick om hur omvårdnad på bästa sätt kan 

ges för att undvika att patienten drabbas av komplikationer.  

 

1.8 Syfte 

Syftet med studien var att belysa och sammanställa forskning som beskriver hur 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder kan förebygga komplikationer vilka kan uppstå 

vid måltidssituationer för patienter som drabbats av dysfagi till följd av stroke samt att 

granska den vetenskapliga kvalitén utifrån undersökningsgrupp och urval. 
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1.9 Frågeställningar:      

• Hur kan sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder minska risken för att patienter 

med dysfagi ska drabbas av aspirationspneumoni? 

• Hur är den vetenskapliga kvaliteten på valda artiklar? 

 

 

2 Metod 

 

2.1 Design  

För att besvara frågeställningen och uppfylla syftet har författarna gjort en 

litteraturstudie med beskrivande design (Polit & Beck 2008). 

 

 

2.2 Databaser 

Litteratursökningen har gjorts i Pub Med och Cinahl samt Vård i Norden. För att få 

korrekta MeSH termer har Karolinska institutets MeSH-databas använts som verktyg.  

 

 

2.3 Sökord och sökstrategi 

Sökningen i PubMed påbörjades med en bred sökning med sökorden dysphagia, stroke, 

diet, nursing, food, nutrition, nurse, feedingtube, eating difficulties och 

videoflouroscopy. I den breda sökningen framkom en stor mängd träffar, på grund av 

detta valde författarna att smalna in sökningen genom att kombinera de olika MeSH 

termerna.  

 

Sökningen i Cinahl påbörjades med en bred sökning med samma sökord som i 

databasen PubMed, på grund av många träffar smalnades sökningen även där in genom 

att göra nya sökningar med dessa ord kombinerat. De relevanta artiklar författarna fann i 

databasen Cinahl hade redan funnits i sökningen i PubMed och redovisas därför inte. 

Författarna gjorde även en sökning i Vård i Norden och använde sökordet Stroke. 

I tabell 1 visas de kombinationer vilka ledde fram till relevanta artiklar. Sökningarna på 

enskilda ord redovisas inte då sökschemat blev långt och svårt att få en snabb överblick 

över.  
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Sammanlagt fann författarna 30 artiklar vilka efter en granskning av abstrakten tydde på 

att de skulle kunna användas i den kommande studien. Efter ytterligare granskning 

visade det sig att alla inte stämde överens med studiens syfte och frågeställning och 

exkluderades. De antal artiklar inkluderade i studien blev därmed 19 vetenskapliga 

artiklar varav 12 artiklar i resultatet och 7 i introduktionen. 

 

 

2.4 Tabell 1, Sökschema 

 Databas, sökord, träffar och antal valda källor 

Databaser Sökord Träffar Antal valda källor 
(exklusive dubbletter) 

Vård I Norden Stroke 48 1 

PubMed Dysphagia (MeSH)  AND diet (MeSH) 495 1 

PubMed Dysphagia (MeSH) AND diet (MeSH) AND nursing (MeSH) 36 1 

PubMed Dysphagia (MeSH) AND Stroke (MeSH) AND food (MeSH) 45 2 

PubMed  Stroke (MeSH) AND nutrition (MeSH) AND nurse (MeSH) 43 8 

PubMed Dysphagia (MeSH) AND Feeding tube (MeSH) AND Stroke 
(MeSH) 

51 1 

PubMed  Dysphagia (MeSH) AND Eating difficulties (MeSH) AND 
Stroke (MeSH) 

6 1 

PubMed Stroke (MeSH) AND Dysphagia (MeSH) AND 
Videoflouroscopy (MeSH) 

23 1 

PubMed Stroke (MeSH) AND Dysphagia (MeSH) AND Nursing 
(MeSH) 

56 2 

PubMed Stroke (MeSH) AND Dysphagia (MeSH) 505 1 

   Summa artiklar: 19 

 

 

2.5 Urvalskriterier 

Inklusionskriterierna för denna studie innefattar vetenskapliga artiklar skrivna på 

engelska eller svenska. I Cinahl användes begränsningarna peer rewived, linked full text 

och publiceringsår 2001 och framåt. I PubMed användes limits i form av: max 10 år, 

linkes to full text och engelska. I vård i norden använde författarna inga begränsningar. 

Författarna inkluderade både kvalitativa och kvantitativa studier, samt begränsade sig 

till artiklar skrivna om enbart dysfagi till följd av stroke. Artiklar baserade på dysfagi 

till följd av andra sjukdomar och medfödd dysfagi exkluderas på grund av att författarna 

valt att inrikta sig på dysfagi till följd av stroke. Författarna exkluderade även 

litteraturstudier då detta enligt Polit och Beck (2008) oftast är information från en 

andrahandskälla. 

 

2.6 Forskningsöverväganden 

Litteraturstudien bygger på tidigare publicerade artiklar där etiska övervägande redan 

var gjorda och därför behövs inte något tillstånd hos etiska kommittén sökas. Inga 
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artiklar vilka svarar på frågeställningen och syfte valdes bort av författarna (Forsberg & 

Wengström 2008). Inga artiklar uteslöts på grund av författarnas egna åsikter. 

 

2.7 Dataanalys 

De vetenskapliga artiklar vilka ingår i resultatet har samlats ihop, kvalitetsgranskats och 

sammanställts enligt Forsberg och Wengström (2008). 

Författarna till föreliggande studie påbörjade urvalet av litteratur med att läsa titlarna i 

träffarna, då titlarna stämde överens med studien så lästes abstrakten. Om dessa abstrakt 

syftade till att de kunde användas i studien togs de fram i fulltext och hela artikeln 

granskades av båda författarna var för sig ett flertal gånger. 

 

Analysen presenteras så att det är möjligt att följa granskningsprocessen. Den litteratur 

som använts för att få fram resultatet presenteras översiktligt i tabell 2 (Bilaga 1) för att 

sedan i resultatet redovisas i löpande text. I presentationen inkluderades författare, titel, 

publiceringsår, syfte, design, urval, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och 

dataanalys samt resultat (Forsberg & Wengström 2008). Författarna valde att redovisa 

resultatet under tre huvudrubriker: Åtgärder för att förebygga aspirationspneumoni, 

Nutritionsstöd samt Kvalitetsgranskning dessa fick sedan sammanlagt fyra 

underrubriker. 

 

 

3 Resultat 

 

Resultatet i studien presenteras under tre huvudrubriker; Åtgärder för att förebygga 

aspirationspneumoni, Nutritionsstöd samt kvalitetsgranskning av artiklar. Dessa 

huvudrubriker resulterade i totalt fem underrubriker. Resultatet presenteras i löpande 

text och redovisas i de underrubriker som framtagits. 

 

3.1 Åtgärder för att förebygga aspirationspneumoni 

 

3.1.1 Utbildning 

Patienter som fått dysfagi till följd av en akut stroke bedömdes i en studie av Huang et 

al. (2007) utifrån samband mellan matningsteknik och utbildad personal och om det har 

någon betydelse för uppkomsten av aspirationspneumoni. I studien ingick 96 patienter 
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uppdelade i två testgrupper. Den ena patientgruppen blev matad av en erfaren 

sjuksköterska tränad på att ge instruktioner i sväljteknik och den andra patientgruppen 

blev matad av en familjemedlem. En videofilm vilken innehöll generell omvårdnads 

information visades för anhöriga innan matningen ägde rum. Studien visade att de 

patienter vilka blev matade av en familjemedlem fick 33,3 % aspirationspneumoni och 

endast 6,3 % av patienterna vilka matades av en tränad och erfaren sjuksköterska.    

 

Rosenvinge och Starke (2005) undersökte i sin studie följsamheten, det vill säga hur bra 

personalen följde kost- och sväljrekommendationerna, för patienter med dysfagi och om 

utbildning av personalen kunde förbättra följsamheten. Logopeden förskriver 

rekommendationer angående kost för att minska risken för aspiration hos patienter med 

dysfagi. Fyra olika avdelningar på ett sjukhus observerades efter att 

kostrekommendationer för varje patient upprättats. Studien genomfördes i två 

omgångar, före och efter utbildning av personalen. Resultatet från den första delen av 

studien visade att följsamheten gällande kostrekommendationer på de fyra 

avdelningarna var relativt låg, 51,9 %. I den andra delen av studien fick 

sjuksköterskorna genomgå ett utbildningsprogram vilket resulterade i att följsamheten 

höjdes till 73,3 %.            

 

 

3.1.2 Bedömning av sväljsvårigheter 

Enligt Kumlien och Axelsson (2002) var en viktig del gällande maten att den var 

konsistensanpassad efter sväljförmåga. Trapl et al. (2007) presenterade i sin studie ett 

instrument vilket var enkelt att använda för sjuksköterskorna, instrumentet gjorde att det 

blev möjligt att bedöma patientens sväljsvårighet. Gugging swallowing screen (GUSS) 

är ett instrument framtaget för att bedöma aspirationsrisken hos patienter drabbade av 

akut stroke med dysfagi till följd. Bedömningsinstrumentet var enligt författaren lätt att 

hantera och kunde användas av sjuksköterskorna. 50 patienter uppdelade i två grupper 

ingick i studien och testet innehöll två delar. Instrumentet GUSS testades på patienterna 

inom 24 timmar efter strokens debut och därefter gjordes en bedömning med 

fiberendoskopisk teknik (FEES) för att fastställa validiteten på GUSS. Resultatet från 

GUSS jämfördes sedan med resultatet från FEES och det kunde då se en hög 

överensstämmelse mellan de båda bedömningsinstrumenten. Den första patientgruppen 

där testet utfördes i visade FEES resultat att 13 patienter var i riskzonen för aspiration 

jämfört med GUSS resultat vilket visade att 16 patienter var i riskzonen. I den andra 
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bedömningen indikerade 14 patienter på aspiration enligt FEES och 19 stycken i GUSS 

resultat.  

 

I en studie gjord av Marques et al. (2008) utvärderades 26 patienters sväljförmåga på 

två olika sätt, det första genom att använda Standardised Bedside Swallowing 

Assessment (SSA) för kost med flytande konsistens och ett liknande test utfördes fast 

med en pudding liknande konsistens istället för flytande. Deras resultat visade att av 26 

patienter klarade 19 patienter av att svälja kost vilket hade pudding konsistens utan att 

aspirera men bara sex patienter klarade av att svälja den flytande konsistensen. De 

patienter vilka misslyckades med att svälja pudding konsistensen klarade inte heller av 

att svälja den flytande konsistensen utan att aspirera.  

I en senare studie gjord av Diniz et al. (2009) jämfördes förekomsten av diagnostiserad 

aspiration då patienter provade att äta två olika konsistenser. Även där minskade 

aspirationen vid tjockare densitet. Studien av Diniz et al. (2009) vilken bestod av 61 

patienter vilka fick prova både flytande vätska och kost vilken hade en pudding 

liknande konsistens. 24 patienter drabbades av aspiration med den flytande vätskan och 

endast 3 patienter vilka fick mat med pudding liknande konsistens (Diniz et al. 2009). 

Ännu en studie Karagiannis et al. (2011) undersökte risken med att inta vatten hos 

patienter vilka blivit förskrivna pudding konsistens. Där jämfördes två grupper där ena 

gruppen (studiegruppen) fick tillgång till vatten i fem dagar och den andra gruppen 

(kontrollgruppen) fick fortsätta med sin förskrivna kost. I studiegruppen utvecklade sex 

av 42 patienter komplikationer till följd av aspiration där tre av dem diagnostiserades 

med aspirationspneumoni jämfört med kontrollgruppen där ingen drabbades. Resultatet 

av studien indikerar därmed att risken för att drabbas av lungkomplikationer signifikant 

ökade hos patienter som får tillgång till flytande vätska (Karagiannis et al. 2011).  

 

 

3.2 Nutritionsstöd 

 

3.2.1 Stöd vid matsituationer 

Kumlien och Axelsson (2002) studerade i sin studie födointag, matningsteknik och 

nutrition bland strokepatienter vilka bott högst ett år på äldreboenden. I studien 

intervjuades sjuksköterskor om patienternas kostsituation och nutritionsstatus och de 

studerade även patienternas journaler för att få en klarare bild av hur deras 

måltidssituationer efter en stroke såg ut. En fjärdedel av patienterna i studien led av 
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dysfagi och vissa av dessa patienter hade lätt för att sätta i halsen och var därför rädda 

och panikslagna när de skulle äta. Ett av tillvägagångssätten sjuksköterskona använde 

sig av för att underlätta sväljning vid måltider och dryckesintag för dessa patienter var 

att ändra på konsistensen av vätska och mat. Två tekniker när det gällde matning 

användes, dels kunde skeden föras längre in i munnen och att dryck gavs på en sked 

istället för i ett glas. Några av patienterna hade problem med att maten samlades i 

kinderna och att maten fastnade i gommen. Dessa patienter fick upprepad munvård för 

att hålla munhålan ren och fuktig för att förhindra muntorrhet och svampinfektioner. 

Sjuksköterskorna använde olika strategier för att öka patienternas näringsintag 

exempelvis genom att ge patienterna önskekost och små portioner men med tätare 

intervall. Vissa av patienterna var tvungna att använda specialbestick, tallrikar och 

muggar vid måltiderna. Studien visade att sjuksköterskan poängterade att det var viktigt 

hur måltidssituationerna utformades för att få en rofylld och lugn måltid för patienterna.  

 

I en studie gjord av Westergren et al. (2001) bedömdes 24 patienter med dysfagi och 

därefter planerades individuella åtgärder, olika grader av ätsvårigheter fick olika 

åtgärder. Om patienten hostade när han eller hon intog dryck eller föda samt hade svårt 

att tugga så blev åtgärden att ändra matens konsistens. För de patienter vilka hade en 

ökad risk för aspiration gjordes bedömningen att patienten inte skulle inta mat via 

munnen. Om patienten hade en fördröjd sväljförmåga var åtgärden att luta huvudet 

framåt, vilket även gällde vid nedsatt tungfunktion. Vid otillräckligt näringsintag gavs 

tillskott eller hög-energi kost, i vissa fall kompletterades näringsintaget med sond. 

Studien Westergren et al. (2001) visade att efter tre månader hade 16 patienter (66.7%) 

förbättrat sin sväljförmåga och behövde inga eller färre restriktioner eller 

kompensationsstrategier.  

 

I studien gjord av Takahata et al. (2011) undersöktes om tidiga åtgärder hos patienter 

med stroke gjorde att de tidigare kunde börja äta oralt. Åtgärderna bestod i ett flertal 

omvårdnadsåtgärder såsom intensiv munvård vilket bestod av att upprepade gånger göra 

rent munnen med hjälp av tandborste och vatten, gymnastik av käkarna och stimulering 

av tungan vilket sjuksköterskan kunde utföra under guidning av en logoped. Liknande 

omvårdnadsinsatser utfördes även i den tidigare nämnda studien av Westergren et al. 

(2001) där sjuksköterskorna utförde intensiv munvård, manuell läppstängning, optimal 

sittposition samt att ge patienten en lugn omgivning vid måltid (Westergren et al. 2001). 

Resultatet av studien Takahata et al. (2011) visade att luftvägsinfektionerna blev färre 
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och att användandet av antibiotika minskades, dödligheten i studiegruppen blev lägre än 

i kontrollgruppen. Resultatet antyder även att den tidiga åtgärden som sattes in var 

signifikant sammankopplat med att kunna inta mat via munnen igen (Takahata et al. 

2011).  

I den tidigare nämnda studien av Kumlien och Axelsson (2002) framkom det att det är 

av betydelse att göra noggranna observationer, bedömningar och dokumentationer om 

födointag och nutrition.  

 

I en annan studie gjord av Wright et al. (2008) studerades om näringsintaget 

förbättrades hos en grupp äldre patienter drabbade av dysfagi vilka fick hjälp vid 

måltidssituationer. De fick individualiserat stöd av tränade volontärer som under dagen 

erbjöd dem snacks och kosttillskottsprodukter. Deras näringsintag jämfördes med en 

kontrollgrupp vilka endast fick hjälp tre gånger dagligen vid måltidssituationer. 

Resultatet visade att den grupp patienter vilka fick stöd vid måltidssituationer 

konsumerade ett medel på 80 % av deras energikrav vilket var nästan dubbelt så mycket 

som kontrollgruppen. Kontrollgruppen konsumerade även bara 40 % av det 

rekommenderade proteinintaget medan gruppen med stöd konsumerade mer än dubbelt 

så mycket protein, 98 % av det rekommenderade intaget.  

 

Nakamura & Fujishima (2011) undersökte i sin studie sväljförmågan hos patienter med 

dysfagi genom att testa ismassage. 24 patienter deltog i studien, de fick först genomgå 

ett vattensväljningstest genom att svälja 3 ml vatten och samtidigt bedömas med 

videoflouroskopi för att påvisa dysfagi. En 4 centimeter lång sticka med bomullstopp 

impregnerad i vatten och sedan fryst användes i testet. Varje patient fick ismassage mot 

tungans bas, gomseglet och svalgvägg i 10 sekunder. Latensen mättes med hjälp av 

videofluroskopi där en ostimulerad sväljning jämfördes med en ismassage stimulerad 

sväljning. Resultatet av undersökningen visade att fördröjningstiden för att svälja var 

signifikant kortare med ismassagen än utan.  

Även i studien gjord av Westergren et al. (2001) rekommenderades kyla i form av en 

kall larynx spegel mot svalgvägg och gomsegel vilket var en kompensationsstrategi vid 

fördröjd sväljningsreflex. 

 

3.2.2 Alternativt matintag 

I en studie gjord av Krieger et al. (2010) undersöktes hur många strokedrabbade 

patienter vilka kunde återgå till att få mat via munnen efter att ha fått all sin näring och 
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vätska via perkutan gastrostomi (PEG). Undersökningsgruppen var strokepatienter med 

dysfagi på rehabiliteringsenheten på ett sjukhus. I undersökningen framkom att 65 % av 

patienterna kunde återgå till någon form av oralt matintag och 46,9% återfick förmågan 

att kunna inta all föda via munnen. Inför utskrivningen kunde 20 % återgå till tre mål 

mat dagligen och få sin PEG borttagen. Dessa patienter hade större möjlighet att 

återvända hem.  

 

I den tidigare nämnda intervjustudien av Kumlien och Axelsson (2002) framkom att 

sjuksköterskorna tyckte att det emotionella stödet var extra viktigt för patienterna vilka 

matas via sond. De ansåg att det fanns en risk att dessa patienter blev negligerade och 

inte fick samma chans av interaktion vid måltidssituationer. För att ge dessa patienter en 

bra måltidssituation ansåg sjuksköterskorna i studien att det var viktigt att 

sjuksköterskan inte bara utförde sondmatningen utan även satte sig ner hos patienten 

och gav den emotionellt stöd genom att hålla dennes hand. 

 

 

3.3 Kvalitetsgranskning av artiklar 

Resultatet i föreliggande studie bygger på 12 artiklar. För att göra en kvalitetssäkring av 

artiklarna har författarna granskat artiklarnas kvalitet utifrån två metodologiska 

aspekter. Författarna valde att granska om undersökningsgruppen var relevant i 

förhållande till studien och om den tydligt beskriven. Den andra metodologiska 

aspekten författarna valde att granska var urvalet, vilken typ av urval, om det är tydligt 

beskrivet samt om det finns exklusions- och inklusionskriterier detta enligt Forsberg och 

Wengström (2008). I granskningen författarna gjorde framkom att 

undersökningsgruppen var beskriven och relevant i förhållande till studiens syfte och 

frågeställning i alla artiklar enligt Polit och Beck´s (2008) kriterier. Studiernas urval kan 

variera i kvalitet, två nyckelfaktorer i bedömning av urval i kvantitativa studier är 

överstämmelse och storlek på populationen (Polit & Beck 2008). I två av studier 

Rosenvinge och Starke (2005) samt Huang et al. (2006) hade det dock varit önskvärt 

med ytterligare information om undersökningsgruppen. Av de studier författarna 

granskat hade sju stycken använt sig av systematiskt kvoturval, en hade teoretiskt urval, 

tre konsekutiva urval och en hade slumpmässigt urval. Tre av de tolv artiklarna 

Rosenvinge och Starke (2005), Krieger et al. (2010) och Karagiannis et al. (2011) hade 

inte ett tydligt beskrivet urval deras inklusions- och exklusionskriterier var otydliga. Av 

de artiklar vilka granskades var tio kvantitativa Rosenvinge och Starke (2005), Huang et 
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al. (2006), Trapl et al. (2007), Marques et al. (2008), Wright et al. (2008), Diniz et al. 

(2009), Krieger et al. (2010), Karagiannis et al. (2011), Nakamura och Fujishima (2011) 

och Takahata et al. (2011) och två kvalitativa Kumlien och Axelsson (2002) och 

Westergren et al. (2001).  

 

 

4 Diskussion 

 

Syftet med studien var att ge en så sanningsenlig bild som möjligt av ämnet, vilket 

valdes för att få en djupare inblick och mer kunskap om hur sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder kan förebygga aspirationspneumoni hos patienter med dysfagi. 

 

4.1 Huvudresultat  

Litteraturstudiens resultat visade att många av sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 

minskade risken för att patienter med dysfagi till följd av stroke drabbas av 

aspirationspneumoni. Det framkom en rad olika kompensationsstrategier och åtgärder 

som sjuksköterskan kunde bidra med. Flera artiklar påvisade att intensiv munhygien var 

av stor vikt samt att stimulering av tunga och mun med kyla minskar fördröjning av 

sväljreflexen, andra åtgärder var rätt sittposition och anpassad konsistens på mat och 

vätska samt kosttillskott. Det framkom även i resultatet i föreliggande studie att 

sjuksköterskans utbildning var nödvändig för att rätt matningsteknik användes samt att 

kostrekommendationer följdes. Resultatet i föreliggande studie visade att det fanns ett 

lämpligt instrument för sjuksköterskan att använda vid screening av dysfagi. Det visade 

även att emotionellt stöd från sjuksköterskan var viktigt vid matsituationer.   

 

4.2 Resultat diskussion 

Resultatdiskussionen presenteras utifrån resultatets huvudrubriker. 

 

4.2.1 Åtgärder för att förebygga aspirationspneumoni 

Resultatet av Huang et al.´s (2007) studie visade att det var en avsevärd skillnad att bli 

matad av utbildade sjuksköterskor jämfört med att bli matad av outbildad och oerfarna 

personer som i denna studie representerades av anhöriga. Anhöriga hade innan de 

hjälpte till med matintaget endast fått se en film som visade generell omvårdnad, 

resultatet från studien visade att detta inte var tillräckligt (Huang et al. 2007). 
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Utbildning av personalen visade sig förbättra följsamheten av kost- och 

sväljrekommendationer. Kost- och sväljrekommendationerna var förskrivna av en 

logoped vilken gjort en bedömning av patientens sväljförmåga, därefter bedömdes 

vilken typ av kost och konsistens på kosten mest lämpad för patientens sväljförmåga 

(Rosenvinge & Starke 2005). Enligt Rosenvinge och Starke (2005) var det viktigt att 

sjuksköterskan följde dessa rekommendationer vilket gjorde att patienten inte drabbades 

av komplikationer i samband med måltidssituationen. Huang et al.´s (2007) och 

Rosenvinge och Starke´s (2005) studier visade att utbildning hade betydelse för att 

kunna ge en god omvårdnad. Artiklarna visade att sjuksköterskornas kompetens, 

erfarenhet och kunskap hade stor betydelse för att patienterna skulle få en god 

omvårdand (Rosenvinge & Starke 2005, Huang et al. 2007). 

 

Studien Kumlien och Axelsson (2002) visade att patienter fick pure kost utan att det 

fanns någon utredning gällande sväljförmåga för dessa patienter. Kumlien och Axelsson 

(2002) ansåg även att det var viktigt med en tidig bedömning för att kunna identifiera 

patientens förmåga att äta. Detta ansåg även Westergren et al. (1999) och även att det 

fanns instrument lämpliga att användas av sjuksköterskan (Westergren et al. 1999). 

Trapl et al. (2007) presenterade bedömningsinstrumentet GUSS i sin studie, detta 

sväljbedömningsinstrument var lätthanterligt och kunde användas av sjuksköterskan. 

Ickenstein et al. (2010) ansåg att om det fanns ett effektivt dysfagi program etablerat 

med en initial bedömning av sväljsvårigheter för vårdpersonal skulle det vara lättare att 

upptäcka dysfagi. Av den anledningen bör sväljningsbedömning av sjuksköterskan vara 

första prioritet enligt Ickenstein et al. (2010). 

 

Föreliggande studies resultat visade att kost vilket bestod av flytande vätskor aspireras 

lättare än kost med förtjockad konsistens (Marques et al. 2008, Diniz et al. 2009, 

Karagiannis et al. 2011). Detta bekräftar även Bhattacharyva et al. (2003) som menade 

att flytande vätskor kräver mer utarbetade och koordinerade muskelaktiviteter 

(Bhattachryva et al. 2003). Vattentesten kan identifiera att patienter löper högre risk att 

utveckla pneumoni efter stroke då lättflytande vätskor enligt ett flertal artiklar var lätta 

att aspirera i förhållande till kost med trögflytande konsistens. (Sellars et al. 2007, 

Marques et al. 2008, Diniz et al. 2009, Karagiannis et al. 2011). Westergren et al. 

(2001) menade att om patienten bedömdes ha risk att aspirera maten var den lämpligaste 

åtgärden att patienten inte alls intog mat via munnen. 
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4.2.2 Nutritionsstöd 

Enligt Westergren et al. (2001), Kumlien och Axelsson (2002) och Takahata et al. 

(2011) fanns det omvårdnadsåtgärder vilka kunde bidra till en bättre måltidssituation 

samt ge en möjlighet att patienten kan förbättra sin sväljfunktion. Omvårdnadsåtgärder 

de ansåg ha betydelse var att ändra konsistensen på vätska och mat, intensiv munvård 

och käk gymnastik samt sittposition (Westergren et al. 2001, Kumlien & Axelsson 

2002, Takahata et al. 2011). Tung- och käk gymnastik har visat sig förbättra 

sväljningsvolymen och förkorta fördröjningstiden för sväljning enligt en studie gjord av 

Lin et al. (2003).  

 

Enligt författarna Westergren et al. (2001) samt Nakamura och Fujishima´s (2011) 

studier kan kyla påskynda sväljningsreflexen. Dessa resultat understöds av Teismann et 

al.´s (2009) studie. I studien gjord av Takahata et al. (2011) resulterade de införda 

omvårdnadsåtgärderna i att fallen av pneumoni minskade vilket även förde med sig att 

antibiotikaanvändningen minskade. 

  

En studie gjord av Kumlien och Axelsson (2002) påvisade att det emotionella stödet 

från sjuksköterskan till patienten vid måltidssituationen var viktigt. Vissa av patienterna 

med dysfagi hade lätt för att sätta i halsen och var därför rädda vid måltiden, detta var 

dock inte anledningen till att sjuksköterskan tyckte att patienten behövde emotionellt 

stöd utan det var om patienten matades via sond. Sjuksköterskorna i studien var rädda 

att dessa patienter skulle känna sig negligerade om sjuksköterskan endast utförde 

sondmatning och inte visade något emotionellt engagemang. 

 

Enligt Wright et al. (2008) ökade energiintaget hos de patienterna vilka fick mat oftare 

än tre gånger dagligen och även erbjöds kosttillskottsprodukter och stöd vid 

matsituationer. Detta resultat stöds inte av Taylor och Barr (2006), då deras studie 

visade att energiintaget inte ökade när patienterna fick fem mål dagligen istället för 

endast tre. Taylor och Barr (2006) menar därför att andra nutritionsstrategier bör 

utformas. 

  

Bell et al. (2008) menade att påbörja sondmatning kunde vara ett stressfullt beslut för 

både patienten och vårdgivaren samt anhöriga. Det är dock en åtgärd som enligt 
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Westergren et al. (2001) kan vidtas då patienten har hög risk att aspirera eller för att 

undvika undernäring. Trots att det kan vara påfrestande för patienten att få sond 

påvisade Krieger et al.´s (2010) studie att patienter med PEG hade god chans att återgå 

till ett oralt matintag. Bell et al. (2008) höll till viss del med. Dock framkom i deras 

resultat att komplikationer kan uppstå, vissa med dödlig utgång. De hävdar emellertid 

att om patienten återhämtar sig finns det stor sannolikhet att han eller hon kan återgå till 

ett normalt liv.  

 

 

4.2.3 Kvalitetsgranskning av artiklar 

I föreliggande studie har de 12 vetenskapliga artiklar som ingår i resultatet granskats av 

författarna till föreliggande studie. Av dessa artiklar ansågs alla ha relevanta 

urvalsgrupper i förhållande till det specifika syftet och frågeställningarna i artiklarna. 

Enligt Polit och Beck (2008) är det viktigt för kvaliteten att urvalet är relevant i 

förhållande till den studie som genomförs (Polit & Beck 2008). I granskningen av 

artiklarnas urval, vilken utfördes enligt Forsberg och Wengström (2008), framkom att 

av tolv artiklar hade tre stycken bristfällig information angående urvalet. I de två 

artiklarna Rosenvinge och Starke (2005) och Krieger et al. (2010) saknades tydliga 

exklusionskriterier, och i Karagiannis et al.´s (2011) artikel saknades både tydliga 

inklusions- och exklusionskriterier. Enligt Polit och Beck (2008) bör forskaren noga 

överväga inklusions- och exklusionskriterierna så att urvalet av deltagarna i studien 

överensstämmer med studiens syfte och population (Polit & Beck 2008). 

 

Undersökningsgruppen granskades utifrån om den var relevant i förhållande till studiens 

syfte och design samt om den var tydligt beskriven, detta enligt Forsberg och 

Wengström (2008). Författarna till föreliggande studie fann att undersökningsgruppen 

var relevant i alla studier. I två av de tolv artiklarna Rosenvinge och Starke (2005) och 

Huang et al.´s (2006) hade mer information angående undersökningsgruppen varit 

önskvärt. Enligt Polit & Beck (2008) bör ålder, kön, etniskt ursprung och utbildning på 

deltagarna finnas med i en bra beskriven undersökningsgrupp (Polit & Beck 2008). I 

Rosenvinge och Starke (2005) samt i Huang et al.´s (2006) artikel nämndes ingenting 

om ålder eller kön på deltagarna. Artiklarna vilka användes i arbetet ansågs av 

författarna uppnå tillräcklig kvalitet trots att en del artiklar saknade tydliga inklusions- 

och exklusionskriterier. 
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4.3 Metoddiskussion 

Databaserna Pub Med, Cinahl och Vård i Norden användes i litteratursökningen då de 

fanns tillgängliga genom Högskolan i Gävle. Då författarna till föreliggande studie 

gjorde litteratursökningen framkom att de relevanta artiklar de fann i Cinahl även 

påträffades i PubMed valde författarna att endast redovisa träffarna från PubMed i tabell 

1. Detta gjordes för att underlätta överblicken i tabellen, och det gör att sökningen från 

Cinahl inte redovisas i tabell 1. Litteratursökningen begränsades genom att söka artiklar 

endast på svenska och engelska då det är de språk författarna behärskar. Detta kan 

innebära en svaghet då artiklar passande studiens syfte kan ha uteslutits på grund av att 

de var skrivna på något annat språk. Alla de valda artiklarna i resultatet var skrivna på 

engelska vilket kan innebära att tolkningsrisk fanns då författarnas modersmål inte är 

engelska. 

Författarnas avsikt var att använda artiklar max 5 år gamla men då antalet artiklar vilka 

överensstämde med studiens syfte och frågeställningar var begränsade sänktes 

ambitionen till max 10 år gamla. 

Det resulterade i en utökning av artiklar vilka kunde användas i arbetet. Trots det 

utökade tidsspannet från 5 år till 10 år gamla artiklar hittades få artiklar motsvarade 

studiens syfte och frågeställningar, vilket kan vara en svaghet i föreliggande studie. 

 

En del av de artiklar vilka ingår i studien var medicinskt inriktade vilket kan ha påverkat 

studien genom att omvårdnad inte lyfts fram på samma sätt. Kvalitativa och kvantitativa 

artiklar inkluderades båda i studien, detta såg författarna vara fördelaktigt då det både 

kunde ge en djupare insikt samt en mer övergripande blick från en större population. 

Två av de kvantitativa artiklarna Huang et al. (2007) och Marques et al. (2008) hade få 

deltagare vilket gör att deras resultat kan ifrågasättas och om det skulle överensstämma 

om studien gjorts på en större population. Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör 

studier vilka inkluderar många deltagare i första hand väljas då detta ger ett mer 

trovärdigt resultat. En annan brist var att endast två av de tolv artiklarna Westergren et 

al. (2001) och Kumlien och Axelsson (2002) vilka använts i studien var kvalitativa, det 

hade enligt författarna till föreliggande studie varit intressant om fler artiklar varit 

kvalitativa för att få en djupare inblick i dysfagipatientens omvårdnad. Resultatet bygger 

på studier gjorda i sju länder vilket ger en bredd till resultatet samt att artiklarnas 

kvalitet var övervägande god vilket kan ses som en styrka anser författarna till 

föreliggande studie. 
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4.4 Allmän diskussion:  

Enligt Huang et al. (2007) kunde erfarna sjuksköterskor vilka var tränade på att ge 

instruktioner i sväljteknik minska förekomsten av aspirationspneumoni avsevärt (Huang 

et al. 2007). Enligt författarna till föreliggande studie är detta viktigt att ha kunskap om 

då det enligt egna erfarenheter finns en risk att sjuksköterskor på avdelningar kanske 

lämnar över ansvaret för matning av patienten på anhöriga om de finns närvarande.  

Även om anhöriga har viss kunskap är det ändå en stor risk att patienten kan aspirera 

mat eller dryck och drabbas av komplikationer. Familjemedlemmen i studien vilken 

matade sin anhörige hade fått se en informationsvideo innan han eller hon assisterade 

vid matningen (Huang et al. (2007). Otillräcklig kunskap vid matning av en patient med 

dysfagi kan göra att patienten aspirerar mat och dryck vilket enligt Rofes et al. (2011) 

kunden leda till allvarliga komplikationer exempelvis pneumoni och död. 

I studien gjord av Rosenvinge och Starke (2005) visade resultatet att följsamheten 

ökade då personalen fick genomgå ett utbildningsprogram. Enligt författarna 

understryker dessa två studier att det är viktigt med kunskap och kompetens vilket bland 

annat kan fås genom utbildning för att ge riktig och adekvat vård. 

 

Författarna till föreliggande studie anser att det är viktigt att det finns ett lätthanterligt 

screeninginstrument sjuksköterskan kan använda sig av för att snabbt bedöma 

svårighetsgraden av eventuella sväljsvårigheter. Screeninginstrumentet GUSS var enligt 

Trapl et al. (2007) lätthanterligt och möjligt för sjuksköterskan att använda. I studien 

framkom även att instrumentet har hög överensstämmelse med FEES, att instrumentet 

har en hög trovärdighet anser författarna till föreliggande studie vara betydelsefullt. Då 

detta instrument gjorde det möjligt att bedöma patientens sväljsvårighet ledde detta till 

att sjuksköterskan enkelt kunde ta reda på vilken typ av konsistens på kost som var 

lämpligast för patienten. Detta anser författarna till föreliggande studie vara viktigt då 

sjuksköterskan kan ge patienten lämplig kost och på så vis undvika komplikationer 

såsom aspirationspneumoni och undernäring. 

 

Tre studier påvisade att det var lättare för patienter med dysfagi att svälja tjockare 

konsistenser än flytande vätska (Marques et al. 2008, Diniz et al. 2009, Karagiannis et 

al. 2011). Detta anser även författarna till föreliggande studie är viktigt att känna till då 

titeln till artikeln skriven av Marques et al. (2008) lyder på svenska: ”Vatten test är inte 



 
 

20 
 

tillräckligt”, så kan det vara möjligt att patienter vilka inte klarade av att svälja vatten 

till följd av dysfagi kanske klarade av att svälja tjockare konsistenser. De anser även att 

patienter vilka misslyckas med att svälja vatten kan bli bedömda Non Per Os (NPO) 

trots att de kan förtära tjockare konsistenser. Om patienterna blir felaktigt bedömda till 

NPO kan detta kanske leda till att de får sond insatt, drabbas av uttorkning eller 

undernäring. 

 

I ett flertal studier Westergren et al. (2001), Kumlien & Axelsson (2002), Wright et al. 

(2008), Takahata et al. (2011) nämndes olika strategier när det gällde att få ett ökat 

näringsintag. Författarna till föreliggande studie anser att det är viktiga åtgärder då 

denna patientgrupp annars lätt blir undernärd vilket kan leda till komplikationer och 

längre sjukhusvistelser. Detta blir både mer kostsamt för vården samt mer påfrestande 

för patienten. I studierna Westergren et al. (2001), Kumlien och Axelsson (2002) och 

Takahata et al. (2011) nämns vikten av regelbunden munvård, det anser författarna till 

föreliggande studie vara en viktig omvårdnadsåtgärd så att munhålan hålls i god 

kondition samt att inga rester från måltid finns kvar patienten kan sätta i halsen.  

 

Två av artiklarna (Westergren et al. 2001, Nakamura et al. 2011) i resultatet i 

föreliggande studie rekommenderade stimulering med kyla för att trigga sväljreflexen. 

Författarna till föreliggande studie anser att det kan vara bra att ha kunskap om då det är 

en förhållandevis enkel åtgärd för sjuksköterskan att utföra för att förkorta 

fördröjningstiden för sväljning.  

 

Resultatet av studien visade att det emotionella stödet var extra viktigt för patienter som 

matas via sond då den sociala interaktionen vid måltid lätt kunde utebli enligt Kumlien 

och Axelsson (2002). Författarna till föreliggande studie håller delvis med då de anser 

att det emotionella stödet är viktigt men anser även att detta gäller för alla patienter med 

ätsvårigheter. Patienter rädda för att äta på grund av rädsla för komplikationer 

exempelvis att sätta i halsen behöver även de sjuksköterskans stöd. 

 

Författarna till föreliggande studie anser att om patienten vilka har hög risk att aspirera 

mat och dryck kan sondmatning vara ett alternativ, vilket även framkommer i 

Westergren et al.´s (2001) studie. Krieger et al. (2010) visade positiva siffror gällande 

patienter vilka haft sond och sedan återgått till ett oralt matintag. Författarna till 

föreliggande studie anser att även om patienten har sond bör sjuksköterskan vara 
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uppmärksam på förändringar i patientens tillstånd och eventuellt göra en ny 

sväljbedömning för att se om patientens sväljförmåga förbättrats. 

 

I många av de artiklar författarna använt sig av har det nämnts att utbudet av tidigare 

forskning på ämnet varit begränsat, samt att få studier på ämnet påträffats vid 

litteratursökningen i föreliggande studie. Författarna till föreliggande studie anser därför 

att det bör forskas ytterligare på området: Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att 

undvika komplikationer hos patienter som drabbats av dysfagi till följd av stroke. Enligt 

författarna till föreliggande studie bör ny och aktuell forskning finnas tillgänglig på 

detta betydelsefulla och ständigt aktuella område. 

 

5. Slutsats 

Författarna kan genom denna litteraturstudie dra slutsatsen att sjuksköterskan har ett 

omfattande omvårdnadsansvar vad det gäller patienter med dysfagi. Kunskap om 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid matsituationen kan leda till färre 

komplikationer hos dessa patienter.  
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7. Bilaga 1     1(3)  

Tabell 2: Nr/referens, Författare/år/land, Syfte, Design/urval/undersökningsgrupp, 

Datainsamlingsmetod, Dataanalys, Resultat. 

Nr/referens Författare 
/År/Land 

Syfte Design/ Urval/ 
Undersökningsgrupp 

Datainsamlings
metod 

Dataanalys Resultat 

Nr: 6 
 
Reduced 
Incidence of 
Aspiration 
With Spoon-
Thick 
Consistency 
in Stroke 
Patients 

Diniz P., 
Vanin G., 
Xavier R. 
och Parente 
M.A. 
 
2009. 
 
Brasilien. 
 

Att jämföra 
risken för 
aspiration 
hos stroke 
patienter 
som blev 
tilldelade två 
olika 
konsistenser 
på mat.  

Randomized crossover clinical 
study design. 
 
Slumpmässigt urval 
 
61 patienter av båda könen i följd 
som mötte inklusionskriterierna.  
Patienter med fastställd stroke via 
CT, klinsikt stabila och vid 
medvetande. Exkluderades om de 
tidigare fått hjärnkirurgi, strålning 
mot huvudet, haft hjärntumör eller  
trauma mot huvud eller ryggraden 
eller led av någon annan 
svaljsjukdom än dysfagi. 

Observation av 
patienter. 

EPI-INFO 6.04. Vid sked-tjock konsistens aspirerade endast tre 
patienter till skillnad mot 21 vid flytande konsistens. 

Nr: 11 
 
Training in 
swallowing 
prevents 
aspiration 
pneumonia in 
stroke 
patients with 
dysphagia 

Huang JY., 
Zhang DY., 
Yao Y., Xia 
QX. & Fan 
QQ. 
 
2006 
 
Kina 

Syftet med 
studien var 
att bedöma 
hurvida 
träning i 
sväljteknik 
hos 
strokepatient
er som 
kunde äta 
via munnen 
kunde 
förhindra 
aspirationsp
neumoni. 

Prospektiv kohort design. 
 
Systematiskt kvoturval 
 
Patienter som fått dysfagi till följd 
av en stroke. Inklusionskriterier: 
Strokedrabbade patienter som fått 
dysfagi inom 24 h och mottog mat 
från dag 0 via munnen. 
Exklusionskriterier: Inskrivning 24 
h efter stroke. Mat via sond från 
dag 0. Koma vid ankomst och 
under sjukhusvistelse och 
endokrakeal intubation på 
sjukhuset. 

Observation och 
dagliga 

undersökningar. 

Pearson X2 
test 

Förekomsten av aspirationspneumoni var  
33,3 % hos dem som blev matade av en anhörig och  

6,3 % hos dem som blev matade av  
en sjuksköterska som fått utbildning på sväljteknik.  

Nr:13 
 
Effects of oral 
intake of 
water in 
patients with 
oropharyngeal 
dysphagia 

Karagiannis
M., Chivers 
L.,   
Karagiannis 
T.  
2011. 
  
Australien. 

Undersöka 
effekterna av 
oralt intag av 
vatten hos 
människor 
med dysfagi 
och tidigare 
identifierad 
aspiration. 

Randomised-control prospective 
studydesign. 
 
Slumpmässigt urval.  
 
100 patienter över 18 år från The 
Regional Hospital in Victoria, 
Australien med dysfagi och 
modifierad eller kost utan någon 
diagnos av kronisk 
andningssjukdom eller tidigare 
traktomi rekryterades till studien. 
Av dessa slutförde 91 studien. 
 
Inklusionskriterier: 
Patienter med dysfagi och som 
rekommenderats förtjockad diet av 
logoped, ej vara under 18 år, ej ha 
andningsbesvär eller trakeostomi. 

Journal-
anteckningar och 

enkäter. 

t-test Resultatet indikerar att det är en signifikant ökad risk 
att drabbas av lungkomplikationer hos patienter som 
får tillgång till vatten (6/42= 14,3%) jämfört med de 

som inte fick tillgång till vatten (0/34=0%).  

Nr: 14 
 
Predictors of 
Returning to 
Oral Feedings 
After Feeding 
Tube 
Placement for 
Patients 
Poststroke 
During 
Inpatient 
Rehabilitation 

 Krieger R., 
Brady S.,    
Stewart J., 
Terry A och  
Brady J.  
 
2010.  
 
USA. 
 

Det primära 
syftet var att 
undersöka 
hur manga 
patienter, 
som fått 
sond efter att 
drabbats av 
dysfagi till 
följd av 
stroke och 
var NPO 
(non per os), 
kunde återgå 
tillnågon 
form av oralt 
ätande. 

case-controlled retrospective 
studydesign.  
 
Systematiskt kvoturval 
 
Under en period på 4,5 år blev 
1928 patienter inskrivna på ett 
fristående rehabiliteringssjukhus 
med diagnosen stroke. Av dessa 
var det 143 som var Non Per Os 
och hade en gastic feeding tube 
och dessa 143 blev en del av 
studien. 143 patienter som vid 
inskrivningen på ett fristående 
rehabiliteringssjukhus hade 
riktlinjer om Non Per Os och en 
gastic feeding tube. 
 

Journal 
anteckningar 

T-test, cross 
tabulations och 
chi-square test. 

143 patienter som var Non Per Os och hade en sond 
medverkade i studien. 46,9% (67/143) av dessa kunde 
återgå till att äta tre mål dagligen. Detta kunde de göra 

efter ett medel på 38,43 dagar poststroke. 20% 
(30/143) av patienterna kunde få sin sond borttagen 

innan utskrivning. Patienter som fick sin sond 
borttagen kunde med större sannolikhet bli utskrivna 

till hemmet. 
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6. Bilaga 1      2(3) 

Nr/referens Författare 
/År/Land 

Syfte Design/ Urval/ 
Undersökningsgrupp 

Datainsamlingsmetod Dataanalys Resultat 

Nr:16 
 
Stroke 
patients in 
nursing 
homes: 
eating, 
feeding, 
nutrition and 
related care. 

Kumlien S & 
Axelsson K 
 
2002 
 
Sverige 
 

Syftet var att 
undersöka ätandet, 
matning och 
näringsintag bland 
strokepatienter på 
äldreboenden. 

Ickeexprimentell retrospektiv 
deskriptiv design 
 
Teoretiskt urval 
 
De patienter som inkluderades i 
studien hade haft en stroke och 
inte bott längre än ett år på 
kommunalt äldreboende. De 
som bott längre än ett år och 
privata boenden exkluderades 
likaså de med demens. 
 
Strokedrabbade patienter som 
bodde på äldreboenden i 
Stockholm. 

Intervjuer och 
patientjournaler. 

En manifest 
innehållsanalys 
användes för 
analysering av 
den uttagna 
texten från 

intervjuer och 
patientjournaler. 

Resultatet påvisar betydelsen av att göra 
noggranna observationer, bedömningar och 
dokumentationer om födointag och nutrition 
tidigt efter patientens ankomst till 
äldreboendet för att få en god omvårdnad 
och främja hälsa. 

Nr: 19 
 
Bedside 
Assessment 
of Swallowing 
in Stroke: 
Water Tests 
are Not 
Enough 
 

Marques C, 
de Rosso A 
L., och 
André C.  
 
2008.  
 
Brasilien.  
 

Bedöma risken för 
signifikant aspiration 
hos akut stroke 
patienter genom att 
använda vatten och 
pudding 

Prospektiv tvärsnitts design 
 
Systematiskt kvoturval  
 
26 efterföljande studerades. 
Inklusionskriterier: Inläggning 
på sjukhus inom 7 dagar av 
anfallet och stroke bekräftad 
genom CT eller MR. Patienter 
med subarakonidal blödning 
eller ändringar i medvetande 
grad exkluderades. 

Observation och 
kliniska 

undersökningar. 

chi-square test 
of McNemar, 
Kruskal-Wallis 

test. 

19/26 patienter klarade av att svälja pudding 
konsistensen och 6/26 klarade av att svälja 
vatten utan aspiration. 
 

Nr:20 

 

Usefulness 

of ice 

massage in 

triggering 

the swallow 

reflex 

Nakamura T 
& Fujishima 
I 
 
2010 
 
Japan 

Att utvärdera 
användbarheten av 
ismassage när det 
gäller att stimulera 
sväljreflexen. 

Crossover design 
 
Systematiskt kvoturval 
 
Inklusion: de patienter med mild 
sänkt medvetandegrad och de 
som kunde följa uppmaningar. 
Exklusion: De som inte kunde 
samarbeta och de med svår 
sänkt medvetandegrad. 
 
24 Patienter som drabbats av 
dysfagi tillföljd av stroke. 
 

Undersökning med 
hjälp av 
videoflouroskopi  

t test, Wilcoxon 
rank sum test 

De patienter som fick ismassage mot 
tungbas, gomsegel och svalgvägg hade en 
kortare fördröjningstid gällande sväljning än 
om ingen ismassage gavs.  

 

Nr: 24 
 
Improving 
care for 
patients with 
dysphagia 

Rosenvinge 
S. & Starke 
I. 
 
2005 
 
England 
 

Syftet var att 
fastställa om 
följsamheten kost- 
och 
sväljrekomendationer 
hos patienter med 
dysfagi och 
undersöka om 
träning kan förbättra 
följsamheten. 

Kohort studie med prospektiv 
design 
 
Systematiskt kvoturval  
 
Inklusionskriterier:Alla patienter 
med dysfagi på universitets 
sjukhuset i Lewisham som 
logopeder och talpedagoger 
hade hand om vid 
granskninstiden. 
Fyra avdelningar granskades. 
 
Patienter med dysfagi.  

Observationer av 
sjuksköterskor och 
patienter.  

Chi- test I resultatet kunde man se en förbättring i 
följsamheten efter att personalen fått 
utbildning. 

Nr: 27 
 
Early 
intervention 
to promote 
oral feeding 
in patients 
with 
intercerebral 
hemorrhage: 
a 
retrospective 
cohort study. 

Takahata 
H.,  
Tsutsumi K.,  
Baba H.,  
Nagata I., 
Yonekura M. 
  
2011 
 
 Japan. 
 

Att undersöka 
effekten av tidig 
intensiv munvård och 
logoped ledd 
strukturerad policy 
för matintag via 
munnen på sjukhus 
vad det gäller 
överlevnad, 
förekomsten av 
aspirationspneumoni 
samt längd på 
sjukhusvistelse hos 
patienter med akut 
stroke. 
 

En fore-och-efter retrospektiv 
kohort studie design 
 
Systematiskt kvoturval 
 
Strokepatienter. 
 
Inklusionskriterier: Personer 
som under en tredagarsperiod 
drabbats av akut stroke. 
 
Exklusionskriterier: dödsfall, 
flertalet blödningar och blödning 
mellan ventriklarna. 

elektroniska 
medicinska journaler. 

X2 test Intervention gruppen kunde gentemot 
kontrollgruppen i större utsträckning tolerera 
att få mat via munnen. Incidenter av 
luftvägsinfektioner var lägre i intervention 
gruppen gentemot kontrollgruppen 
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6. Bilaga 1      3(3) 

Nr/referens Författare 
/År/Land 

Syfte Design/ Urval/ 
Undersökningsgrupp 

Datainsamlingsmetod Dataanalys Resultat 

Nr: 31 
 
Dysphagia 
bedside 
screening for 
acute- stroke 
patients: The 
gugging 
swallowing 
screen. 

Trapl M., 
Enderle P., 
Nowotny M., 
Teuschl Y., Matz 
K., 
Daschenhausen, 
A och Brainin, 
M. 
 
2007 
 
USA 
 

Undersöka om man 
kan minimera risken 
av aspirations-
pneumoni hos 
patienter som 
drabbats av akut 
stroke för första 
gången genom att 
använda The 
gugging swallowing 
screening test. 

Prospektiv tvärsnittsdesign 
 
Systematiskt kvoturval 
 
De som inkluderades i studien 
var de patienter som drabbats 
av en akut stroke för första 
gången med misstänkt 
dysfagi. Exklusionskriterierna 
var multipla infarkter som visat 
sig på MRT, dysfagi beroende 
på andra orsaker, somnolens 
eller koma inom 24 timmar. 
 
 
Patienter som drabbats av 
akut stroke för första gången. 

Screeninginstrument 
och undersökning med 
fiberendoskopisk teknik   

Wilcoxon signed 
rank tests och 
beskrivande 
analys. 

I resultatet kunde ses en hög 
överrensstämmelse mellan GUSS och 
FEES.  

Nr: 34 
 
Eating 
difficulties, 
complications 
and nursing 
interventions 
during a 
period of 
three months 
after stroke 

Westergren A., 
Ohlsson O. & 
Rahm Hallberg I. 
 
2001 
 
Sverige 

Beskriva 
ätsvårigheter, 
särskilt sväljning hos 
patienter med 
dysfagi under de två 
första veckorna efter 
stroke, olika typer av 
omvårdnadsåtgärder 
och utvecklingen av 
komplikationer över 
en 3-
månadersperiod. 

Prospektiv klinisk design 
 
Konsekutivt urval 
 
24 patienter från ett sjukhus i 
södra Sverige som alla under 
en 6-månadersperiod 
drabbats av stroke. 

Intervju 
Observation 
Screening 

Friedmans´s test 
The kruskal one-
way analysis of 
variance. Mann 
Whitney U-test. 
Wilcoxon signed 
ranks test.  

3 subgrupper identifierades: De som ej 
kunde slutföra en måltid (n=9) trots 
assistans. De som kunde slutföra med 
vissa svårigheter (n=5) samt de som 
kunde slutföra en måltid förhållandevis 
bra (n=10). Patienterna i de första två 
grupperna utvecklade komplikationer som 
infektioner i luftvägarna och/eller 
undernäring, den tredje gruppen 
tenderade att inte drabbas av 
komplikationer i samma utsträckning och 
sjukhusvistelsen för de blev signifikant 
kortare. 

Nr: 35 
 
The 
Effectiveness 
of targeted 
feeding 
assistance to 
improve the 
nutritional 
intake of 
elderly 
dysphagic 
patients in 
hospital 

Wright L., Cotter 
D. & Hickson M. 
 
2008 
 
England 

Ta reda på om oralt 
intag av mat hos 
äldre patienter 
drabbade av dysfagi 
på sjukhus ökar om 
de får 
induvidualiserad 
hjälp av utbildade 
frivilliga 

Kvasiexperimentell design 
 
Systematiskt kvoturval 
 
Patienter över 65 år, inlagda 
på Charing Cross Hospital 
mellan augusti -05 och 
december 05 med 
diagnostiserad dysfagi och 
förskrivna modifierad diet eller 
förtjockade vätskor. Patienter 
som redan hade hjälp vid 
matsituationer exkluderades 
eller inlagda för palliativ vård.  

Standardiserade mat-
listor som fylldes i av 
den som gav matnings-
assistans. 

Chi-square test 
Fischer`s exact 

test 
t-test 

Mann-Whitney 
U-test. 

Gruppen som fick assistans  hade högre 
intag av energy och protein från bade 
måltider och tillägg jämfört med 
kontrollgruppen.  

 


