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Introduktion: Et hyppigt forekommende symptom hos den ældre del af befolkningen (+65år) er 
dysfagi. Ældre patienter med dysfagi er i særlig høj grad udsat for at udvikle aspirationspneumoni, 
med flere genindlæggelser og store sundhedsøkonomiske konsekvenser til følge. Det er derfor 
vigtigt at identificere dysfagi og iværksætte relevante tiltag. I Region Sjælland foreskriver en 
retningslinje, at indlagte patienter +65år skal screenes inden for 24 timer. Det er dog erfaringen, at 
screeningen ikke bliver foretaget systematisk. På Holbæk Sygehus blev der derfor iværksat en 
indsats, hvor ergoterapeuter foretog systematisk dysfagiscreening af patienter +65år.  
 
Formål: Formålet var at systematisere og kvalificere dysfagiscreening på sygehuset, således at alle 
patienter +65år blev tilbudt dysfagiscreening af en ergoterapeut indenfor 24 timer efter 
indlæggelse. Samtidig var der en forventning om, at indsatsen ville øge opmærksomheden på 
dysfagi generelt på sygehuset, herunder overholdelse af drikke- og spisevejledninger.  
 
Metode: Undersøgelsen bestod af en kvantitativ og kvalitativ dataindsamling.  
 
Resultater: 88% af dysfagiscreeningerne blev udført rettidigt. 10% af de screenede patienter blev 
identificeret med dysfagi. Der blev identificeret flest patienter med dysfagi i kardiologisk afsnit 
(17%), endokrionologisk afsnit (15,2%), ortopædkirurgisk sengeafsnit (15%).  
Plejepersonalet gav udtryk for at indsatsen havde øget deres viden og opmærksomhed på dysfagi, 
herunder overholdelse af drikke- og spisevejledninger. Ergoterapeuterne erfarede i flere tilfælde, 
at plejepersonalet ikke var i stand til identificere tegnene på dysfagi hos patienterne.  
 
Konklusion: Indsatsen sikrede systematisk screening for dysfagi og screeningen blev kvalificeret af, 
at den blev foretaget af ergoterapeuter. Der er generelt opnået en større opmærksomhed og øget 
viden omkring dysfagi i sengeafsnit. Derudover blev der opnået hurtig iværksættelse af de rette 
tiltag i forhold til drikke- og spisevejledninger til patienter, der i forvejen var kendt med dysfagi.  
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