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Introduktion: Dysfagi er en hyppigt forekommende og kritisk konsekvens af erhvervet hjerneskade 
(ABI), som kan forårsage dehydrering, fejlernæring, aspiration, lungebetændelse, kvælning og død. 
Genoptræning af dysfagi har over de senere år udviklet sig fra hovedsageligt kompenserende 
strategier til genoptræning af synkefunktion ved brug af principper fra neurovidenskab. Der er 
imidlertid ingen studier, der har kortlagt hvilke typer af genoptræning af dysfagi hos patienter med 
moderat til svær ABI som er undersøgt. 
 
Formål: At systematisk kortlægge den tilgængelige forskningslitteratur for at besvare 
forskningsspørgsmålet: Hvilke ikke-kirurgiske, ikke-farmakologiske interventioner bruges til 
behandling af dysfagi hos patienter med moderat og svær erhvervet hjerneskade i den akutte og 
subakutte fase? 
 
Metode: Den metodiske referenceramme for dette review er baseret på Arksey og O'Malley’s 
metode og på den senere videreudvikling af Levac et al. Vi foretog en omfattende søgning i alle 
store biomedicinske og life science elektroniske databaser. Alle undersøgelser, der rapporterede 
interventioner med rehabiliterende fokus indenfor 6 måneders efter skaden hos patienter med 
moderat til svær ABI og dysfagi, blev inkluderet. 
 
Resultater: I alt 21.396 referencer blev identificeret, og 26 studier blev endeligt inkluderet efter 
fuldtekstgennemgang. Interventionerne blev kategoriseret i kortikal eller ikke-kortikal stimulering. 
Kortikale stimuleringsinterventioner var gentagen transkraniel magnetisk stimulation (TMS) og 
transkraniel el stimulering. Ikke-kortikale var komplekse synkeinterventioner, neuromuskulær 
elektrisk stimulation, pharyngeal elektrisk stimulation, sensorisk stimulation, styrkeøvelser og 
respiratorisk muskeltræning. 
 
Konklusion: Dette scoping review giver et overblik over rehabiliterende dysfagi indsatser for 
patienter med moderat og svær ABI i den akutte og subakutte fase. Fremtidige studier af 
rehabiliterende interventioner for dysfagi bør have fokus på tydelig rapportering af 
patientdiagnose og skadens sværhedsgrad, anvendelse af  standardiserede behandlingsprotokoller 
eller algoritmer og færre, men standardiserede målemetoder for at muliggøre sammenligning af 
effekt på tværs af undersøgelser og interventioner. 
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