
 
Kompetencedeling gennem et tværsektorielt specialiseret 
udgående dysfagi-team til personer med neurologiske skader: 
et feasibility forsøg 
Regionshospitalet Hammel Neurocenter: Forskningsansvarlig ergoterapeut, Ph.d. Jesper Just 
Fabricius, Certificerede klinikere i neurorehabilitering ergoterapeut Linda-Maria Delgado Grove og 
Katje Bjerrum. Camilla Welling Andersen, Ergoterapeut Cand.Scient.San.Publ.,Forskningsassistent 
 
Baggrund 
Borgere, der er hårdt ramt af dysfagi, er i øget risiko for under-eller fejlernæring, udvikling af 
lungebetændelser, og genindlæggelser. Derudover påvirkes borgernes hverdagsaktiviteter 
negativt, med risiko for social isolation. At genoptræne borgere med moderat til vær dysfagi er en 
kompleks opgave, som stiller høje kompetencekrav til ergoterapeuten. I kommunerne ses borgere 
med mange forskellige problemstillinger og behov, og de kommunale ergoterapeuter har derfor 
behov for faglig sparring for af varetage dysfagiområdet.  
 
Formål 
At undersøge kompetencedeling i et tværsektorielt udegående dysfagi-team.  
 
Materialer/metode 
Mixed-method feasibility forsøg. En convenience sample på fem borgere med neurologiske lidelser 
modtog specialiseret dysfagi rehabilitering af ergoterapeuter fra Regionshospitalet Hammel 
Neurocenter i deres eget hjem. Borgerne blev undersøgt før og efter interventionen med både 
klinisk og instrumentel synkeundersøgelser. Kommunale ergoterapeuter modtog vejledning fra de 
specialiserede ergoterapeuter og overtog herefter træningen med borgeren. Der blev udført 
fokusgruppe interview med de kommunale ergoterapeuter for at få deres oplevelse af det 
specialiserede udgående dysfagi-team.  
 
Resultater 
Tre temaer kom frem i interviewet. 1) En positiv holdning til det specialiseret udgående dysfagi-
team, 2) Relevansen af udgående dysfagi-team, omfattende to underkategorier; autoritet og 
vejledning, 3) Udviklingspotentiale af udgående dysfagi-team, omfattende to underkategorier; 
individuelle behov og forudsætninger i kommunen. Der var for få borgere i forsøget til at vise en 
effekt på dysfagi men de borgere der deltog, var positive overfor det udgående dysfagi-team.  
 
Konklusion 
Denne innovative tilgang til at modtage vejledning og styrke kompetencer i borgerens eget hjem 
blev godt modtaget af de kommunale ergoterapeuter og borgerne. Der kræves et større klinisk 
forsøg som bygger på erfaringerne fra dette feasability forsøg, for at vise om denne tilgang har en 
direkte effekt på dysfagi hos borgere med neurologiske lidelser. 
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