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Baggrund: Ergoterapeutisk screening for dysfagi har vist at op mod 64% af borgere over 60 år, der 
er indlagt minimum 24 timer efter et fald, har dysfagi. Dysfagi kan medføre en række 
komplikationer som f.eks. fejlernæring og/eller dehydrering forårsaget af nedsat effektivitet i 
forbindelse med indtag af mad og drikke. Desuden øger dysfagi risikoen for aspirationspneumoni 
grundet fejlsynkning og i yderste konsekvens kvælning. Konsekvenser af dysfagi kan således 
medføre forlængede indlæggelsestid, øget risiko for genindlæggelser samt øget mortalitet blandt 
indlagte ældre. 

Formål: At optimere og ensrette det tværsektorielle samarbejde mellem Hvidovre Hospital og 
Hvidovre Kommune igennem systematisk dysfagi-screening af ældre borgere (≥65 år) der 
indlægges på Akutmodtagelsen (AMA) efter fald, for derigennem at målrette de ergoterapeutiske 
tilbud til alle relevante borger i både primær og sekundær sektor. 

Metode: Projektgruppen bestod af ergoterapeuter fra kommunen og hospitalet. 
Forbedringsvidenskaben blev anvendt som metodisk ramme for projektet. Småskala afprøvninger 
efter plan-do-study-act cirkler blev brugt systematisk for at opnå bæredygtige forbedringer og 
undgå store forandringer der trækker ressourcer, men ikke fører til en forbedring. Afprøvningerne 
udsprang af projektgruppens ideer og erfaringer, som blev systematiseret i et driverdiagram. Data 
blev benyttet løbende til at evaluere om afprøvningerne havde den ønskede effekt og skabte 
forbedringer svarende til projektets mål. Der blev arbejdet med 1) systematiserede screeninger på 
AMA med GUSS (Gugging Swallowing Screen), 2) optimering af genoptræningsplanernes indhold, 
3) ensartede screeningsmetoder på tværs af sektorer og 4) information gennem 
plejeforløbsplanen til tværfaglige samarbejdspartnere i kommunen. Yderligere var terapeuterne i 
projektgruppen på feltbesøg hos hinanden på Hospitalet, Midlertidig Døgnrehabilitering og i den 
ambulante genoptræning.  

Konklusion: De foreløbige resultater fra projektet tyder på, at det er muligt at ensrette 
screeningsmetode på tværs af sektorer, dysfagi-screene på AMA, optimere 
genoptræningsplanerne samt informere om dysfagiproblematik til det kommunale plejepersonale 
gennem plejeforløbsplanen. De endelige resultater forventes ultimo 2021, når projektet afsluttes.  
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