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KOL OG SYNKEBESVÆR



KOL og synkebesvær
Når du har en kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), kan du have problemer 
med at spise og drikke. Pjecen beskriver hvilke årsager, der kan være til dette 
og hvilke andre symptomer, du kan opleve. Du kan også læse om, hvad du 
selv kan gøre og hvad en ergoterapeut kan hjælpe med.

Hvordan kan en ergoterapeut hjælpe 
dig, når du har synkebesvær?
Det er en god idé at opsøge en ergoterapeut tidligt ved mistanke om 
synkebesvær, så symptomer kan minimeres og forværring forebygges. 
Ergoterapeuten vil kunne undersøge, vurdere, rådgive og evt. behandle 
din aktuelle synkeproblematik, bl.a. ved at:

! Anbefale passende mængder og konsistenser af mad og drikke.

! Anbefale træningsøvelser for mund og svælg ved behov.

! Give dig specifi kke råd omkring det at spise og drikke sikkert.

! Rådgive dig om en hensigtsmæssig siddestilling.

! Identifi cere behovet for yderligere undersøgelser. 

! Sørge for kontakt til andet relevant sundhedspersonale.



Håndtering af synkebesvær på 
grund af tør mund 
Tør mund kan skyldes, at du trækker vejret igennem munden, bruger 
hjemmeilt eller inhalationsmedicin. At have tør mund er ubehageligt, 
det kan øge risikoen for tandproblemer og kan forårsage synkebesvær. 
Nedenfor er eksempler på, hvordan du kan mindske symptomer ved 
tør mund: 

 ! Drik væske ofte i løbet af dagen.

 ! Skyl altid munden efter at have taget din inhalationsmedicin.

 ! Brug kunstige spytprodukter (kan købes på apoteket).

 ! Benyt sukkerfri bolsjer eller tyggegummi. 

 ! Nedsæt dit indtag af koffein og alkohol samt undgå rygning. 

 ! Børst dine tænder og dit tandkød regelmæssigt 
(eller rens dine proteser) for at mindske 
mængden af bakterier i munden. 

 ! Gå til regelmæssig kontrol hos din 
tandlæge.

Under synkningen 
lukker du af for dine 
luftveje i ca. 1 sekund – 
for at forhindre mad og 
drikke i at komme ned 
i lungerne.

Efter synkning ånder 
du ud for at rense 
svælget for resterende 
mad eller drikke.

Du vender 
efterfølgende 
tilbage til normal 
vejrtrækning.
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Hvordan er synkning og vejrtrækning 
forbundet? 
At synke er en kompleks proces, der involverer koordination af mange 
muskler og nerver. Processen sker normalt helt automatisk og uden, at du 
behøver at tænke over, at du skal synke. For at den kan foregå problemfrit, 
skal kroppen koordinere dit synk med din vejrtrækning. Dette kræver, at 
du afbryder vejrtrækningen i det øjeblik, du synker. På denne måde lukker 
du af for luftvejene og forhindrer, at mad og drikke kommer ned i lungerne. 
Den normale synke- og vejrtrækningscyklus tager kun et par sekunder at 
fuldføre og under et måltid gentages cyklussen mere end 100 gange.

Har du en lungesygdom, og sommetider besværet vejrtrækning, kan 
du opleve at blive yderligere forpustet under et måltid. Det skyldes 
den pause der opstår, når dine luftveje holdes lukkede under synke- og 
vejrtrækningscyklussen. Jo mere forpustet du bliver, jo sværere bliver 
det at koordinere din vejrtrækning med at synke. 

Hvis du har besvær med denne koordination, er der øget risiko for, at du 
får mad eller drikke ned i luftrøret og videre ned i lungerne. Det kaldes at 
fejlsynke og kan føre til en lungebetændelse.

Kroppens behov for ilt vil altid gå forud for behovet for at beskytte dine 
luftveje. Det betyder, at der er risiko for, at du trækker vejret ind samtidigt 
med, at du synker og dermed øges risikoen for, at du fejlsynker.



Hvordan ved du, om du har synkebesvær? 
Du oplever måske et eller fl ere af disse symptomer:

 ! Du hoster eller rømmer dig, når du spiser eller drikker. 

 ! Du oplever, at mad sætter sig fast i halsen.

 ! Du har øget åndenød under måltidet.

 ! Du får våd eller grødet stemme, efter du har spist eller drukket.

 ! Du har svært ved at sætte synket i gang.

 ! Du får mad eller drikke op i næsen. 

 ! Du er lang tid om at spise et måltid og må synke en mundfuld 
ad fl ere gange.

 ! Du bliver træt efter at have spist og drukket.

 ! Du har et uforklarligt vægttab.

 ! Du har gentagne lungebetændelser.

Omfanget af synkebesværet kan ændre sig over tid og kan afhænge af, 
hvor god eller dårlig din vejrtrækning er på det aktuelle tidspunkt. 
Vær derfor opmærksom på, om der opstår symptomer på synkebesvær 
i forbindelse med svækkelse i din almene sundhedstilstand. Det kan 
f.eks. være ved forkølelse, infl uenza eller urinvejsinfektion.

Hvad er konsekvenserne ved synkebesvær?
Hvis du har synkebesvær, og du også bruger meget energi på din vejrtrækning 
igennem et måltid, vil du blive træt og måske udmattet. Du bruger måske 
længere tid på måltidet, spiser og drikker mindre. Det kan betyde, at du er 
i risiko for væskemangel, fejlernæring og vægttab. 

Hvis du taber dig, er det vigtigt, at du beriger dine måltider. Vær særligt 
opmærksom på at øge dit indtag af proteiner. Hvis det er en vedvarende 
problematik, kan du have behov for vejledning af en diætist.

Hvis man fejlsynker, vil man ofte hoste automatisk, for at mad og drikke ikke 
skal komme i lungerne. Hvis din hostekraft er svækket, skal du være særligt 
opmærksom på, om du oplever øget tendens til irritation i svælget og øget 
slimdannelse.

Gode råd ved synkebesvær

 ! Spis oftere, indtag mindre måltider og tag en pause under dit 
måltid, hvis du bliver forpustet.

 ! Sid altid oprejst i en stol, når du spiser og drikker.

 ! Sørg for at luftvejene er renset for slim inden spisning. 
Brug evt. en PEP-fl øjte.

 ! Spis langsomt og tag små mundfulde.

 ! Vælg fødevarer, der er bløde og lette at tygge eller tilsæt 
sovs/væde for at gøre maden mere våd/fl ydende.

 ! Sænk hagen mod brystkassen, når du synker.

 ! Minimer samtale under måltider for at undgå at anstrenge din 
vejrtrækning. 

 ! Undgå at spise eller drikke, når du har allermest åndenød.

 ! Hvis du benytter hjemmeilt, bør dette bruges under måltiderne.

 ! Hvis du har problemer med at synke tabletter, kan du prøve at 
knuse dem og blande dem med yoghurt eller lignende. 
Ikke alt medicin kan knuses, og noget medicin mister sin effekt 
ved knusning. Derfor skal du altid kontakte din sygeplejerske, 
læge eller apoteket først.

Selvom du ikke oplever synkebesvær nu, bør du alligevel være opmærksom 
på disse gode råd, da de kan være med til at beskytte dine lunger.


