
ERGO15 – praksisprojekt om dysfagi og tværfaglighed på NRK 

 
Om NRK 

Neurologi- og Rehabiliteringscenter København har 82 rehabiliteringspladser. Pladserne er midlertidige 

døgnopholdspladser på 1-3 måneder. 30 af pladserne er neurorehabiliteringspladser. Vi er et tværfagligt 

team bestående af fysio- og ergoterapeuter, sygeplejefagligt personale samt neuropsykolog. Vi har et tæt 

samarbejde med CSV (center for specialundervisning for  

voksne). NRK tilbyder også ambulant neurorehabilitering. 

 
Baggrund 

På vores døgnrehabiliteringsafdeling med neurologiske borgere, er der mange borgere der har dysfagi, som 

følge af deres hjerneskade. Borgere med dysfagi har øget risiko for underernæring, lungebetændelse og i 

værste fald kvælning. Er borgeren underernæret eller får en lungebetændelse påvirker det deres 

rehabiliteringsforløb i en negativ retning. Det er derfor yderst vigtigt, at der sættes tværfagligt ind. Dette for 

at skabe de bedste forudsætninger for, at borgeren bliver fuldt ernæret og mindske risiko for yderligere 

komplikationer. Desuden kræver det en tværfaglig indsats, både direkte og praktisk set, for at fremme 

funktionsniveauet ift.  at spise og drikke. 

  

Formål 

- Skabe opmærksomhed på dysfagi i afdelingen 

- Få en fælles grundviden omkring hvad dysfagi er og hvad vi som tværfagligt personale kan gøre 

- Få øget viden om, hvilke indsatser der er nødvendige, for at skabe de bedste forudsætninger for den 

enkelte borger ift. at kunne spise og drikke  

 

Metoder 

- Undervisning af det sygeplejefaglige personale (sygeplejersker, sosu-assistenter/hjælpere) 

- Samarbejde med køkkenet omkring kostkonsistenser 

- Udarbejdelse af procedurer omkring bestilling af kost – de forskellige konsistenser 

- Udarbejdelse af mappe på afdelingerne med spise/drikke vurdering og vejledning for hver enkelt 

borger – udgangsstilling, kost/drikke konsistenser, hjælpemidler, behov for hjælp/opsyn 

 

Resultater 

- Der er generelt kommet mere fokus på dysfagi på afdelingen 

- Det sygeplejefaglige personale er bedre rustet til at vurdere:  

o om borgeren har en dysfagi problematik 

o om ergoterapeuterne skal inddrages ift. vurdering/revurdering  

- Det sygeplejefaglige personale er blevet interesseret i at få mere viden om emnet (bl.a. 

mundstimulation og mundhygiejne) 

- Køkkenet tilbyder flere forskellige kostkonsistenser 

 

Konklusioner 

En kombination af direkte undervisning og i det daglige at italesætte dysfagi problematikker og håndtering, 

kan højne kompetencerne tværfagligt set, og dermed skabe bedre forudsætninger for at mindske risiko for 

underernæring, lungebetændelser og i værste fald kvælning.  

 

Nøgleord 

Dysfagi – neurorehabilitering – tværfaglighed – kompetenceløft 
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