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Baggrund 

Af patienter med erhvervet hjerneskade har 60 % problemer med nedsat synkefunktion (dysfagi) og 

nedsat beskyttelse af luftveje hvilket prædisponerer for udvikling af tidlig pneumoni. For patienter 

der har været intuberet mere end 24-48 timer anbefales vurdering af synkefunktion. Hos nogle 

patienter sker der fejlsynkning uden kliniske tegn også kaldet ’silent aspiration’. Det stiller krav til 

valide og objektive måleredskaber som supplerer den kliniske undersøgelse. Fiberoptisk 

Endoskopisk Evaluering af Synkefunktion (FEES) er en standardiseret instrumentel undersøgelse af 

synkefunktionen, som er tværfaglig og udføres bedside. FEES er sensitiv for silent aspiration og 

giver et mere sikkert beslutningsgrundlag for hvilke mængder og konsistens af mad og drikke, det 

er forsvarlig for patienten at indtage og kan endvidere være vejledende for en afcuffningsplan. 

FEES er i dag ikke et fast tilbud på neurokirurgiske afdelinger i Danmark. 

 

Formål 

Er det praktisk muligt at implementere FEES som et fast tilbud på en neurokirurgisk afdeling? 

Bidrager FEES til, at patienten i højere grad tilbydes ernæring oralt svarende til det sensomotoriske 

funktionsniveau, når synkefunktionsvurderingen, ud over den kliniske, også er baseret på en 

objektiv undersøgelse? 

 

Metoder 

FEES blev i efteråret 2013 implementeret på Neurokirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital. 

Der blev udarbejdet en protokol med kriterier for udvælgelse af patienter til FEES, en beskrivelse af 

implementeringsprocessen herunder anskaffelse af udstyr, oplæring af superbrugere og 

endoskopører.  

 

Resultat 

FEES er nu et fast tilbud på neurokirurgisk afdeling, med seks fagpersoner oplært som 

endoskopører. I 2014 blev 160 patienter undersøgt med FEES. FEES bidrager til at ergoterapeuten 

med større sikkerhed kan anbefale det rigtige niveau for oralt indtag og lægge en plan for 

synketræningens progression. Hermed kan synkestimulation opstartes tidligere og tilbydes flere 

gange dagligt af det tværfaglige team.  

 

Konklusion 



FEES er nu et fast tilbud og det arbejdes mod at udbrede FEES til flere neurologiske afsnit på 

Aarhus Universitetshospital. 

 

Nøgleord 

Fiberoptisk Endoskopisk Evaluering af Synkefunktion (FEES) 

 


