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Baggrund 

 

F.O.T.T. er en tilgang1 som indeholder både klinisk undersøgelse og 

behandling af øvre dysfagi. Sikker synkning af sekret er i F.O.T.T. til-

gangen en forudsætning for initiering af oralt indtag. De syv kriterier 

(F.O.T.T.-SAS) 2, 3 for initiering af oralt indtag anvendes i klinisk praksis 

i Danmark, men er ikke et valideret redskab. Validering af F.O.T.T.-

SAS kan være med til at styrke ergoterapeutens tryghed ved anvendel-

se af redskabet, samt åbne for international anvendelse. 

Formål Formålet var at undersøge validitet og reliabilitet af F.O.T.T.-SAS til 

vurdering af synkning af sekret med henblik på afdækning af risiko for 

aspiration. 

Metode/materiale  

 

 

F.O.T.T.-SAS er en skala med 7 kriterier, som er en kombination af 

kriterier direkte relateret til synkning og andre som indirekte kan påvirke 

synkning. Inklusion: Voksne med erhvervet hjerneskade indlagt til neu-

rorehabilitering, ≥ 18 år, undersøgelser foretaget inden 48 timer efter 

indlæggelsen, og en Functional Oral Intake Scale score på <7 ved ind-

læggelsen. Eksklusion: Trakealtube og pneumoni ved indlæggelsen. 

Concurrent validity blev foretaget for 43 patienter, som var undersøgt 

med F.O.T.T.-SAS efterfulgt af endoskopisk undersøgelse (FEES) med 

blindede undersøgelser foretaget indenfor et 24 timers interval. Interra-

ter-reliability blev undersøgt for 33 andre patienter, hvor to ergotera-

peuter (blindet) undersøgte den samme patient indenfor en times inter-

val.  



 

 

Resultater 

 

F.O.T.T.-SAS havde en sensitivitet på 91%, 95% CI (59;100), en speci-

ficitet på 88%, 95% CI (71; 97) og en kappa-koefficient på 0.87 ±0.17 i 

afdækning af risiko for aspiration. Derudover viste analysen, at erfarne 

og uerfarne ergoterapeuter var lige gode til at afdække risiko for aspira-

tion. 

Konklusion 

 

F.O.T.T.-SAS er en simpel, sensitiv og reliabel undersøgelse til afdæk-

ning af risiko for aspiration hos patienter med erhvervet hjerneskade.4 
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