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Undersøgelse og behandling af dysfagi hos patienter med eller under udredning for COVID-19 på hospitaler og 

efter udskrivelse - en praktisk guideline bygget på ekspertviden. 

Udarbejdet af bestyrelsen i Dansk Selskab for Dysfagi 

 

 

Formålet  

Denne guideline er udarbejdet med det formål at guide og vejlede fagpersoner i forhold til at udrede og be-

handle for dysfagi hos patienter/borgere, der har eller er under udredning for COVID-19. Guidelinen er udar-

bejdet med udgangspunkt i ekspertviden (bestyrelsen i Dansk Selskab for Dysfagi (DSD) samt inspiration fra 

medlemmer af bestyrelsen i Det Europæiske Selskab for Dysfagi (ESSD).  

Der er på nuværende tidspunkt ikke evidens på område og derfor vil denne guideline blive løbende opdateret, 

når der genereres evidens og ny viden 

 

Der vil være fokus på følgende tre grupper: 

 Patienter indlagt på intensivafsnit 

 Patienter indlagt på andre hospitalsafsnit 

 Borgere der er udskrevet fra hospitalet, enten til rehabiliteringsenheder, plejehjem eller eget hjem. 

 

Værnemidler 

Følg de retningslinjer, der er for korrekt brug af værnemidler på den enkelte arbejdsplads. 

Vær opmærksom på at procedurer forbundet med udredning og behandling af dysfagi må sidestilles med an-

dre aerosoldannende procedurer, f.eks. sugning i de nedre luftveje (trakealsugning) . Derfor er det vigtigt at 

anvende værnemidler, der er vurderet nødvendige under den slags procedurer. 

 

Anbefalinger ift. udredning: 

Udredning af patienter med COVID-19 eller under udredning for COVID-19 indlagt på intensivt- og øvrige hos-

pitalsafsnit. 

 Undersøgelse for dysfagi foretages kun hos patienter, der er vågne og cirkulatorisk og respiratorisk 

stabile. Under undersøgelsen placeres patienten i en hensigtsmæssig position, gerne så opretsiddende 

som muligt. Under undersøgelsen følges de vitale parametre som saturation og puls nøje.  

 Det anbefales så vidt muligt at undlade at bruge instrumentelle undersøgelser herunder FEES og MBS, 

da det vil kunne medføre risiko for smittespredning. HVIS der anvendes instrumentelle undersøgelser 

skal der være et stærkt øget fokus på hygiejne og anvendelse af værnemidler  

 Facio-oral undersøgelse kan fremkalde hoste og dermed øget risiko for smittespredning, hvorfor det 

som udgangspunkt anbefales at udelade dette.  
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 Patienter, der ekstuberes efter 48 timer, bør undersøges for dysfagi før opstart af indtag per os. Det 

er dokumenteret at op til 1/3 af disse patienter har tegn på dysfagi, og derfor bør de udredes før 

opstart af indtag per os. Hvis der på nogen måde er risiko for aspiration bør indtag af mad og væske 

per os udskydes til at der kan foretages ny screening, klinisk og evt. instrumentel undersøgelse uden 

risiko for smittespredning. 

 Anvend evt. klinisk undersøgelser, der kan afdække hvilke konsistenser og mængder patienten kan 

indtage på sikker vis, dette kan hvis relevant vurderes under et måltid, for at kunne optimere vejled-

ningen ift. konsistenser og mængder.  

 Patienter, der er indlagt mere end 48 timer på intensivt afsnit, bør vurderes som værende i risiko for 

underernæring og diætist bør inddrages. (https://www.espen.org/files/Espen_expert_state-

ments_and_practical_guidance_for_nutritional_management_of_individuals_with_sars-cov-2_infec-

tion.pdf) 

 Alle patienter, der er indlagt i 48 timer, bør ernæringsvurderes. (https://www.sst.dk/da/udgivel-

ser/2008/~/media/E47596E7CCB4491FB80FAB352750793C.ashx) 

 

 

Udredning af borgere med COVID-19 eller under udredning for COVID-19 

 Undersøgelse for dysfagi foretages kun hos borgere, der er vågne og stabile 

 Under undersøgelsen placeres borgeren i en hensigtsmæssig position, gerne så opretsiddende som 

muligt.  

 Facio-oral undersøgelse kan fremkalde hoste og dermed øget risiko for smittespredning, hvorfor det 

som udgangspunkt anbefales at udelade dette.  

 Anvend evt. klinisk undersøgelser, der kan afdække hvilke konsistenser og mængder borgeren kan 

indtage på sikker vis, dette kan hvis relevant vurderes under et måltid, for at kunne optimere vejled-

ningen ift. konsistenser og mængder.  

 Det vurderes hvorvidt borgeren er i ernæringsmæssig risiko. Det tages udgangspunkt i ESPEN guideline 

på området.  

(https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(20)30140-

0/pdf?fbclid=IwAR3e7mzIV8HdxHQp4Im8wurlmUQ5U0IXNU3_nBgSIH21Ya_D7cCWhsUIZfM) 

 Hvis det er muligt kan videokonsultation overvejes som en mulighed. 

 

Anbefalinger ift. behandling: 

Behandling af patienter med COVID-19 eller under udredning for COVID-19 indlagt på intensivt afsnit 

 Når patienten opstarter indtag af mad og væske per os, bør der være fokus på at det kan ske uden 

risiko for aspiration. I den sammenhæng er det vigtigt at være opmærksom på, at patienter med svær 

lungesygdom ofte profiterer af indtag af modificerede konsistenser, der stadig er relativt tyndtfly-

dende. Dette skyldes, at deres respirationsfrekvens er forøget, hvorfor det er vanskeligt for dem at 

indtage svært fortykkede konsistenser på sikker vis (https://www.intechopen.com/books/seminars-

in-dysphagia/dysphagia-in-chronic-obstructive-pulmonary-disease) 

https://www.espen.org/files/Espen_expert_statements_and_practical_guidance_for_nutritional_management_of_individuals_with_sars-cov-2_infection.pdf
https://www.espen.org/files/Espen_expert_statements_and_practical_guidance_for_nutritional_management_of_individuals_with_sars-cov-2_infection.pdf
https://www.espen.org/files/Espen_expert_statements_and_practical_guidance_for_nutritional_management_of_individuals_with_sars-cov-2_infection.pdf
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2008/~/media/E47596E7CCB4491FB80FAB352750793C.ashx
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2008/~/media/E47596E7CCB4491FB80FAB352750793C.ashx
https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(20)30140-0/pdf?fbclid=IwAR3e7mzIV8HdxHQp4Im8wurlmUQ5U0IXNU3_nBgSIH21Ya_D7cCWhsUIZfM)
https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(20)30140-0/pdf?fbclid=IwAR3e7mzIV8HdxHQp4Im8wurlmUQ5U0IXNU3_nBgSIH21Ya_D7cCWhsUIZfM)
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 Mad og drikkes ernæringsindhold kan blive inspireret af retningslinjer gældende for patienter med 

svær KOL (https://erj.ersjournals.com/content/44/6/1504 ) 

 Kompenserende teknikker som Chin Tuck kan anbefales, hvis patienten kan samarbejde. 

 Lungefysioterapi, træning med PEP fløjte og ekspiratorisk muskeltræning kan generel anbefales, fordi 

træningen kan medføre bedre hoste kraft og dermed bedre mulighed for at rense luftvejene for se-

kret.  

Behandling af patienter med COVID-19 eller under udredning for COVID-19 indlagt på øvrige afsnit 

 Vejledning vedr. patienter indlagt på intensivt afsnit gælder principielt også for patienter indlagt på 

andre afsnit 

 Vær opmærksom på betydningen af mundhygiejne ift. risikoen for aspirationspneumoni og tandstatus 

ift. evnen til at kunne indtage et måltid effektivt og sikkert. 

 Lungefysioterapi, træning med PEP fløjte og ekspiratorisk muskeltræning kan generel anbefales, fordi 

træningen kan medføre bedre hoste kraft og dermed bedre mulighed for at rense luftvejene for se-

kret.  

 Det anbefales at vejlede i anvendelsen af energibesparende metoder specifikt ift. måltiderne, men 

også i ADL generelt, da det kan frigøre ressourcer til at undgå udtrætning under et måltid og derved 

sikre sufficient ernæringsdækning. 

Behandling af borgere med COVID-19 eller under udredning for COVID-19 

 Borger med svær lungesygdom profiterer ofte af indtag af modificerede men relativt tyndtflydende 

konsistenser. Dette skyldes, at deres respirationsfrekvens er forøget, hvorfor det er vanskeligt for dem 

at indtage svært fortykkede konsistenser på sikker vis (https://www.intechopen.com/books/seminars-

in-dysphagia/dysphagia-in-chronic-obstructive-pulmonary-disease ) 

 Vær opmærksom på betydningen af mundhygiejne ift. risikoen for aspirationspneumoni og tandstatus 

ift. evnen til at kunne indtage et måltid effektivt og sikkert. 

 Borgere bør opfordres til at anvende PEP fløjte ligesom ekspiratorisk muskeltræning generel kan an-

befales, både ift. general lungefunktion men også fordi træningen kan medføre bedre hoste kraft og 

dermed bedre mulighed for at rense luftvejene.  

 Det anbefales at vejlede i anvendelsen af energibesparende metoder specifikt ift. måltiderne, men 

også i ADL generelt, da det kan frigøre ressourcer til at undgå udtrætning under et måltid og derved 

sikre sufficient ernæringsdækning. 

 Hvis det er muligt kan videokonsultation overvejes som en mulighed. 
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