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Dysfagi er er den overordnede betegnelse for problemer med synkefunktionen. Dysfagi er 
et symptom ved mange diagnoser hos børn og voksne samt ved fremskreden alder. I 
Danmark er dysfagi et hastigt voksende problem, som kan medføre aktivitetsbegrænsnin-
ger, nedsat livskvalitet samt øget sygelighed og dødelighed. Dysfagi er forbundet med 
øget indlæggelsestid og genindlæggelser, og medfører stigende sundhedsudgifter. 
 
Relativt mange ergoterapeuter har forsket i dysfagi i forbindelse med erhvervelse af  
ph.d.grad, og mange danske ergoterapeuter i såvel kommuner som på sygehuse arbejder 
med dysfagi og er ofte nøglepersoner i det tværfaglige team omkring borgeren. Ergotera-
pifagligt Selskab for Dysfagi blev stiftet i Ergoterapeutforeningen i 2013. Selskabet har ca. 
250 medlemmer. 
 
For at sikre fortsat udvikling og kvalitet i indsatsen på dysfagiområdet i Danmark, mener 
Ergoterapeutforeningen, at det er nødvendigt at 
 

 ergoterapeuter har en essentiel rolle i indsatsen ved dysfagi og aktivitetsproblemer 
ved at synke-spise-drikke 

 

 regioner og kommuner igennem systematisk kompetenceudvikling og udvikling af 
kompetente faglige miljøer sikrer, at ergoterapeuterne kvalificeres til at levere den 
nødvendige faglige indsats på dysfagiområdet på hhv. basalt, avanceret og specia-
liseret niveau 

 

 regioner og kommuner fremmer kvalitetssikring, kvalitetsudvikling, forskning samt 
evidensbaseret praksis på dysfagiområdet 

 

 ergoterapeutuddannelserne sikrer, at nyuddannede ergoterapeuter har viden, fær-
digheder og kompetence på dysfagiområdet – som minimum på basalt niveau – jf. 
niveau A i ”Dysfagi og aktivitetsproblemer med at synke-spise-drikke – anbefalin-
ger til ergoterapeutisk viden, færdigheder og kompetence” (link 1) 

 

 

 
 
Hvad mener Ergoterapeutforeningen om dysfagi og 
aktivitetsproblemer ved at synke-spise-drikke? 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergoterapeuter har en essentiel rolle i indsatsen ved dysfagi og aktivitetsproblemer 
ved at synke-spise-drikke 
At spise og drikke samt deltagelse i måltider er – ud over at sikre ernæring - betydningsfylde 
hverdagsaktiviteter for alle aldersgrupper. I forhold til indsatsen over for personer med dys-
fagi har ergoterapeuter den nødvendige viden om anatomi og fysiologi kombineret med vi-
den om hverdagsaktiviteter og graduering af disse, omgivelserne og tilpasning af disse og 
samspillet mellem mennesker. Ergoterapeutisk indsats ved dysfagi fremmer borgerens mu-
lighed for sundhed og livskvalitet igennem aktivitet og deltagelse i hverdagslivet og mind-
sker sundhedsudgifter og risikoen for øget sygelighed og død. 
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Regioner og kommuner bør igennem systematisk kompetenceudvikling og udvikling 
af kompetente faglige miljøer sikre, at ergoterapeuterne kvalificeres til at levere den 
nødvendige faglige indsats på dysfagiområdet på basalt, avanceret og specialiseret 
niveau 
Ergoterapifagligt Selskab for Dysfagi har i samarbejde med Ergoterapeutforeningen udar-
bejdet ”Dysfagi og aktivitetsproblemer med at synke-spise-drikke – anbefalinger til ergotera-
peutisk viden, færdigheder og kompetencer”. Anbefalingerne knytter an til de specialise-
ringsniveauer, som er beskrevet i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses vejledning om 
genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner. Såfremt regioner og 
kommuner skal leve op til lovgivningens intentioner, bør de igennem udvikling af viden, fær-
digheder og kompetencer samt etablering af såvel mono-  som tværfaglige miljøer sikre mu-
lighed for, at anbefalingerne kan implementeres – f.eks. bør alle kommuner enten alene el-
ler i tværkommunale samarbejder kunne tilbyde ergoterapi på specialistniveau på dysfagi-
området.   
 
Regioner og kommuner bør fremme kvalitetssikring, kvalitetsudvikling, forskning 
samt evidensbaseret praksis på dysfagiområdet 
For at sikre grundlaget for evidensbaseret ergoterapeutisk indsats på dysfagiområdet er det 
nødvendigt, at regioner og kommuner muliggør udvikling og forskningsaktiviteter inden for 
området. Implementering af eksisterende og kommende nationale, regionale og lokale ret-
ningslinjer er et vigtigt led i kvalitetsarbejdet. Ergoterapeutforeningen anbefaler herudover, 
at kommunerne ansætter udviklingsergoterapeuter, hvis opgave det er at forankre viden, 
evidens og forskning, samt at kollektivisere de kompetencer, som den enkelte ergoterapeut 
forventes at have i forbindelse med indsatsen på dysfagiområdet.  
 
Ergoterapeutuddannelserne skal sikre, at nyuddannede ergoterapeuter har viden, 
færdigheder og kompetence på dysfagiområdet – som minimum på basalt niveau 
Mange nyuddannede ergoterapeuter møder klienter med dysfagi. Det er i den forbindelse 
en relevant forventning, at den nyuddannede ergoterapeut kan levere ergoterapiydelser på 
basalt niveau. Ergoterapeutuddannelserne kan koble uddannelse med praksis og højne 
kvaliteten i de ergoterapeutiske ydelser ved at sikre, at nyuddannede ergoterapeuter har vi-
den, færdigheder og kompetence på dysfagiområdet. 
 
 
Links 

1. Dysfagi og aktivitetsproblemer med at synke-spise-drikke – anbefalinger til ergotera-
peutisk viden, færdigheder og kompetence, Ergoterapifagligt Selskab for Dysfagi, no-
vember 2015 http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/documents/Fag-
lige_selskaber/EFS_Dysfagi/dysfagianbefalinger_-_endelig_udgave_091115.pdf   

 
2. Ergoterapifagligt Selskab for Dysfagi http://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/faglige-

fora/efs-dysfagi  
 

http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/documents/Faglige_selskaber/EFS_Dysfagi/dysfagianbefalinger_-_endelig_udgave_091115.pdf
http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/documents/Faglige_selskaber/EFS_Dysfagi/dysfagianbefalinger_-_endelig_udgave_091115.pdf
http://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/faglige-fora/efs-dysfagi
http://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/faglige-fora/efs-dysfagi
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3. Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstil-
bud efter udskrivning fra sygehus (Bekendtgørelse nr. 1088 af 6. oktober 2014) 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164976  

 
4. Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner 

(Vejledning nr. 9759 af 8. oktober 2014) https://www.retsinforma-
tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=164990  

 
5. ICD-10 version 2016, WHO. http://apps.who.int/classifica-

tions/icd10/browse/2016/en#/R13  
 

6. National Klinisk Retningslinje Dysfagi, https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kva-
litet-og-retningslinjer/nationale-kliniske-retningslinjer  

 
7. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121015  
 

8. Dysfagi - temarapport om risici for patienter med synkeproblemer http://www.patient-
ombuddet.dk/da/Publikationer/Temarapporter/Dysfagi.aspx  

 
9. Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI http://neuroradi-

ologi.dk/onewebmedia/Referenceprogram%20apopleksi%202013.pdf  
 

10. Forløbsprogrammer for erhvervet hjerneskade. https://sundhedsstyrel-
sen.dk/da/sundhed/behandling-og-rettigheder/genoptraening-og-rehabilitering/rehabi-
litering/forloebsprogrammer-for-erhvervet-hjerneskade  

 
11. Ergoterapeutforeningens politikark om uddannelse og forskning http://www.etf.dk/er-

goterapi-og-politik/politikark-om-uddannelse-og-forskning  
 

12. Link til afhandlinger http://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/forskning  
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