SYSTEMATISK OPSPORING OG
SCREENING AF DYSFAGI HOS ÆLDRE MED
DEMENS PÅ PLEJEHJEM
– MED FOKUS PÅ SPISEAKTIVITETEN

ERGO22- STYRKET FORSKNING STYRKET PRAKSIS
NETE DEELA RAUHE HARREBY
PRIVAT PRAKTISERENDE ERGOTERAPEUT
STIFTER OG EJER AF ERGOSPECIALISTEN
DYSFAGI INSTRUKTØR KANDIDAT
ETF CERTIFICERET KLINIKER I NEUROREHABILITERING OG DYSFAGI

HENVENDELSE FRA EN FAGLIG PLEJEBOLIGCHEF
• ”Vores beboere er svækkede og har behov for understøttelse omkring
ernæring. I dagligdagen gives den af plejepersonalet, men vores tilbud har
behov for et eftersyn……”

INTRODUKTION
• Mad og væske er et basalt behov for at overleve, og den rette ernæring og
gode måltider har stor betydning for ældres sundhed og livskvalitet.
Dysfagi rammer bl.a.:

• 84 % af borgere med alzheimers demens
• 40 % af de ældre fra 65 år og opefter
• 60% af ældre på institution

(Rofes, 2013), (Patientombuddet, 2012)

PROBLEMSTILLING
• Ingen systematisk opsporing eller screening af dysfagi
• - beboerne indlægges med bl.a. lungebetændelse, dehydrering og (fejl) ernæring
• - Plejepersonalet tilsætter fortykkelse i væske og ændrer kostkonsistener ud fra ”synsninger”,
der er sjældent en faglig vurdering bag.

• Fokus på hele måltidsaktiviteten, ikke kun synkefunktionen og konsistenser
• Fokus på mundhygiejne, forebyggelse af mundhulebakterier, øvre luftvejsinfektioner,
aspirationspneumoni.

• Fokus på tidlig indsats, for at forebygge udvikling af negative sundhedsmæssige
konsekvenser relateret til dysfagi og besvær med spiseaktiviteten

METODE
• Ergoterapeut planlægger, strukturerer og udfører systematisk screening af dysfagi i
samarbejde med plejehjemsledere og relevant personale på 12 demensenheder (i alt 72
beboere).

•
-

I april, maj og juni 2021screenes samtlige beboere ud fra:
anamnese, spisevaner, kost- og væske konsistenser indtagelse, morgen, middag og aften
beboerens udførelse og håndtering ud fra de 4 faser fra den normale synkeproces
udførelse af mundpleje/tandbørstning (selvstændighed/behov for støtte)
Vægtstabilitet og tandstatus
En udfyldelse af screeningsredskabet EAT-10 fra Néstle.

EAT -10 har svag evidens, MEN er medtaget pga. organisatoriske rammer og regler ift.
myndighed/visitator, om at en borger kan få en dysfagi udredning

UDFØRELSE OG OPFØLGNING AF DYSFAGI
SCREENINGER OG INDSATSER
• Udførelserne har været meget forskellige:
- nogle plejeansatte har meget viden om dysfagi andre ved ikke ordet
eksisterer (fra elev 4 uger til ”erfaren personale”.

- Opsigelser undervejs – omrokering af ledelse og plejepersonale
• MEN det giver trods alt et ”her og nu billede” i det samfund og i den
organisation vi må forholde os til.

• ”Vi møder verden som den er”.

INDSATSER TIL BEBOERNE/PLEJEPERSONALE
• Aktivitetsanalyse af måltidsaktiviteten – den enkeltes madpræferencer og behov, enhedens
lokaleindretning -”demensvenlig”, hjælpemidler, medspisere, forståelse for måltidsaktiviteten,
se bag beboerens adfærd.

• Dysfagi udredning og måltidsanalyse mhp. beboerens selvstændig, sikkerhed og effektivitet
ved indtag af mad og væske (F.O.T.T., MISA mm)

• Mundpleje/tandbørstning tilgange
• Undervisning i dysfagi på basisniveau
• Tværfaglig tilgang, samarbejde med læge, diætist, omsorgstandplejen, demensfaglige
nøglepersoner, pårørende m.fl.

Navn
på
beboer

Opmærksomhedspunkter, sparring, vejledning

Handling

Hvem udfører

xx

Indlagt med mistanke om aspirationspneumoni, og er i 3. behandling.
Har opkast ved måltidsaktivitet.
Tilbydes pt. blød + gratin kost.

Der er behov for yderligere undersøgelse af
dysfagi samt vurdering af hvilke kost- og
væske konsistenser der kan indtages sikkert
og effektivt.
E.L. ift. opkast
Daglig hjælp til mundpleje morgen og aften

Ergo ansøger om 86,2 dysfagi-bevilling ved
myndighed i uge xx

Præ-orale problemstillinger.
Skal have hjælp af plejen til indtag af mad/væske. Kan af og til med verbal
guiding selv føre mad til mund.
Tilbydes normal kost og væske konsistens.
Skal hjælpes med at udføre god mundpleje.

Plejen guider XX i spisning.

Personalet på afdelingen.

Præ-oral + orale problemstillinger.
Obs på ufrivillig vægttab. Får tilsat fløde og olie.
Skal have hjælp af plejen til at indtage oral ernæring.
Får normal kost + blød+ gratin.
Skal hjælpes til at udføre mundpleje. OBS der skal bruges to slags tandpasta.
(vurdering fra omsorgstandplejen)

Diætist er tilknyttet
Ugentlig vejning
Plejen guider XX i spisning
Omsorgstandplejen er tilknyttet- kommer igen
i uge xx

Skal hjælpes til al oralt indtag samt udførelse af mundpleje.
xx

xx

Personalet kontakter e.l. den xx
Personalet på afdelingen

Daglig hjælp til mundpleje morgen og aften
Diætist aftale den xx.
Personalet på afdelingen.

Daglig hjælp til mundpleje morgen og aften
xx

xx

Præ-oral + oral + faryngeale problemstillinger: Plejen har observeret at X
samler mad/væske i mund, det løber ud af mundvige, han tygger meget længe
på rugbrød, og maden kan sætte sig fast i halsen, samt han rømmer
sig/fejlsynker.
Får normal kost+ blød kost
Synk af piller er besværet. De kan gives på ske, hvor X tygger på dem inden
synk.
Skal hjælpes med at udføre god mundpleje.
Spiser normal kost og væske sikkert og effektivt.
Udfører selv mundhygiejne

Der er behov for yderligere undersøgelse af
dysfagi samt vurdering af hvilke kost- og
væske konsistenser der kan indtages sikkert
og effektivt.

Ergo ansøger om 86,2 dysfagi- bevilling
ved myndighed i uge xx.
Personalet på afdelingen.

Piller kan evt. knuses, OBS: egen læge skal
kontaktes om det er muligt.

Plejen kontakter læge i uge xx.

Daglig hjælp til mundpleje morgen og aften

Personalet på afdelingen.

Plejen sikrer at XX spiser og udfører
mundpleje.

Personalet på afdelingen.

RESULTATER PÅ DE 12 ENHEDER
Beboer Enhed

Antal beboere

Dysfagi
indsatser
igangsat

I procent

Sel. § 86,2
dysfagi
bevillinger

I procent

1

6

4

68 %

3

75 %

2

6

6

100 %

0

0%

3

6 ( -1 indlagt)

4

80 %

1

25 %

4

6

5

83 %

2

40 %

5

5

4

80 %

0

0%

6

5

4

80 %

0

0%

7

6

5

83 %

2

40 %

8

6

5

83 %

2

40 %

9

6

6

100 %

1

17 %

10

6

4

67 %

1

25 %

11

6

5

83 %

2

40 %

12

5

3

60 %

1

33 %

Total 30.6.21

68 beboere

55 beboere

81 %

15

27 %

EVALUERINGSSKEMA EFTER DYSFAGI INDSATSEN
Ja

Nej

Har du deltaget i dysfagiscreening
eller forløb med en borger?

68 % (13)

32 % (6)

Hvis ja, var der tid nok til drøftelse

77 % (10)

8 % (1)

Ikke besvaret

15 % (2)

I Hvilken grad finder du dysfagi screening relevant?
I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke
relevant

68 % (13)

11 % (2)

21% (4)

0

0

Kan du bruge den viden og sparring der har været imellem ergotetp. og personalet?
I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke
relevant

47 % (9)

26 % (6)

16 % (3)

5 % (1)

0

KOMMENTARER FRA PERSONALER DER HAR BESVARET
EVALUERINGSSKEMAET:
• Rigtig god intro fra ergoterapeut og en kæmpe øjenåbner, når hun fortæller/forklarer/underviser i dysfagi
• Det er vigtigt at fagfolk med specialviden er en del af hverdagen. De har større viden og kan langt
hurtigere spotte problemet.

• Det drejer sig om vores borgere har det godt på alle områder som muligt. Det er en virkelig ”god investering
(politikere)- jo bedre vores borgere har det, jo bedre har vi alle det!

•
•
•
•

Jeg synes det er rart at være med til og det udvikler personligt min forståelse og viden.
Det er et godt værktøj. Hjælper med problemstillinger ang. Den enkelte borger.
Jeg ved ikke så meget om dysfagi udover tiltag mod det.
Det er væsentligt at være opmærksom på dysfagi, men kommunikation til vikarer om hvilke beboere og hvilke
tiltag kunne være bedre.

UDTALELSE FRA DEN FAGLIGE PLEJEBOLIGCHEF
EFTER ENDT PROJEKTPERIODE:
• ”Vores medarbejdere har fået den nyeste viden og har kunnet spare med en
specialist i dysfagi, således vores beboere har fået en faglig velkvalificeret
behandling og vores ernæringsindsats er blevet styrket”

• ”Det har sandsynligvis også bevirket færre infektioner og indlæggelser- dette
har vi dog ikke haft mulighed for at følge i perioden”.

TAK FOR I DAG

