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HVEM ER JEG ? 

➢ Mette Nørgaard. Sygeplejerske ved Aalborg Universitets Hospital. Øre, 

Næse og Hals- ambulatorie og operationsafsnit.

➢ 2 ½ år 

➢ Tilbudt at være en del af det team, der skulle opstarte Nordjysk Center for 

Synkebesvær
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NORDJYSK CENTER FOR SYNKEBESVÆR 

Hvem er vi ? 

➢Elektivt team – ØNH

➢1 Læge

➢2 Ergoterapeuter

➢1 Sygeplejerske

➢1 Sekretær

➢Akut team - dækker intensivafdelingerne og afdelingerne i huset m. base på 

NOTIA

Assistance fra Hammel Neurocenter til uddannelse og protokol

Stor tværfaglighed 
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HISTORIEN BAG

Fokus på identifikation og udredning af 

øvre dysfagi hos voksne i 

risikopopulationen

• erhvervede hjerneskader

• neurologiske sygdomme

• sequelae efter hoved-halskræft

• intubations følger

• ældre m. multimorbiditet
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HVAD ER DYSFAGI

• Dysphagia – græsk      dys=dårlig + fagein=spise

FRA SUNDHED DK

• Kronisk dysfagi er en symptomterm 

• Forstyrrelse i synkeprocessen, som kan skyldes enhver struktur fra læberne til nedre 

øsofageale sphinkter

• Årsagerne er mangfoldige og omfatter både neurologiske og strukturelle tilstande 

• Normal synkemekanisme er essentiel af hensyn til ernæringen, men også fordi den sikrer, at 

luftvejene beskyttes i forbindelse med synkning
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HVORFOR DYSFAGI? 

➢Dysfagi kan være årsag til 

➢Recidiverende pneumonier 

➢Feber af ukendt årsag 

➢Vægttab 

➢Ændret tale, snøvlende/utydelig tale 

➢Dårlig tandstatus

➢Længere/hyppigere hospitaliseringer 

➢Nedsat trivsel og livskvalitet 

➢Nedsat lyst til social kontakt 6



DEN NORMALE SYNKEPROCES

Normale synkebevægelse er en kompleks proces, der bevæger en fødebolle fra munden til 

mavesækken

1. Føden bearbejdes i munden – tygges og blandes med spyt

2. Lukkes af til luftvejene – struben løftes

3. Åbnes øvre sphincter til spiserøret

4. Fødebollen presses/skubbes via bevægelser i tunge og svælg ned i spiserøret

• Mere end 25 nerver og muskler involveret – på hver side
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DEN NORMALE SYNKEPROCES FORSAT
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DEN NORMALE SYNKEPROCES FORSAT

3 faser:

Oral fase – bearbejdningen i munden

øvre dysfagi

Pharyngeale fase – svælget

Oesophageale fase – spiserøret nedre dysfagi
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HYPPIGHED AF DYSFAGI FORDELT PÅ DIAGNOSER

• Apoplexi 25-81%

• Andre erhvervede hjerneskader 25-78%

• Parkinson 15-87%

• ALS 86%

• Demens 19-57%

• Sklerose 24-34%

• Neuromuskulære lidelser 18-86%

• Erhvervede cervikale rygmarvsskader 30-40%
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HOVED-HALSCANCER

Før kemo/stråle 9-67%

Efter kemo/stråle 23-100%

Efter kirurgi op til 65%
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FIBEROPTISK ENDOSKOPISK EVALUERING AF 

SYNKEFUNKTION ⇨ FEES
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FEES

• Fiberoptisk Endoskopisk Evaluering af 

Synkefunktionen

• Princip: fiberskoperer patienten mens de 

spiser og se hvordan de synker

• Undersøgelsen varer ca. 20 min

• Kræver at patienten kan følge instruktion
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EKSEMPLER PÅ FEES
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HENVISNING TIL 
SYNKEAMBULATORIET

• Patienter kan henvises af 

neurologer, rehabiliteringscentre, 

gastro-kirurger, medicinerne og 

praktiserende øre-næse-

halslæger. 

• Fordi patienterne skal 

fiberskoperes

1. udelukke cancer

2. vurdering af dysfagi

• Øvre dysfagi → synkeambulatoriet

• Nedre dysfagi → gastrokirurger

eller gastromedicinerne
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FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

• Hvad kan patienten?

• Vurdering af om patienten kan indtage tilstrækkelig mængde kalorier og væske 

• Er det sikkert for patienten at spise?

• Tegn til fejlsynkning +/- silent aspiration

• Anbefalinger
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ANBEFALINGER
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PROCESSEN – HVOR ER VI NU ? 

Opstarten.. Implementering.. Hvad så nu ?
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Aalborg Universitetshospital

Øre-Næse- Hals ambulatorie og operationsgang

mette.noergaard@rn.dk

METTE NØRGAARD
Sygeplejerske

TAK FOR I DAG
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