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Formål: 
At opstille evidensbaserede anbefalinger for undersøgelse af dysfagi, med 
henblik på at forebygge aspirationspneumoni samt at sikre, at patienter med 
traumatisk hjerneskade undersøges systematisk for synkeproblemer, således 
at patienten sikres et sufficient ernæringstilbud, som svarer til 
funktionsniveauet. 
 
Design: Evidensbaseret klinisk retningslinje. 
 
Målgruppe:  
Voksne patienter med traumatisk hjerneskade.  
Afgrænsning: Patientgruppen omfatter patienter, som ikke har været intuberet 
eller som har været oralt eller nasalt intuberet i de første døgn efter traumet 
og derefter er ekstuberet. Patienter med tracheostomi indgår ikke i 
patientgruppen. 
 
Primære anbefalinger: 
• Alle patienter skal undersøges for dysfagi før påbegyndelse af oral 

ernæring (Evid Rep Techonol assess 1999 (A for apopleksi), Leder 1998 
(C), Mackay, april 1999 (C), Logemann 1994 (D), Hammond 2006 (B) 

• Det kan anbefales, at der undersøges tidligst 24 timer efter oral 
ekstubation (Leder 1998, Leder 1999, Goldsmith 2000) (C) 

• Der bør anvendes et tredelt undersøgelsesprogram (Farrell 1999, 
Hammond 2006) (B)  

Afhængig af patientens funktionsniveau og medicinske status vælges en af 
følgende undersøgelser. Se flowchart bilag 1: 
1. Vandtest  
2. Klinisk undersøgelse 
3. Instrumentelle undersøgelser (FEES eller videofluoroskopi) 



 
Implementering: 
Under udarbejdelsen af den kliniske retningslinie er anbefalinger og 
undersøgelsesprogram løbende afprøvet, justeret og implementeret. FEES-
undersøgelse er ikke implementeret. 
En til to gange årligt afholdes kursus for nyansat personale med undervisning 
i dysfagi og de anvendte undersøgelsesmetoder.  
Den kliniske retningslinje planlægges monitoreret via en lokal database, som 
er under opbygning. 
 
Tidsperspektiv: 
Den kliniske retningslinie opdateres hvert andet år med fornyet 
litteratursøgning. Ny opdatering september 2010. 


