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Sammanfattning    
 
Stroke drabbar årligen 25 000-30 000 personer i Sverige. För dem som insjuknar i 
stroke är dysfagi (sväljningssvårigheter) ett vanligt problem. Dysfagi kan bland annat 
leda till att patienten sväljer fel och blir undernärd och risk för hostattacker, aspiration 
och pneumoni kan uppstå som följd. Patienter med sväljningssvårigheter efter stroke 
kan också uppleva oro, rädsla, skam, lidande och orkeslöshet vid matsituationer. 
Forskning visar också att patienter upplever sig vara beroende av andra vid måltiderna. 
 
Syftet med denna studie är att beskriva patients upplevelser vid måltiden samt formulera 
omvårdnadsåtgärder som kan leda till förbättring i ätandet för patienter som drabbas av 
dysfagi efter stroke. 
 
Metoden är en litteraturstudie. Datasamling är gjord via databaserna CINAHL, 
PubMed/Medlin, SweMed+, Academic search, Bibliotekets katalog och Libris samt 
sekundärsökning i artiklarnas referenslistor. Sökorden som användes i olika 
kombinationer var stroke, dysphagia, nursing, caring, cerebrovascular accident, 
deglutition disorders och nutrition. 
 
Resultatet presenteras i två delar, först en beskrivning av patienters upplevelser i form 
av fyra teman som handlar om att känna skam, rädsla, social isolering och att bli 
beroende. Därefter presenteras faktorer som kan leda till förbättring i ätandet för 
patienterna med dysfagi i form av fem teman som handlar om handlingar.      
 
Diskussionen består av fyra delar: risk för undernäring, individualiserad vård, att lyfta 
fram patientens resurser och betydelsen av god munvård. 
 
Nyckelord: Omvårdnad, Stroke, Dysfagi, Ätsvårigheter, Sjuksköterska. 
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INLEDNING 

På min arbetsplats har jag träffat många patienter med stroke som lider av 
sväljningsproblem. Dysfagi är ett av de vanligaste symtomen efter stroke och kan ha 
svåra konsekvenser både för patienten och för vården. Jag har lagt märke till att dessa 
patienter ofta är i behov av mer stöd, exempelvis vid matsituationer, behöver hjälp att få 
maten delad, tillsyn och hjälp med matning för att tillgodose sitt näringsbehov. Dysfagi 
är ett allvarligt symtom som kan leda till olika komplikationer såsom 
aspirationspneumoni, försämrat nutritionsstatus och depression. En obehandlad dysfagi 
kan förorsaka mycket lidande och även dödsfall. 
 
Med detta arbete vill jag få fördjupad kunskap om patienter med dysfagi efter stroke, 
deras upplevelser i samband med måltider samt hur vårdpersonal kan hjälpa patienter 
och minska deras lidande under måltider. Jag vill också studera hur vårdpersonal 
konkret kan gå tillväga för att förbättra situationen för patienten med dysfagi. 
 

 

 

BAKGRUND 

Enligt Socialstyrelsen (2000b) kan funktionella bortfall följa efter stroke vilket gör att 
de drabbade inte kan få i sig tillräckligt med näring. Dysfagi, förlamning av dominant 
kroppshalva, kommunikations och perceptionsstörningar samt lukt- och 
smakförändringar är några bortfall.  Mer än hälften av de personer som insjuknar i 
stroke har initialt någon form av dysfagi. Att drabbas av sväljningssvårigheter kan 
innebära att livet förändras drastiskt. Ett nytt sätt att äta och dricka kan vara svårt att 
acceptera.  
 
Enligt Wahlund, (2006) varierar prevalensen av dysfagi hos patienten som drabbas av 
stroke mellan 28 och 73 procent varav 29-50 procent som aspirerar och hälften av dem 
som har aspirationsbesvär har tysta aspirationer. De flesta strokepatienter drabbas av 
övergående dysfagi, men mer än 10 procent (11-50 %) kan ha besvär som varar i sex 
månader eller längre. Patienter med sväljningssvårigheter är i behov av stöd. 
 

 
 

Stroke  
Stroke betyder ”slanganfall” och definieras av World Health Organisation (WHO) som: 

 
Ett hastigt påkommande symtom tydande på fokalt (begränsat) bortfall av 
hjärnfunktioner som varar längre än 24 timmar (eller leder till döden 
dessförinnan) och som är eller kan förmodas vara orsakad av rubbad 
cirkulation eller blödning. (Socialstyrelsen 2000a, s. 22). 
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Enligt Grefberg och Johansson (1997) är stroke ett samlingsbegrepp för olika 
kärlsjukdomar i hjärnan, varav de vanligaste är hjärninfarkt, hjärnblödning och 
transitorisk ischemisk attack (tia-attack) som skiljer sig från en stroke genom att 
symtom varav mindre 24 timmar, men ska aldrig ignoreras eftersom den är ett tecken på 
att personen har högt risk att utveckla stroke. De vanligaste orsakerna till stroke är 
hjärninfarkt (80 %) och hjärnblödning (20 %). När en blodpropp täpper till någon av 
artärerna i hjärnan får motsvarande del av hjärnan inte längre något blod och nervceller 
dör av syrebrist, vilket leder till olika symtom som förlamning, känselrubbning etc. När 
blodflödet är mycket nedsatt dör cellerna i den drabbade delen av hjärnan redan efter 
några minuter. Det uppstår en ”infarkt”. Vid hjärnblödning, oftast orsakad av bristning 
av ett ”åderförkalkat” blodkärl, ett pulsåderbråk eller subaraknoidalblödning, läcker 
blod ut i hjärnhinnorna eller in i hjärnvävnaden. 
 
Hallberg (1996) samt Grefberg och Johansson (1997) förklarar att de viktigaste 
riskfaktorerna för att drabbas av stroke är:  
 
 

• tidigare slaganfall  
• hypertoni- vilket är den dominerande behandlingsbara riskfaktorn  
• diabetes mellitus – diabetiker har dubbelt så hög hjärninfarktincidens jämfört 

med icke-diabetiker  
• hjärtsjukdomar  
 

Patienter med hjärtinsufficiens, ischemisk hjärtsjukdom och förmaksflimmer har 
fördubblad risk att drabbas av stroke. Rökning och alkohol är också faktorer som 
påverkar negativt. Risken att drabbas ökar även med stigande ålder. Högt blodtryck kan 
leda till att hjärnas blodkärl inte håller för tryckpåverkningarna, varför en blödning 
uppstår i hjärnvävnaden.   
 
Enligt Socialstyrelsen (2000b) är ångest och depression vanligt förekommande hos 
patienter som insjuknat i stroke. Risken att drabbas av ångest och depression är högre 
om man har dysfagi, afasi och andra sjukdomar som vid sidan av stroke leder till nedsatt 
förmåga att klara det dagliga livet. Ökad kunskap om hur patienter upplever sin 
livssituation kan hjälpa vårdpersonalen att förbättra bemötande och underlätta vardagen 
för patienter med dysfagi.  
 
 
 

Dysfagi 
Ordet dysfagi kommer från grekiskan och betyder svårigheter att svälja 
(Nationalencyklopedin, 1991). Dysfagi förekommer vid en mängd olika sjukdomar, 
exempelvis MS, ALS, Parkinsons sjukdom, inflammation eller tumörer i munhåla, 
förträngning i matstrupen, störningar i passagen mellan svalget och matstrupen såsom 
koordinationsrubbningar och psykogena orsaker (Stockholm läns landsting, 2005). 
Dysfagi är vanligt förekommande vid neurologiska sjukdomar, främst stroke. Enligt 
Bülow (2003) kan symtomen variera från en lätt känsla av upp harkling och svårigheter 
att svälja specifik föda till livshotande kvävningsfall. 
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Figur 1. Sväljfunktionen: Bilden till vänster visar den orala sväljfasen, i mitten den faryn 
Figur 1. Sväljfunktionen: Bilden till vänster visar den oral sväljfasen, i mitten den faryngeala 
fasen, och till höger den esofageala fasen (Stockholms läns landsting, 2005). 
 

Patienter med stroke får ofta sväljningssvårigheter, särskilt om hjärnskadan har påverkat 
områden i hjärnstammen och svalgcentrum vilket drabbar 47 procent av samtliga som 
insjuknar i stroke (Mann, Hankey & Cameron, 1999). Westergren (2003) tar upp 
skillnaden mellan tyst och hörbar felsväljning. Den tysta felsväljningen förorsakar inte 
hosta eller harkling vilket den hörbara gör. Vid långvarig felsväljning kan hostreflexen 
helt eller delvis släckas ut. Orsaken till sväljningssvårigheter kan vara förlamningar, 
koordinationsrubbningar och/eller sensibilitetsnedsättningar i munhåla och svalg.   
 
 
 

Sväljningsfysiologi 
För att beskriva dysfagi bör först den normala sväljningen förklaras. Sväljning är en av 
de vanligaste sekventiella rörelserna som sker i kroppen. Det är dessutom en komplex 
funktion som regleras av strukturer i cortex, hjärnstammen, kranialnerver (nIX, nVII, 
nX,nXI, nXII), de två första cervikala nervrötterna C1-C2 samt 55 olika muskler som 
finns i ansiktet, munnen, farynx och esophagus (Wahlund, 2006).    
 
Shanley och O’ Loughlin (2000) beskriver att dysfagi kan indelas i oral dysfagi, 
faryngeal dysfagi och esofageal dysfagi. 
 

1. Den orala sväljfasen innebär att sätta maten i munnen, tugga/bearbeta och 
transportera den bakåt i svalget Denna del kan kontrolleras viljemässigt. 

 
2. Den s.k. faryngeala sväljfasen innefattar tuggans passage genom svalget. Då 

tuggan = bolus (som kan bestå av fastare konsistens eller en klunk vätska) når 
gombågarna eller tungroten så utlöses automatisk sväljning. Stuphuvudet höjs, 
stämbanden sluts och bolus pressas längre ned i svalget förbi ingången till 
struphuvudet och stämbanden mot matstrupsmynningen. Svalgets tryck pressar 
ned bolus i matstrupen och tömmer svalget. 

 
3. När tuggan passerar genom matstrupen (esofagus) till magsäcken talar man om 

den esofageala fasen.   
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Mekanismer vid dysfagi  
Infarkter eller blödningar i hjärnstammen, cortex och subkortikala delar av hjärnan 
påverkar sväljfunktion och naturliga mekanismer vid sväljning. Följande mekanismer 
vid dysfagi är relaterade till de tre ovan beskrivna faserna (Stockholms läns landsting, 
2005).   
  
 

• En störd oral fas vid dysfagi innebär att man inte kan tugga eller bearbeta födan i 
munhålan eller föra den bakåt till svalget. 

 
• En störning av faryngeala fasen kan innebära att sväljreflexen inte utlöses eller 

utlöses långsamt, att bolus kommer ned mot stämbanden (penetration), eller ned 
i luftstrupen (aspiration). Förekommande aspiration till luftstrupen kan ge 
lunginflammation, särskilt om hostreflexen inte fungerar normalt och om 
munhygien är eftersatt. Störningar kan även innebära att svalget töms långsamt 
eller otillräckligt (retention) trots upprepade sväljförsök. 
 

• Störningar i den esofageala fasen uppstår vid passagehinder i matstrupen (vid 
inflammation, förträngning, eller på grund av tumörer), samt vid störd motorik i 
matstrupsmuskulaturen. 

 
 

Identifikation av patienter med dysfagi 
Det finns olika symtom hos patienter med dysfagi men de vanligaste symtomen är: 

 
 

• Röstförändringar - sluddrigt tal, hes eller rosslig röst eller dysartri (svårighet att 
artikulera). 

• Andningsproblem eller lunginflammation - kan ha orsakats av felaktigt nedsvald 
föda. 

• Ospecificerade febertoppar. 
• Facialispares - salivdropp vid hängande mungipa. 
• Svårighet att tugga och att hålla kvar maten i munnen. 
• Hosta före, mellan eller efter sväljning. 
• Ingen hosta kan vara tyst aspiration. 
• Kvarlämnat mat i munnen (hamstring). Dålig munhygien. 
• Viktnedgång. 
• Hunger eller vägran att äta. (Wahlund, 2006). 
 

Vid tugg – och sväljsvårigheter finns stor risk att patienten inte fått i sig tillräckligt med 
energi, näringsämne och vätska via mat och dryck och därmed riskeras viktminskning, 
dåligt näringsstatus och uttorkning. Patienten med dysfagi kan lätt svälja fel och risk för 
hostattacker, aspiration och pneumoni kan uppstå som följd (Stockholms läns landsting, 
2005). 
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Aspiration är detsamma som felsväljning. Mat, dryck, saliv kommer ner till eller under 
stämbanden. När aspirationen sker tyst betyder det att den inte utlöser hosta för att 
skydda luftvägarna, utan att det som aspirerats har fri väg till luftstrupe och lungor. 
Detta kan leda till feber, pneumonier och kvävning. Tyst aspiration kan vara dödligt. 
Vid misstanke om aspirationsrisk rekommenderas vidare utredning med funktionell 
videofiberendoskopisk undersökning av sväljning (FUS) eller videoradiografi av 
sväljningsakt eller kombinationer av dessa (Bülow, 2003). 
 
En viktig aspekt när det gäller individer som har dysfagi är att det kan leda till att de blir 
undernärda, vilket i sig ökar risken för komplikationer (framförallt infektioner) och 
försvårar rehabiliteringen hos dem (Bülow, 2000). 
 
 
 

Omvårdnadsbehov 
Enligt Socialstyrelsen (1995:5) framgår att sjuksköterskans ansvarsområde omfattar att 
ta initiativ till att vidta åtgärder som syftar till att främja hälsa och förebygga 
uppkomsten av sjukdom hos den enskilde patienten. Socialstyrelsens 
författningssamling (SOSFS 1998:531) beskriver att utmärkande för professionell 
omvårdnad är att sjuksköterskor skall identifiera patienters behov och föra en dialog 
med patienter om dessa. Utifrån sin medicinska och omvårdnadsmässiga kompetens i 
kombination och sin erfarenhet skall sjuksköterskor bedöma patienters tillstånd. 
 
En klinisk bedömning av dysfagi kan ge mycket information. Kliniska bedömningar kan 
göras av specialutbildad vårdpersonal sjuksköterskor eller logoped. Alla patienter som 
drabbas av stroke ska bedömas avseende sväljningsfunktion. Vid inskrivning kan 
sjuksköterskan göra en första bedömning av patients ät- och sväljningsproblem 
(Stockholms läns landsting, 2005). 
 
Vid sväljningstest används enbart vatten för att bedöma om patienten har sväljnings- 
och hostreflex. När sväljningssvårigheter misstänks kontaktas logoped för bedömning. I 
första hand görs en klinisk sväljningsbedömning. Denna kan omfatta mun- och 
svalgstatus, oral motorik, salivsväljning, vattensväljningstest samt måltidsobservation. 
För alla bedömningar krävs att patienten är vid medvetande och kan medverka. Det 
krävs också att patienten kan sitta upp, med eller utan stöd (Stockholms läns landsting 
(2005). 
 
Att äta och dricka är ett primärt behov för överlevnad. För att kunna rehabiliteras och 
tillfriskna måste patienten får i sig tillräcklig med mat och dryck för att förhindra 
undernäring och uttorkning. Enligt Bülow (2000) kan en obehandlad dysfagi förorsaka 
mycket lidande och även dödsfall. 
 
Warner (2000) tar upp att dödligheten och invalidiseringen har minskats på stroke-
enheter hos patienter som drabbas av stroke genom ett målmedvetet omhändertagande.  
Strokeenheter definieras som en ”Organiserad slutenvårdsenhet som helt eller nästan 
tar hand om patienter med stroke och som sköts av multidisciplinärt team som är 
speciellt kunnigt i strokevård” (Socialstyrelsen, 2005, s. 12). 
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Vid sväljningssvårigheter efter stroke måste många faktorer beaktas och utredas för att 
vinna förståelse för varje patients individuella problem och utifrån dessa ge den hjälp 
som erfordras. Ätproblem medför fysiska problem för patienterna, såsom 
aspirationspneumoni och andra infektioner, som kan härledas till ett för dåligt 
näringsintag. Enligt Socialstyrelsen (2005) har behandling av ätsvårigheter en hög 
prioritet. Det är viktigt att se till att näringsbehovet blir tillgodosett, vilket skall ske på 
ett säkert sätt. 
 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Dysfagi påverkar således patienten på många olika sätt. Patienten kan få svårighet att 
svälja, sätta i halsen och dessutom ofta besväras av hosta under måltiden. Följderna 
efter stroke kan vara funktionella bortfall vilket gör att de drabbade inte kan få i sig 
tillräckligt med näring. Att vara uppmärksam på de förändringar hos patienten som kan 
påverka dennes nutritionstillstånd och situation vid ätande är en viktig del av 
omvårdnadsarbetet. Forskning har visat att flertalet patienter med stroke som har 
ätsvårigheter inte får tillräckligt med hjälp med delning av maten eller blir matad vid 
måltiden och därmed riskerar att bli undernärda. 
 
I verksamheten är det ofta stressigt vid måltiderna. Det kan till exempel handla om brist 
på personal, ett stort antal matningar, att viss personal behöver gå på rast, att patienter 
behöver gå på toaletten, trötta patienter som inte orkar äta och att patienter med stroke 
inte alltid får den hjälp de behöver. 
 
Eftersom många omvårdnadsproblem är relaterade till måltiderna är det av betydelse att 
vårdpersonal har kunskap om hur vården i samband med måltider vid dysfagi kan 
utformas, för att minska patienternas lidande och förhindra intorkning och undernäring. 
Att studera omvårdnadsåtgärder kring ätande och vad som har samband med 
nutritionstillstånd hos äldre som drabbas av stroke samt att identifiera problemområden 
är ett steg till att öka förståelse för dessa patienters totala situation. 
 
 
 

SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser vid måltiden samt formulera 
omvårdnadsåtgärder som kan leda till förbättring i ätandet för patienter som drabbas av 
dysfagi efter stroke. 

 
 

 
METOD 

Metoden för denna uppsats är en litteraturstudie där kvalitativa artiklar analyserats. Här 
använde jag sökorden stroke och dysfagi.  Jag slog sedan upp sökorden i svenska Mesh, 
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för att få den korrekta medicinska terminologin. För dysfagi används ”deglutation 
disorders”, för stroke används ”cerebral vascular accident”, och för omvårdnad ”nursing 
care”. Sökord har utgjorts av: Stroke, Dysphagia, Nursing, Caring, Cerebrovascular 
accident, Deglutition Disorders och nutrition. Sökorden har använts var för sig och i 
olika kombinationer. Materialet till studien har utgjorts av vårdvetenskapliga artiklar 
inom det valda området. 
 
 Litteratursökningen har gjorts på sjukhusbiblioteket i Borås, och via fjärruppkoppling i 
högskolans databaser. Litteratursökning har skett i databaserna CINAHL, SweMed + 
Pubmed/Medline och Academic search. Ingen begränsning vad gäller årtal gjordes i 
första steget. Artiklarna skulle dock vara peer-reviewed, och svara mot syftet. Sökning 
har även skett genom sekundär sökning i artiklarnas referenslistor. 
 
Artiklarna handlade om patientupplevelser. Sökningen gav 133 artiklar i alla databaser. 
(bilaga 1). Avgränsning gjordes där det var möjligt med begränsningar som t.ex. ”peer-
reviewed” eller ”research” för att se till att artiklarna var vetenskapligt granskade. 
 
Ett första urval gjordes genom att läsa artiklarnas rubriker och abstract men även genom 
en gränsdragning i tid från 1999 till framåt. Artiklar som handlade om dysfagi men ej i 
samband med stroke uteslöts. Många artiklar handlade om dysfagi och stroke men ej 
sett ur patientens upplevelser och omvårdnadsåtgärder, dessa artiklar uteslöts också.    
Efter genomläsning av 23 artiklar valde jag att endast inkludera 11 artiklar därför att de 
besvarade syfte och frågeställningar. Att så många artiklar exkluderades berodde på att 
många var äldre än 8 år och en del var kvantitativa artiklar. 
 
 
 

Analys 
Analysmetoden som användes var en kvalitativ innehållsanalys. Målet med en 
innehållsanalys är att beskriva specifika fenomen (Forsberg och Wengström, 2003). 
Enligt Dahlberg (1997) kan analysarbetet skildras som en rörelse mellan helhet, delar 
som sedan bildar en ny helhet. 
 
 Artiklarna är analyserade med hjälp av Evans (2003) analysmetod som innefattar fyra 
faser: 
 

1. Samla in relevant data, som ska vara med i syntesen, från till exempel databaser. 
2. Genomläsning av artiklarna och identifiering av nyckelorden i varje studie. 
3. Sammanställning av nyckelord och jämförelse av likheter och skillnader. 
4. Föra ihop de likartade fynden och skapa en förklarning av fenomenet. 

 
Efter att ha valt artiklar för analys under steg ett, lästes artiklarna upprepade gånger 
under steg två för att få en helhetsbild av materialet. Därefter gjordes en översättning av 
samtliga artiklar, sedan lästes varje artikel för sig och med hjälp av färgkodning 
identifierades nyckelfynd utifrån varje artikel, som svarade mot syftet. Anteckningar 
gjordes i marginalen. Nyckelfynden sammanställdes av samliga studiers resultat för att 
skapa en översikt av artiklarnas innehåll. Detta för att i nästa steg identifiera teman efter 
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likheter och skillnader utifrån studiens syfte och sammanställa dessa till nya 
övergripande teman. I slutfasen formuleras en beskrivning med grund i de nya tema.  
 
 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i två delar, först en beskrivning av patienter upplevelser i form av 
fyra teman som handlar om att vara beroende av hjälp, att inte kunna njuta av maten, att 
känna skam och social isolering, att känna rädsla. Därefter presenteras andra delen med 
specifika omvårdnadsåtgärder som kan leda till förbättring i ätandet för patienterna med 
dysfagi i form av fem teman som handlar om en god vårdrelation, miljö och 
måltidssituationen, konsistens och mängd, sitt- och huvudposition, att främja en god 
mun- och tandvård. 
 
 
 

Patientens upplevelser vid måltiden 

Att vara beroende av hjälp 
Många av patienterna med dysfagi upplevde att de var beroende av andra vid 
måltiderna, eftersom de måste bli matad (Jacobsson, Axelsson, Österlind & Norberg 
2000). Westergren, Hallberg och Ohlsson (1999) tog upp att hjälpbehovet är avgörande 
för hur beroende patienter känner sig och att beroendekänslorna skapar 
missnöjeskänslor och minskad självkänsla hos patienter. Vidare påpekade att det är 
viktigt att låta patienten få prova att äta i sin egen takt så att de inte känner sig stressade 
av vårdpersonalen. Westergren m.fl. beskrev också i sin studie att strokepatienter 
upplever ett ökat beroende om de inte klarar sina dagliga aktiviteter som förflyttningar, 
hygien och påklädning. 

 
I en studie av Carlsson, Ehrenberg och Ehnfors, (2004) beskrev patienterna att 
processen från att ha varit en aktiv, oberoende individ till att bli beroende av andra 
människor och få en ny roll i familjen, upplevdes frustrerande. Vidare framkom att 
ätandet i sig har varit självklart före stroke men efter stroken blev måltidssituationen 
fylld med problem, inklusive hosta, spill och dregel. En förlust patienterna beskrev var 
just förlust av ätförmågan. I studien ingick tre deltagare, en kvinna och två män. 
Männen uttryckte främst känslan av djup besvikelse och förlust. 
 
Westergren m.fl. (1999) beskrev att 70 procent av patienter med stroke hade 
ätsvårigheter, kännetecknade som svårigheter att hantera maten på tallriken, lasta maten 
på skeden, svårigheter att föra skeden till munnen, svårigheter att bita och stänga 
läpparna samt svårigheter att bearbeta maten i munnen och svälja. Kumlien och 
Axelsson (2002) beskrev även att problem med synförmågan har samband med hur 
personen handskas med maten på tallriken och hur de lyckas få maten till munnen. 
 
De patienter som inte kan äta själv på grund av funktionsbortfall behöver assistans med 
matning. Efter en stroke upplever personer att kroppen har förändrats mycket. 
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Jacobsson m.fl. (2000) beskrev att patienter med stroke kände sig låsta i en 
okontrollerbar situation på grund av nedsatt förmåga att röra sina extremiteter. Kumlien 
och Axelsson (2002) visade i sin studie att de patienter som är mycket eller helt 
beroende av hjälp vid ätandet även har problem med kommunikationsförmågan. 
 
Deltagarna i Jacobsson m.fl. (2000) studie beskrev en känsla av att bli synade och 
bedömda av andra människor när de skulle äta. De berättade om hur de försökte dölja 
bristen på kontroll, med andra ord kontrollen av salivläckage och att de kontinuerligt 
torkade sig i mungipan med en näsduk.  Deltagarna beskrev vidare att det var svårt att 
anpassa sig till att inte kunna äta som tidigare. 
 
I kampen om tillfrisknande för patienterna med dysfagi väcktes känslor som hopplöshet 
och de var stundtals nära att ge upp. Frekvent hosta vid sväljandet var ett lidande för 
dem. De beskrev det som att när det var svårt att äta fanns det inget hopp om 
tillfrisknande men när det gick lättare med ätandet återvände hoppet (Jacobsson m.fl. 
2000). 
 
 
 

Att inte kunna njuta av maten 
 Jacobsson m.fl. (2000) beskrev att innebörden av ätandet kan förstås som en njutning 
för alla individer. Att ha aptit men inte kunna äta är mycket svårt. Många av patienterna 
med dysfagi efter stroke upplevde att obehagskänslor från mun och hals, som trånghet, 
torrhet, smärta och tjockhet tog bort den njutningen: ”My throat feels full of cement.” 
(Jacobsson. m.fl. 2000, s 261). Patienterna upplevde att matens lukt, smak och utseende 
skapade illamående som tog bort aptiten; ”Some food made me cough so badly i gave 
up.” och ”Food didn’t taste the same and I lost the desire to eat” (Jacobsson m.fl. 
2000, s 261). 

 
I Perry och Mclaren (2003b) studie talade deltagarna om sina liv i termer av förluster. 
De uttryckte kraftfullt känslor av ilska och bitterhet. För dessa deltagare var 
strokeinsjuknande en katastrof, något som verkade livsomvälvande.  De kunde inte se 
någon mening med livet och heller inte hur det skulle kunna gestalta sig i framtiden. En 
av deltagare beskrev en förlust av att inte kunna äta det man tidigare kunnat, det vill 
säga före insjuknandet i stroke. Att undvika att äta till exempel sallad och rostbiff och 
bara helt tyst anpassa sig till det var svårt. 
 
I en annan studie av Perry och Mclaren (2003c) beskrev fem deltagare förlusten av 
känsel i munnen, en oförmåga att känna vilken temperatur maten hade, matens 
benägenhet att samlas i kinden eller fastna på tänderna, tabletter som ”försvann” och 
dregling och matläckage. “Sometimes I find things get stuck in my throat; its a job to 
remove it. Sometimes it’s alright. Mostly I find it’s when I’ve been eating something and 
you are swallowing and it sort of goes down the wrong side” (Perry & Mclaren, 2003c, 
s 364) 
 
Två av deltagarna beskrev att förändringar av smaken påverkade lukten, för dem kunde 
ätande vara förknippat med en upplevelse av en stark lukt av olja och brand. De beskrev 
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sin upplevelse som att tugga på en bit pappkartong vilket ledde till att de inte längre 
kunde njuta av maten. ”It’s like a very strong smell of oil and burning, that’s all I can 
smell, you know ....if you chew a bit of cardboard that’s what it tastes like to me ....so 
majority of the time I don’t enjoy my food” (Perry 2003c, s 364). 
 
Enligt Westergren, Karlsson, Andersson, Ohlsson och Hallberg (2001a) åt många av 
patienterna med sväljningssvårigheter efter stroke knappt tre fjärdedelar eller mindre av 
portionen vilket kan leda till att patienterna blir undernärda. Vidare visade resultatet av 
hans studie att bristande energitillgång, låg koncentrationsförmåga, och trötthet var 
viktiga komponenter som tillsammans med dysfagi förhindrade ett optimalt 
näringsintag. 
 
Vid en stroke kan många personer uppleva att kroppen förändrats mycket, att den inte 
lyder signaler som tidigare varit självklara. Kumlien och Axelsson (2002), samt 
Jakobsson m.fl. (2000) visade att funktionella bortfall kan förändra ätandet. Det handlar 
om nedsatta tugg- och sväljningsförmågor, nedsatta Activity of Daily Life (ADL) 
förmågor, och nedsatta syn- hörsel eller kommunikationsförmågor. Detta kan minska 
patients vakenhet och koncentrationssvårigheter, vilken gör att patienter orkar 
koncentrera sig korta stunder. 
 
 
 

Att känna skam och social isolering 
Att drabbas av sväljningssvårigheter kan ofta innebära ett svårt handikapp med påtagligt 
försämrad livskvalitet som följd. Hos Perry och Mclaren (2003b) framkom att det är av 
stor betydelse har patienterna anpassar sig till sitt nya handikapp. Carlsson m.fl. (2004) 
beskrev att dysfagi kan vara orsaken till att patienter skäms, känner rädsla och upplever 
negativa känslor. 
 
Enligt Jacobsson m.fl. (2000) beskrev patienterna sina upplevelser av skam när mat och 
dryck rinner ut från munnen då de äter. Detta kan innebära betydande sociala 
konsekvenser för patienten, som isolering och minskad självkänsla, vilket gör att den 
sociala gemenskapen blir försämrad. Patienterna i Perry och Maclarens studie (2003c) 
framställde att ätandet var en social händelse. Det visade sig också att det var viktigt att 
upprätthålla normalt uppträdande och att dölja vilket betydelse ätsvårigheterna hade. 
 
Westergren, Olsson och Hallberg (2002) beskrev i sin forskning om personer med 
stroke, hur darrighet, kraftnedsättning, svårigheter att tugga och svälja mat medförde att 
de drabbade upplevde det påfrestande att äta. Enligt Westergren, Ohlsson och Hallberg 
(2001b) löper patienter med dysfagi efter stroke större risk att dö i förtid, inte bara till 
följd av aspiration/lungkomplikationer och undernäring, utan även på grund av den 
sociala isolering som dysfagin medför. 
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Att känna rädsla 
Många patienter med dysfagi hyser en stor rädsla för att kvävas. Denna rädsla kan leda 
till panik, vilket skildrades av en patient som: ” could not breathe and felt frightened. 
Afraid of food sticking in my throat.” (Jacobsson m.fl. 2000, s 261). 
 
Känslan av rädsla var kopplad till att inte ha kontroll när mat eller dryck kom ner i 
svalget. Rädsla och panik uppstod när patienter försökte äta eller dricka. Upprepade 
hostattacker skapade panikkänslor och rädsla för att kvävas som förknippades med att 
inte ha full kontroll över sin kropp (Jacobsson m.fl. 2000). 
 
Kumlien och Axelsson (2002) beskrev att patienterna med dysfagi ofta var rädda och 
panikslagna efter sväljningen på grund av tidigare felsväljning-/hostattackserfarenheter. 
Vidare beskrev Kumlien och Axelsson (2000), Carlsson m.fl. (2004) och Jacobsson 
m.fl. (2000) att livsvärden blir förändrad när en människa drabbas av dysfagi. 
Deltagarna i Perry och Mclaren (2003a) talade om sina liv i termer som förluster. För 
dessa deltagare var strokeinsjuknandet en katastrof, livsomvälvande. De kunde inte se 
någon mening med livet eller se hur livet skulle gestalta sig i framtiden. 
 
Carlsson m.fl. (2004) och Jacobsson m.fl. (2000) beskrev att patienter med dysfagi ofta 
hostar vid måltiden på grund av att de sväljer fel eller matas för fort.  I en sådan 
situation kan rädslor för att kvävas uppkomma. Jacobsson m.fl. (2000) hävdade att 
patienter med stroke som har så svåra sväljningsproblem att de behöver matas via sond 
upplevde sig mer sjuka. De upplevde obehagliga känslor av att behöva ha en slang i 
ansiktet, hopplöshet i att vilja äta men inte klara det och också en rädsla av att inte 
kunna kontrollera situationen, meningslöshet att få mat genom en sond och en stor 
osäkerhet inför framtiden. 
 
 

Omvårdnadsåtgärder som kan leda till förbättring i ätandet 
En god vårdrelation 

Enligt Jacobsson m.fl. (2000) var dialogen viktig i behandling som en förutsättning för 
att kunna individualisera ätträningen. När patienter kände ett förtroende för 
sjuksköterskan blev det lättare för dem att ta till sig den kunskap och den erfarenhet som 
vårdpersonalen hade. En bra dialog mellan sjuksköterska och patient är alltså viktigt i 
omvårdnadsrelationen. 

 
Utgången av ätträningen var beroende av hur samspelet mellan vårdare och patient 
fungerade. Kumlien och Axelsson (2002) såg stimulering för patienten som en viktig 
aspekt för sjuksköterskan att vidta i samband med måltid. Stimuleringen kunde innebära 
att sjuksköterskan uppmanade eller påminde patienten om att äta. Vid ett bra samspel 
mellan vårdare och patient främjas den individuella vården för just den patienten. 
 
I mötet med patienten är det därför angeläget, menade Jacobsson m.fl. (2000) att 
vårdpersonal inte tar över och styr dialogen, utan lyssnar på patienten så att de i samråd 
kommer överens om hur de ska gå tillväga. För att relationen mellan patient, familj och 
vårdpersonal skall bli bra bör vårdpersonal ta sig tid att lyssna på patienter. Rätt 
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åtgärder kan då sättas in för att minska patientens lidande och detta är väldigt 
individuell och olika för olika patienter. 
 
Kumlien och Axelsson (2002) och Lin Perry (2001) menade att vårdpersonal kan hjälpa 
patienter i matsituationen genom olika grader av assistans, såsom matning, guidning av 
patienter med stroke till att äta eller att sätta besticken i patienters hand, påminna 
patienter att inte ta för stora mängder åt gånger samt att låta patienter tugga och svälja i 
sin takt. Detta är olika omvårdnadshandlingar som sjuksköterskor kan göra för att 
minska lidande. 
 
Dessutom bör vårdpersonal inge hopp till både patienten och närstående i den nya 
livssituationen. En bra relation och ett gott samarbete mellan närstående och 
vårdpersonal hjälper till att öka säkerhet för patienter (Jacobsson m.fl. 2000). 
 
 
 

Miljö och måltidssituationen 
Enligt Westergren m.fl. (2001b) var det betydelsefullt att skapa en lugn miljö kring 
måltiden. Störande ljud skall i möjligaste mån minskas och det skall strävas efter att 
uppnå en lugn och behaglig atmosfär. Maten smakar också godare om den serveras i ett 
rum som inte luktar illa och som är väl vädrat. Vidare menade Westergren att det är 
betydelsefullt att vårdpersonalen uppmärksammar problemen som finns runt 
måltidssituationer, så att patientens upplevelse av oförmåga att klara en måltid minskar. 

 
Jacobsson m.fl. (2000) menade att sväljningsprocessen kräver koncentration och att 
patienter med stroke behöver lugn och ro, anpassning av ätmiljön för att kunna 
koncentrera sig. Vidare beskrev Jacobsson m.fl. (2000) och Kumlien och Axelsson 
(2002) att de patienterna som orkar, bör sitta i matsalen vid måltiderna. När patienterna 
äter i en matsal har möjlighet att sitta och prata med andra patienter som de trivs med 
och måltiden blir till något positivt för patienten. 
 
Eftersom patienter med dysfagi ofta är trötta och kanske inte orkar genomföra en hel 
måltid måste patientens ork vara styrande för vilka åtgärder som vårdpersonal kan sätta 
in för att underlätta ätandet (Westergren m.fl. 2001b). 
 
 
 

Konsistens och mängd 
En viktig omvårdnadsåtgärd kan vara att ändra konsistensen på mat och dryck. Kumlien 
och Axelsson (2000) menade att vårdpersonal kan hjälpa patienten genom att anpassa 
maten med förtjockningsmedel, gelékost, purékost eller finfördelad mat så att risken att 
svälja fel och hosta under måltiden minskar. Maten blir då lättare att svälja och 
patienterna upplever att de har en bättre kontroll över sväljande och på så sätt minskas 
rädslan. 
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Westergren m.fl. (2001a) menade att rätt konsistens på maten, och bra sittställning är 
viktiga för strokepatienter med dysfagi. Perry och Susan Mclaren (2003a) visade i sin 
studie att kost och näringsintag på sjukhuset i hög grad påverkar hur patienter svarar på 
behandling och därmed utgången vad gäller invaliditet, morbiditet och dödlighet. 
 
Det är också viktigt att aktiviteter inte utförs strax före måltider. Att ge patienter små 
portioner, ha täta måltider samt önskekost är några andra strategier för att öka patienters 
födointag. Kumlien och Axelsson (2000) belyser att sväljningsförmågan kan förändras 
från dag till dag vilket gör att patienter inte alltid litar på sig själva. Den varierande 
sväljningsförmågan innebär att vårdpersonal bör bedöma patienters sväljningsförmåga 
kontinuerligt och vidta lämpliga åtgärder som att informera övrig omvårdnadspersonal. 
 
Jacobsson m.fl. (2000) poängterar att ätandet är mer än bara näringsintag och det är en 
stimulerande uppgift för vårdpersonal att hjälpa patienter med dysfagi att göra måltiden 
säkrare och mindre obehaglig. Vidare skrev Jakobsson att många patienter med dysfagi 
efter stroke upplever svår törst och därför är det viktigt att vårdpersonal ofta går in till 
dessa patienter för att ge vätska eller fukta munnen. I svåra fall av dysfagi kan det därför 
vara nödvändigt för sjuksköterskan att sätta dropp. 
 
 
 

Sitt- och huvudposition 
Sittställning och hållning är viktig för patienter i rullstol och patienter med nedsatt 
balans i sittande ställning. Patientens huvudposition är också betydelsefull för ätandet. 
Westergren m.fl. (2001a) tog upp att oförmågan att sitta upprätt ligger bakom många 
strokepatienters ätproblem. Därför är förflyttning, bålbalans samt justering av 
sittställning viktiga åtgärder för att minska spill och läckage av mat. En måltid tar ofta 
mer än tjugo minuter att genomföra för en patient med dysfagi. Därför bör 
sjuksköterskan tänka på att patienten har en bra sittposition. En bra situation gör det 
lättare för patienten att koncentrera sig och genomföra en hel måltid. 
 
När patienten vrider huvudet maximalt åt den förlamade sidan vid sväljning och tar ett 
djupt andetag före nästa sked minskas risken, enligt Jacobsson m.fl. (2000), för att 
svälja fel och upplevelsen av sväljningen blir då mer positiv. 
 
 
 

Att främja en god mun- och tandvård 
En obekväm känsla i mun och svalg beskrevs som användes för att beskriva dessa 
känslor var smärta, trång passage i halsen, otäck känsla i halsen, tjock och torr i munnen 
(Jacobsson  m.fl. 2000). 

Muntorrhet beror ofta på medicinering i kombination med en nedsatt motorik. Bristen 
på saliv kan ge svårigheter att tala, tugga och svälja. Muntorrhet påverkar i hög grad det 
allmänna välbefinnandet. 
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En försämrad munmotorik kan minska förmågan att tugga, svälja, skölja munnen ren, 
samt att hålla avtagbara proteser på plats. Därför är det enligt Westergren m.fl. (2001a) 
och Kumlien och Axelsson (2002) viktigt att sjuksköterskan inspekterar patients 
munhåla efter varje måltid så att inte matrester eller läkemedel ligger kvar i munnen och 
orsakar obehag för patienter. 
 
Vidare beskrev Westergren m.fl. (2001a) munhålan hålls fuktig för att undvika att 
patienter får svamp och beläggningar i munnen. Sjuksköterskor kan hjälpa patienten att 
undvika svamp och beläggningar genom att låta patienten skölja munnen med 
vichyvatten efter måltiderna. En protes som inte passar kan påverka matsituationen. 
Kumlien och Axelsson (2002) menade att smärta som patienterna upplevde kunde vara 
av en felaktig form på protesen som leder till att patienten inte kan äta.  I denna 
omvårdnadssituation bör sjuksköterskan ta kontakt med en tandläkare som kan hjälpa 
patienten att justera protesen. 
 
 
 
Metoddiskussion 

Uppsatsen är en litteraturstudie. Resultatet har samanställts genom en kvalitativ 
innehållanalys. Innehållsanalys kännetecknas av att forskaren på ett stegvist och 
systematiskt sätt klassificerar data för att lättare kunna se mönster och teman, vilket sker 
genom att bearbeta textmaterialet så väl så möjligt. 
 
Data som framkommit vid analysen är andrahandsinformation eftersom 
patientintervjuer, som litteraturstudien bygger på, redan har analyserats och tolkats av 
tidigare författare. Detta har fördelar och nackdelar. Fördelen med en litteraturstudie är 
att tidigare forskning ger en stor bredd inom det specifika området i deras resultat. 
Nackdelen med en litteraturstudie är att resultatet från valda artiklar redan är tolkade 
utifrån artikelförfattarens egen förförståelse. Resultaten i en litteraturstudie består 
därmed av tolkningar av artikelförfattarnas redan tolkade resultat. 
 
Analysmaterialet har varit begränsat eftersom det finns få studier som beskriver 
patientupplevelser efter stroke, vilket kanske beror på de språksvårigheter som kan 
förekomma hos strokepatienter. Jag är medveten om och vill poängtera att det finns för 
få studier som beskriver strokepatienters upplevelse av ätsituationen. Samtidigt har det 
varit svårt att skilja på vad som hör grundsjukdomen, stroke, och vad som hör till 
sväljningssvårigheter. 
 
En del av artiklar som användes fanns i fulltext i databaserna.  De artiklarna som inte 
fanns som fulltext eller fanns i bibliotekets tidskrifts arkiv fick beställas hem. De 
artiklarna som används i litteraturundersökningen vara mellan 1999-2004. Westergren 
och Perry har gjort ett flertal olika studier som resulterat i avhandlingar. Eftersom ett 
flertal studier av dessa författare var lämpliga för att få svar på frågeställningarna 
användes fyra artiklar från dessa båda författarkonstellationer. 
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De inkluderade artiklar har fokuserat på patientupplevelser. Jag har inte hittat artiklar 
som handlar om behandling och åtgärd vid dysfagi. Anmärkningsvärt är att forskningen 
om åtgärder och behandling vid dysfagi är mycket knapphändig. 
 
 
Resultatdiskussion 

I analysen av de inkluderade artiklarna framkom att patienter som drabbats av dysfagi 
upplever en stor och dramatisk förändring av i sitt liv. Något så till synes enkelt och 
vardagligt som att äta och svälja blev plötsligt ett stort problem. Förlusten av ät- och 
sväljförmågan ledde till en obehaglig känsla hos patienter med dysfagi. 
 
Genom rätt omhändertagande kan dock de flesta patienter få hjälp med sina 
sväljningssvårigheter och på så sätt få en förbättrad livskvalitet. Analysen i detta arbete 
har visat att omvårdnadsåtgärder som att förbättra matsituationen genom att främja en 
god relation, miljö, anpassa födans konsistens, temperatur och mängd, ha en god 
sittställning, huvudposition, samt ha en god munvård påverkar ätandet i en positiv 
riktning. 
 
 
 

Risk för undernäring 
I analysen framkom att flera av patienterna med dysfagi skäms över att plötsligt vara 
beroende av andra när de äter. Deras känsla av skam kan leda till att de försöker dölja 
sina svårigheter genom att till exempel inte smöra smörgåsen, inte dricka något till 
maten samt att undvika att äta mat som behöver delas. Att inte längre vara kapabel att 
göra saker som man gjort innan och att vara mer beroende av andra människor än 
tidigare kan vara några orsaker till varför patienter döljer sina svårigheter. Om 
personalen inte är uppmärksam och identifierar problemen kan det leda till näringsbrist 
och uttorkning. I sjukvårdsteamet är det sjuksköterskan som ansvarar för omvårdnaden 
av patientens näringsintag som även innefattar identifiering av nutritionsproblem. 
Socialstyrelsen (2000a). 
 
För att ge god omvårdnad behövs kunskaper om dysfagi som helhet och möjliga hinder 
för optimalt näringsintag hos äldre patienter, särskilt för dem med stroke (Westergren 
m.fl. 2001).  Många äldre har ofta en sammansatt sjukdomsbild som tilltar i komplexitet 
med åren.  Kombinationen av hög ålder, multipla kroniska sjukdomar och att äldre 
oftare intar många läkemedel ökar risken för att utveckla undernäringstillstånd. För 
äldre personer är en fullvärdig kost en förutsättning för god hälsa. 
 
Sväljningssvårigheter kan leda till att patienterna blir malnutrierade. Patienter som är 
malnutrierade har längre vårdtid än de patienter som har en adekvat nutritionsstatus 
(Gariballa, 2003). Vårdpersonal behöver ökade kunskaper i nutrition, och om hur olika 
sjukdomstillstånd påverkar nutritionstillstånd. Exempelvis kan lågt födointag i samband 
med nedsatt ork åtgärdas med att ge småmåltider ofta, energiberikning av mat och 
kosttillskott. Kostfiber och kolhydrater har en speciell betydelse för patients 
nutritionsstatus.  
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Det är viktigt att vårdpersonal har samarbete med en dietist för att utveckla och förbättra 
omvårdnaden inom nutritionsområdet. Dessa bör ta ett huvudansvar (dietisten) för att 
omvårdnadspersonalen utbildas i nutritionsfrågor samt ges kunskap om och blir 
uppmärksammade på de problemområden som finns vid ätande vid olika 
sjukdomstillstånd varav stroke är att exempel. 
 
Ett halvår efter insjuknandet i stroke är dödligheten högre bland de patienterna som är 
malnutrierade än de som är välnutirerade (Gariballa, 2003). Att vara uppmärksam på 
förändringar hos patienter som kan påverka deras nutritionstillstånd och situationen vid 
ätande är en viktig del av omvårdnadsarbetet och kan vara av stor betydelse för i vilken 
grad hjälpinsatser behövs. Att studera faktorer kring ätande och vad som har samband 
med nutritionstillstånd hos patienter med dysfagi efter stroke samt att identifiera 
problemområden är ett steg till ökad kunskap om och ökad förståelse för patientens hela 
situation. 
 
Vårdbehovsbedömningar och omvårdnadsdokumentation kan direkt kopplas till 
åtgärder som höjer kvaliteten i vård och omvårdnad. Sjuksköterskan kan vara den som 
uppmärksammar problemet genom ankomstsamtalet och ställer omvårdnadsdiagnosen 
Till exempel genomförande av testmåltid (måltid bestående av olika konsistenser t.ex 
nypponsoppa, fil och vatten). Olika typer av dysfagi kräver olika rehabiliteringsprogram 
varför specifik bedömning av dysfagi är viktig samt att behandlingsplan upprättas. 
 
Vårdpersonal har ett grundläggande ansvar för patienters välbefinnande, vilket också 
omfattar patienters näringsintag. Ett psykosocialt perspektiv betonar frågor som: vad är 
patientens behov och önskemål? Hur upplever han/hon sin dysfagi? Hur kan 
vårdpersonal arbeta för att tillgodose patientens psykosociala behov och matens 
betydelse för social gemenskap (Westergren 1995)? 
 
 
 

Individualiserad vård  
Personer med nedsatt sväljningsförmåga upplever en stor förlust som kan vara svår att 
hantera. Denna förlust upplevs olika av individerna och förlusten kan vara av olika 
karaktär. Det besvärliga var kanske inte alltid själva förlusten av sväljningsförmågan 
utan förlusten av att vara oberoende (Jacobsson m.fl. 2000). I Carlssons, Ehrenbergs 
och Ehnfors studie (2004) framkom däremot att förlusten av ätsvårigheter var det 
centrala hos deltagarna. Varje människa är unik och har också unika upplevelser. Därför 
bör vården inte generalisera för patienter som har drabbats av dysfagi. Genom att lyssna 
på och observera patienter kan vårdpersonal utforma en individuell vård. 
 
Enligt Joyce Travelbees omvårdnadsteori, som beskrivs av Marit Kirkevold (2000), så 
hävdar Travelbee att förstå vad omvårdnad är och bör vara, måste man förstå vad sker 
mellan vårdpersonal och patient, hur samspelen kan upplevas mellan dem och vilka 
konsekvenser detta kan ha för patienten. 
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Relation mellan vårdpersonal, patienter och närstående har stor betydelse. När patienter 
känner förtroende för vårdpersonal blir det lättare för patienter att ta till sig den kunskap 
och erfarenhet som vårdpersonal har. Jacobsson (2000) kom i sin studie fram till att 
sjuksköterskans första möte med patienten med dysfagi är utslagsgivande för hur deras 
fortsatta relation kom att utvecklas. Det är betydelsefullt att personalen kan informera 
och lära ut kunskaperna på ett sätt som gör att patienten förstår och vill vara delaktig. 
När vårdpersonal har kunskap i ämnet och förmåga att förmedla denna främjas 
patientens upplevelse av trygghet i relationen. Vårdpersonalens förhållningssätt, attityd 
och kunskap påverkar således hela måltidssituationen. Genom att ge stöd, vänligt 
bemötande, förståelse, uppmuntran, engagemang och tålamod kan vårdpersonal minska 
patienters upplevelser av rädsla och skam känslor. 
 
Analysen visar att med en god och genomtänkt omvårdnad och känslomässigtstöd kan 
vårdpersonal mildra rädsla och ångest vid samband med måltiden hos patienter med 
stroke. Genom dialog med patienter, kan vårdpersonal få en klarare bild av hur patienter 
upplever sin situation vid måltiden. 
 
En bra relation och ett gott samarbete mellan närstående och vårdpersonal bidrar således 
till ökad säkerhet för patienten. Närstående kan på ett naturligt sätt medverka i viss 
omvårdnad och därigenom få en viktig roll samtidigt som personalen hinner med de 
andra patienterna och spara tid. Närstående kan vara en tillgång i vården av patienten, 
eftersom de ofta har en djupare kännedom om patientens önskemål. Vid kommunikation 
med närstående får vårdpersonal reda på hur matsituationen var innan sjukdomen, 
vilken slags kryddning patienten föredrog, om det fanns några favoriträtter samt om 
patienten redan innan stroken hade problem med att tugga och svälja. Det är viktigt att 
inte glömma människor med olika matkulturer, därför bör vårdpersonal vara öppna för 
att inkludera kulturella värden och traditioner i arbetet med kosthållet. 
 
För att underlätta måltiden för patienter som drabbas av dysfagi är det en viktig 
omvårdnadsåtgärd att vårdpersonal uppmuntrar och stödjer patienten genom att till 
exempel sitta med vid bordet. Isolerade patienter bör bli uppmuntrade och motiverade 
att delta i ätträning så att måltiden inte längre blir så svårt för dem att genomföra. 
 
Enligt Jacobsson (2000) är ätandet en social aktivitet och ett sätt att umgås. Genom att 
låta patienter sitta tillsammans och äta låter vårdpersonal patienterna medverka i en 
social situation vilket kan uppfattas som något positivt för patienterna. Resultaten visar 
att patienter som har sväljningssvårigheter behöver en lugn måltidsmiljö utan höga ljud, 
mycket liv och rörelse och avbrott. Vårdpersonal måste dock vara uppmärksam på att 
vissa patienter kanske tycker mer om att äta enskilt (Jacobsson m.fl. 2000).  Patienter 
som är lättavleda eller som skäms över sina sväljningssvårigheter kan ibland må bäst av 
att äta enskilt. 
 
Vid matning skall samma person mata patienten hela måltiden. Man skall tala om för 
patienten vad som serveras och förbereda inför varje matsked. Konsistensen skall 
anpassas efter patienters behov. Det är viktigt att vårdpersonal undviker att störa och 
avbryta patienter när de äter för att underlätta ätsituationen för patienter med 
koncentrationssvårigheter (Jacobsson, Axelsson, Norberg, Asplund & Wenngren, 
1997). 
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Patienter med dysfagi, liksom andra äter med ögat, därför är det viktigt hur man dukar 
och att man inte lägger upp för mycket så att det hinner svalna. Att maten se så aptitlig 
och normal ut har stor betydelse. Det är viktigt att man själv som personal har en positiv 
attityd till det man ger patienten. Vid matning är det bra att vara extra noga med att 
patienten hela tiden vet vad som väntar. 
 
Analysen visar att patienterna upplever svårigheter med att transportera maten till 
munnen på grund av nedsatt rörelseförmåga i armarna. Vårdpersonal kan hjälpa 
patienter genom att främja en bra sittposition, vilket gör att det blir lättare för 
patienterna att röra armarna och därmed minska risken för spill och hosta. 
 
Analysen också visar att det finns omvårdnadsåtgärd för att hjälpa patienterna med spill 
och dregel. Patienter med dysfagi tycker inte om att spilla på sig. Det är upplevelse som 
patienterna inte skulle behöva uppleva, därför erbjuder man dem som så önskar en 
speciell halklapp. Sugrör är ett annat sätt att undvika spill på, men är ofta svårt för 
patienter som insjuknat i stroke att använda, pipmugg är många gånger bättre men inte 
alltid. I studien av Jacobsson m.fl. (1997) fick patienter med sväljningssvårigheter 
träning i att få stabilitet i bålen och balans när de sitter upp vilken ledde till i att de 
spillde mindre och fick därmed in mer mat i munnen. 
 
Sittställningen och en bra bålbalans har alltså stor betydelse för patientens sväljning och 
välmående. En otillfredsställande sittställning kan leda till att patienter, istället för att 
lägga sin huvudsakliga energi på matintaget, ägnar för mycket tid och energi på att 
undvika spill och att hålla rent och prydligt kring matplatsen.  Patienterna skall sitta upp 
ordentligt och inte halvligga i sängen.  Ligger patienter ner kan de inte svälja säkert och 
inte heller hosta bort det patienter aspirerar. 
 
I största möjliga mån skall det undvikas att en patient äter i sängen, men ibland är det 
omöjligt för att patienten att sitta uppe i stol. Då skall patienten först komma så högt 
upp i sängen som möjligt, och sedan skall huvudändan höjas kraftigt, aldrig mindre än 
45 grader. (Patienter som drabbas av hjärnblödning och skall vara sängliggande efter 
läkarnas ordination kan matas i sängen högts vid 45 grader). Kudden under knäna för 
bekvämare sittande. Helst skall patienten sitta på vanlig stol. 
 
 
 

Att lyfta fram patientens resurser 
Det är viktigt att ta tillvara patientens resurser, lyfta fram det positiva, stötta och 
uppmuntra för att patienten skall kunna hantera sin nya matsituation. En 
omvårdnadsåtgärd i Jacobsson, m.fl. (1997) studie var att lära patienter nya 
sväljtekniker för att underlätta sväljningsprocesser. Lämpliga justeringar och assistans 
såsom matning, guidning av patienter med stroke till att äta eller sätta besticken i 
patientens hand, påminna patienter att inte ta för stora mängder åt gången samt låta 
patienter tugga och svälja i sin takt är ett strategier som vårdpersonal kan göra för att 
stimulera, påminna och påstöta. 
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Det är sjuksköterskan som är med patienter dagligen och har därmed stor möjlighet till 
att identifiera olika problem hos patienter. Patienter som har sväljningssvårigheter måste 
få möjlighet till att slutföra sin mat. Om patienter är trött och behöver god tid att slutföra 
en måltid kan det vara bättre att ge patienter små portioner flera gånger per dag. 
 
Jacobsson (2000) visade i sin studie att patienterna med ätträning hade lättare att hantera 
olika matsituationer. Sjuksköterskans erfarenhet, kunskap och förmåga att motivera 
patienten är enligt Wergeland (2002) grundläggande för optimering av strokepatientens 
rehabiliteringsmöjligheter. Under rehabiliteringsfasen fokuseras omvårdnadsinsatserna i 
första hand på träning och anpassning för ökat oberoende. Målet med rehabilitering är 
att ta tillbaka förlorade funktioner, att kroppen ska fungera efter bästa förmåga och att få 
ett så normalt rörelsemönster som möjligt. Om patienten har en paretisk sida bör även 
den paretiska armen användas vid aktiviteter då detta stimulerar till nya nervimpulser 
(Ericsson & Ericsson, 2002). 
 
Vårdpersonal kan uppmuntra patienter att röra tungan i munnen. Denna träning görs för 
att uppnå en effektiv bolustransport. Detta är åtgärder som ska utföras kontinuerlig. 
Träning av muskulaturen i munhålan kan även tänkas vara en förebyggande åtgärder för 
att bibehålla sväljningsförmåga. Enligt Robbins, Gangnon, Theis, Kays, Hewitt och 
Hind (2005) är gymnastik av munhålans muskler till gagn för patienter med dysfagi. 
 
Som tidigare visats kan sväljningsförmåga hos patienter förändras från dag till dag 
vilket innebär att patienters sväljningsförmåga inte är stabil. Det medför att 
vårdpersonal bör bedöma patienters sväljningsförmåga kontinuerligt och vidta lämpliga 
åtgärder som att informera övriga omvårdnadspersonalen. 
 
För patienter som insjuknat i stroke är det lika viktigt med nutritionen som för andra, för 
att kunna koncentrera sig och orka träna. Patienter med sväljningssvårigheter efter 
stroke brister i koncentrationsförmåga och vakenhet vilket kan resultera i att de endast 
orkar koncentrera sig korta stunder. De bör inte störa eller avbrytas i samband med 
måltider. Det är viktigt att vårdpersonal samordnar och planerar patienters omvårdnad 
och aktiviteter med andra personalkategorier så att de inte inträffa före, under eller strax 
efter mattillfällen. 
 
 
 

Betydelsen av god munvård 

Munnen är ett känsligt område och i samband med insjuknande i stroke uppstå som 
regel många problem i munhåla/tänder. Tidig munhälsobedömning av 
tandläkare/tandhygienist är viktigt för att bedöma status och vidta nödvändiga åtgärder.  
 
Enligt Andersson, Hallberg Rahm och Renvert (2003) bör en munstatus registreras 
direkt vid inskrivning på patienter. Uppföljning i munhålan bör ske kontinuerligt och 
anpassas efter patients behöv. Smärtfrihet i munnen och god oral komfort underlättar 
tal, tuggning och sväljning och är betydelsefull för den övriga rehabiliteringen. 
Begreppet oral komfort innefattar upplevelsen av munnen, att inte ha ont, att ha god 
andedräkt, att kunna tugga och att inte ha besvär av muntorrhet.  
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Problem i munhålan kan vara muntorrhet, tungan är uppsvullen, munslemhinnan och 
respirationssjukdomar. Enligt Jacobsson (2000) är muntorrhet vanligt hos patienter med 
stroke. Många mediciner medför muntorrhet som biverkan. Brist på saliv kan ge 
svårigheter att tala, tugga och svälja. Vid muntorrhet kan vårdpersonal använda 
salivstimulerande eller smörjande spray. 
 
Munvård är en del av omvårdnaden som har låg prioritering. Kunskapsbrist och 
osäkerhet hos vårdpersonal är den största orsaken till detta (Andersson, 2006). Vidare 
beskriver Andersson m.fl. (2003) har patienter sämre munhälsa när de skrivs ut från 
sjukhuset än när de ladas in. Munvården för patienter på vårdavdelning ingår i hälso- 
och sjukvårdens dagliga omvårdnad. Analysen visade att en god munvård medför ett 
minskat lidande för patienter i allmänhet och för patienter med dysfagi isynnerhet. I och 
med att vårdpersonal främjar munvård, minskas risken för beläggningar och svamp i 
munhålan och även risken för dåligt lukt, obehagliga smak och skador på slemhinnor i 
form av rodnad, sår eller blåsor. I en studie av Watando m.fl. (2004) beskriver att god 
munhygien leder till förbättring av både hostreflex och sväljningsreflex vid dysfagi. 
Bakterietillväxten i munhålan minskar och detta leder till att minska risken för 
pneumoni vid en aspiration. 
 
En god munvård påverkar dessutom patienternas förmåga att kommunicera med 
närstående och vårdpersonal på ett tillfredställande sätt och deras känsla av 
välbefinnande ökar. Gastmans (1998) betonar vilken av att vårdpersonal främjar en god 
munhygien så att patienten kan kommunicera verbalt med omgivningen. Gastmans 
menar vidare att en patient som har beläggning eller svamp på tungan och gommen kan 
ha svårt att prata. Detta medföra att de kan få en dålig social kontakt med sina anhöriga. 
 
Munvård är viktigt före måltiderna för att stimulera känseln i munnen och öka 
salivutsöndringen som kan påverka att känna smaken, och efter måltiderna för att 
avlägsna mat och medicinrester.  
 
 
Införandeplan 

Bakgrund  
I det följande beskrivs hur resultaten i denna uppsats kan användas för att formulera en 
införandeplan för förbättringsarbete inom en klinisk verksamhet. Matning är en 
kvalificerad omvårdnadsuppgift där vårdpersonal har ansvar för att patienter får i sig 
tillräckligt med näring. En medveten strategi rörande vårdpersonalens måltidsplanering 
kan öka såväl patienters trivsel och välbefinnande som mängden intagen föda under 
måltiden. Enligt Eriksson (1994) kan bristande förmåga att se och bedöma vad patienter 
behöver resultera i utebliven hjälp ge ett ökat sjukdomslidande.  
 
 
 

Införande 
1. Planering i teamet  
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I verksamheten arbetar man i team. Varje yrkeskategori behövs för att patienterna ska få 
helhet i sin vård, kunna komma underfund med patientens problem och hjälpa dessa på 
ett professionellt sätt. Vid en bra planering och en god prioritering kan vårdpersonal 
spara mertid på vardagar.  
 

 
 
Åtgärd: teamet skall avsätta tid för planering av matsituationen en gång 
varannan vecka.  

 
2. Se patientens närstående och närstående som en resurs. En bra relation mellan 
vårdpersonal närstående och samt en regelbunden kontakt angående patientsituationen 
spelar en viktig roll för patienter med dysfagi. Medverkan från närstående är av stor 
betydelse eftersom de bäst känner patienten och kan motivera patienterna under 
måltiden och för vidare träning. 

En viktig omvårdnadsåtgärd i omhändertagandet av patienter med stroke och dysfagi är 
att ge den information och stöd det som behövs i matsituationen när närstående ska 
hjälpa till och mata patienten. Närstående kan på ett naturligt sätt medverka i viss 
omvårdnad och därigenom få en viktig roll samtidigt som personalen hinner med de 
andra patienter och sparar tid.  Genom information och undervisning till patient och 
närstående ökas förståelsen för sväljningssvårigheterna, och detta kan minska risken för 
att patienten få felaktig kost och ådraget sig komplikationer. 

 
 
 
Åtgärd: den patientansvariga sjuksköterskan skall informera och 
undervisa patientens närstående om matning och instruera vid några 
måltider så att de anhöriga/närstående kan delta i matningen. 

 
 
3. Det är viktigt att göra munvård oftare hos patienterna med dysfagi till exempel före 
och efter varje måltid. Använd oralbalans (salva med fuktigt effekt) och Vichyvatten för 
att undvika av muntorrhet. Vårdpersonal kan förebygga muntorrhet också genom att 
stimulera munhålans slemhinnor till ökad salivproduktion. Jacobsson (2000) skriver att 
vårdpersonal kan öva upp patienters munrörelse genom att massera läppar och kinder 
och på så sätt stimulera salivationen. 
 
Vårdpersonal skall vara noga med munvård hos patienter som drabbas av dysfagi. En 
god munvård innebär ett minskat lidande för patienter i allmänhet och för patienterna 
med sväljningssvårigheter isynnerhet. I och med att vårdpersonal främjar patienternas 
munvård, minskar det risken för att de får beläggningar och svamp i munhålan. 
 

 
 
Åtgärd: vårdpersonal ska göra munvård före och efter matning. 
Vårdpersonal ska också massera läppar och kinder i samband med 
matning. 
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4. Matning är en av de omvårdnadsåtgärder som kraftigast symboliserar omsorg. 
Genom att få en förståelse för patienternas situation och deras individuella behov ökar 
möjligheterna till att uppnå vårdandets mål. Patienten är expert på sig själv, sitt lidande, 
sitt välbefinnande och sin livssituation. Genom att som vårdare ha ett bra 
förhållningssätt och visa värdighet gentemot patienten medverkar det till att denne kan 
känna förtroende för vården. 
 
Därför är det viktigt att vårdpersonal ha en kontinuerlig utbildning. Personalen ska öka 
sina kunskaper i nutrition för äldre och om hur olika sjukdomstillstånd påverkar 
nutritionstillstånd, särskild hos äldre som drabbas av stroke med sväljningssvårighet. 
 
Information om sväljningssvårigheter till de nyutbildade sjuksköterskorna eller till 
personer som jobbar som timanställda inom vård har stor betydelse på grund av att de 
inte har tillräcklig kunskap om dysfagi. 
 
Resultatet i studien tyder på att det behövs vidare forskning inom detta område för att få 
en ökad förståelse för problemen som uppstår hos patienterna med dysfagi (Jacobsson 
m.fl. 2000, Perry och McLaren, 2003). För att utveckla klinisk vägledning måste 
vårdpersonal lära sig mer om upplevelser av patienterna med dysfagi efter stroke och att 
applicera forskningsresultat i kliniskt arbete (Carlsson m.fl. 2004). 
 

 
 
Åtgärd: vårdpersonal ska ta del av ny forskning om upplevelsen av 
dysfagi. Tid ska avsättas för läsning. Artiklarna ska diskuteras vid en 
arbetsplatsträff. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
Resultat av artikelsökning i databaser. 
 
Datum Databas Sökord Resultat 
2006-09-26 Cinahl Deglutition disorders 

Cerebral vascular 
disorders 
Nursing Care 

81 

2006-09-26 PubMed Deglutition disorders 
Cerebrovascular 
disorders 
Nursing  

30 

2006-09-26 SweMed+ Dysfagi 
Stroke 
omvårdnad 

11 

2006-10-16 Academic Search Deglutition disorders 
Cerebral vascular 
disorders 
Nursing Care 

8 

2006-10-19 Joanna Briggs 
institute 
(evidensportal för 
sjuksköterskor) 

Dysphagia, gav 
länkar till olika 
riktlinjer och andra 
dokument 

3 
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Bilaga 2 
 
ARTIKELÖVERSIKT 
 
Artikel nr 1: 
Titel: Stroke eating difficulties: long-term experiences 
Författare: Carlsson, E,. Ehrenberg, A. &  Ehnfors, M. 
Tidskrift: Journal of Clinical Nursing (2004). 
Syfte: Att ta reda på hur människor som har sväljningssvårigheter till följd av stroke 
upplever sina ätsvårigheter under en längre tid. 
Deltagare: Personalen vid en dagvårdsklinik på ett sjukhus i Sverige valde ut tre 
patienten med ätsvårigheter efter stroke. Studiepopulationen bestod av en 60 årig gift 
man, en 82 årig gift kvinna samt en 61 årig ensamboende man. 
Metod: Genom intervjuer och undersökningsobservationer. 
Resultat: Deltagarna hade problem att äta. De upplevde att de fick lite stöd av 
vårdpersonal, de blev lämnade att ensamma klara av svårigheterna vid ätning och 
måltidsaktiviteter. 
 
 
 
Artikel nr 2: 
Titel: How people with stroke and healthy older people experience the eating process. 
Författare: Jacobsson, C., Axelsson, K., Österlind, PO. & Norberg, A. 
Tidskrift: Journal of Clinical Nursing (2000).  
Syfte: Syftet med studie var att beskriva ätprocessen, upplevelsen av måltiden och oral 
funktion. 
Deltagare:13 kvinnor och 17 män som drabbas av stroke och hjärnskada och vårdades 
på en internmedicinsk eller neurologisk vårdavdelning på ett sjukhus i norra Sverige. 
Medelåldern var 69 år.  
Metod: Observationer och semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Resultatet visar att många deltagare hade något problem med ätandet och 
uttrycker känslor av rädsla och skam kring ätandet, att inte ha kontroll vad som händer 
när mat och dryck intages. Upplevelse av hopplöshet. Bristande förståelse och stöd av 
vårdpersonalen för deras ätsvårigheter. 
 
 
 
Artikel nr 3: 
Titel: Nursing assessment of dysphagia among patients with stroke. 
Författare: Westergren, A., Halberg, I.R. & Ohlsson, O. 
Tidskrift: Scandinavian Journal of Caring Sciences. (1999). 
Syfte: Förekomst av svårigheter att svälja efter stroke. 
Deltagare: 160 patienter med stroke. 
Metod: Observation och patientintervjuer. 
Resultat: Sväljningssvårigheterna fluktuerar i det inledande skedet efter stroke och 
därefter behövs det upprepade bedömningar. 
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Artikel nr 4: 
Titel: Eating difficulties, need for assisted eating, nutritional status and pressure ulcers 
in patients admitted for stroke rehabilitation. 
Författare: Westergren, A., Karlson, S., Andersson, P., Ohlsson, O. & Hallberg, I.R. 
Tidskrift: journal of Clinical Nursing (2001a). 
Syfte: Att beskriva de olika typerna av och omfattningen av ätsvårigheter, behovet av 
hjälp under måltid, nutritionsstatus och trycksår hos patienter under strokerehabilitering 
under enpriod av ett år. 
Deltagare: 162 patienter som skrevs in för rehabilitering efter stroke. 
Metod: Observation och patientintervjuer. Patienternas ADL bedömdes med hjälp av 
Katz ADL-index. Strukturerade observationer utifrån ett observationsschema utfördes 
under testmåltider. Dysfagi bedömdes genom observationer och bedömning under 
måltid eller sväljtest och patientintervjuer utförda av sjuksköterskorna. 
Resultat: Sväljningssvårigheter efter stroke är komplexa och problem förekommer hos 
både patienter som behöver matas och de som äter självständigt. Patienter som drabbas 
av stroke måste bedömas för sväljningsfunktion för att se om de har dysfagi. Åtgärder 
måste vidtas för att underlätta födointag speciellt då patienter med ätsvårigheter riskerar 
att bli malnutrierade och vidare riskerar att utveckla trycksår. 
 
 
 
Artikel nr 5: 
Titel: Eating Difficulties, Complications and Nursing Interventions during a period of 
three months after stroke. 
Författare: Westergren, A., Ohlsson, O. & Hallberg, I.R. 
Tidskrift: Journal of Advanced Nursing (2001b). 
Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva ätsvårigheter och speciellt problem med 
att svälja hos patienter med dysfagi, olika typ av behandling och utvecklingen av (olika 
komplikation och svårigheter) över 3 månaders period. 
Deltagare: 24 strokepatienter som drabbade av dysfagi. 
Metod: Observation. (Följsamhet till behandlingsplaner, baserad på bedömning, togs 
fram för varje individ). 
Resultat: Tre undergrupper kunde identifieras ur denna grupp: en grupp (n=9) som inte 
var kapabla att slutföra sin måltid, trots hjälpmatning, pga reducerad energi och nedsatt 
förmåga att svälja, en grupp (n=5) som kunde äta upp sin måltid trots att de led av 
reducerad vakenhet och energi och en grupp (n=10) som kunde slutföra sina måltider 
med mindre svårigheter. Patienter i de första två grupperna utvecklade komplikationer 
så som respiratoriska infektioner och/eller felnäring. Det fanns tydliga tendenser som 
visade att komplikationer i den tredje gruppen var mindre frekventa och att 
sjukhusvistelsen i dessa fall var mycket kortare än i de andra två grupperna. 
 
 
 
Artikel nr 6: 
Titel: Eating difficulties, in relation to gender, length of stay, and discharge to 
institutional care, among patients in stroke rehabilitation. 
Författare: Westergren, A., Ohlsson, O. & Hallberg, I.R. 
Tidskrift: Disability and Rehabilitation, (2002). 
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Syfte: Att undersöka ätsvårigheter i relation till lång vårdtid och de som skrevs ut till 
institutionsboende med kort vårdtid och de som skrevs hem till det egna boendet.  
Deltagare: 108 patienter med stroke och ätproblem vid in- och utskrivning. 
Metod: Observation vid måltiden. 
Resultat: 1: Patienter med lång vårdtid hade fler ätproblem än de med kort vårdtid. 
2: kvinnor hade mer ätproblem och förbättrades i mindre utsträckning än vad män 
gjorde. 
 
 
 
Artikel nr 7: 
Titel: Screening swallowing function of patients with acute stroke. Part two: detailed 
evaluation of the tool used by nurses. 
Författare: Perry, L.  
Tidskrift: Journal of Clinical Nursing, (2001). 
Syfte: Att åstadkomma känslig och försiktig av SSA (Standardized Bedside Swallwoing 
Assesment), när sjuksköterskor ska göra sväljningsbedömning. 
Deltagare: 200 akut patienter med stroke. 
Metod: Intervju samt observation vid måltiden. 
Resultat: 1: SSA (Standardized Bedside Swallwoing Assesment) Har visat vara en 
tillförlitlig metod. Endast de individer som är vid medvetande och som kan sitta upprätt 
testas. Metoden innebär att man stegvis genomför vattensväljningstest.  Mängden ökad 
successivt om patienten sväljer utan problem. 
2: En projektledare och ett utbildningsprogram för personalen har stor betydelse vid 
sväljningsundersökning. 
 
 
 
Artikel nr 8: 
Titel: Implementing evidence-based guidelines for nutrition support in acute stroke. 
 Författare: Perry, L. & Mclaren, S. 
Tidskrift: Evidence Based Nursing (2003a). 
Syfte: Utvärderingar av sväljningssvårigheter och näringsintag hos strokepatienter med 
dysfagi. 
Deltagare: 200 akuta strokepatienter. 
Metod: Intervju samt observation vid måltiden. 
Resultat: Visar att kosten och näringsintaget på sjukhuset påverkar i stor grad hur 
patienter svarar på behandling. 
 
 
  
Artikel nr 9: 
Titel: Coping and adaptation at six months after stroke: experiences eating disabilities 
Författare: Perry, L. & Mclaren, S. 
Tiskrift: International Journal of Nursing Studies.(2003b). 
Syfte: Att undersöka stroke-patienters upplevelse av sväljningssvårigheter efter sex 
månader med fokus på patientens anpassningsstrategier. 
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Deltagare: 136 patienter. Alla patienten med diagnosen stroke inlagda på ett sjukhus i 
södra London. 
Metod: Sex månader efter insjuknandet genomfördes i patientens hem en 
semistrukturerad intervju. 
Resultat: Två huvudteman framkom: 1: återgå till den normala situationen. 2: acceptera 
situationen. 
 
 
 
Artikel nr 10: 
Titel: Eating difficulties after stroke. 
Författare: Perry, L. & Mclaren, S. 
Tiskrift: Journal of Advanced Nursing (2003c). 
Syfte: Att undersöka stroke patientens upplevelser av sväljningssvårighet sex månad 
efter stroke. 
Deltagare: 113 patienter. Alla patienten med diagnosen stroke inlagda på ett sjukhus i 
södra London. 
 Metod: Semistrukturerade intervjuer. 
Resultat: Alla deltagare hade dysfsgi efter stroke. Framkommer att störd handfunktion 
och dålig aptit minskar måltidens sociala betydelse. 
 
 
 
Artikel nr 11: 
Titel: Stroke patients in nursing homes: eating, feeding, nutrition and related care. 
Författare: Kumlien, S. & Axelsson, K. 
Tidskrift: Journal of Clinical Nursing (2002). 
Syfte: Att undersöka ätandet, matningen och nutritionen på vårdboenden bland patienter 
som sdrabbas av stroke. 
Deltagare: 30 Sjuksköterskor och 40 patienter som drabbas av stroke vid fem sjukhem i 
Stockholm. 
Metod: Intervjuer. 
Resultat: Genom en innehållsanalys kunde forskaren hitta tre olika teman:  
1: beroende under måltid relaterat till att kunna kommunicera, kognition, ADL och 
olika hälsorubnningar. 
2: Bedömningar och sjuksköterskornas skildringar av dysfagi och relaterad omvårdnad. 
3: Bedömning av sjuksköterskornas skildringar av nutrition och relaterad omvårdnad.  


