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Sväljningens faser, schematisk indelning

Oral fas Faryngeal fas

Faryngeal fas

Esofageal fas

Viljemässig Automatisk Autonom



Att äta och dricka normalt är ofta en självklarhet som vi inte 
behöver reflektera över

Vid dysfagi påverkas både fysiska och psykiska hälsan. Om dysfagi inte 
uppmärksammas kan det leda till:

- malnutrition och dehydrering
- aspirationspneumoni
- kvävningsanfall som i värsta fall kan leda till

döden
- undvikande av att äta och dricka tillsammans 

med andra  
- social isolering

Dysfagi ska alltid utredas!



Akut stroke är den vanligaste orsaken till dysfagi

➢Minst 50% av alla patienter med akut stroke!

➢Många förbättras inom några dagar - 2 veckor

➢15-20 % kvarstående dysfagi (Mann et al. 1999)



Undersökningsgång

Screening sväljning

Instrumentell bedömning

Terapeutisk 
sväljröntgen 

(TVSS)

Flexibel endoskopisk 
undersökning av 
sväljning (FUS)

Klinisk sväljbedömning (KSB)

Klinisk sväljbedömning

Anamnes 
Oral inspektion 
Munvård vid behov! 
Oralmotorisk-sensorisk 
bedömning 
Testmåltid, klinisk sväljtestning
Måltidsobservation 



Klinisk sväljbedömning

Begränsad diagnostik!

Ingen direkt observation av den faryngeala fasen!

Penetration och aspiration kan ej verifieras!

Faryngeal retention kan ej verifieras!

Missar tyst aspiration!
(Splaingard et al, 1988; Smithard et al, 1998)

➢ 100 pat med akut stroke undersöktes inom 72 h med FUS. 80% aspirerade minst 
en konsistens. 2/3 aspirerade tyst. (Dziewas et al, 2008)



Undersökningsgång

Screening sväljning

FUS bedside

➢ Fler logopeder med FUS-kompetens

➢ Ökad möjlighet för fler patienter att undersökas 
med FUS

➢ Säkrare diagnostik!



Flexibel endoskopisk undersökning av sväljning, FUS

En tunn slang med en kamera förs genom näsan 
till svalget under filmning

Utförs av logoped eller ÖNH-specialist/foniater

Sväljtestning med olika konsistenser

Behov av 1 personal som assisterar

För administration av bedövning/avsvällande i 
näsa krävs delegation.

Grön- eller blåfärgad bolus för att tydligt kunna 
skilja given bolus från t.ex sekret

Bedömning orofaryngeal sväljfunktion, 
utprovning terapeutiska strategier

Sväljtest med olika konsistenser



Endoskopets position 

Tungbas

Epiglottis

Esofagusingång

Videoendoskopets placering i näsa och svalg



Fördelar FUS Begränsningar/nackdelar FUS

• Visualisera och bedöma slemhinna i 
farynx

• Sekretbedömning

• Grov testning av sensibilitet

• Ej tidsbegränsad

• Ofta portabel utrustning,möjliggör
bedömning bedside

• Ofta mer tillgänglig än röntgen

• Möjliggör feedback vid träning

• Begränsad undersökning av faryngeal 
sväljningsfas p.g.a white-out

• Oral fas kan endast bedömas indirekt

• Ej bedömning av esofagus

• Invasiv. Kan medföra obehag.



Terapeutisk sväljröntgen (TVSS)

Logoped leder undersökningen

Radiolog/röntgensjuksköterska sköter 
genomlysningen

Standardiserad testkost, blandad med 
bariumkontrast

Röntgenprotokoll

Bedömning oral och faryngeal funktion, 
följa bolus genom esofagus

25-30 bilder per sekund

Kort genomlysningstid ca 2-3 minuter

Lateral och frontal projektion



Genomlysning           Lateral projektion       Frontal projektion



Fördelar TVSS Begränsningar/nackdelar  

• Inte invasiv

• Bedömning av hela 
sväljningsförloppet; oral- faryngeal och 
esofageal sväljningsfas

• Bedömning av grad och djup av 
aspiration till trakea och även bronker

• Möjliggör kvantitativ bedömning av 
sväljningens kinematik och timing.

• Ej bedöma sekret

• Hänsyn till strålning, tidsbegränsad 
us

• Ofta begränsad tillgänglighet 

• Mer kostsam än FUS

• Behov av kontrastmedel



Vilken undersökning ska jag välja?
FUS eller TVSS?

2019 HTA-analys Region Skåne

” Värdet av endoskopi och videofluoroskopi i diagnostiken av sväljningsbesvär”

• Analysen visar att TVSS och FUS är kliniskt väl etablerade metoder som dokumenteras av en 
omfattande litteratur

• Flera diagnostiska studier med medelhög eller hög studiekvalitet

• Båda us har god och likvärdig samstämmighet mellan olika bedömare och vid upprepade 
bedömningar

• Informationen från us kan komplettera varandra

• Saknas studier som visar att genomförda bedömningar leder till interventioner som resulterar i 
objektivt mätbar patientnytta



Endoskopiska fynd FUS- akut stroke 

Prematurt spill av vätska  (risk för aspiration före sväljning)

Fördröjd eller utebliven faryngeal sväljning

Penetration/aspiration

Tyst aspiration

Retention i vallecula/sinus piriformis

(Dziewas, 2008)



En klunk mjölk fyller upp farynx före sväljning Liten droppe mjölk har aspirerats

Mindre mängd äppelmos i 
larynxingången efter sväljning

Hel tablett har fastnat 
i vallecula



Retention TVSS                    Retention FUS



Aspiration



Prematurt spill med aspiration



Till sist

➢Krävs god tillgång både till FUS och TVSS

➢FUS bedside - direkt diagnostik av avvikande fynd!

➢I takt med fler FUS-kompetenta logopeder-bättre tillgång till FUS både 
på mottagning och vårdavdelning

➢ Arbete pågår med att ta fram svenska riktlinjer avseende FUS-
kompetens för logopeder.(Arbetsgrupp för instrumentell bedömning, 
Nationellt dysfaginätverk).


