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Dysfagi

• behandlas med en kombination av 
kompensatoriska strategier 
och/eller träning

• konsistensanpassning av 
patientens mat och dryck är en av 
de kompensatoriska strategier



Hur kommuniceras konsistensrekommendationer?

• Mellan yrkeskategorier 

• menar vi samma sak? 

• förstår vi varandra?

• Nyponsoppa konsistens?

• Behöver patienten näringsdrycker – vilken konsistens?

• Patienten ska kunna äta och/eller dricka på ett säkert sätt och täcka sina 

energi-, närings- och  vätskebehov
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Konsistensguiden



Terminologi i 
Sverige

• Kartläggning av termer

• Svar från 88 logopeder,

19 regioner

• Stor variation (78 termer)

• Standardiserad terminologi

behövs



Terminologi i Sverige

• enkät riktad till de som arbetar med personer som har dysfagi

• åsikter angående terminologi för konsistensanpassad mat och dryck

• fick 185 svar från logopeder, dietister, kökspersonal

• olika guider används

• stort intresse för IDDSI

• många önskade en gemensam terminologi för mat och dryck



Bakgrund till IDDSI

• IDDSI initiativet grundades 2013

• Tvärdisciplinär internationell grupp

• Vill utveckla en terminologi med standardiserad definitioner, 
beskrivningar och testmetoder

• IDDSI Framework fastställdes 2016

• Har implementerats i många länder och översatt till flera språk 



Översättning 
till svenska
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IDDSI Framework

Standardiserade:

• Terminologi

• Beskrivningar 

• Mätmetod 

Kan användas av:

• Alla åldrar 
• Alla kulturer
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IDDSI Flödestest

10

Används för att definiera IDDSI nivåerna på drycker

IDDSI rekommenderar:
sprutan: 305959 
(bd plastipak, 10 ml luer lok™) 
från Becton Dickinson

NYHET!!  IDDSI funnel  
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Mycket lätt trögflytande Lätt trögflytande Trögflytande



Steg 1: Flödestest

Steg 2: IDDSI Gaffeldroppstest

10 mL kvar eller
endast 1-2 droppar
efter 10 s flödestid

DROPPAR LÅNGSAMT I 
KLUMPAR GENOM 
GAFFELNS TÄNDER 

LIGGER I EN HÖG 
OVANFÖR GAFFELN

DROPPAR INTE KONTINUERLIGT MELLAN GAFFELNS 
TÄNDER. 

EN LITEN MÄNGD KAN DROPPA GENOM OCH BILDA EN 
KORT SVANS UNDER GAFFELN. 

Trögflytande
Timbal/puré

Trögflytande

Timbal/puré

Mycket trögflytande

Mycket trögflytande
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Objektiva testmetoder för mat
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* Partikelstorlek
* Gaffeltrycks/-droppstest
* Skedvinklingstest

* Gaffeldroppstest
* Skedvinklingstest

* Bitstorlek: 
8 mm barn, 15 mm vuxna

* Gaffeltryckstest

* Gaffel-/Skeddelningstest
* Gaffel-/Skedtryckstest
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* Gaffeldroppstest
* Skedvinklingstest
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* Partikelstorlek
* Gaffeltrycks/-droppstest
* Skedvinklingstest
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*Bitstorlek
*Gaffeltryckstest



• www.iddsi.org/sweden

• IDDSI e-bites

• Webinar på YouTube: 

IDDSI 101- Introduction to    

the Sweden Reference Team

• Facebook grupp: IDDSI Sverige 
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http://www.iddsi.org/sweden

