
Dysfagi 
Det kommer av skade i 
muskler som kontrollerer 
normal svelging. Dysfagi er 
ikke en sykdom i seg selv, 
men et symptom som kan 
forekomme ved mange 
tilstander og sykdommer. 

Normal Svelging: 
Når vi spiser, bearbeides 
maten i munnen og formes til 
en klump. Da opplever vi 
matens smak, konsistens og 
temperatur. Ved hjelp av 
tunga føres maten bakover 
mot svelget. Bakerst i 
munnen utløses 
svelgerefleksen slik at den 
bløte gane og strupehodet 

løftes, og strupelokket lukker luftveiene. Maten blir rytmisk 
presset ned i det muskulære spiserøret og så ned i 
magesekken. 

Hvilke konsekvenser kan Dysfagi få? 
Feilsvelging av mat eller veske kan føre til lunge-
betennelse. Dysfagi kan medfører næringstilførelsen blir 
utilstrekkelig. Ved alvorlig grad av dysfagi blir det i enkelt 
tilfeller nødvendig med sondeernæring for å kunne 
opprettholde tilstrekkelig næringstilførsel. 

SVELGET: DER SVEGE-REFLEKSEN SKAL 
FØRE MATEN I SVELGERØRET.



Symptomer som kan oppstå ved dysfagi: 
1. Mat og drikke renner ut av munnen 
2. Hamstring av mat i munnen 
3. Hosting og harking ved inntak av mat eller drikke 
4. Uklar stemme 
5. Økt slimproduksjon 
6. Surkling i halsen 
7. Sikling 
8. Endret puste-mønster 

Generelle råd for trygg svelging: 
• Tilsyn ved inntak av mat eller drikke 
• Obs:  mat-konsistensen og tykkelsen på drikker 
• Fortykningsmiddel kan brukes i alle tynne væsker 
• Vær oppmerksom på maktens temperatur fordi 

følsomheten i munnen kan være nedsatt 
• Unngå poteter i alle former - de er vanskelig å svelge 
• Unngå melk, spesielt søte melk fordi det slimer mye 
• Vær våken og opplagt ved inntak av mat og drikke 
• Unngå unødige forstyrrelser under måltid 
• Sitt oppreist med hodet lett fremoverbøyd 
• Innta kun små mengder mat og drikke om gangen 
• ikke bland mat og drikke i ‘samme munnfull 
• Trygg godt og bruk god tid under måltider 
• Ettersvelg flere ganger 
• Vær oppmerksom på løse tannproteser 
• Rens munnen for matrester etter måltider 
• Sitt oppreist minst 20 minutter etter måltidet 



Til medlemsmøtet 19. september 2019. Bl.a. Hentet dra en brosjyre på Nevrologisk Sengepost og omskrevet 
av Renny B. A. 

!  
Dette lille heftet er delt ut til de som deltok på medlemsmøtet 19. September og er men 
som en huskelapp f.eks. For de som trenger dert, å henge opp ved spisebordet. 

Det er gjennomgått av Logoped Seri Linn Erlandsen som grunnlag for det foredrag hun 
presenterte på nevnte medlemsmøte 

OSLO SYD PARKINSONFORENING - WWW.PARKINSON.NO/OSLOSYD  

LOGOPED SERI LINN ERLANDSEN

http://www.parkinson.no/oslosyd
http://www.parkinson.no/oslosyd


DYSFAGI 

SVELGEREFLEKSEN - NÅR DEN VIRKER & IKKE VIRKER (EN DÅRLIG 
KONSTRUKSJON?)

PROFESSOREN OG LOGOPEDEN DISKUTERER FAGET ;-)


