Forskning

 abiliteringen. Nästan nio av tio barn som
h
har nedsatt grovmotorisk funktion, som
inte kan sitta självständigt och behöver
hjälp med alla förflyttningar har dysfagi
under någon p
 eriod.
– När det gäller intellektuell funktionsnedsättning kan man behöva fråga sig om det är
långsam motorik eller sensoriska svårig
heter eller annat som påverkar ätandet. En
del har svårt att komma igång med att tugga
och svälja, och det är ofta kopplat till svårig
heter att ta initiativ överhuvudtaget.
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Läs mer:

Förskolepersonal: Tre
perspektiv på ätovilja
av Ek & Ås , 2001.
Förskolepersonal och
sjukvårdspersonal:
Pediatric Swallowing
and Feeding: Assessment and Management av Arvedson &
Brodsky, 2002.
Pre-Feeding Skills:
A Comprehensive
Resource for Mealtime Development av
Evans Morris & Dunn
Klein, 2000.
När ditt barn inte
äter” Kajsa Lamm
Laurin, 2015.
Första hjälpen vid
matbordet Sara Ask,
2016.

FÖR ATT HITTA rätt amningsteknik hos barn

med funktionsnedsättning behövs ofta
extra anpassning och hjälpmedel.
– Men även om man får amning eller
flaskmatning att fungera kan det bli problem senare. Övergångarna mellan olika
typer av mat kan vara särskilt svåra. Om
man har bristande motorisk kontroll och
får mat med två konsistenser samtidigt
vet man inte hur man ska hantera maten i
munnen.
Även om man får ätandet att fungera bra
under småbarnsåren är det inte säkert att
det fortsätter så under uppväxten, påpekar
Katarina.
– Det händer saker när barnet växer
och när vi åldras. Därför är det viktigt att
ställa frågor om matvanor till alla som har
funktionsnedsättning, vare sig de har fått
behandling för dysfagi tidigare eller inte.
En vanlig föreställning är att om man
inte hostar i samband med måltid så har
man inte svårt att svälja. Att mat felaktigt
hamnar i luftstrupen i stället för matstrupen behöver inte ge hosta.
– Ibland hostar man först 15 minuter efter
måltid, när lungorna reagerar.

”En vanlig
föreställning är
att om man inte 
hostar i samband
med måltid så har
man inte svårt
att svälja.”

ALLA TYPER AV svårigheter kring ätande är

logopediska, men sjukgymnasten är ofta
en av de första som kan koppla den grovmotoriska förmågan till hur sväljningen
fungerar.
– Det är viktigt att sjukgymnasten tar in
en logoped direkt som kan utreda p
 atienten
och se hur man kan underlätta ätandet,
säger Katarina.
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Struplocket öppnas för tidigt
En halv miljon människor i Sverige har svårt att svälja och äta.
Det kan bero på att rörelserna i svalget är dåligt synkroniserade.
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Luftstrupe

Här finns hjälp vid dysfagi
En logoped som är med under en vanlig
måltid undersöker personens ät- och
sväljbeteende och testar hur sväljningen
fungerar med mat som har olika konsistens,
till exempel finfördelad mat och tunn- och
trögflytande vätska. Logopeden kan sedan
förklara sväljfunktionen och vad som
behövs för att förbättra situationen.

Vid andning är
matstrupen stängd.

Matstrupe

2

När maten sväljs
öppnas matstrupen
och struplocket stängs
om sväljningen fun
gerar normalt. Det
öppnas inte förrän
sväljningen är avslutad.

Struplock

Luftstrupe

En dietist kan skräddarsy en meny som
fungerar och som innehåller rätt näringsämnen.

Matstrupe

En arbetsterapeut kan se om en ändrad
sittställning eller andra typer av bestick,
tallrikar eller glas skulle kunna underlätta
sväljningen.
En sjukgymnast/fysioterapeut kan
arbeta med de motoriska förutsättningarna
för ätande och kroppskontroll.
Personal inom habiliteringen som har
kunskap om dysfagi kan också ge tips på
hjälpmedel och annat som kan underlätta
måltiden. De kan också utbilda anhöriga
och personal på boenden. Den som har
svårigheter att äta, eller har ett barn som
har svårigheter, kan ta kontakt med
logopeden på sitt habiliteringscenter.

Struplock

3

För den som har
dysfagi kan rörel
serna i svalget vara
dåligt synkroniserade
och luftväggarna
oskyddade. Mat eller
dricka kan då hamna i
luftstrupen.

Tecken på mat i luftvägarna
(tyst aspiration):
 nsiktsfärgen ändras, eller ögonen
A
tåras, när man äter
Rosslig andning eller hes röst
Febertoppar utan anledning
 ostar cirka 15 minuter EFTER
H
måltiden – kan vara tecken på att
mat kommit ner genom luftstrupen
Källa: Katarina Warming, Habilitering & Hälsa
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