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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
Klinikkleder i Medisinsk klinikk, OUS, ønsker å få etablert et tilbud om videofluoroskopi (VFS) 
av voksne, innlagte pasienter med dysfagi (spise- og svelgevansker) ved Geriatrisk avdeling. 
  
 Dysfagi (spise- og svelgevansker) er en hyppig problemstilling ved geriatrisk avdeling, 

seksjon for hjerneslag. Dysfagi er et logopedisk fagområde, og som til nå har fått for 
liten oppmerksomhet. Dysfagi fører til generelt økt sykelighet og i verste fall død på 
grunn av nedsatt svelgefunksjon. Redusert sensibilitet og svekket bevegelighet i svelget 
kan føre til feilsvelging og tilførsel av mat og drikke ned til luftveiene.  

 
Videofluoroskopi (som er en radiologisk undersøkelse av svelg) utføres ved røntgenavdelinger, 
og skal utføres i samarbeid mellom lege og logoped.   
  
 
Problemstilling og målsetting 
Det finnes ikke et formalisert tilbud om videofluoroskopi for voksne med dysfagi ved Oslo 
Universitetssykehus. Videofluoroskopi regnes som den grundigste undersøkelsen av dysfagi som 
skyldes sviktende funksjon i strukturer ovenfor øvre del av spiserøret.  Det vil gi pasientene et 
kvalitativt bedre tilbud om diagnose, behandling og trening enn dagens tilbud.  Dette vil igjen 
føre til forebygging av komplikasjoner, sykelighet, og i verste fall død som følge av dysfagi. 
 
Effektmål: 
Pasienter med dysfagi får økt overlevelse og bedre livskvalitet gjennom riktig diagnose, 
behandling, tiltak og treningstilbud.  
 
Resultatmål:  

• Ha etablert samarbeidsavtale mellom seksjon for hjerneslag, seksjon for logopedi, og 
seksjon for radiologi Ullevål/Aker 

• Kartlegge og imøtekomme opplæringsbehov av utstyrsbruk hos leger og logopeder 
•  Implementeringsplan er utarbeidet og godkjent  

 
 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
Dysfagi kan føre til et redusert næringsinntak som igjen kan resultere i vekttap og 
underernæring/feilernæring hos pasienten. Underernæring kan føre til alvorlige konsekvenser 
som redusert allmenntilstand, dårlig immunforsvar, redusert sårtilheling og økt risiko for trykksår 
(decubitus), muskel- og skjelettsvekkelse, og redusert hjerte- og lungefunksjon.  
 
Hos pasienter med dysfagi er det fare for at mat og medisiner setter seg fast i luftrøret, og 
pasienten kan som den alvorligste konsekvens bli kvalt. 
 
Videofluoroskopi er en svært nyttig og effektiv undersøkelse av pasienter som er vanskelig å 
bedømme klinisk, og hvor det er avgjørende å vite om de aspirerer eller ikke, samt hva  slags 
mat- og drikkekonsistens de må ha for å forebygge komplikasjoner. Undersøkelsen tar alt fra 5-
30 minutter (Sunnaas, 2012). Filmingen tar gjennomsnittlig 2- 3 min hos voksne. Tidsbruken er 
blant annet avhengig av hvor rutinert de ansatte er, ulike utfordringer med posisjonering av 
pasienten, og målet med undersøkelsen. Det er ikke selve undersøkelsen/filmingen som tar mest  
tid/ressurser, men forberedelse og etterarbeid med tolkning, veiledning, treningsprogram og 
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rapportskriving. Dette ivaretas og utføres av logopeden. Tilbudet vil bli ivaretatt ved å 
omdisponere eksisterende logopedressurser. Ved dagens undersøkelser og behandling av dysfagi 
hos pasienter som er vanskelig å bedømme klinisk, bruker logopeden mye tid til observasjon i 
spisesituasjon. Pasienten får tilbud om ulike matkonsistenser for å prøve ut hvilke som viser seg å 
være trygge/forsvarlige. Pasienten må sitte oppreist, være våken og samarbeide. Han overvåkes 
under hele prosessen av logoped som observerer og registrerer. Dette vil ofte ta lang tid, og må 
helst  utføres med hvilepauser og over flere dager for eksempel fordi pasienten er syk, har 
redusert matlyst, orker ikke å sitte oppe lenge nok av gangen, og/eller har redusert våkenhet. En 
viss risiko er forbundet med dagens praksis da noen pasienter har stille aspirasjon, noe som viser 
seg i at pasienten feilsvelger uten å vise typiske tegn på aspirasjon, som hoste eller kremting.. 
Årsaken til dette er gjerne nedsatt sensibilitet i svelget.  
 
Ved innføring av videofluoroskopi (VFS) vil det medgå mindre ressurser til observasjon, 
overvåking og behandling av pasientene som er vanskelig å bedømme klinisk. De vil kunne 
avklares ved en VFS-undersøkelse i løpet av kort tid, og få tilpasset behandlingstilbud. I tillegg 
har VFS en unik mulighet til å vise og informere pasienten om utfordringene han har på en 
visuell og konkret måte. Pasienten og eventuelt pårørende vil kunne delta aktivt i undersøkelsen 
og se hvor utfordringen ligger. Det stimulerer til mer læring og mestring hos pasienten, økt 
brukermedvirkning og samarbeid mellom fagfolk og pasienter.  
 
Det finnes ikke et formalisert tilbud om videofluoroskopi for voksne med dysfagi ved Oslo 
Universitetssykehus. Pasienter ved Geriatrisk avdeling som har behov for slik undersøkelse 
henvises til Sunnaas sykehus, som har begrenset tilbud og lang ventetid. Seksjon for logopedi, 
avdeling for klinisk service, Medisinsk klinikk OUS, har faglig ansvar for utredning og 
behandling av dysfagi. Seksjonen ser viktigheten av å etablere et tilbud om VFS i samarbeid med 
leger for innlagte pasienter ved Geriatrisk avdeling, seksjon for hjerneslag. VFS-teamet bør bestå 
av leger fra seksjon for hjerneslag og logopeder fra seksjon for logopedi, samt assistanse fra 
radiograf og lån av utstyr og rom ved radiologisk avdeling, Ullevål. 
 
Det finnes ikke nasjonale retningslinjer for videofluoroskopi i Norge. Vår modell bygger på 
modellen Sunnaas sykehus har, som videre bygger på internasjonale retningslinjer. Logopedene 
ved Sunnaas sykehus har vært behjelpelige og gitt faglig veiledning og råd underveis i 
planleggingen av oppstart. VFS-logopedene ved Sunnaas sykehus har invitert logopeder og leger 
som skal ha ansvaret for VFS på OUS/Ullevål til å hospitere hos dem, som et ledd i opplæringen. 
 
Det er av betydning å starte prosjektet i begrenset omfang. Det foreslås to pasienter hver 14.dag i 
noen måneder, til vi ser nærmere hva behovet er. Henvisninger mottas og behandles av logoped, 
som gjør alle kliniske forundersøkelser av svelgefunksjon og etterarbeid i form av tolkning av 
bilder, veiledning, treningstilbud/tiltak og rapportskriving. 
 
Ledelsesutfordringen ved prosjektet er å få til et formalisert og funksjonelt samarbeid mellom 
ledelsen for geriatri, logopedi, og radiologi, i form av at det settes av ressurser til samarbeid og 
gjennomføring av undersøkelsen. 
 
  

Fremdriftsplan med milepæler og kommunikasjonsplan 
Se vedlegg nr. 1 
 



 4 

Budsjett - nøkkeltall 
Som det fremkommer i teksten ovenfor vil ikke prosjektet kreve opprettelse av nye stillinger, 
eller mer personellressurser. Det planlegges omorganisering/omdisponering av eksisterende 
logoped- og legeressurser. VFS vil sannsynligvis føre til bedre utnyttelse av eksisterende  
logoped- og legeressurser i form av at pasienter som er klinisk utfordrende  å bedømme, men 
krever mye logopedressurser med tanke på vurdering og diagnostikk av dysfagi, vil få tilbud om 
VFS. Det vil medføre at på både kortere tid og av bedre kvalitet vil pasienten kunne få en optimal 
diagnose, behandling og tiltak. Derfor vil VFS føre til mer hensiktsmessig og effektiv bruk av 
eksisterende fagressurser i Medisinsk klinikk. Ved bruk av radiologiske ressurser vil prosjektet i 
så lite omfang som det er tenkt – og gjort avtale på – ikke medføre i særlig grad mer slitasje på 
utstyr. Radiografiske ressurser vil være tilgjenglige i form av veiledning av en erfaren og dyktig 
radiograf innefor VFS. Det vil kreve at det planlegges og avtales ved prosjektet oppstart når og 
hvor mange pasienter som skal få tilbud. Prosjektet planlegges evaluert i uke 50 2014.  
 
To logopeder og en lege: reiser ut til Sunnaas, for en dag, for å få opplæring og veiledning i 
gjennomføring av VFS. Det vil medføre fravær fra klinikken den dagen, som tilpasses og 
forankres hos kollegaer som blir færre på vakt aktuell dag. De vil ikke bli erstattet med 
ekstravakt. 
 

Interesseanalyse og risikoanalyse 
Det er gjennomført interesseanalyse (vedlegg nr 2) og den har ikke avdekket behov for tiltak ut 
over det som er skissert i fremdriftsplanen og risikoanalysen. 
 
Risikoanalyse (vedlegg nr 3) viser at det er liten risiko forbundet ved innføringen av VFS. 

  

Konklusjoner og anbefalinger  
Prosjektet anbefales gjennomført i henhold til de beskrevne premisser og planer. 
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Vedlegg 
Vedlegg nr. 1: Fremdriftsplan med milepæler og kommunikasjonsplan 
Vedlegg nr. 2: Interesseanalyse 
Vedlegg nr. 3: Risikoanalyse 
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