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Dysfagi

• Dysfagi = svelgebesvær 

• Vanskelig å spise/svelge mat og/eller 

drikke 

• Odynofagi = smerter ved svelging 

• Globus følelse = «klump i halsen»



Noen tall…. 

14-33% av de over >65 år

• 40% av de som er innlagt på sykehus

• 70% av de på sykehjem

• 1/3 av de med Mb. Parkinson har dysfagi, hvor man vil

finne objektiv funn på 80% 



Pakkeforløp - Dysfagi er et alarmsymptom
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Begrunnet mistanke - kriterier for henvisning til pakkeforløp

Følgende alarmsymptomer fører hver for seg eller sammen til begrunnet mistanke om kreft i spiserør eller magesekk:

• Svelgebesvær/smerter med mer enn to ukers varighet

• Vedvarende brekninger uten annen forklaring

• Nyoppstått dyspepsi eller reflukssymptomer hos pasienter over 45 år

• Gastrointestinal blødning

• Nyoppstått oppfylling i abdomen

Ved mindre uttalte symptomer av samme karakter som nevnt ovenfor, men som ikke gir grunnlag for henvisning til

Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk, kan pasienten henvises til praktiserende spesialist for øvre endoskopi som ledd i
filterfunksjon.

Ved begrunnet mistanke om kreft, enten basert på symptomer eller funn ved øvre endoskopi, henvises pasienten til Pakkeforløp for 
kreft i spiserør og magesekk.





Ulike faser

• >30 muskler involvert

• Gjøres 600 x per dag

• Tar 1 sek. til maten når øsofagus, 

og totalt 10-15 sekunder før det når

magesekken

• Behov for presis timing og

koordinering



• Hjernenervene V, VII, IX, XI,XII

• Hjernestammen - medulla 

svelgsentrene

• Høyere sentrene i hjernebarken

• Samspill mellom hjernenervene fra

hjernestammen og hjernebarken



Akutt dysfagi

• Hovedsaklig fremmedlegme 

- mat 

• 25/100000 per år 

• menn:kvinner - 1.5:1 

• øker med økende alder >70 

år



To typer
• Orofaryngeale fasen: 

• Vanskelig med å initierere svelg

• Peker mot cervical regionen

• Sikling

• Lekkasje av mat/drikke fra munnen

• Gjenttatte svelg

• Aspirasjon

• Nasofaryngeal reflux

• Hoste

• Kvelningsfornemmelse

• Øsofageal dysfagi

• Vanskeligheter med å svelge flere sekunder etter første svelg

• Følelse av mat/væske setter seg fast i spiserøret - kan ofte peke spesifikt på et punkt

• Felles

• uforklarlig vekttap, justeringer av matvalg
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Orofaryngeal dysfagi 



Sykehistorie 

• Mann f. -38

• Bor sammen med kone. Har hjemmesykepleie x 4

• Alzheimers, ikke lengre språk

• Cerebralt infarkt i pons – sequele ve. sidig hemiparese

• Innlagt med gjentatte pneumonier siste 2 årene

• I følge pårørende hoster han ved måltid. Hamstrer mat 
i begge kinn, går bedre med f.eks grøt og yogurt.



Rtg thorax

• Tegn som ved pneumoni
høyre side –
aspirasjonspneumoni?



• Vurdering av logoped
• Ved inntak av vann – gurglelyd med kraftig hoste etterpå
• Med fortykkelse (moderat 1 målskje/dl) – forsinket svelgrefleks 

første munnfull, bedre med skje.
• Behov for fortykket mat og drikke
• Må assisteres ved måltid
• Pasienten har apraksi – vanskeligheter med å komme i gang med 

handling selv, anbefales at han hjelper til med egen hånd for å 
initiere spisingen

• Vurdert i felleskap på avdelingen
• Grunnet langkommet demens, har man valgt å avstå på PEG, men at 

man motiverer til konservativ tilnærming med tiltakene ovenfor
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Nasoendoskopi – ØNH 



Videofluroskopi



Logoped  
• Er en viktig del av utredning og behandling

• De gjør svelgtesting, måltidsobservasjon

• Er med på vurdering og gjennomføring av videofluroskopi

• Råd og veiledning til pasient og pårørende

• Tilpassing og tilrettelegging i måltidssituasjoner

• Råd om matkonsistens

• Rehabilitering 



Tilpassing av mat/drikke 



PEG?

• Perkutan endoskopisk gastrostomi

• Pasienter med alvorlig svelgdysfunksjon og risiko for aspirasjon

• Forventet behov for enteral ernæring I mer enn 4-5 uker

• Ikke bare komplikajsonsfritt og kan føre til økt morbiditet og mortalitet

• Individuel vurdering og kan være en utfordring

• Eks. pasienter med demens, har man ikke funnet at PEG 
bedrer overlevelse, heller ikke ernæringstilstand



Øsofageal dysfagi 



Sykehistorie 

• Mann – f.52

• Fra tidligere frisk 

• Ingen medisiner. Røyker. Lite alkohol. 

• 4 mnd sykehistorie med økende svelgvansker. Får nå kun i seg flytende 
væske/mat. Vekttap 15 kg. 

• Ingen oppkast, men veldig flink å tilpasse seg hva han tar i seg. 

• Hb 13.9, SR 30, CRP 33, normal elektrolytter, lever/galle. Albumin 37,9. 



Gastroskopi 

• «30 cm fra tannrekken ser man 
strikturerende prosess som går 
ned til ca. 40 cm. Ingen klar 
primærtumor, men tolkes som 
tumorvev som omringer hele 
cirumferensen. Ser ikke nedre 
begrensning. Ved ca. 40 cm ses en 
blindevei kl 01-03 – divertikkel? 
Åpning kl 21, skopet lar seg ikke 
passere. Matrester og nekrotisk 
vev?» 
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CT bilder 
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• CT viste cirkumferent tumor som strekker seg like nedenfor carinanivå, og
ca 10 cm caudalt. Sannsynlig T3, N3, M+ (suptracla LK, dxt). 

• Biopsi: Plateepitelkarsinom

• Ikke kandidat for kurabel beh.
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Gastroskopi 

• Første undersøkelsen man gjør som ledd 
i utredningen

• Vurdere underliggende årsak, f.eks 
malignitet, striktur eller obstruksjon, 
inflammasjon 

• Man har mulighet til å ta biopsi, i tillegg 
til å gjøre evt intervensjon (utblokkinng)

• Forsiktighet med de man mistenker 
proksimal lesjon (Zenkers divertikkel, 
tidligere cancer/stråling)

• Dårlig for å vurdere motilitetforstyrrelse
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Røntgen øsofagus (evt ØVD)

• Dersom normal gastroskopi gjøres rtg

• Ikke invasiv undersøkelse

• Kan gjøres før gastroskopi dersom man 
mistenker lesjon i proksimale del av 
øsofagus 

• Kontraindisert dersom høy fare for 
aspirasjon 

• Kan se strukturelle lesjoner som kan bli 
oversett på gastroskopi - øsofageale 
ringer/web i distale del av øsofagus, 
strikturer, kompresjon eksternt 

• Kan også avdekke motilitetsforstyrrelse
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Gastroskopi og rtg ØVD
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Øsofageale web 
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Øsofagusmanometri -
høyoppløsningsmanometri 
• Måler trykkforholdene i hele 

øsofagus og i øvre og nedre 
sfinkter

• Anbefalte undersøkelsen dersom 
man mistenker 
motilitetsforstyrrelser 

• Kan skille mellom de ulike typer 
for motilitetsforstyrrelser

• Gjøres bestandig etter man har 
gjort en gastroskopi og evt. 
røntgen øsofagus
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Kilder

• Up to date - orofaryngeal dysfagi og øsofageal dysfagi 

• «Assessing esophageal dysphagia» K. Danielle, Journal of the Amterican
Academy; May 2014

• Gastroenterologen
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