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BAKGRUNN   

Globalt 
• 15 million får hjerneslag årleg 
• 1/3 dør 
• 1/3 får ein varig 

funksjonsnedsetting 
 

Verdas helseorganisasjon, 2014 



    

  

BAKGRUNN 
   

I Noreg 
• 15 000 får hjerneslag årleg 
• 19 % dør 
• 55 000 lever med ein varig 

funksjonsnedsetting 
 

Helsedirektoratet, 2011 

 



    

  

DYSFAGI – SVELGVANSKAR 

 
 

• 37 – 78 % av alle hjerneslagpasientar i 
akuttstadiet har dysfagi       
                                                       Martino et al., 2005 

 
 

• 22 – 52 % av alle hjerneslagpasientar med 
dysfagi aspirerer        
                                                    Katzan et al., 2003 

 
 

 



    

  

HAR DYSFAGI BETYDING? 

Dysfagi 
Aukar risiko for lunge-

betennelse med 3 gonger 
Martino et al., 2005 

Aspirasjon 
Aukar risiko for lunge-

betennelse med 11 gonger 
Martino et al., 2005 

Lunge-
betennelse 

Aukar risiko for å dø  
med 3 gonger  

Katzan et al., 2003 



    

  

STANDARDISERT METODE FOR SVELGKARTLEGGING 

Kartlegging av praksis og 
implementering av standard 
metode for svelgkartlegging  

Fleire blir svelgkartlagt 

Fleire blir  
identifisert med 

dysfagi 

Titsworth et al. 2013,  
Hinchey 2005,  
Middleton et al. 2011,  
Westergren 2006,  
Martino et al. 2005,  
Edmiaston et al. 2014 



    

  

HJERNESLAGRETNINGSLINJE - NOREG 

Behandling og rehabilitering 
ved hjerneslag 
 

«En standardisert 
screeningundersøkelse for 
svelgevansker bør skje tidlig etter 
innleggelse, og før peroral 
ernæring blir gitt» 



    

  

HJERNESLAGRETNINGSLINJE - ENGLAND 

Stroke: Diagnosis and initial 
management of acute stroke 
and transient ischaemic attack 
(TIA) (CG68) 
 

“On admission, people with acute 
stroke should have their swallowing 
screened by an appropriately 
trained healthcare professional 
before being given any oral food, 
fluid or medication” 

 

 



    

  

HJERNESLAGRETNINGSLINJE - AUSTRALIA 

Clinical Guidelines for Stroke 
Management 2010 
 

“Patients should be screened for 
swallowing deficits before being 
given food, drink or oral 
medications 

Swallowing should be screened for 
as soon as possible but at least 
within 24 hours of admission” 

 



    

  

UpToDate 

“We recommend assessment of 
swallowing function for all 
patients admitted with acute 
stroke prior to administering oral 
medications or food  

We suggest use of a formal 
screening protocol for dysphagia 
for all patients admitted with 
stroke”  



    

  

OPPSUMMERT 

• Svelgfunksjon hjå hjerneslagpasientar skal kartleggast ved 
ei standardisert screeningundersøking 

• Før mat, drikke eller medisinar 

• Tidleg etter innlegging  

• Spesialopplærd personale 



    

  

FRÅ FORSKING TIL PRAKSIS  

It is frequently stated that it takes an average of 17 
years for research evidence to reach clinical 

practice 



    

  

AUDIT  
 ENGLAND, WALES OG NORD IRLAND 

 

• 67 % er svelgkartlagt  
innan 4 timar  

• 83 % er svelgkartlagt  
innan 72 timar 

 



    

  

AUDIT 
 AUSTRALIA 
 

• 58 % er svelgkartlagt 
innan 24 timar 

• 77 % er svelgkartlagt  
løpet av sjukehus-opphaldet 



    

  

TILSYN «BEHANDLING AV ELDRE PASIENTER 
MED HJERNESLAG» NOREG 

 

• «Ved flere sykehus fant tilsynet 
at nødvendige kartlegginger og 
vurderinger ikke ble foretatt 
tilstrekkelig raskt og systematisk 
og av personell med nok 
kvalifikasjoner». 

 

• «Test av svelgfunksjon og 
dokumentasjon av dette blir ikke 
alltid foretatt i henhold til 
rutine.» 



    

  

Setting 
• Slageining med fire senger som ein del av ei medisinsk 

sengepost med 34 senger 
• Spesialopplærd personale 
• Omlag 90 hjerneslag pasientar blir innlagt årleg 
 



    

  

KRITERIEBASERT KLINISK AUDIT 

«Clinical audit is a quality improvement process that seeks 
to improve patients care and outcomes through 
systematic review of care against explicit criteria. Where 
indicated, changes are implemented at an individual, 
team or service level, and further monitoring is used to 
confirm improvement in healthcare delivery»  

Burgess, 2011 

 

«Clinical audit is all about measuring the quality of care 
and services against agreed standards and making 
improvements were necessary»    

Burgess, 2011 



    

  

Audit circle rendered with permission from  
Healthcare Quality Improvement Partnership HQIP, 2012  

KLINISK AUDIT 

1 

4 

2 
Kartlegga praksis 

Gjennomføra 
forbetringstiltak 

3 Evaluera og  
oppretthalde endring  
(inkludera re-audit) 

Planlegging  
(inkludera re-audit) 



    

  

TRINN 1 
PLANLEGGING  

• Forankra prosjektet i organisasjonen 
• Identifisera interessentar 
• Laga milepælplan 
• Setta kriterium og standar 

 
 

Alle slagpasientar (100%) klassifisert med I61, I63, I64 
og G45,9) er kartlagt for svelgvanskar ved bruk av 
standardiser svelgkartleggingsverktøy 

 
          



TRINN 2 
KARTLEGGE PRAKSIS 

 



    

  

6 % 

94 % 

Svelgscreening  
baseline n = 88 

Ja

Nei/ ufullstendig

TRINN 2 
RESULTAT 



    

  

TRINN 3 
IMPLEMENTERING 

 

Skreddarsydde tiltak  
retta mot barrierar 

( 

Barrierar 

Årsaksanalyse 

Idédugnad  



    

  

BARRIERAR 

Barrierar 

Personalet  

Kartleggings-
verktøyet 

Organisasjonen 



    

  

SKREDDARSYDDE IMPLEMENTERINGSTILTAK 

Intervensjon 

Interaktiv-didaktiv 
“workshop” 

Opinionsleiarar 

Kartleggingsverktøy 

Sjekkliste og 
påminnarar 



    

  

6 

94 

61 

39 

Ja Nei / delvis

Baseline Re-audit

TRINN 4  
RE-AUDIT 



    

  

KONKLUSJON 

Bruk av kriteriumbasert klinisk 
audit som metode for 
kvalitetsforbetring, forankring av 
prosjektet i leiinga og blant 
personalet samt bruk av 
skreddarsydde implementerings-
tiltak førte til at fleire hjerneslag-
pasientar vart screena for 
svelgvanskar i aktuttstadiet. 

 


