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Personer med psykisk utviklingshemming og dysfagi 
(spisesvelgevansker) er i større risiko enn andre for  
å oppleve kvelning og aspirasjon i forbindelse med 
mål tid. Så mange som 40 % av personer med dysfagi  
lider av hyppige luftveisinfeksjoner, kvelning, 
oksygen mangel, dehydrering og dårlig ernærings
status (Hemsley, Balandin, Shepperd, Georgiou & 
Hill, 2015), og det vurderes som en alvorlig helse
risiko assosiert med høy sykelighet og dødelighet. 
Ved diabetes type 1 er personen avhengig av tilførsel 
av insulin for å leve, og ved utilfredsstillende behand
ling er dette en sykdom vedkommende kan dø av 
(Helsedirektoratet, 2012).
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Et uregulert blodsukker kan over tid føre 
til utvikling av senskader, inkludert hjerte 
og karsykdom. Dysfagi og diabetes kan ha 
alvorlige konsekvenser ved utilfredsstillende 
behandling, og det stilles krav til kompe
tanse hos tjenesteytere i både førstelinje
tjenesten og i spesialisthelsetjenesten som 
Voksenhabiliteringen er en del av. Dysfagi 
har høy insidens og prevalens hos personer 
med psykisk utviklingshemming  
(Sheppard, Hochman & Baer, 2014). 

I en artikkel ved Gal, HardalNasser & 
EngelYeger (2011) anslås oppimot 80 % 
av voksne med alvorlig til dyp psykisk  

utviklingshemming har spiseproblemer.  
I en studie av Hove (2007) finner man at 
64,3 % av en populasjon på 311 personer 
med psykisk utviklingshemming har en 
eller flere spiseproblemer i form av å spise 
for raskt, avvise mat/drikke, overdreven 
spising, bruke lang tid, tendens til opp
kast/gulp og selektivitet. Studien avdekket 
at prevalens av spiseforstyrrelse er høyere 
hos personer med moderat til alvorlig utvi
klingshemming sammenlignet med perso
ner med lett utviklingshemming. I Storbri
tannia har man gjennomført undersøkelser 
vedrørende forekomst av episoder med 
blokkerte luftveier blant personer med  
utviklingshemming (Guthrie, Lecko, 
Roddam, 2015). Det er ikke utført tilsva
rende undersøkelser i Norge. I en under
søkelse ved Samuels & Chadwick (2006) 
fant man følgende sikre risikofaktorer for 
blokkerte luftveier; spisetempo, det å fylle 
munnen med for mye mat og for tidlig  
føring av matbolus (massen av mat som 
dannes i munnen etter tygging) til spiserør.

I en review studie (MacRae et al., 2015) 
finner man at prevalensen for personer 
med utviklingshemming og diabetes vari
erer fra 0,4 % til 25 % i 22 studier, og i 7 
av studiene finner man signifikant høyere 
rate hos personer med utviklingshemming 
enn i normalpopulasjonen. En annen studie 
(McVilly et al., 2014) konkluderer med at 
prevalensen er usikker og insidensen 
ukjent for personer med psykisk utviklings
hemming og diabetes, og at det er spar
somt med forskning. 

I nasjonale retningslinjer for forebyg
ging og behandling av underernæring 
(Helsedirektoratet, 2010), anbefales det at 
personer i ernæringsrisiko har en individu

sammendrag
Personer med psykisk utviklingshem
ming, spisesvelgevansker og diabetes 
type 1 er i ernæringsrisiko på flere måter. 
Litteratur vedrørende effektiv behand
ling av dysfagi og diabetes hos personer 
med psykisk utviklingshemming er spar
som. Det fokuseres på opplæring av nær
personer i konsistens tilpasning, legge til 
rette for gode ernærings valg og medisin
administrering. Artikkelen beskriver en 
tiltakspakke bestående av utarbeidelse av 
kostplan, retningslinjer for konsistenstil
pasning av mat og bruk av fortyknings
middel i drikke, prosedyrer for Heim
lichs manøver, gjennomføring av måltid, 
iverksettelse av enkel atferdsavtale og ko
ordinering av medisinrutiner i et habili
teringsforløp. Dette førte til nedgang i 
feilsvelging ved drikke, fravær av fastset
ting av mat, ingen bruk av Heimlichs 
manøver og et langtidsblodsukker på 8,2. 
Stikkord: Dysfagi, diabetes type 1, moderat  
psykisk utviklingshemming, habilitering.

 AUGUST 2017  – 23  



ell ernæringsplan med dokumentasjon av 
ernæringsstatus, energi – og væskebehov, 
mat og drikkeinntak og individrettede  
tiltak jamfør ernæringstrappen (spisesitua
sjon, normal kost, tilpasset kost, beriket 
kost, mellommåltider, næringsdrikker, 
sondeernæring, intravenøs ernæring). Dette 
krever at ansatte i kommunale helse og 
omsorgstjenester har tilstrekkelig kompe
tanse om ernæring og om hvordan spesielle 
ernæringsmessige behov skal møtes. Ved 
litteratursøk på behandling hos voksne 
med psykisk utviklingshemming, dysfagi 
og diabetes i databasen Ovid Medline fin
nes til sammen 11 artikler, hvorav 8 foku
serer på behandling av diabetes og 4 kun 
på diabetes type 2. Videre er det 3 artikler 
vedrørende dysfagi. I en artikkel ved 
Chadwick, Jolliffe & Goldbart (2002) 
konkluderes det med at man finner få stu
dier som har sett på behandling av dysfagi 
hos personer med psykisk utviklingshem
ming. En studie fra Ball et al. (2012) viste 
at 25 % av voksne med psykisk utviklings
hemming fikk konsistenstilpasset drikke.  
I den samme artikkelen vises det til en stu
die ved Whelan hvor han fant at kun 50 % 
av de som fikk konsistenstilpasset drikke 
fikk riktig konsistens. Studien til Chad
wick et al. (2014) konkluderte med at det 
hadde best effekt om tjenesteyterne trente 
på riktig konsistens og fikk tilbakemeldin
ger på det, i tillegg til skriftlig beskrivelser 
og at de fikk kunnskap om hvorfor det var 
viktig med konsistenstilpasset drikke. 

En studie ved Taggart, Coates &  
TruesdaleKennedy (2013) konkluderer 
med at man vet lite om behandling av dia
betes hos psykisk utviklingshemmede da 
det i liten grad er forsket på det. I en annen 

studie (Cardol, Rijken, van Schrojenstein 
Lantmainde Valk, 2012) fant man at  
behandlingen utelukkende var rettet mot 
medisinadministrering av insulin og  
kontroll av matinntak. Her trekkes det 
også frem tjenesteyternes dilemma mellom 
å ivareta personenes helse og respektere 
den enkeltes autonomi, og at tjenesteyterne 
hadde begrenset kompetanse på diabetes. 
Ett behandlingsmål ved diabetes type 1 er 
langtidsblodsukker (HbA1c) på rundt 7 % 
(Helsedirektoratet, 2016).

I NOU2016:17 legges det stor vekt på 
brukermedvirkning og den enkeltes ansvar 
for egen helse. En person med moderat 
psykisk utviklingshemming har blant annet 
begrensede ferdigheter hva gjelder evne til 
egenpleie og vil trenge livslang tilsyn og 
støtte i det fleste dagligdagse gjøremål 
(Helsedirektoratet, 2015). Helseforetakene 
plikter å tilby opplæring til pasienter uav
hengig av bakgrunn og funksjonsnivå, 
men her ligger det fortsatt mangeutfor
dringer, jamfør NAKU (Nasjonalt kompe
tansemiljø om utviklingshemming) sin 
rapport om Pasientopplæring for personer 
med utviklingshemming (NAKU, 2017). 
Holden & Finstad (2010) beskriver meto
den atferdsavtaler, som aktuell for personer 
som ivaretar egen helse dårlig, for eksem
pel ved dårlig regulert diabetes. Atferds
avtaler er en vitenskapelig dokumentert 
metode som bygger på frivillighet, og skal  
i all hovedsak hjelpe personen til å velge 
hensiktsmessig atferd ved å arrangere for
sterkere (Holden & Finstad, 2010). 

Habilitering av voksne er et komplekst 
og sammensatt fagfelt med tverrfaglig inn
sats for bedring av funksjonsevne, helse og 
livskvalitet gjennom utredning, diagnos
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tikk, behandling og tiltak. Det arbeides  
i hovedsak gjennom det lokale bistands
apparatet i kommunen via konsultasjon, 
råd og veiledning. Denne artikkelen viser 
et habiliteringsforløp med en kvinne med 
moderat psykisk utviklingshemming, dys
fagi og diabetes type 1 som er i behov av 
bistand for å minske risiko for kvelning og 
feilsvelging i måltid og bedre behandlingen 
av diabetes type 1.

METODE
Deltaker og setting
Personen er i 20årene med sekvele etter 
behandling av tumor i lillehjernen tidlig  
i barneårene. Hun er diagnostisert med 
blant annet moderat psykisk utviklings
hemming og diabetes type 1. Inne går hun 
med rullator, mens på lengre turer ute sitter 
hun i manuell rullestol. Ett år før henvis
ning til spesialisthelsetjenesten har hun  

Foto: Martino F., Flickr
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et uspesifisert hjerneinfarkt og det påvises 
moderat dysfagi med risiko for aspirasjon 
(mat/væske kommer ned i luftrøret) og 
svak spontanhoste. Hun får anbefalinger 
om å konsistenstilpasse mat og drikke  
i form av lettyggelig/moset mat, moset/
kvernet konsistens når hun er sliten/syk, 
fortykning i drikke nivå 2 (vaniljesaus)  
og behov for tilsyn under alle måltid. Som 
følge av hjerneinfarktet observeres det noe 
mer uttalevansker, misforståelser i kom
munikasjon, hukommelsesvansker og man 
er usikre på grad av beslutningskompetanse 
vedrørende helse og ernæring. 

Kvinnen bor i egen leilighet med punkt
tjenester fra Miljøarbeidertjenesten. Hun 
får tilsyn av nattevakt to ganger per natt, 
og har trygghetsalarm som hun ikke bru
ker. Hun er på dagsenter fire dager i uken 
og har en hjemmedag sammen med 
primær kontakt ved Miljøarbeidertjenesten. 
Hun har tett kontakt med pårørende. Hun 
går til årlige kontroller ved spesialisthelse
tjenesten i forhold til sin diabetes og følges 
av diabetessykepleier og fastlege lokalt.
Hun henvises til Voksenhabiliteringen da 
hun motsetter seg konsistenstilpasninger 
og oppdeling av mat. Dette fører til episo

Foto: Joshua Rappeneker, Flickr
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der med feilsvelging, fastsetting av mat og 
at nærpersoner må foreta Heimlichs manø
ver. Videre er tjenesteyterne usikre på hvil
ken mat hun bør tilbys og hvilke hensyn 
som skal tas for diabetes, dysfagi og perso
nens egne ønsker om kost. Hun har som 
følge av dette et svingende blodsukkernivå, 
det ligger ofte på over 20 og et langtids
blodsukker på 10,2. 

Normativ vurdering
I tråd med «Sjekkliste for målrettet tiltaks
arbeid» (Løkke & Salthe, 2012) gjennom
føres det en vurdering av kvinnens, pårø
rendes og tjenesteyternes ønsker og verdier. 
Kvinnen uttrykker selv at hun ønsker å 
spise vanlig mat som andre spiser og føler 
seg utenfor når hun må spise spesialtilpas
set kost på dagsenteret. Hun sier ikke selv 

Foto: Hederea.baltica, Flickr
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noe om hvordan hun opplever episodene 
med feilsvelging og fastsetting av mat.  
Pårørende uttrykker sterk bekymring ved  
diabetes, mens tjenesteytere ved Miljø
arbeidertjenesten synes å være mer bekym
ret for fastsetting av mat. Foreløpig norma
tiv vurdering tilsier at man her må 
iverksette tiltak for å sørge for faglig for
svarlig hjelp og omsorg. Det kan være fare 
for liv og helse, hun utsetter seg for fare  
for infeksjoner på grunn av feilsvelging og  
videre vil en dårlig regulert diabetes kunne 
føre til alvorlige senskader.

Årsaker/funksjonelle vurderinger
Det gjennomføres 3 strukturerte observa
sjoner av måltid med fokus på spisesvelge
ferdigheter og grad av tilrettelegging ved 
fysioterapeut og vernepleier ved Voksen
habiliteringen. Videre gjennomføres det 
kostregistreringer og måltidsregistrering 
over 14 dager med fokus på inntak av type/
mengde mat/væske og feilsvelging og om 
det gis veiledning av tjenesteyterne. Det 
gjennomføres også en preferansekart
legging ved bruk av «Standardisert liste  
til preferansekartlegging» og journal
gjennomgang.

Kartleggingen viser at hun mangler 
kostplan, spiser ensidig, drikker ensidig og 
som regel for lite (4,5 dl 1 l per dag). Hun 
har 4 måltid per dag og bruker i gjennom
snitt 15 minutter på frokost, 1 time på 
lunsj og middag og 40 minutter på kvelds
mat. Hun vurderes å være normalvektig. 
Tjenesteyterne har ikke en hensiktsmessig 
prosedyre for når de skal gi hurtigvirkende 
insulin hvor de gir først ved verdier over 
20. Anbefalinger om konsistenstilpasnin
ger er ikke lett tilgjengelig, verken for per

sonen selv eller tjenesteyterne. Det varierer 
i hvor stor grad man foretar konsistens
tilpasning av maten og om hun motsetter 
seg det. Fortykningsmiddel brukes i drik
ke, men ikke slik det er anbefalt. Det gis  
i liten grad veiledning underveis i måltid 
og den etterfølges kun en gang av 7 tilfeller 
i registreringsperioden. Det eksisterer  
ikke prosedyre for måltid som beskriver 
forberedelser, hvem gjør hva, gjennomfø
ring, veiledning underveis og registrerings
rutiner. Man har ingen prosedyre for  
Heimlichs manøver eller opplæring i å ut
føre det. Registreringer av feilsvelging i 
måltid, her definert som hoste i etterkant 
av inntak av mat/drikke, registreres i 90 % 
av måltidene og de fleste i forbindelse med 
inntak av drikke.

Design
Målsetting med behandlingen er at hun 
spiser og drikker i tråd med anbefalinger, 
har færre episoder hvor hun setter fast mat 
og at hun har en godt regulert diabetes 
med et langtidsblodsukker på mellom 8  
og 9. Det er derfor ønskelig å registrere om 
hun spiser og drikker i tråd med anbefalin
ger, om det forekommer feilsvelginger  
i måltid, om det må benyttes Heimlichs 
manøver og måling av langtidsblodsukker 
før og etter igangsatt behandling i et AB 
design.

Reliabilitet og behandlingsintegritet
Målinger av pålitelighet ved registreringer 
og sjekk på behandlingsintegritet gjennom
føres ikke etter planen og man får ingen 
mål på dette. Målinger av langtids
blodsukker gjennomføres ved blodprøve 
ved spesialisthelsetjenesten og må kunne 
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sies å være pålitelige data. Det gjennomfø
res et intervju med pårørende og tjeneste
ytere ved evaluering av tiltakene hvor man 
ønsker å få informasjon om de er fornøyde 
med tiltakene og resultatene. 

Prosedyre
I tråd med funn fra kartlegging, empiri og 
normativ vurdering blir man enige om en 
tiltakspakke med fokus på utarbeidelse av 
ernæringsplan, opplæring av nærpersoner i 
anbefalt konsistens, utarbeidelse av prose
dyrer, opplæring av brukeren om diabetes 
og dysfagi og positiv forsterkning av spi
sing og drikking av anbefalt konsistens og 
tilpasset ved diabetes, jamfør tabell 1.

Man starter med tilbakemelding og 
gjennomgang av funn med anbefalinger til 
nærpersoner og en tilpasset tilbakemelding 
til pasienten med både muntlig, skriftlig 
og visuell presentasjon av funn. Det etable
res en kostplan utfra preferansekartleggin
gen med oversikt over hva hun bør spise/
drikke til bestemte tidspunkt med utprø
ving av næringsdrikke i samarbeid med 
klinisk ernæringsfysiolog. Videre utarbei
der man retningslinjer for konsistenstilpas
ning av mat og bruk av fortykningsmiddel 
i drikke. Det utarbeides en tilpasset prose

dyre for Heimlichs manøver og gjennom
føring av måltid med beskrivelse av forbe
redelser, avklaring av hvem skal gjøre hva 
til hvilket tidspunkt, veiledning som skal 
gis underveis og varighet på måltid. Det 
utarbeides en enkel atferdsavtale med 
ukentlige avtalemøter hvor det leveres for
sterkere utfra preferansekartleggingen ved 
deltagelse på planmøte, planlegging av 
ukemeny med visuell presentasjon av val
galternativer, og spising og drikking av an
befalt konsistens. Tiltaket igangsettes først 
på dagsenteret, før det etter 5 uker iverk
settes i regi av Miljøarbeidertjenesten i 
hjemmet. I forkant av igangsettelse av til
takene gjennomføres det en workshop med 
tjenesteytere ved dagsenter og Miljøarbei
dertjeneste hvor man gjennomgår utred
ninger med funn og alle prosedyrene med 
registreringsrutiner. Det gjennomføres 
også et eget møte med kvinnen hvor hun 
får informasjon om hva som skal skje. I til
legg igangsettes det et mer koordinert ar
beid mellom endokrinolog i spesialisthelse
tjenesten, fastlege, diabetessykepleier, 
miljøarbeidertjeneste, pårørende og Vok
senhabilitering ved klinisk ernæringsfysio
log og vernepleier hvor man blant annet 
kommer til enighet om en mer hensikts

fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 fase 5 fase 6
Utredningsfase Tilbakemelding 

fra utredning 
til nærpersoner

Tilbakemelding 
pasient – mun
tlig, visuell og 
skriftlig

Workshop med 
personal

Samtale med 
pasient om 
tiltak

Atferdsavtale 
i hjemmet

Arbeid med 
prosedyrer og 
kostplan

Ny prosedyre 
hurtigvirkende: 
Over 10, over 
15, over 20, 
over 25

Atferdavtale 
dagsenter

Ny prosedyre 
hurtigvirkende 
insulin: 5–10, 
10–15, 15–20, 
20–25, 25–30
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messig prosedyre for administrering av 
hurtigvirkende insulin. Prosedyren endres 
først til å gi hurtigvirkende ved blodsuk
kerverdier over 10, over 15, over 20 og over 
25, videre til å gi ved målinger mellom 
510, 1015, 1520, 2025 og 2530.

Resultater
Gjennomgang av signerte atferdsavtaler på 
dagsenteret i løpet av 20 uker viser at hun 
har hatt atferdsavtaler alle ukene med unn
tak av tre uker hvor hun var syk, det vil si 
17 atferdsavtaler. Hun har deltatt på alle 

Foto: Leonid Mamchenkov, Flickr
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avtalte møter, valgt ukemeny hver uke, 
spist avtalt konsistenstilpasset mat og gjen
nomført alle blodsukkermålinger. Ved in
tervju av tjenesteytere informeres det om at 
kvinnen selv spontant kommenterer cirka 

2 uker etter oppstart at det er lettere å spise 
moset mat, hun liker avtaleskjemaene og 
hun begynner å bruke fortykningsmiddel 
også i brus på eget initiativ. Ved dagsente
ret er de fornøyde med resultatene ved at 
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man opplever at hun hoster mindre og 
ikke setter fast mat i måltidene. Tjeneste
ytere i Miljøarbeidertjenesten er også  
fornøyde med resultatene, men de opplever 
noe diskusjon med kvinnen vedrørende 
mosing/oppdeling av mat. Pårørende gir 
uttrykk for at de er fornøyde med tiltake
ne, spesielt med at hun spiser mer mosede 
grønnsaker. Registrering av feilsvelging 
ved drikke (figur 1), bruk av Heimlichs 
manøver (figur 2) og måling av langtids
blodsukker (figur 3) viser også en bedring. 

Diskusjon
I artikkelen beskrives en kvinne med mo
derat psykisk utviklingshemming, dysfagi 
og diabetes type 1 som er i behov av bi
stand for å minske risiko for kvelning og 
aspirasjon i måltid og bedre behandlingen 
av diabetes type 1. Resultatene viser en  
reduksjon i antall feilsvelginger ved drikke 
hvor det før tiltak var en variasjon på 12 – 
31 ganger per måltid, til etter tiltak med 
en variasjon på 1  3 ganger per måltid. 
Det har ikke forekommet fastsetting av 
mat noe som vises i graf 2 hvor Heimlichs 

manøver ikke er blitt iverksatt etter opp
start av tiltakene høst 2015. Langtids
blodsukkeret har hatt en nedgang fra 10,2 
før tiltak til 8,2 cirka 1 år etter. Langtids
blodsukkeret ligger nå innenfor målområ
det 89. 

Data som presenteres tilfredsstiller ikke 
krav til pålitelighet og gyldighet da man 
ikke har fått gjennomført pålitelighetsmå
linger og sjekk av behandlingsintegritet. 
En tydelig nedgang i registrerte feilsvelgin
ger per måltid før og etter tiltak, tyder på 
at tiltakene har hatt effekt, men  
at det er vanskelig å anslå det helt eksakt. 
Måling av langtidsblodsukker indikerer  
at tiltakspakken har hatt effekt, men vi 
kan ikke trekke ut hvilke enkeltelementer 
som har gitt denne effekten. Det anses som 
vesentlig at det ble utarbeidet prosedyrer  
i forkant og gjennomgått grundig i forkant 
med tjenesteyterne blant annet før iverk
settelse av atferdsavtale. Dette er i tråd 
med god ernæringspraksis slik det beskri
ves i nasjonale faglige retningslinjer og 
jamfør studie til Chadwick et al. (2014). 

Feilsvelging per måltid (min – max)
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Funn fra kartleggingen tydet også på at 
verken kvinnen eller hennes tjenesteytere 
hadde tilstrekkelig kompetanse om dysfagi 
og ernæring, noe som har bedret seg gjen
nom habiliteringsforløpet.  

Atferdsavtalen var viktig i forhold til at 
hun kunne akseptere konsistenstilpasnin
ger, noe hun hadde motsatt seg før man 
startet tiltaket. Det kan antas at grad av 
inngripen opplevdes mindre hos kvinnen 
ved å gjennomføre konsistenstilpasninger 
på denne måten. Det vurderes også som 
viktig at tiltaket ble iverksatt på dagsente
ret i første omgang hvor det var en mindre 
personalgruppe og på en annen arena enn 
hjemme. Tjenesteyterne ved Miljø
arbeidertjenesten opplevde mer diskusjon  
i forhold til oppdeling av mat, noe som 
kan ha sammenheng med at dette ble gjen
nomført i hjemmet hennes og med langt 
flere forskjellige ansatte som kan være risi
ko for behandlingsintegritet og lik praksis.

Habilitering er komplekst og denne sa
ken viser også at det kan være utfordrende 
å sørge for pålitelig og valid datainnsam
ling, når dette skal gjøres av tjenesteytere 
ved to forskjellige arenaer som man ikke 
har daglig veiledning med. Saken har også 
vist at det er et behov for økt fokus på 
kompetanse rundt ernæring med vekt på 
spise svelgevansker og håndtering av  
diabetes type 1 hos personer med psykisk 
utviklingshemming.
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