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Til adressaterne på den vedhæftede høringsliste 

 

Høring vedr. den nationale kliniske retningslinje for øvre dysfagi - op-

sporing, udredning og udvalgte indsatser 

Sundhedsstyrelsen sender hermed udkast til national klinisk retningslinje for 

”øvre dysfagi – opsporing, udredning og udvalgte indsatser” i høring. 

 

Formålet med den kliniske retningslinje er, at give evidensbaserede nationale 

anbefalinger for opsporings- og udredningsmetoder samt indsatser i forhold til 

øvre dysfagi. Retningslinjen beskriver således, hvilke elementer opsporings- og 

udredningsmetoder for øvre dysfagi bør indeholde, samt kommer med anbefa-

linger vedrørende udvalgte indsatser i forhold til øvre dysfagi. 

 

Målgruppen for retningslinjen er en bred vifte af sundhedsprofessionelle, som 

beskæftiger sig med opsporing og behandling af patienter med øvre dysfagi, 

herunder læger, social- og sundhedsassistenter, sundhedshjælpere, sygeplejer-

sker, ergoterapeuter, logopæder og fysioterapeuter. Sekundært henvender ret-

ningslinjen sig til interesseorganisationer og beslutningstagere på nationalt, re-

gionalt og kommunalt niveau samt til patienter som har eller kan være i risiko 

for øvre dysfagi. 

 

Retningslinjen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen 

bestående af repræsentanter for de involverede faglige selskaber. Ligeledes har 

en referencegruppe bestående af faglige-, administrative- og patient repræsen-

tanter været inddraget og hørt undervejs i arbejdet. 

 

Det skal præciseres, at retningslinjen kun beskæftiger sig med udvalgte dele af 

opsporing, udredning og behandlingsindsatsen for øvre dysfagi. De problem-

stillinger, som retningslinjen omhandler, er prioriteret af den faglige arbejds-

gruppe som de områder, hvor det er vigtigst at få afklaret evidensen. Der er så-

ledes ikke tale om en udtømmende beskrivelse af evidensbaseret opsporing, ud-

redning og behandlingsindsatsen for øvre dysfagi. 

 

Udkastet til retningslinjen er sendt i bred offentlig høring via Høringsportalen 

www.hoeringsportalen.dk og kan ligeledes findes på Sundhedsstyrelsens 

hjemmeside www.sst.dk. Derudover er udkastet til retningslinjen sendt i høring 

hos de organisationer, myndigheder mv, der er anført på høringslisten.  

 

Sundhedsstyrelsen skal bede om bemærkninger og kommentarer til udkastet 

fremsendt elektronisk til Sundhedsstyrelsen, Sygehuse og Beredskab på 

NKRsekretariat@sst.dk senest den 2. november kl. 12.  
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Eventuelle spørgsmål kan rettes til projektleder Betina Højgaard (behj@sst.dk). 

 

 

Med venlig hilsen, 

 

 
 

Helene Bilsted Probst 

Konstitueret Enhedschef 

Sygehuse og Beredskab  
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