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INTRODUKSJON 
The International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI) ble stiftet i 2013. Målet var å utvikle en ny, global, 
standardisert terminologi og definisjoner for å beskrive konsistenstilpasset mat og drikke for personer i alle aldre 
med dysfagi – på tvers av omsorgssituasjoner og kulturer. 
 
Tre år med arbeid i The International Dysphagia Diet Standardisation Comittee har kulminert i et endelig rammeverk 
for dysfagidietter som består av et kontinuum av 8 nivåer (0-7). Nivåene identifiseres med nummere, tekstetiketter 
og fargekoder. 
 
Dette dokumentet gir detaljerte beskrivelser av alle nivåer I IDDSI-rammeverket. Beskrivelsene støttes av enkle 
målemetoder som kan brukes av mennesker med dysfagi eller av pleiere, klinikere, personer innen catering og 
industrien, for å bekrefte hvilket nivå en type mat eller drikke tilhører. 
 
Dette dokumentet skal leses i sammenheng med dokumentene IDDSI Testemetoder (norsk), IDDSI Evidence 
(engelsk) og IDDSI Frequently Asked Questions (engelsk) (http://www.iddsi.org/framework/). 
 
IDDSI-komitéen vil takke for interessen og deltakelsen til den globale samfunnet, inkludert pasienter, 
omsorgspersoner, helsepersonell, industrien, profesjonsorganisasjoner og forskere. Vi vil også gjerne takke våre 
sponsorer for deres generøse støtte. 
 
Vennligst besøk www.iddsi.org for mer informasjon. 

 
IDDSI-komitéen 

Styre: Peter Lam (CDN) og Julie Cichero (AUS) 
 
Komitémedlemmer: Jianshe Chen (CHN), Roberto Dantas (BR), Janice Duivenstein (CDN), Ben Hanson (GB), Jun 
Kayashita (J), Caroline Lecko (GB), Mershen Pillay (ZA), Soenke Stanschus (D), Catriona Steele (CDN) 
 
Tidligere komitémedlemmer: Joe Murray (USA) 
 

The International Dysphagia Diet Standardisation Initiative Inc. (IDDSI) er en uavhengig «non-profit»-organisasjon. 
IDDSI er takknemlige for å ha fått støtte, økonomisk og annen, fra et stort antall organer, organisasjoner og 
industripartnere. Sponsorene har ikke vært involvert i utformingen eller utviklingen av IDDSI-rammeverket: 

 Nestlé Nutrition Institute (2012-2015) 

 Nutricia Advanced Medical Nutrition (2013-2014) 

 Hormel Thick & Easy (2014-2015) 

 Campbell’s Food Service (2013-2015) 

 Apetito (2013-2015) 

 Trisco (2013-2015) 

 Food Care Co. Ltd. Japan (2015) 

 Flavour Creations (2013-2015) 

 Simply Thick (2015) 

 Lyons (2015) 

 
Implementering av IDDSI-rammeverket er i gang. IDDSI er ekstremt takknemlige ovenfor alle sponsorer som 
støtter implementeringen. http://iddsi.org/about-us/sponsors/ 

 

http://www.iddsi.org/framework/
http://www.iddsi.org/
http://iddsi.org/about-
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Om oversettelsen 

Dette dokumentet, oversendt til IDDSI den 6. oktober 2017, er en oversettelse av «IDDSI Framework – Testing 
Methods» publisert på www.iddsi.org 10. oktober 2016. Oversetterne har i størst mulig grad søkt å bevare 
originalens ordlyd og begrepsbruk. Tilpasninger har vært gjort der dette har vært ansett nødvendig ut fra språklige 
eller andre lokale forhold.  

 

Oversettelse: Martin Brierley 

 

Fagfellegruppe: Natasha M. Berg, Sara Linn Saunes og Maribeth Caya Rivelsrud 

 
Personene som har vært involvert i oversettelsen er uavhengige fagpersoner som har utført oversettelsen på frivillig 
basis og har ingen økonomisk interesse i sluttproduktet. De er ikke tilknyttet IDDSI eller deres sponsorer. Takk til 
medlemmene i den faglige sammenslutningen Norsk dysfaginettverk for innspill og moralsk støtte. 

About this translation 
This document, submitted to the IDDSI on October 6th 2017, is a translation into Norwegian (bokmål) of the 
“IDDSI Framework – Testing Methods” published at www.iddsi.org October 10th 2016. The translators have to 
the greatest possible extent attempted to preserve the wording and terminology of the original document. 
Alterations have been made where this was deemed necessary due to linguistic or other local concerns. 

 

Translation: Martin Brierley 

 

Peer reviewers: Natasha M. Berg, Sara Linn Saunes and Maribeth Caya Rivelsrud 

 

The persons involved in the translation effort are independent professionals who completed the work on a voluntary 
basis, and who have no economic interest in the end product. They are not associated with the IDDSI or its sponsors. 
The translator would like to thank the members of the Norwegian Dysphagia Network, a forum for dysphagia 
professionals, for input and moral support.  
  

http://www.iddsi.org/
http://www.iddsi.org/
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Testmetoder til bruk med IDDSI-rammeverket 
IDDSIs systematiske gjennomgang viser at væske og mat burde klassifiseres etter de fysiologiske prosessene som er 
involvert i oral behandling, oral transport og igangsettelse av flyt. Med dette formål for øye kreves ulike verktøy for å 
beskrive atferden til bolusen på best mulig måte (Steele et al., 2015). 
 

Drikke og andre væsker 
Nøyaktig måling av væskers flytegenskaper er en komplisert oppgave. Hittil har både forskning og eksisterende 
nasjonale terminologier studert, eller anbefalt klassifikasjon av, drikke basert på viskositet. Viskositetsmåling er 
imidlertid ikke tilgjengelig for de fleste klinikere og omsorgspersoner. 
 
Dessuten er ikke viskositet den eneste relevante egenskapen: en drikks egenskaper mens den konsumeres påvirkes 
av mange andre variabler som tetthet, temperatur, svelgetrykk og fettinnhold (O’Leary et al., 2010; Sopade et al., 
2007; Sopade et al. 2008a,b; Hadde et al. 2015a,b). Den systematiske gjennomgangen viste et stort utvalg av teste-
teknikker i bruk, og fant at andre nøkkelegenskaper som «shear rate», temperatur, tetthet og «yield stress» sjelden 
ble oppgitt (Steele et al., 2015; Cichero et al., 2013). Drikke fortykket med ulike fortykningsmidler kan ha samme 
målte viskositet ved en bestemt shear rate, men likevel ha veldig ulike flytkarakteristikker i praksis (Steele et al., 
2015; O’Leary et al., 2010; Funami et al., 2012; Ashida et al., 2007, Garcia et al., 2005). I tillegg til variasjoner i flyt sett 
i forhold til væskens karakteristikk, ventes også flythastighet under svelging å variere med personens alder og grad av 
svelgevansker (O’Leary et al., 2010). 
 
Derfor er ikke viskositetsverdier inkludert IDDSI-beskrivelsene. I stedet anbefales en gravitasjonsbasert flyt-test der 
det benyttes en 10 ml Luer-sprøyte som for å kvantifisere flythastigheten til en væske (gjenværende væskemengde 
etter 10 sek med en startmengde på 10 ml. Disse kontrollerte omstendighetene er i store trekk representative for det 
å drikke av et sugerør eller et beger. 
 
IDDSI Flyt-testen likner også på designen og målingsprinsippet i Posthumus-trakten som brukes til å måle 
væsketykkelse i meieribransjen (van Vliet, 2002; Kutter et al., 2011). Faktisk ligner Posthumus-trakten på en stor 
sprøyte (van Vliet, 2002; Kutter et al., 2011). Målinger som tas med en Posthumus-trakt inkluderer tiden det tar for 
en spesifisert mengde av testvæske å flyte, og masse som gjenstår etter en definert flyt-tid. Van Vliet (2002) 
bemerker at geometrien til en Posthumus-trakt omfatter en avkapning og en forlengelse som gjør at den bedre 
emulerer flytforholdene i munnhulen. Selv om sprøyten som er valgt til å brukes med IDDSI flyt-testen er enkel, har 
testen vist seg å pålitelig kunne kategorisere et bredt utvalg av væsker, og I samsvar med eksisterende 
laboratorietester og ekspertvurderinger. Den har også vist seg å være sensitive nok til å avsløre små endringer I 
væsketykkelse som følge av serveringstemperatur. 
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IDDSI Flyt-test 

Til IDDSI flyt-testen brukes en 10 ml Luer-sprøyte, som vist på bildet under: 

 
 

Selv om en innledningsvis antok at 10 ml sprøyter var identiske verden over basert på referansen til en ISO-standard 
(ISO 7886-1), har det siden blitt fastslått at ISO-dokumentet kun refererer til sprøytens munning, og at variasjoner i 
sprøytens lengde og dimensjoner kan forekomme mellom ulike produsenter. IDDSI flyt-testen bruker en spesifikk 
referansesprøyte med en lengde på 61,5 mm fra null-merket til 10 ml-merket (ved utviklingen av testen ble det brukt 
sprøyter fra BDTM, produsentkode 301604). IDDSI er kjent med at noen sprøyter merkes som 10 ml sprøyter, men 
faktisk har en kapasitet på 12 ml. Resultatene dersom en bruker en 12 ml sprøyte vil avvike fra en ekte 10 ml sprøyte. 
Derfor er det viktig å kontrollere lengden på sprøyten som vist i diagrammet under. På neste side vises detaljene om 
hvordan en gjennomfører testen. 

En kan også finne videoer som viser IDDSI Flyt-testen på: http://iddsi.org/framework/drink-testing-methods/ 

Drikker og væsker som sjy, sauser og næringsprodukter kan best vurderes ved å bruke IDDSI flyt-testen (nivå 0-3). For 
svært tykke drikker (nivå 4), som ikke renner gjennom en 10 ml sprøyte på 10 sek og som lettest konsumeres med 
skje, anbefales IDDSI Gaffeltesten og/eller Skje-vippe-testen som metoder for å avgjøre konsistensnivået. 
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Testmetoder for bruk med IDDSI-rammeverket 
Mat 
Forskning innen kostkonsistensmåling har hittil krevet komplekst og kostbart utstyr som «Food Texture Analysers». 
Tilgangen på slikt utstyr, og ekspertisen som kreves for å bruke det og tolke testresultatene, er begrenset. Derfor har 
mange eksisterende nasjonale retningslinjer for kostkonsistens i stedet brukt detaljerte beskrivelser for å beskrive 
matkonsistenser. 
 
Den systematiske litteraturgjennomgangen viste at egenskapene hardhet, glatthet og evne til å henge sammen var 
viktige faktorer å ta i betraktning. I tillegg er størrelsen og formen på matprøver indentifisert som relevante faktorer 
for kvelningsfare (Kennedy et al., 2014; Chapin et al., 2013; Japanese Food Safety Commission, 2010; Morley et al., 
2004; Mu et al., 1991; Berzlanovich et al., 1999; Wolach et al., 1994; Centre for Disease Control and Prevention, 2002; 
Rimmell et al. 1995; Seidel et al., 2002).  
 
I lys av dette er det nødvendig at målinger fanger opp både de mekaniske egenskapene (som hardhet, klebrighet, 
evne til å henge sammen) og de geometriske eller form-messige egenskapene til maten. IDDSIs beskrivelser av 
kostkonsistens og karakteristikk, matkonsistenskrav og –restriksjoner er basert på eksisterende nasjonale 
terminologier, og på litteratur som beskriver egenskaper som øker risikoen for kvelning. 
 
En kombinasjon av tester kan være nødvendig for å bestemme hvilken kategori et gitt næringsprodukt passer under. 
Testmetoder for puréer, myke, harde og faste konsistenser inkluderer: Gaffel-dryppe-test, skje-vippe-test, gaffel- 
eller skje-trykk-test, spisepinnetest og fingertest. Videoer som viser disse testmetodene finnes på: 
http://iddsi.org/framework/food-testing-methods/ 

Gaffel-dryppe-test 
Tykk drikke og flytende mat kan testes ved å se om de renner gjennom tennene på en gaffel, for deretter å 
sammenlikne med den detaljerte beskrivelsen av hvert konsistensnivå. Gaffel-dryppe-testen beskrives i eksisterende 
nasjonale terminologier i Australia, Irland, New Zealand og Storbritannia (Atherton et al., 2007; IASLT and Irish 
Nutrition & Dietetic Institute 2009; National Patient Safety Agency, Royal College Speech & Language Therapists, 
British Dietetic Association, National Nurses Nutrition Group, Hospital Caterers Association 2011). 
 
Bilde for nivå 3 – Smoothie / Moderat tykk vises under: 

 

Smoothie 

Moderat tykk 

 

Drypper langsomt og klumpvis gjennom 
tennene på en gaffel 

http://iddsi.org/framework/food-
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Bilde for nivå 4 – Puré / Ekstremt tykk vises under: 

 

Skje-vippe-test 
Skje-vippe-testen brukes til å avgjøre hvor klebrig en matprøve er, og hvor sammenhengende den er. Skje-vippe-
testen beskrives i eksisterende nasjonale terminologier i Australia, Irland, New Zealand og Storbritannia (Atherton et 
al., 2007; IASLT and Irish Nutrition & Dietetic Institute 2009; National Patient Safety Agency, Royal College Speech & 
Language Therapists, British Dietetic Association, National Nurses Nutrition Group, Hospital Caterers Association 
2011). 
 
Skje-vippe-testen brukes i hovedsak til å måle matprøver på nivå 4 og 5. Prøven bør: 

 Være sammenhengende nok til å opprettholde sin form på skjeen 

 En skjefull faller av skjeen dersom skjeen vippes sidelengs, en lett risting kan være nødvendig for å få prøven 
av skjeen men prøven bør skli av lett og etterlate lite rester på skjeen – dvs. at prøven ikke skal være fast og 
klebrig 

 En skjefull kan flyte litt utover eller falle langsomt sammen på en flat tallerken 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En liten mengde kan renne gjennom gaffeltennene og lage en «hale» under 
dem, men det renner eller drypper ikke kontinuerlig gjennom tennene 

Ligger i en klump/haug 
oppå gaffelbladet 

Holder formen på skjeen, ikke fast og klebrig, lite rester på skjeen 

Puré 

Ekstremt tykk 

 

Puré 

Ekstremt tykk 
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Vurdering av myk, fast og hard mat 
For myk, hard eller fast mat er det valgt å bruke en gaffel til å teste med, fordi den både kan brukes både til å 
vurdere mekaniske egenskaper forbundet med hardhet, og til å vurdere egenskaper forbundet med form slik som 
partikkelstørrelse.  
 

Vurdering av om kravet til 4 mm partikkelstørrelse er innfridd 
For voksne er den gjennomsnittlige partikkelstørrelsen til tygd, fast føde før svelging 2-4 mm (Peyron et al., 2004; 
Woda et al., 2010). Mellomrommet mellom tennene på en vanlig gaffel av metall er typisk 4 mm, noe som gir et 
nyttig mål for partikkelstørrelsen i maten på nivå 5 – Farse. For å bestemme en partikkelstørrelse som er trygg for 
spedbarn, kan en sammenlikne med bredden på neglen på barnets femte finger (lillefingeren). Partikler mindre 
enn dette burde ikke medføre kvelningsrisiko, da dette er målet som brukes for å bestemme den indre 
diameteren på en endotrakeal tube for den pediatriske delen av befolkningen (Turkistani et al., 2009). 
 

 
 
 

Vurdering av om kravet til 15 mm (1,5 cm) partikkel-størrelse er innfridd 
For hard og myk fast mat anbefales en maksimum størrelse for prøven på 1,5 x 1,5 cm. Dette er den omtrentlige 
størrelsen på tommelfingerneglen til en voksen person (Murdan, 2011). Hele vidden til en vanlig gaffel måler 
også omtrent 1,5 cm, som vist på bildet under. 1,5 x 1,5 cm partikkelstørrelse anbefales for nivå 6 – Myk og 
oppdelt, for å redusere kvelningsrisikoen (Berzlanovich et al., 2005; Bordsky et al., 1996; Litman et al., 2003). 
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Gaffel-trykk-test og Skje-trykk-test 

En gaffel kan trykkes mot en matprøve for å observere hvordan den da oppfører seg. Trykket som legges på 
matprøven er kvantifisert ved å undersøke trykket som kreves for at tommelneglen skal hvitne merkbart, som 
demonstrert på bildene under. Trykket som behøves for at tommelfingerneglen skal hvitne er målt til ~17 kPa. Dette 
tilsvarer tungetrykket under svelging (Steele et al. 2014). I bildet øverst til venstre vises trykket i kilopascal målt med 
et Iowa Oral Performance-instrument. Dette er et apparat som kan brukes til å måle tungetrykk.  
 
For vurdering med gaffel-trykk-testen anbefales det at gaffelen presses mot matprøven ved å plassere tommelen i 
fordypningen på gaffelen (rett under tennene), og presse inntil hvitheten kommer til syne på tommelfingerneglen 
som vist på bildet til venstre. En innser at gafler ikke er allment tilgjengelige i enkelte deler av verden. I slike tilfeller 
kan det å presse med en teskje være et brukbart alternativ. 
 

 
 
 

Spisepinnetest og Fingertest 
Vurdering med spisepinner er inkludert i IDDSI. Fingertest er tatt med fordi dette kan være den mest tilgjengelige 
metoden i noen land. 
 
  

Tommelfingerneglen 
hvitner Prøven moses og sprekker opp, og 

returnerer ikke til sin opprinnelige 
form når trykket lettes 

Myk og oppdelt 
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Vurdering av overgangsmat 
Overgangsmat er mat som begynner som én konsistens (f.eks. fast) og endres til en annen spesifikt når fuktighet 
(f.eks. vann eller saliva) tilsettes, eller når en temperaturendring skjer (f.eks. oppvarming). Det brukes innen 
utviklingsmessig læring eller rehabilitering av tyggeferdigheter. For eksempel har det vært brukt i utvikling av tygging 
innen pediatri og den utviklingshemmede delen av befolkningen (Gisel, 1991; Dovey et al., 2013). 
 
For å vurdere om en matprøve passer med definisjonen av overgangsmat brukes følgende metode: 
 
Bruk en prøve på størrelse med en tommelfingernegl (1,5 x 1,5 cm), plassér 1 ml vann på prøven og vent ett minutt. 
Legg på gaffeltrykk ved å trykke bladet på gaffelen mot prøven, trykk med tommelen på oversiden av gaffelen til 
tommelfingerneglen hvitner. Prøven er av overgangsmat-konsistens dersom den, når gaffelen fjernes: 
 Er most og oppsprukket og ikke lenger har sin opprinnelige form 
 Eller har smeltet betydelig og ikke lenger har sin opprinnelige form (f.eks. «ice chips») 
 
 
 

 Hell 1 ml vann på prøven 

 Vent 1 min 

 
 
Fremtidig forskning 
Videre arbeid kreves for å utvikle et kostnadseffektivt men nøyaktig verktøy til hjelp ved vurdering av matkonsistens. 
 
 
 

Tilhørende dokumenter (http://iddsi.org/framework/): 

 Komplett IDDSI Rammeverk og detaljerte beskrivelser (Norsk) 

 IDDSI Frequently Asked Questions (FAQ) (Engelsk) 

 IDDSI Evidence (Engelsk) 

 
 

Tommelfingerneglen 
hvitner 

Prøven moses og sprekker opp, 
og returnerer ikke til sin 
opprinnelige form når trykket 
lettes 

Overgangsmat 

http://iddsi.org/framework/
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