
IDDSI skaper en ny, og tydelig  
standard for dysfagikost
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IDDSI står for International Dysphagi Diet Standardization Initiative. IDDSI-rammeverk ble grunnlagt 
av en ekspertgruppe fra hele verden med mål om å utvikle en global, standardisert terminologi, for 
konsistenstilpasset mat og drikke til personer med dysfagi. IDDSI-rammeverk passer alle aldre, 
avdelinger og kulturer, og er utviklet i henhold til evidensbaserte metoder for å:

•  Standardisere beskrivelsen av dysfagikost

•  Lage standardiserte identifikatorer som fargekoder og tall

•  Gi enkle og praktiske testmetoder

IDDSI-rammeverket består av åtte nivåer (0–7). Hvert nivå har identifikatorer  
og testmetoder som kan benyttes for å klassifisere konsistenstilpasset mat,  
eller fortykkede drikker. Nivå 0-4 beskriver konsistens for drikke mens nivå  
3-7 beskriver konsistens for mat. 

Det er behandlerens ansvar å anbefale mat og drikke til den enkelte pasient basert på en  omfattende 
klinisk vurdering. The Complete IDDSI Framwork Detailed Definitions 2019 er et dokument som 
inneholder detaljerte beskrivelser for hvert enkelt IDDSI-nivå. Beskrivelsene er basert på enkle 
målemetoder som kan benyttes av personer med dysfagi, av helsepersonell, logopeder, måltids-
service-personell og næringsmiddelindustrien for å bestemme hvilket nivå maten eller drikken 
passer til. For ytterligere informasjon, se: http://iddsi.org.

Informasjon til  
helsepersonell



ThickenUp® Clear* 
– det krystallklare valget ved dysfagi

BESTILLINGSINFORMASJON
Produktet kan kjøpes via apotek, bandagist eller leverandør av medisinsk forbruksmateriell.  

Grossister bestiller hos: Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg
Bestilling: orders@no.nestle.com Spørsmål ang. bestilling: kundeservice@no.nestle.com

Kundeservice:
nestlehealthscience@no.nestle.com
Tlf. 800 31 425

NÅR SIKKERHETEN ER AVGJØRENDE 
• Amylaseresistent 1–2

• Stabil – ettertykner ikke 2

• Løses lett og fullstendig opp uten å lage klumper

•  ThickenUp® Clear har klinisk bevist å redusere risikoen  
for aspirasjon, og øke svelgsikkerheten 1,3–5

NÅR OPPLEVELSEN ER AVGJØRENDE 
• Krystallklar i vann

• Påvirker verken smak, lukt, eller farge 6

•  Klinisk demonstrert god etterlevelse og høy aksept  
ved bruk av ThickenUp® Clear 6

NÅR KOSTNADEN ER AVGJØRENDE 
•  Krever mindre mengde pulver per porsjon,  

sammenlignet med majoriteten av kommersielt  
tilgjengelige fortykningsmidler

• Konkurransedyktig porsjonspris 

*ThickenUp® Clear er et næringsmiddel til spesielle medisinske formål, og skal brukes under medisinsk tilsyn.  
REF: 1. Vilardell N et al. Dysphagia 2016; 31(2):169–79. 2. Method of measuring amylase resistance properties of  Resource® 
Thicken Up® Clear and a leading Thickening agent. Nestlé Research Center. Data on file 2009. 3. Rofes L et al. Aliment   
Pharmacol Ther 2014;39(10):1169–79. 4. Leonard RJ et al. J Acad Nutr Diet. 2014;114(4):590-4. 5. Rofes L et al. Neurogastro-
enterol Motil 2014 Sep;26:1256–65. 6. Hibberd J. Dysphagia 2011;26:432–475.

N
H

S
/I

D
D

S
I o

ch
 T

U
C

/2
20

3 
N

O

Doseringstabellen nedenfor sammenligner tidligere fortykningsnivåer med dagens  
IDDSI-nivåer og viser antall måleskjeer ThickenUp Clear® per 200 ml væske (f.eks. vann,  
juice, te, kaffe). Bruk måleskjeen som følger med i boksen. 1 strøken måleskje = 1,2 g pulver. 

IDDSI*-NIVÅER

NIVÅ 1

NIVÅ 2

NIVÅ 3

NIVÅ 4

TIDLIGERE
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*International Dysphagia Diet Standardisation Initiative. Les mer på: www.iddsi.org. **Ved dosering skal måleskjeen strykes. For å fortykke 100 ml væske, halver mengden ThickenUp® Clear som 
er angitt på doseringstabellen ovenfor. ***IDDSI Nivå 4, er basert på Spoon Tilt Test. Det er opp til den personen som administrerer ThickenUp® Clear og forsikre seg om at væsken blandes ut til 
passe konsistens.

BESKRIVELSE AV IDDSI-NIVÅER

Renner raskt av fra en skje. Lett anstrengelse
kreves for å drikke denne konsistensen
gjennom et sugerør (5,3 mm i diameter).

Spises vanligvis med gaffel eller skje. Kan ikke
drikkes fra et glass, siden tregt-rennende væske.
Fungerer ikke med sugerør. Krever ikke tygging.

Tykkere enn vann. Renner gjennm sugerør,
sprøyte og smokk.

Kan drikkes fra et glass. Kan spises med skje.
Moderat anstrengelse med sugerør.
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