
Oversigt over Drikkekonsistens 

 

Alle væsker kan fortykkes med fortykningsmiddel. Se særskilt vejledning i anvendelse af aktuelt fortykningsprodukt.  
 

Kilde: National kosthåndbog – http://kosthåndbogen.dk 

 

Udarbejdet september 2019: Tværfaglig dysfagigruppe ved Neuroenhed Nord. 

 
Meget fortykket 

 
Moderat fortykket 

 
Let fortykket 

 
Normal / umodificeret 
 

Meget fortykket drikke- 
konsistens er ekstremt tykt. 
Drikkevarer er tilsat 

fortykningsmiddel, så 
konsistensen svarer til 
cremet konsistens af mad. 

 

Væske med meget fortykket 
konsistens er karakteriseret 
ved, at den 

 intet flow har. Det er 
ikke muligt at drikke 
fra en kop. Det er 
ikke muligt at drikke 

med et sugerør 

 er sammen-
hængende og holder 
formen på en ske. 
Kan kun spises med 

ske 

 meget fortykkede 
drikkekonsistens er 
for tyk, hvis en teske 
kan stå alene i 
væsken 

 sidder fast og løber 
ikke gennem 
tænderne af en 
gaffel. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Moderat fortykket drikke- 
konsistens svarer til sirup 
ved rumtemperatur eller til 

tyk shake. Drikkevarer er 
tilsat fortykningsmiddel 
svarende til dette. 

 

Væske med moderat 
fortykket konsistens er 
karakteriseret ved, at den 

 har et langsomt 
flow, er muligt at 
drikke direkte fra en 
kop, selvom 

drikkevaren ´løber´ 
meget langsomt 

 er sammen- 
hængende 

 er vanskelig at 

drikke med sugerør 
(både smalle og 
brede) 

 bedst kan indtages 
med en teske 

 drypper langsomt 
gennem tænderne 
af en gaffel 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Let fortykket drikke- 
konsistens er drikkevarer, 
der er naturligt tykke, fx 

kakaomælk, drikkeyoghurt 
og drikkevarer med normal 
konsistens, der er tilsat 
fortykningsmiddel.  

                                             
Væske med let fortykket 
drikkekonsistens er 
karakteriseret ved, at den 

 har et stabilt hurtigt 
flow, der er noget 
langsommere end 
drikkevarer med 
normal 

drikkekonsistens 

 ´løber´ hurtigt fra en 
kop, men 
langsommere end 
drikkevarer med 

normal 
drikkekonsistens 

 drikkes bedst med 
kop/glas. Det kræver 
ekstra kraft, at drikke 
denne type 

drikkevarer med et 
standard sugerør 

 løber hurtigt gennem 
tænderne af en 
gaffel og efterlader 

en let belægning. 
Kan efterlade en 
belægning i 
koppen/glasset. 

 
 

 

Normal / umodificeret 
drikkekonsistens 
beskrives som 

almindelige tynde 
drikkevarer, fx vand, te og 
kaffe. Drikkevarer er ikke 
tilsat fortykningsmiddel. 

Normal drikkekonsistens 
karakteriseres ved, at den 

 har et hurtigt til 

meget hurtigt 
flow, når det 
hældes fra en 
kande eller kop. 

 Det kan drikkes af 

kop, glas, flaske 
eller med 
sugerør. 

 Løber hurtigt 
gennem 
tænderne på en 

gaffel, og 
efterlader ingen 
belægning. 
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