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Hvorfor fokus på barns spising og 
ernæring? 

• Primærbehov: Helse, utvikling og vekst. 

• To tanker samtidig: Spiseutvikling OG ernæring 

• Tid med familien, være inkludert 

• Språk, sosialisering og utvikling av relasjoner 

• Kultur og tradisjon 

  



Foreldre bekymrer seg 

• 10-25 % av foreldre 

bekymrer seg for 

barnas 

ernæring/spising 

 

 

• 1-5 % av småbarn har 

spisevansker 

• I enkelte 

pasientgrupper er 

andelen betydelig 

høyere 

 

• Ann Nutr Metab 2015;66(suppl 5):16-22 -  DOI:10.1159/000381373 



Spisevansker i barndom 
definisjon 

1. Barn som spiser for lite (Bl.a.”failure to  
thrive”, vegring, spedbarnsanoreksi) 

 

2. Barn som ikke mestrer de konsistenser på maten 
som forventes ut fra alder (Bl.a. barn med 
munnmotoriske vansker/dysfagi, forsinket 
spiseutvikling) 

 

3. Barn som har et kosthold som ikke er tilstrekkelig 
variert ( særspisere, selektivt kosthold) 

 

Jo Douglas (2000) 



Psykososiale faktorer 

- Erfaringer med spising og måltider 

- Foreldrenes forventninger  

- Atferd, samhandling og sosiale faktorer 

- Overfølsomhet (lukt, smak, berøring) 

- Langvarig sondeernæring 
 

Diagnose. Medisinske faktorer 

- Allmenntilstand 

- Medisiner: bivirkninger som påvirker spising/matlyst 

- Mage-/tarmproblemer (som dysmotilitet, reflux, 

forstoppelse) 

- Hjerte- og lungesykdom 

- Syn, hørsel, tannstatus 

- Sjeldne syndromer, misdannelser 

- Epilepsi, smerter, spastisitet 

- Langvarig sondeernæring 

Maten som tilbys 

- Konsistens 

- Temperatur 

- Lukt og smak 

- Lyd  

- Utseende 

- Porsjonsstørrelse 

Nevrologisk/motorisk funksjon 

- Munnmotorikk 

- Svelgefunksjon  

- Grovmotorikk, sittestilling 

- Finmotorikk, øye-hånd 

koordinasjon 

Barnets utviklingsnivå 

- Motorisk utvikling 

- Kognitiv utvikling 

- Sosial utvikling 

- Alder 

Hva påvirker spising?  
-Å spise er en kompleks funksjon 

Motivasjon 

-Appetitt og sult 

-Medvirkning 

-Deltakelse 

-Samspill 

-Press, aversjon, tvang 

 

Spiseutvikling 

-Sammensatte 

spiseerfaringer, modning 

og læring, i nyfødt- og 

spedbarnsalder 

-Langvarig 

sondeernæring 
 



Spise-
utvikling 

Å spise selv, og 
å velge ut egen 

mat. 

Å trives i 
måltider. 

Å like mat. 

Kulturelt 
betingede mat 

og 
måltidsvaner. 

En god 
måltids- 

rytme. 

Regulering av 
hvor mye, hva 
og når barnet 

bør spise. 

Gjenkjenning av 
kroppens 

signaler om sult 
og metthet. 

Munn- og 
svelg- 

motorisk 
bearbeiding 
av maten. 

Hva må barn lære for å spise? 



Vår tverrfaglige arbeidsmodell bygger 
på tre fagsøyler 



 

• Alt ut fra en 

– Bio-psyko-sosial forståelse 



Fundamentale og vitale aktiviteter 

1 Respirasjon 

–Pusting og spising nært 

knyttet sammen 

–Kompleks nevromuskulær 

kontroll 

–Koordinering av pust, sug 

og svelg  

 

2 Hode- og bolkontroll 

 

2 Spising 



Spising 

•Moden svelging:  

–oralforberedende  

–-oral  

–pharyngeal   

–øsofageal 

 

 

 



Spising 

• Nevrofysiologisk kontroll 

– Hjernenerver V3, VII, IX, X, XII + C1 og C2  

– svelgsenter i medulla oblongata og pons  

– limbo-hypotalamiske system, cerebellum 

 

– Sentral/bulbær nervøs skade 

 Forstyrrelse i  

– Tyggefunksjon 

– Svelgfunksjon 

 

• 28 muskler og 7 nerver involvert 

 



Hvilke barn står i fare for å utvikle 
spisevansker 

1. Avvikende anatomi 

 

2. Nevromuskulære sykdommer og 

utviklingsforstyrrelser 

 

3. Hjerte-lungesykdommer 

 

4. Sykdommer i GI-tractus 

 
– Borowitz & Borowitz 

 



1. Avvikende anatomi 

 

•Leppe-ganespalte 

•Pierre-Robin sekvens 

•Makroglossi (stor tunge) 

•Tracheoøsofagal fistel 

(forbindelse spiserør og luftrør) 

•Øsofagusatresi/striktur/stenose 

(«tett» spiserør) 

•Craniofasciale misdannelser 
 

 



2. Nevromuskulære sykdommer og 
utviklingsforstyrrelser 

•Cerebral parese (CP) 

•Generalisert hypotoni 

–Idiopatisk 

–Metabolske/genetiske tilstander (eks 

trisomi 21) 

•Myelomeningocele 

(«ryggmargsbrokk», MMC) med Chiari 

malformasjon 

•Nevromuskulære sykdommer 

•Hypoxiske ichemisk encephalopatier 

•Metabolske encephalopatier 

 

 



Barn med metabolske sykdommer 

• Mange må ha mat hver 3.-4-time 

– Aldri sultne; ofte (over-)mette 

– Lærer ikke å gjenkjenne sult og hva som skal til for å 

stille sulten 

– Opplevelse av ubehag ved å spise? 

 

• Spesialdietter 

– Bitter smak 

– Mat blir medisin 

– Ikke deltaker i måltidet på linje med de andre 



3. Hjerte-lunge sykdommer 

• Medfødte hjertesykdommer 

 

• Kronisk lungsykdom/bronchopulmonal dysplasi 

 

• Diafragmahernie (mellomgulvsbrokk) 

 

• Stemmebåndsparese 

 



Barn med medfødt hjertefeil 
 

– Økt energibehov 

– Endret blodstrøm kan medføre endret tarmmotilitet 

 Oppkast 

– Dårlig appetitt 

 

– Sondes frem til korrigering av hjertefeilen 

 

– Mange ”hekter seg på” spising når hjertefeilen er 

korrigert (Tandberg et al, 2012) 

 

– Men ikke alle…… 

 

 



Barn som er født prematurt 

 

– Langvarig 

respiratorbehandling/BPD 

 

– Langvarig nasogastrisk 

sonde 

 

– Kontinuerlig 

sondeernæring 

 

– Barn med BPD og SGA 

spesielt utsatt for 

avvikende spiseutvikling 

 

 

 



Spisevansker hos barn født prematurt 

• Enteral ernæring starter tidlig 

• Pust-sug-svelg koordinering ikke utviklet før 34-

36 GA 

– Premature har et annet mønster enn fullbårne (”apneic 

swallow” og svelger på galt tidspunkt i forhold til 

respirasjon) 

– Aspirasjon ikke uvanlig 

 

– Trenger lengre tid på å utvikle moden suging  

 



Spisevansker hos barn født prematurt 

• Mange premature hypersensitive 

– Generelt/ansikt/spising 

– Berøring/lukt/smak/temperatur/konsistens 

 

• Prematurfødte barn har sugerefleks lengre enn 

terminbarn; samtidig introduseres gjerne fastere 

konsistens tidligere pga dårlig vektøkning 

– Måltidene blir vanskelige 

– Måltidene tar lang tid 

– Vegring 

– Oppkast 

 

 



Spisevansker hos barn født prematurt 

• «Vinduer»i forhold til spiseutvikling 

– For prematurfødte barn synes for tidlig introduksjon av 

mer variert konsistens å være et større problem enn for 

terminfødte barn 

• Interaksjon mor/barn (?) 

– Mødre til prematurfødte barn kan ha problemer med å 

”lese” barna 

 Spesielt signaler om at barnet er mett/slitent 

– ”Mat er blitt medisin”» 

– Traumatiserte foreldre 

• Barnet får konstant for store måltider 

– Oppkast som fører til vegring 



Spisevansker hos barn født prematurt 

• Oppfølgingsstudier 

– 22-45 % av prematurfødte barn spisevansker 

 EPICure 

 Fortsatt økt forekomst av spisevansker ved 6-års alder 

 Oralmotoriske og oralsensoriske 

 Flertallet lette nevrologiske avvik, men kun noen CP 

 Større forekomst av småspisthet, kresenhet og 

tilpasningsvansker i måltidene 

 Barna var kortere, letter og hadde lavere BMI 

 

– Viktig at disse vanskene adresseres! 

– Samara et al; Dev Med Child Neurol 2010;52:16-22 

 

 



Spisevansker hos barn født prematurt 

• Barn født prematurt 

 

– Oftere refluks 

– Oftere generelt forsinket i sin utvikling; inkl 

spiseutvikling 

 CP 

 

• Referanser 

 Pagliaro et al, J Pedatr 2016;92(1):7-14 

 Lau et al Am J Clin Nutr 2016;(103(suppl):616S-21S 

 Jadcheral et al, J Ped 2017; 181:125-30 

 Int J Speech Lang Pahtol 2013; 15:604-17 

 Törölä et al 

 Castro et al 

 



4. Barn med sykdom i mage-tarm 

• Gastroøsofagal refluks 

 

• Matallergier 

 

• Eosinofil øsofagitt 

 

• Obstipasjon 

 

• Generaliserte motilitetsvansker 

 

 



Hvilke barn står i fare for å utvikle 
spisevansker? 

• Barn som har hatt en banal infeksjon i et kritisk 

tidsrom? 

– Sondeernæring 

– Slutter å spise…. 

 

• Introduksjon av mer avanserte konsistenser for 

tidlig? 



Selektivt spisemønster 

• Hovedregel: 

– Dersom spisevanene ikke har negative sosiale, fysiske 

eller emosjonelle konsekvenser, er det ikke behov for å 

fokusere på dem 

 

• Selektive spisevansker 

– Viktig å skille disse fra (normalt) kresne barn 

 

 



Selektive spisevansker/ARFID 

• Kjennetegnes ved 

– Et lite antall matvarer som spises (<10 matvarer) 

– Sterk uvilje mot å prøve nye matvarer (”food 

neophobia”) 

– Kan ikke sultes til å spise! 

– Varighet > 2 år 

– Vanligvis tilnærmet normal vekt og lengde (periodevis 

vektnedgang), normale funn ved klinisk undersøkelse 

– Faller utenfor måltidskulturen 

 

– Vanligere i gruppen med autismespekterforstyrrelser 

 

 



Kjennetegn ved maten 

• Utseende 

– Matvarer med samme farge (kun rød frukt/bær…) 

– Samme form (kun runde kjeks…) 

– Runde rundstykker uten frø 

– Samme innpakning (kun yoghurt fra en type beger…) 

• Konsistens 

– Matvarer med samme konsistens, kun grøt-konsistens, kun 

sprøtt (knekkebrød, kjeks), unngår blandet konsistens 

• Taktile egenskaper, temperatur 

– Unngår klissete mat, varm/kald mat, bløt mat 

• Sensitiv for lukt, unngår varm mat 

• Frykter «forgiftning», ulike matvarer må ikke berøre 

hverandre på tallerkenen 

 

 

 

 



Tilbud til barn med selektive 
spisevansker 
• Fordrer tverrfaglighet 

• Rettet mot både barn og voksne 

• Langsiktig og tidkrevende behandling ved lokal BUP 



Andre forhold 

• Mange barn har problemer med å fortolke sult og metthet 

og regulere matinntak 

 

• Andre barn forbinder måltid med ubehag  sultfølelse et 

signal om IKKE å spise 

 

• Temperament 

 

• Samspillsvansker 



Idealer vs realiteter 

• Vedvarende spisevansker er 

ofte en stressfaktor og 

oppleves som en belastning 

for familien. 

• Å sikre at barn får nødvendig 

ernæring til å vokse og 

utvikle seg, til å være aktivt 

og trives, er en 

grunnleggende oppgave for 

foreldre  opplevelsen av 

ikke å mestre dette er en 

belastning! 

• Familiearbeid og god støtte 

er ALLTID viktig når et barn 

har spisevansker! 

 



Hvordan utredes barnet? 

• Medisinsk vurdering 
– Anamnese som 

inkluderer tidligere 
sykehsitorie OG 
spisehistorie 

– Klinisk undersøkelse 

 

• Supplerende 
undersøkelser 
 

• Måltidsobservasjon 

 
 

   
Organic and Nonorganic Feeding Disorders 

Ann Nutr Metab 2015;66(suppl5):16-222 

 

A Practical Approach to Classifying and Managing 
Feeding Difficulties 

www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/peds.2014
-1630 

 



Spisevansker 

• Barn som er syke, spiser ofte dårlig 

– Barnet bør undersøkes av lege mtp 

 Sykdom i GI-tractus 

 Hjertesykdom 

 Malign sykdom 

 Infeksjoner 

 Underbehandlet astma 



Røde flagg 

• Organiske røde flagg 

– Dysfagi 

– Aspirasjon 

– Smerter under måltidet 

– Oppkast   

– Diarre 

– Forsinket utvikling 

– Kroniske symptomer fra 

hjerte-lunge 

– Veksthemming 

• Atferdsmessige røde 

flagg 

– Ekstremt snevert kosthold 

– «Tvangsforing» 

– Plutselig avbrutt måltid 

etter en hendelse 

– Voluntære brekninger 

– «Failure to thrive» 

 
– A Practical Approach to Classifying and Managing Feeding 

Difficulties www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/peds.2014-1630 

 



Supplerende undersøkelser  

• 24 timers pH-måling 

 

• Videofluoroskopi/svelgfilming 

 Feilsvelging? 

 Hvilke konsistenser 

mestrer barnet? 

 Trettbarhet? 

 

• Blodprøver mtp 

ernæringsstatus 

 

• Rtg Ø+V+D/oversikt 

abdomen/tarmpassasje 

 

• Evt EEG/ØNH-tilsyn 

 



Måltidsobservasjoner (videoopptak)  
 

• Medisinske faktorer, diagnose(r)  
feilsvelging, refluks, brekninger, oppkast, epileptiske anfall, syn/hørsel, smerte/ubehag   

• Motorisk utvikling  
munnmotorikk, sittestilling, hodekontroll, øye-hånd koordinasjon, håndmotorikk,  

• Spisefunksjon  
munnmotorikk, svelgfunksjon, hvilke konsistens mestres, egent spise/drikkeredskap, 
egenaktivitet/selvhjelpsferdigheter 

• Ernæring, ernæringsstatus, mat  
inntak av mat/drikke, hva liker barnet, matens utseende, samordning mat i munnen og 
– via sonde 

• Kognitiv utvikling 
Oppmerksomhet/konsentrasjon/utholdenhet, barnets forhold til mat/måltider, pekepinn 
på mentalt funksjonsnivå 

• Samhandling  
kommunikasjon, får barnet bruke sine ferdigheter, plassering ved bordet/sittestilling, 
voksen trivsel, hvor er fokus/blir barnet ”sett”, har barnet valgmuligheter, rollemodeller, 
press/tvang  

• Familieforhold  
familiens måltidskultur, stemningen i måltidene, hvor viktig er måltidene i den enkelte 
familie? Hvordan er ressurssituasjonen/en eller to foreldre, søsken som må ivaretas i 
familiens måltider? 

 



Vanlige tiltaksområder 
• Barnet og maten: 

 Konsistenstilpasning (evt basert på videofluoroskopi) 
 Måltidsrytme 
 Hva liker barnet 
 Energi- og næringstett mat/drikke 

 

• Praktiske tips for måltidene, basert på måltidsobservasjon (videoveiledning) 
 Tilrettelegging  
 Spise/drikkeredskap  
 Samhandling 

• Sondeernæring tilpasset spiseutvikling   
 Koordinering mat per os og sondemåltid 
 Sondeernæring ift behov (ofte redusere) 

 

• Munnmotoriske tiltak ved behov 

 

• Foreldrearbeid  
kunnskap og forståelse vektutvikling, næringsbehov, spiseutvikling 

 

• Støtteordninger 

 

• Evt. videre medisinsk utredning 



Medisinske tiltak - spiseproblemer 

 

– Redusere betydningen av medisinske forhold 

– Epilepsi 

– Tannhelse 

– Respirasjon 

– Hjertesvikt 

– GØR (Losec)  

– Dysmotilitet  

– Obstipasjon 

– ØNH (tonsillectomi) 
 

– Noen barn har behov for sonde….. 
 

 



Hvilke barn får sonde/gastrostomi? 

• Når peroralt inntak ikke tilfredsstiller barnets nærings- og 

væskebehov 

• Ved fare for aspirasjon 

• Når måltidene tar uforholdsmessig lang tid 

• Når det ikke er mulig å endre spisemønster uten å ”avlaste” med 

sonde 

• Behov for sonde lengre enn 2-3 måneder anbefales gastrostomi 



Ivaretakelse av ernæring for barn som har 
sonde/gastrostomi 

• Plan for bruk-, oppfølging og seponering av sonden? 

 

• Fullernæring eller støtteernæring i sonden? 

 

• Energibehov, og hvor mye av dette skal gis i sonden? 

 

• Hva skal gis på sonden? 

– Sondeernæring? 

– Vanlig moset mat? 

– Kun væske? 

 

• Måltidsregime; måltider eller kontinuerlig? 

 

• Oppfølging av vekt og høydeutvikling 



Naturlige samarbeidspartnere 

• Barnehage/skole 

• PPT 

• BUP 

• Helsestasjon 

 

Viktig at foreldre får overskudd til å følge 

opp barna 

 
• Avlastning 

• Pleiepenger 

 



Kan alle barn spise? 

• Nesten alle kan lære å spise, men noen 

få vil ha vedvarende spisevansker. 

• Noen kan spise et begrenset utvalg 

matvarer  

– Munnmotorikk/svelg  Konsistens 

– Allergier/matvareintoleranse 

– Sensoriske vansker,  

selektivt kosthold 

• Noen kan tilbys smaksprøver, andre kan 

få smaksopplevelser, ernæring kan sikres 

gjennom sonde. 

 

• Alle kan delta i måltider 



Målet er 

Matglede og trivsel i 

måltidene, i den grad det 

er mulig ut fra den 

enkeltes forutsetninger 

 

Inkludering i familiens mat- 

og måltidskultur, men 

respekt for at overskudd 

til gjennomføring kan 

variere! 

 

Samtidig som ernæringen 

sikres! 

 

Foto: Knappenforeningen 


