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Prosessen:

Identifikasjon → Utredning → Diagnoser? → Tiltak

• Hvem har ansvar for utredning og behandling?

• Hvor?

• Hvordan → hvilke metoder?

• Hvem inkluderes i utredning 

og tiltak?

• Hvordan følge opp?

• Hvordan samarbeide?

• Hvor lenge?





Spisevansker er oftest sammensatt, 
med behov for bred kartlegging og 
tverrfaglige tiltak



Tverrfaglighet innen- og på tvers 
av tjenester! (eksempler innenfor ulike nivå)

Regionale- og 
nasjonale 
tjenester

Spesialist-
helsetjenesteS

tatped m.fl.

Kommunen: 
fastlege, 

helsestasjon,

Barnehage/skole 
PPT m.fl



Tverrfaglig nettverk nær barnet

Ansvarsgruppen IP    og    IOP

Samarbeid om 

måldokumenter



Psykososiale faktorer

- Erfaringer med spising og måltider

- Atferd, samhandling og sosiale faktorer

- Emosjonell regulering, temperament

- Overfølsomhet for spesifikke stimuli 

(lukt, smak, berøring)

- Foreldres mestring og overskudd

Diagnose. Medisinske faktorer

- Allmenntilstand

- Respirasjon

- Medisiner: evt bivirkninger 

- Mage-/tarm (dysmotilitet, reflux, 

forstoppelse)

- Syn, hørsel, tannstatus

- Epilepsi, 

- Smerter, ubehag

Maten som tilbys

- Konsistens

-Temperatur

- Lukt og smak

- Utseende

Nevrologisk/motorisk 

funksjon

- Munnmotorikk

- Svelgefunksjon

- Grovmotorikk, sittestilling

- Finmotorikk, øye-hånd 

koordinasjon

Barnets utviklingsnivå

- Spiseutvikling

- Motorisk utvikling

- Kognitiv utvikling

- Sosial utvikling

Hva påvirker spising?

Motivasjon

- Sulten eller mett

- Kjent/ukjent mat

- Rollemodeller

- Hyggelig måltid



En biopsykososial forståelse



En biopsykososial forståelsesmodell
Generell veileder i pediatri (utdrag): 

Sykdom hos barn påvirker både barnet og omgivelsene og omgivelsene 
påvirker både barnet og sykdommen. 

Uløste problemer mellom barnet og omgivelsene kan forsinke/hindre 
bedring, dersom vår tilnærming kun retter seg mot sykdommen.

Et biopsykososialt perspektiv betyr å ha sykdomsperspektivet, 
utviklingsperspektivet og familieperspektivet på en og samme tid.

Den biopsykososiale modellen er et rammeverk for å forstå hvordan 
psykologiske svar hos barn og ungdom samspiller med somatiske forhold.

Modellen kommuniserer ideen om at alle problemer samtidig har både 
biologiske, psykologiske og sosiale sider.

Sentralt i forståelsen står at vi alltid mht. sykdom, psykisk eller fysisk, 
forholder oss til predisponerende , utløsende og vedlikeholdende faktorer 
som er av betydning for tilstandens forløp.

http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/pediatri/psykiske-lidelser/psykosomatiske-present

, 

http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/pediatri/psykiske-lidelser/psykosomatiske-present


En biopsykososial forståelse av spisevansker, 
et eksempel:

(Tid)                     Predisponerende                       Utløsende               Vedlikeholdende

Biologisk

Sosialt

Psyko-
logisk

Prematur fødsel –
komplisert nyfødtperiode.
Langvarig sondeernæring.

Bekymring,  vanskelige 
måltider «tar hele  
døgnet». Slitne foreldre. 
Begrensninger i livsførsel.

Refluks, obstipasjon., 
smerter, ubehag. 
Vedvarende 
sondeernæring. 

Depresjon/angst hos 
foreldre og/eller barn.

Foreldre med lite 
nettverk. Barn med 
dårlig kontaktfunksjon.

Vedvarende 
somatisering.

Mangelfull 
oppfølging barn 
og foreldre.

Bekymring fører til 
press og tvang, og 
barnet vegrer. 
Samspillsvansker.

Forsinket/avvikende 
utvikling, 
vedvarende 
familiebelastning.



Tverrfaglighet



Tverrfaglig vs. Flerfaglig arbeid

Tverrfaglig samarbeid forutsetter at flere yrkesgrupper 

med ulik fagbakgrunn går sammen om en oppgave. Det 

forutsettes at den enkelte yrkesgruppes kompetanse er 

tydelig og kjent for alle parter. De ulike yrkesgruppene 

kjenner grensene for sin egen kompetanse og må kunne 

bruke og utfylle hverandre (NOU 2000:12)

Flerfaglig samarbeid innebærer at flere yrkesgrupper 

arbeider med samme oppgave, men på hvert sitt område.



Tverrfaglighet er mer enn at det er flere fagfolk; godt tverrfaglig 

arbeid fordrer at fagfolkene setter sitt eget bidrag inn i en 

helhetlig ramme og koordinerer utredninger og tiltak.

– det forutsettes forpliktende samarbeid der de ulike 

faggruppenes faglige målsettinger blir sett i sammenheng og ut 

fra den virkeligheten de kan bidra til å skape for personen.

Godt tverrfaglig arbeid 

• dialog og informasjonsflyt mellom fagfolkene

• anerkjennelse av andres kompetanse

• bidrag i en felles arbeidsinnsats rundt barnet og familien Fra: 

Tetzchner, Hesselberg, Schiørbeck (2008) 



Spise- og ernæringsteam er 
sammensatt og organisert forskjellig

OUS-Rikshospitalet: Et regionalt/nasjonalt klinisk tilbud 

i tilknytning til den nasjonale kompetansetjenesten 

Team i de fleste fylker - tilknyttet habilitering og/eller 

barneavdeling, flere steder samarbeid med BUP/BUPA



Arbeidsmodellen bygger på tre 
fagsøyler



Identifisere, kartlegge og behandle og følge opp 
→ prosess (forenklet!)

Spisevanske?

Anamnese

og kartlegging

Somatiske 
symptom? 

JA

Henvise utredning

JA

Behandle

Psykososiale 
utfordringer?

JA

Måltidsobservasjon

JA

Utviklings-

og foreldrestøtende tiltak

NEINEI

Tverrfaglig oppfølging - prosess



Hvilken arbeidsmodell skal man 
velge?



Utfordrende tverrfaglighet og samarbeid

• Tilgang til tid og ressurser

• Finne mulighet til å møtes

• Koordinere utredning og tiltak

• Sette mål

• Prioriteringer

• Samarbeide med og rundt familien

• Samles for drøfting og felles konklusjon

• Kjenne sine begrensninger, og være ærlige 

https://www.google.no/url?url=https://n415son17.wordpress.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiVpJyq5MfKAhUB73IKHZjJDV44FBDBbggXMAE&usg=AFQjCNGdEx8IAFRhqM76adpxlQbisdXFnw


Alle nivå har viktige oppgaver, 
i fellesskap

Regionale- og 
nasjonale 
tjenester

Spesialist-
helsetjeneste
Statped m.fl.

Kommunen: 
fastlege, 

helsestasjon,

barnehage, 
PPT, BUP m.fl




