
”Graz-modellen” 
for sondeavvenning

Noen betraktninger etter et besøk i Graz. TV-Norge 
viste reportasjen ”Jenta som aldri har spist”,  14. 
mai 2007. I programmet følger et fjernsynsteam en 
engelsk pike, Tia McCarthy, gjennom et opphold ved 
Universitetsklinikken i Graz, Østerrike. Jenta hadde 
ingen erfaring med å spise med munnen. Da hun 
reiste til Graz, var hun fullernært gjennom mage-
sonde. I løpet av et 3 ukers opphold ble ernæring 
gjennom sonde avsluttet, og hun begynte å drikke 
og slikke på mat med fast konsistens. Dette må 
beskrives som en meget rask sondeavvenning, og 
mange ble inspirert av dette.  

I tiden etter programmet, har Kompetansesenter for barn med 
spise og ernæringsvansker ved Rikshospitalet fått flere fore-
spørsler fra både foreldre og fagfolk om den såkalte ”Graz-mo-
dellen”. Vi leste oss opp om modellen på senterets hjemmeside, 
og var i kontakt med et team i Danmark som praktiserer en 
liknende modellen. Vi var også i kontakt med Professor M. Du-
nitz Scheer, leder for avdelingen og ansvarlig for Graz-model-
len. Kompetansesenteret kom frem til at det var ønskelig å 
gjøre et hospiteringsbesøk ved klinikken for å få førstehånds 
kunnskap om modellen, og i november 2007 reiste overlege In-
grid B. Helland og spesialpsykolog Helle Schiørbeck på et én-
ukes besøk til klinikken.

SYKEHUSET
LKH - Landes Krankenhaus - Universitäts Klinikum, i Graz, er 
et stort sykehus. Graz-modellen for sondeavvenning gjennom-
føres ved Psykosomatisk avdeling på Barneklinikken. Dette er 
en avdeling som gir tilbud om sondeavvenning til yngre barn, 
og klinisk oppfølging av større barn/ungdom med spiseforstyr-
relser (anorexia nervosa, bulimi m.m). Det gis tilbud i form av 
innleggelser i avdelingen, eller daglig poliklinisk oppfølging til 
barn bosatt utenfor sykehuset. Personalet i avdelingen består 
av leger med spesialisering innenfor ulike psykiatriske retnin-
ger, reserveleger/turnuskandidater, og sykepleiere. Andre fag-
grupper ved klinikken, trekkes inn i behandlingen på psykoso-

matisk avdeling. Det henvises til andre avdelinger ved 
universitetsklinikken når det er behov for medisinske spesial-
undersøkelser. 

GRAZ-MODELLENS MÅL
Graz-modellens primære mål er å avvenne barn fra sondeer-
næring gjennom rask nedtrapping av ernæring gitt i sonden. 
Samtidig med dette skjer det en lek-preget tilvenning til mat, 
”spielessen”/lekemåltider. Prosessen gjennomføres under 
daglig kontroll av lege ved avdelingen. Parallelt med sonde-
nedtrapping følges barnet av logoped, fysioterapeut og ergote-
rapeut, blant annet for oralmotorisk- og sansemotorisk stimu-
lering. Ved behov trekkes det inn psykolog. Tilbudet til større 
barn var begrenset i den forstand at fysio-, ergoterapi og logo-
pedi primært var rettet inn mot barn i førskolealder.

”Spielessen” er daglige, terapeutiske måltider der barna (både 
innlagte og polikliniske) eksperimenterer og prøver ut berøring 
og smaking på ulike matvarer med varierende smak og konsis-
tens. Det er et krav at barna skal delta i lekemåltidet. Situasjo-
nen er ikke-dirigert, d.v.s. at barna kan eksperimentere fritt 

med maten uten innblanding fra voksne. To terapeuter har an-
svar for at barna ikke forlater rommet. Foreldrene er kun til-
skuere. Lekemåltidet varer én time, og gjentas hver dag så 
lenge behandlingen pågår. Ut over dette har barnet tilgang til et 
mindre utvalg av den samme maten resten av sin våkne tid. 
Foreldre og barn har ikke vanlige fellesmåltider i regi av syke-
huset i den tiden behandlingen pågår. 

Nedtrapping av mat gitt gjennom sonde påbegynnes allerede 
første dag. I løpet av et par dager slutter man å gi barnet mat 
gjennom sonde i våken tilstand. Væske, eller små mengder 
sondemat, kan gis gjennom sonden mens barnet sover. Dette 
avsluttes også i løpet av få dager (innenfor første uke, oftest i 
løpet av de første tre døgn). Det legges liten vekt på barnets 
forutgående erfaring med å spise, og eventuelle munnmoto-
riske begrensninger for å tygge og svelge maten. 

Barnet følges medisinsk, og det tas blodprøver og andre under-
søkelser ved behov. Det forutsettes at foreldrene inngår et for-
pliktende samarbeid med avdelingens leger, og følger den ned-
trappingsplan som foreskrives. Dette så ut til  å være emosjonelt 
belastende for flere av foreldrene, men ”lydighet” overfor pro-
grammet var en forutsetning for å få fortsette. Det var en for-
mulert målsetting å bryte de sterke bånd som utvikler seg 
mellom barnet med spisevansker og foreldrene. Foreldrene 
skulle lære å sette grenser for både seg selv og barnet, og bry-
te den tilknytning som avdelingen oppfattet som negativ for for-
eldre-barn relasjonen og barnets videre spiseutvikling.

HVEM KAN DELTA
Det var vårt inntrykk at klinikken har få avvisningskriterier. Un-
der vårt opphold var det barn i alder fra 1 til 16 år som fulgte 
”sondeavvenningsprogrammet”. Av disse var det to barn som 
allerede var fullernært gjennom mat de spiste i munnen før 
oppholdet startet. Et av barna var fullernært ved å drikke næ-
ringsdrikk. Det andre barnet kunne drikke, og spiste yoghurt og 
fruktpuré/finmoset mat. Foreldrene hadde som mål at barna 
skulle begynne å spise annen mat. Dette lyktes for det ene bar-
net. Næringsdrikken ble fjernet fra første stund, og barnet fikk 
beskjed om at den ikke ville være tilgjengelig mer. Etter ganske 
kort tid begynte barnet å ta til seg andre typer drikke og matva-
rer med konsistens som ikke behøver å tygges. Behandlingen 
ble avbrutt for det nadre barnet etter en uke, da det viste seg at 
klinikken ikke kunne tilby tiltak for å fremme tyggefunksjon og 
overgang til mat med mer avansert konsistens. Familien var 
blitt forespeilet fra klinikken at de ville få hjelp til dette.

Barna som allerede spiste noe gjennom munnen deltok i leke-
måltidene og ved sansemotorisk stimulering og logopedi på 
linje med resten av gruppen. Det er likevel vårt inntrykk at per-
sonalet var mindre interessert i denne gruppen siden de faller 
utenfor klinikkens primære målsetting om avvenning fra son-

de. De øvrige barna hadde varierende erfaring med å spise med 
munnen. Tre av barna hadde aldri spist. Barna hadde ulike di-
agnoser: syndromer, epilepsi, hjertefeil, autismespekter til-
stander, og følgetilstand etter prematur fødsel. Vi vet at i hver-
tfall ett av disse barna begynte å drikke i løpet av oppholdet. Vi 
venter på tilbakemelding fra noen av de andre familiene. 

PRAKTISKE FORHOLD 
Tilreisende fra andre land enn Østerrike må dekke utgifter til 
opphold, samt betale for behandlingen. Behandlingen kostet 
ca. kr. 140 000,- for et 3 ukers opphold. Prisen varierer noe 
avhengig av om barnet er innlagt, eller om man velger å være 
poliklinisk tilknyttet avdelingen. De polikliniske pasientene må 
selv ordne og betale opphold på hotell inne i byen, og transport 
mellom hotell og sykehus m.m. Dersom barnet får behov for 
legetilsyn om kvelden eller natten i løpet av behandlingsperio-
den, kan foreldrene komme med barnet til avdelingen for tilsyn 
fra vakthavende lege.

GRAZ-MODELLEN VURDERT MED ”NORSKE ØYNE”
Etter å ha observert tilbudet, er det vår oppfatning at Graz-mo-
dellen kan være et tilbud for barn med tilnærmet normal munn-
motorisk funksjon, og med evne til å gjenkjenne følelsen av å 
være sulten og mett. Dette er barn som kan dra nytte av et kon-
trollert opplegg med rask avvenning fra sondeernæring. De 
har munnmotoriske forutsetninger for å spise annen mat, og de 
vet at de må møte sultfølelsen med å ta til seg næring.
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HVEM FRARÅDES Å BENYTTE SEG AV MODELLEN
For barn med uttalte munnmotoriske vansker, svelgevansker, 
risiko for å feilsvelge mat eller væske til lungene og/eller man-
glende evne til å gjenkjenne sultfølelse som et intensiv for å ta 
til seg næring, bør man etter vår oppfatning velge en annen be-
handlingsmodell. Foreldre til barn med helsemessige tilstan-
der som kan forverres gjennom relativt drastisk sulting, bør 
også tenke seg godt om. Det loves kontinuerlig medisinsk opp-
følging, men de barna som ble fulgt opp poliklinisk hadde ingen 
oppfølging ut over formiddagstimene de tilbrakte på sykehuset. 
Vi så barn som fikk sterkt redusert allmenntilstand allerede i 
løpet av første behandlingsuke. 
Flere av foreldrene vi var sammen med ga uttrykk for at det var 
svært belastende å utsette barnet for sulting. Barna ble meget 
medtatt. Noen av barna kastet opp, ble bleke, slappe, survete 
og sov dårlig. De viste klare symptomer på stress og mistrivsel 
i situasjonen. Foreldrene fikk beskjed om at dette var flott, og 
barnets reaksjoner ble normalisert. Etter vår oppfatning ble 
foreldrenes bekymring bagatellisert.

OPPSUMMERENDE BETRAKTNINGER 
Tilbudet i Graz er, som sagt tidligere, først og fremst fokusert-
på å avslutte ernæring gjennom sonde. Det mest grunnleg-

gende ved metoden er en rask nedtrapping av sondeernæring 
og sulting av barnet. Sensorisk tilvenning til mat gjennom leke-
måltider. Pluss støtteterapi hos andre faggrupper. Det presen-
teres som om modellen har til hensikt å fremme barnets spise-
utvikling, men vi fikk klart inntrykk av at fokuset på selve 
spiseutviklingen og barnas forutsetninger for å spise var be-
grenset. Vårt inntrykk var at teamets målsetting var oppnådd 
dersom barnet gikk fra å være sondeernært til å være ernært 
gjennom munnen. De la liten vekt på barnets spiseferdigheter 
og å fremme spiseutviklingen videre.

Teamet var ikke spesielt opptatt av hvordan barnet tok til seg 
maten, eller om barnet klarte å spise noe annet enn flytende 
føde. Heller ikke om det hadde en måltidsrytme eller trivsel og 
tilpasning/atferd i vanlige måltider.

Det ble ikke skrevet rapporter eller skissert retningslinjer for 
videre oppfølging etter avsluttet opphold i Graz. 

Tekst: Helle Schiørbeck / Rikshospitalet
Bilde: Helle Schiørbeck / Rikshospitalet

Send oss gjerne barnetegninger som vi kan vise fram på denne 
siden. Send de i et brev til  e-post: post@knappenforeningen.no. 
Tegninger sendt per brev vil bli returnert.
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