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Hvordan ivareta barnets spiseutvikling  
når barn ernæres gjennom sonde.  
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  Målet for alle barn 

- er at de skal spise all mat 
igjennom munnen, når 
det er mulig. 

For mange er sonde et 
midlertidig hjelpemiddel  i 
en sykdomsperiode når 
spiseevnen er svekket og 
næringsbehovet høyt. 
Sonde kan hindre 
press/tvang og bekymring. 
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Tverrfaglig oppfølgingsplan når barnet får ernæring 
gjennom sonde 

 Klargjøre hvorfor sonde er nødvendig 

Anslå forventet varighet 

 Ivareta spiseutviklingen 

 Ivareta væske- og ernæringsbehov 

 Ivareta nedtrapping sondemat når det er mulig 

 Ivareta familiens behov for opplæring/støtte 
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MÅLTIDSOOBSERVASJONER GIR INFORMASJON OM:

Psykologspesialist Helle Schiørbeck

Medisinske faktorer Refluks, brekninger, oppkast, epilepsi/anfall, sanseutfall; syn, lukt, smak, taktil, 

hørsel. Smerter , ubehag, diagnostiske forhold (symptomer)

Spisefunksjon Munnmotorikk; suge, tygge, svelgefunksjon, sensorisk toleranse; temp, syn, lukt, 

smak, berøring. Sensorisk interesse, motivasjon

Selvhjelpsferdigheter Aktivitet & deltakelse, selvstendighet, respons, hjelpebehov, hjelpemidler, og 

tilrettelegging.

Grov- og finmotorikk Hodekontroll, bolstabilitet, sittestilling, øye-hånd koordinasjon, grep, 

hjelpemidler og tilrettelegging

Matpreferanser Smakspreferanser, konsistenspreferanser, sensorisk årvåkenhet, fleksibilitet, 

variasjon, emosjonelle varialbler; angst, stress, trøst

Kognitiv fungering & 

mestring

Oppmerksomhet og konsentrasjon, utholdenhet, trettbarhet, problemløsning og 

impulskontroll

Språk- og kommunikasjon Språkforståelse, generelt og relatert til mat og måltider spesielt (tegn til tale, 

ASK, talespråk)

Samspill Positive og negative samspillsmønstre, voksne-barn, barn-voksen, 

sensitivitet/respons

Trygghet og trivsel vs stress, forventningspress og tvang

Sosial fungering Kontaktfunksjon, forutsetninger for samhandling og deltakelse

Trivselskaforer Matglede, motivasjon, trygghet, stress, vegring

Kultur, kontekst, 

familiesituasjon

Mat og måltidskultur, overskudd, belastning, miljøfaktorer, familiens 

forutsetninger (psyko-sosialt, sosiokulturelt og økonomisk)



Veiledende måltidsobservasjon med videoopptak 

Marschak Interaction Method 
MMI Metode 

(Marschak, 1960) 

Vurdering av videoopptak for måltidsobservasjon 

Strukturert metode, forankret i tilknytningsteori, 
brukt for observasjon og vurdering av kvalitet og 
mønstre mellom barn og voksen.  

Skåres med validert skåringssystem EIS  

(Emotional interaction Style) 
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Barn må lære å spise. 

Spiseutvikling er en sårbar 
prosess. 

 
Barns som har negative erfaringer knyttet 

til spising og måltider, eller som er 
forhindret fra å spise i perioder av sped- / 

og småbarnsalder, er i risikosone for å 
utvikle spisevansker. 

 
Overgang fra sonde til å spise gjennom 
munnen krever konsekvens, tålmodighet 
og utholdenhet.  
 
En pragmatisk tilnærming til barn og mat 
er viktig. 
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Hvorfor spiser vi? 

 Stille sult og bli mette 

 Mat smaker godt 

 Det er hyggelig å spise 
sammen 

 Gir gode opplevelser 

 Tradisjon- og kulturbærer, 
identitet, markerer 
høytider. 

 Religiøse riter, Jesus siste 
måltid, Nattverd 

 Føde/føden 
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Samordning av vanlige måltider og 
sondemåltider 

 

Barn som ernæres 
gjennom sonde kan gå 
glipp av erfaringer som 
barn vanligvis får i 
måltidene. 

For å ivareta barnets 
spiseutvikling er det 
viktig og avgjørende å: 

 

- Skape forståelse av 
sammenhengen mellom å 
putte mat i munnen og bli 
mett; 

Det betyr i praksis: 

Koordinere passiv mating 
(sonde) og aktiv spising ( 
pr os), mat i munnen.  
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Hvordan introdusere mat i munnen? 

Praktisk tilrettelegging av 
måltidene etter 

barnets alder, 
spiseerfaring og 
funksjonsnivå 

 TTT 

 

Opparbeide 
spiseerfaring; Delta i 
familiens måltider. 
Sanseopplevelser; 
berøring, smak, lukt, 
syn, hørsel, positivt 
samvær med 
rollemodeller 
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Råd for introduksjon av mat i munnen hos spedbarn 

 Suging på 
smokk/tåteflaske samtidig 
med sondemåltid 

 Smokk dyppes i 
morsmelk/erstatning for 
smaksopplevelse 

 God kroppskontakt og 
blikk-kontakt 

 Gi barnet positiv 
tilbakemelding når det 
viser interesse for å suge 

 Stimulere munnlukke og 
svelgrefleks ( m logoped) 

 Fra 4-6mnd alder tilby 
smaksopplevelser på en 
finger dyppet i 
saus/suppe 
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Råd for introduksjon av mat i munnen hos større barn 

 Introduser maten gradvis 
i små mengder 

 Barn kan være sensitive 
overfor lukt, klissete mat, 
farge, temp, søl,  

 La barnet alltid delta i 
familiens måltider 

 Inviter til imitasjon 
 Ved introduksjon av mat 

er det viktigst at barnet 
vil smake enn at maten 
er sunn 
 

 Gi meningsfylte oppgaver 
i måltidet,  

 Gi barnet en god følelse 
av inkludering, mestring 
og medvirkning  

 I en startfase er det bra 
nok å se på, lukte på, og 
kanskje smake på. 

 Sørg alltid for mat med 
rett konsistens 
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BIT FOR BIT 
Konsistens/smak/temp/lukt/utseende/lyd 
Sammensatt/individuell utvikling/erfaring 
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Flytende, tykt/tynn 
Homogen 
Farse 
Smuldre 
Ulik/Sammensatt 
Trevlet 



Konsistenstilpasset mat 

 
Konsistenstilpasset mat kan 
øke;  
-    betydelig mengde inntak 
per os 
-   Barnets mestringsfølelse 
- Barnets selvfølelse 
- Vilje/evne/ønske om å 

prøve ny mat 
 

Les barnets grad av motivasjon 
og legg til rette for  mestring 
og matglede. 
 

 
»Klart jeg kan!» 
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Mestring og Medvirkning 

 
 

Når barn sondeseernæres mister de interessen for mat.  

Ved å stimulere til mestringsfølelse før, under og etter 
måltidene, kan det øke interesse for mat og måltider. 

 
        «Uten meg blir  

        det ikke like fint» 
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Medvirkning 

 

Gi rom for medvirkning på barnets premisser, 

 Barnet blir dermed innlemmet i fellesskapet 
uansett funksjonsnivå,  

 Barnet deltar i måltidene for oppleve, å se, 
bli sett og forstått 

Samlet gir dette barnet en god selvfølelse 
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Råd for introduksjon av mat i munnen hos større barn 

 Unngå ALLTID press, mas 
eller unødige rettelser på 
spiseadferd. Barn med 
sonde får tilstrekkelig 
næring.  En 
middagstallerken 
inneholder; Vit, min. P. F. 
Kbh + en god mengde dårlig 
samvittighet 

 Vær rollemodell, spis 
samme mat som barnet 

 La barn spise selv, prøv å 
unngå å mate 

 Vær ytterst tålmodig 
 

 Aldri lure i barnet mat 
 Unngå belønning 
 Barnet skal ikke spise for at 

du skal bli fornøyd.  
 Vær sensitiv og responder 

på barnets behov. 
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Mestring i takt med barnets funksjonsnivå. 

 Maten må introduseres gradvis i takt med 
barnets mestringsnivå.  

 Ta hensyn til barnets sanseopplevelser; 
utseende, smak, konsistens, temperatur, lyd 
lukt og taktilt 

 Mestring er selvforsterkende faktor for å 
ville delta i et felles måltid.  

 Mestring vil igjen øke gradvis barnets 
motivasjon for å mestre ny mat.  
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Hvorfor delta i måltid? 

 

Mange foreldre stiller spørsmål som;  

Hva er hensikten med å delta i måltidene, 
barnet får tilstrekkelig næring i sonden. 
Måltidene blir en kamp uten Ipad / leker/ TV. 

Dessuten spiser barnet ingenting. Vi har ingen 
måltid sammen, det blir bare vanskelig. 
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Hvorfor delta i måltid? 

Barn som spiser normalt får sosial 
og kulturell læring gjennom å delta i 
familiens måltider 
 
Mat og måltidet er symbol på liv og 
vekst, sosiokulturell læring, trivsel 
og tilhørighet. 
Slike erfaringer er like viktig for barn 
som ernæres gjennom sonde. 
 
Måltidene knytter foreldre 
omsorgsmessig nær barna. Når 
sonde/gastrostomi  overtar denne 
rollen kan by på følelsesmessige 
utfordringer. 
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Hva er bra nok? 

Det er krevende å holde tilbake 
egen forventning av hva som er 
bra nok, både mengde mat og 
hva barnet skal spise. 
Mengde mat og drikke vil i 
begynnelsen være meget små 
mengder avhengig av bl a; 
-barnets erfaring,  
-graden av sensorisk sensitivitet 
og/eller  
-om barnet er preget av tidligere 
ubehag knyttet til passiv spising 
via sonde; 
magesmerte/oppkast/gulping/re
flux. 
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Er deltagelse og observasjon,  
bra nok? 
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Gi lite mat på tallerkenen 

 
 

 

Mange barn med spisevansker er sensitive overfor mengde mat servert på  
tallerkenen. 

Gi barnet en mulighet til mestringsfølelse; tilby så lite mat at barnet i beste 
fall får anledning til å spørre om å få mer . Vær nøytral i forhold til 
spist/ikke spist mat. 

 

Bruk spisebordets ulike forpliktende/uforpliktentende soner.  
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Spiseutviklingsfremmende og hemmende 
rammefaktorer (S Steinsbekk et al, 2016) 

H
e

m
m
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•Manglende tilrettelagte måltider 

•    eller unnlate deltagelse i måltidene 
• Voksnes bekymring og holdninger 

•Angst for manglende vekst og utvikling 

•Bekymring for at barnet ikke spiser  sunn 
mat 

•Bekymring for at barnet ikke spiser 
tilstrekkelig mengde mat 

•Oppdragelse i måltidene/Negative 
kommentarer om spiseadferd/ 

•Belønning/straff/Maktkamp 

•Lange måltider. Ca 30 min. 

•For avansert konsistens 
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•Deltagelse i måltider uavhengig av mengde 
mat pr os. »Hva er bra nok?» 
•Tilrettelagte måltider 

•Voksnes kunnskap og holdninger, food-
approaching behaviors. 

• Gode rollemodeller 

•Voksne som: 

•leser barnets behov 

•Gir barnet anerkjennelse 

•Gir barnet  god selvfølelse  

•God turtaking/fokus, hyggelig stemning 

•Gir barnet gode sanseerfaringer, arena for 
å forske 

•Er sensitive og responderer godt overfor  
barnet i  selvreguleringsprosesen 
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Uansett mestringsnivå har barnet et ønske om å spise slik som 
rollemodellen gjør. 

  

 

Barn har medfødt motivasjonsenergi til å imitere voksne/barn  

 i lek, fysisk utfoldelse, språk, kultur og spising 

                                   

                                       Learning by doing. 
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MATGLEDE 

Det er krevende å være støtte for barn med 
spise- og ernæringsvansker/sondeavvenning. 

 

1. Bli bevisst egen følelsesregulering, og utvise 
stor vilje til å endre holdninger til mat og 
læring i måltidene. 

 

2. Noter seire og være begeistret for fremgang 
uansett størrelse. 
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MATGLEDE 
 
MEDVIRKNING 

              GI MEG SMÅ OPPGAVER FØR, UNDER OG ETTER MÅLTID ETTER ALDER  
              OG EVNE. LA MEG TA DEL I MÅLTIDET, DA BLIR DET OGSÅ LITT MITT. 

ALLTID INVITER TIL SAMSPILL  

            HØRER JEG, GLEMMER JEG. SER JEG, HUSKER JEG. GJØR JEG DET SAMME SOM  
            DEG SAMMEN MED DEG, JA DA FORSTÅR OG LÆRER JEG.  

TILBY KONSISTENS OG SMAK BARNET LIKER  OG INVITER TIL MESTRING.  

             NÅR JEG SPISER MAT JEG LIKER OG MESTRER, FÅR JEG LYST TIL Å SPISE NY 
             NY MAT ETTER HVERT. OSTEPOP OG RITZKJEKS ER OGSÅ MAT. PÅLEGG UTEN  
             BRØDSKIVE ER MAT.        

GI LITE MAT PÅ TALLERKEN SÅ FÅR JEG MULIGHET FOR Å SPØRRE OM Å FÅ MER. 

LA BARNET OPPLEVE POSITIV GRENSESETTING.  

         UNNGÅ PRESS, OG SNAKKE PENT TIL MEG. JEG ER IKKE VANSKELIG, JEG HAR DET  
        AV OG TIL VANSKELIG NÅR JEG SKAL LÆRE Å BLI MEG. 

ENKLE SANSEOPPLEVELSER; LUKTE PÅ, SMAKE, BERØRE, HØRE OG  

         KANSKJE TYGGE OG SVELGE SMÅ MENGDER MAT HJELPER MEG Å LÆRE. 

DU ER ALLTID FORBILDE FOR DITT BARN.  

          JEG LÆRER BEST AV GODE ROLLEMODELLER. JEG VIL VÆRE SOM DEG. 

 EN DAG VIL JEG VELDIG GJERNE SPISE SLIK DU GJØR. JEG ØVER OG LÆRER 

            I HVERT ENESTE MÅLTID. 
 
 



 
Tålmodighet og tid utretter mer enn styrke og lidenskap 
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Takk for meg! 
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