
Nasjonal kompetansetjeneste for 
habilitering av barn med spise- og 

ernæringsvansker 

Barneavdeling for nevrofag 

 

 

 



Kompetansetjenesten består av: 

• Kjersti Birketvedt, KEF 

• Nina Løvhøiden, KEF 

• Malin Sinding, logoped 

• Elna Thurmann-Nielsen, spesialpedagog 

• Helle Schiørbeck, psykologspesialist 

• Mia Unhjem, sykepleier 

 

• Ingrid B. Helland, overlege 

• Selma M. Larsen, overlege 



Hvilke oppgaver har en Nasjonal 
kompetansetjeneste? 
I henhold til forskriftene: 

Nasjonale kompetansetjenester skal ivareta følgende 
oppgaver innenfor sitt ansvarsområde: 

– Bygge opp og formidle kompetanse 

– Overvåke og formidle behandlingsresultater 

– Delta i forskning og etablering av 
forskningsnettverk 

– Bidra i relevant undervisning 

– Sørge for veiledning, kunnskaps- og 
kompetansespredning til helsetjenesten, andre 
tjenesteytere og brukere 

– Iversette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til 
nasjonale kompetansetjenester 

– Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer 
og kunnskapsbasert praksis 

– Etablere faglige referansegrupper 

– Rapportere årlig til departementet eller til organ 
som departementet bestemmer 
 



Kompetansetjenesten skal fremme kunnskap om forhold 

som bidrar til optimalisert spiseutvikling hos barn.  

Barns ernæring kan sikres gjennom sonde, men å spise 

har en egenverdi.  

Måltider er en utviklingsarena, og er viktige for sosial 

inkludering. 

  

Spisevansker defineres som vansker med å spise 

tilstrekkelig mengde mat, spise mat med konsistens som 

forventet ut fra alder, eller svært selektivt kosthold. 

 

Kompetansetjenestens hovedoppgave er å sikre barn med 

spisevansker et godt tverrfaglig tilbud i hele landet ved å 

bidra til å bygge opp kompetanse i alle helseregioner.  



Referansegruppen 

• Sissel Hotvedt, fysioterapeut, UNN 

• Espen Lien, overlege, St Olav 

• Torunn Sundgot, logoped, Helse Stavanger 

• Ingrid Strand, klinisk ernæringsfysiolog, Ahus 

• Tonje Rød, helsesøster, Oslo kommune 

• Stephen von Tetzchner, professor emeritus i 

psykologi, UiO 

• Anne Karoline Staff, Knappen-foreningen 



Spise- og ernæringsvansker 
hos barn 

• ”Nytt” fagfelt 
– Empirisk grunnlag er foreløpig sparsomt, men fagfeltet tar seg 

opp 

– Er ikke tatt med i grunnutdanningen 

 

• Ressurskrevende  på personalsiden 

• Lite ”high-tech” medisin 

 

• Fagfelt i brytningsfelt 
– Medisin (ernæring) 

 Sikre vekst og utvikling 

– Psykologi (atferd, sosiale aspekter) 
 Deltakelse i måltider viktig for sosial inkludering 

 Gjennom måltidet stimuleres barnets sensoriske motoriske, 
språklige og sosiale utvikling 



Oppgaver 

• Utreise for samarbeid andre team 

• Tar i mot hospitering 

• Holder kurs for faggrupper i utdanning, fagdager, 

basiskurs, nordisk konferanse 

• Masterstudenter 

• Deltar i forskning 

• Klinisk modellutprøving 

• Innspill i fagdebatt i media 

• Mål om nasjonalt nettverk 

 



Spise- og ernæringsteamet 



Vår tverrfaglige modell 



 

KARTLEGGING 

UTREDNING 

OBSERVASJONER 

TVERR- 
FAGLIG 

VURDERING 

FORELDRE- 
SAMTALER/  
VEILEDNING 

UTPRØVING AV 
TILTAK 

ANBE- 
FALTE 
TILTAK 

Oppfølging 

Lokalt 
fagmiljø 

Evt. kontroll 

Prosess 



Differensiert pasienttilbud 

Innleggelser: 

• Nye barn til tverrfaglig team: 4 dgr 

• Kontroll: 1-3 dgr 
 

Poliklinikk/dagpasienter 

 

Tilsyn: 

Barn innlagt andre poster. Intern henvisning OUS.  

Fagpersoner fra spiseteamet tilbyr vurdering/ 
veiledningssamtale, etter kapasitet 



Pasientgruppen inkluderer barn med  
spise- og ernæringsvansker relatert til 

• komplekse forhold i nyfødtperiode og spedbarnsalder,  
for eksempel relatert til prematur fødsel, medfødt hjertefeil, uttalt 
oppkastproblemer/refluks, gastrointestinal dysmotilitet  

 

• manglende ivaretakelse av spiseutvikling ved langvarig ernæring 
gjennom sonde/gastrostomi; - sondeinduserte spisevansker 

 

• nevrologiske sykdommer og dysfunksjoner,  
munnmotoriske vansker og aspirasjonsfare 

 

• komplekse medisinske tilstander,  
for eksempel sjeldne syndromer og misdannelser 

 

• uttalt spisevegring i spedbarnsalder uten klare årsaksfaktorer 
 



Klinisk modellutprøving  

• Gruppebehandling ved selektive 

spisevansker 

 

• Intensiv sondeavvenning 
 



Kommende kurs og konferanser 

 

• 5. Nordiske konferanse på Island 16-18. august 2017 

 

– Frist for abstracts 15 mars 

 



Kompetansetjenesten, og spise- og 

ernæringsteamet, tar mot innspill og idéer til 

samarbeid 

Ta gjerne kontakt! 

www.oslo-universitetssykehus.no/spise 


