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Spisevansker i barndom 
definisjon – ikke diagnose 

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, forsinket spiseutvikling) 

 

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

 

Jo Douglas (2000) 



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 

•Avvikende anatomi 

 

–Munn/svelg 

Craniofaciale tilstander 

 

 

Leppe-ganespalte 

 



Hvilke barn står i fare for å utvikle 
spisevansker og få sonde? 

– Øsofagusatresi 

 

– Torkvert 

ventrikkel/malrotasjon av 

tarm 

 

– Pylorusstenose 

 

– Analatresi 

 

 



Risikofaktorer for å utvikle 
spisevansker 

•Nevrologisk sykdom 

–Cerebral parese (CP) 

 

–Nevromuskulære sykdommer 

 

–Nevrodegenerative 

sykdommer  

 

 



Hvilke barn står i fare for å utvikle 
spisevansker? 

• Barn som er født 

prematurt 

 

– Langvarig 

respiratorbehandling/BPD 

 

– Langvarig nasogastrisk 

sonde 

 

– Kontinuerlig 

sondeernæring 

 



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 

– Barn med BPD og SGA spesielt utsatt for avvikende 

spiseutvikling 

 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 

– Vegring 

 

 



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” 

• Barnet får konstant for store måltider 

– Oppkast som fører til vegring 



Spisevansker hos barn født prematurt 

• Barn født prematurt 

 

– Oftere refluks 

– Oftere generelt forsinket i sin utvikling; inkl 

spiseutvikling 

 CP 

 

 



Spisevansker hos barn født prematurt 

• Oppfølgingsstudier 

– 22-45 % av prematurfødte barn spisevansker 

– Samara et al (2010) 

 ALSPAC 

 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! 

 



Hvilke barn står i fare for å utvikle 
spisevansker? 

• 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…… 

 

 



Hvilke barn står i fare for å utvikle 
spisevansker og få sonde? 

•Barn som av andre medisinske 

grunner har hatt nasogastrisk 

sonde over tid 

–Lungesykdommer 

NB diafragmahernie!! 

 

–Maligne lidelser 

 

•Barn med sykdommer i GI-

tractus  

–GØR (gastroøsøfagal refluks) 

–Endret ventrikkeltømming 

/tarmmotilitet (jejunalsonde) 

 

 

 

 

 



Hvilke barn står i fare for å utvikle 
spisevansker? 

• 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 



Hvilke barn står i fare for å utvikle 
spisevansker? 

• Barn med forskjellige syndromer 

– Down 

– DiGeorge 

– Silver-Russell 

 



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? 



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 



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, blør 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 



Psykososiale faktorer 

- Erfaringer med spising og måltider 

- Atferd, samhandling og sosiale 

faktorer 

- Emosjonell tilpasning 

- Overfølsomhet for spesifikke stimuli 

(lukt, smak, berøring) 

Diagnose. Medisinske faktorer 

- Allmenntilstand 

- Medisiner: bivirkninger som påvirker 

spising/matlyst 

- Mage-/tarmproblemer (som dysmotilitet, 

reflux, forstoppelse) 

- Respirasjon 

- Syn, hørsel, tannstatus 

- Sjeldne syndromer, misdannelser 

- Epilepsi, smerter, spastisitet 

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? 



Hvorfor spiser ikke barnet? 

• Barn som er syke, spiser ofte dårlig 

– Barnet bør undersøkes av lege mtp 

 Sykdom i GI-tractus 

 Hjertesykdom 

 Malign sykdom 

 Infeksjoner 

 Underbehandlet astma 



Hvordan utredes barnet? 

En fire-delt tilnærming: 
I Intervju med 

omsorgspersoner 

Spisehistorie 

Ernæring og måltider 

II  Måltidsobservasjon 

III Andre observasjoner 

IV Medisinsk 
tilleggsutredning 

 
  A four-part approach to 

assessing feeding disorders in children, 
   Lauren M. 
Amirault, Kennedy Krieger institute - oktober 
2008 

 



Vår tverrfaglige arbeidsmodell bygger 
på tre fagsøyler 



Naturlige samarbeidspartnere 

• Barnehage/skole 

• PPT 

• BUP 

• Helsestasjon 

 

Viktig at foreldre får overskudd til å følge 

opp barna 

 
• Avlastning 

• Pleiepenger 

 



Spiseproblemer hos barn 
 
 

• Årsaksfaktorer og klinikk-et 

mangfoldig terreng 

 

• Mange forskjellige 

”diagnoser”,  allikevel behov 

for den samme tverrfaglige 

tilnærmingen 

 

• Målet er: 
– Måltidet skal være en positiv 

opplevelse samtidig som det 

sikrer ernæringen 

 

 

 

 


