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Tiltak og oppfølging ved 

spise- og ernæringsvansker

- hvem og hvordan?







Oppfølging av spising og ernæring
– inkludert i helhetlig arbeid med barn

• Spisefunksjon er en primærfunksjon
- god ernæring er essensielt for barns vekst og 
utvikling

• Spesielt viktig å følge opp spiseutvikling i 
sped- og småbarnsalder
– Forebygging

– Sensitive perioder i spiseutvikling i 
spedbarnsalder

– Ivaretakelse av foreldre/familie, helhet

Ikke legg spising/ernæring på vent!



Tverrfaglighet
Sitat

"Å komme sammen er begynnelsen.

Å holde sammen er fremskritt.

Å arbeide sammen er suksess."

Kilde: Henry Ford /Tiden Norsk Forlag
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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.

Koordinering alene er heller ikke nok til å skape godt tverrfaglig 

arbeid – 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 innebærer også dialog og 

informasjonsflyt mellom fagfolkene og anerkjennelse av 

andres kompetanse og bidrag i en felles arbeidsinnsats rundt 

barnet og familien Fra: Tetzchner, Hesselberg, Schiørbeck (2008) 

Habilitering - Tverrfaglig arbeid for mennesker med utviklingsmessige 

funksjonshemninger. Gyldendal Akademiske - Oslo



Spise- og ernæringsteamet 
ved OUS-Rikshospitalet



Vi arbeider tverrfaglig! 

•Teamets sammensetning 

–Barnenevrolog/Pediater

–Klinisk ernæringsfysiolog

–Psykologspesialist

–Logoped

–Pedagog

–Sosionom

–Sykepleier

–Fysio- og ergoterapeut inkluderes 

ved behov



Vår tverrfaglige arbeidsmodell bygger 
på tre fagsøyler



Vårt arbeid tar utgangspunkt i en felles 
forståelse av hvordan spisevansker 
opptrer

•Barn som spiser for lite 

(bl.a. vegring eller svært høye næringsbehov)

•Barn som ikke mestrer en konsistens på maten som forventes 

ut fra alder 

(bl.a. barn med munnmotoriske vansker, svelgevansker, 

forsinket spiseutvikling)

•Barn som har et kosthold som ikke er tilstrekkelig variert 

(bl.a. vedvarende ekstremt kresne-, barn med selektivt 

kosthold)
Jo Douglas (2000) Behavioural approaches to the assessment and management of feeding problems in young children.

BOK: Southall & Schwartz: Feeding Problems in Children. A practical guide. Radcliffe Medical Press



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



Teamets samarbeidsarenaer

Før pasienten kommer til oss:

• Søknader vurderes av inntaksteam

• Koordinator setter opp pasient på liste sammen med 

teamleder

• Brev til pasient hvor vi ber om opplysninger, kostregistrering, 

video av måltid fra hjem og barnehage

• I god tid før pasienten kommer, ringer spes.ped. og/eller 

sykepleier for oppdatering av status før opphold.

• Det settes opp en pasientansvarlig som legger frem 

pasientopplysninger på morgenmøtet før pasienten kommer.

• Pedagog går gjennom tilsendte videoopptak.



Teamets samarbeidsarenaer (forts.)
Under oppholdet:

• Felles innkomstsamtale der barn og foreldre møter teamet

– Gjennomgang av barets spiseutvikling

– Hva spiser barnet i dag, hvordan, med hvem?

– En vanlig dag/døgn, måltids- og døgnrytme

– Hva bekymrer foreldrene?

– Hvordan opplever de situasjonen i dag?

– Hvilke instanser er inne?

– Forventninger til oppholdet?

– Praktisk informasjon

• Daglige morgenmøter med drøfting og videogjennomgang

• Felles utskrivningssamtale

– Tverrfaglig oppsummering med presentasjon av felles konklusjon, 

videre oppfølging.

– Har teamet oppfylt foreldrenes forventninger til oppholdet?



Teamets samarbeidsarenaer (forts.)

Etter oppholdet:

• Tverrfaglig skriftlig oppsummering som inkluderes i 

legens journalnotat

• Telefonkontakt med faginstanser/samarbeidsparter 

lokalt etter avtale med familien

• Oppfølging av familien ved behov i samråd med lokalt 

team
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KARTLEGGING

UTREDNING

OBSERVASJONER

TVERR-
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UTPRØVING AV
TILTAK

ANBE-
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TILTAK

Oppfølging
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fagmiljø

Evt. kontroll

Prosess



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

• vedvarende ekstremt kresne/selektive



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



Grundig kartlegging

Vel begynt er halvt fullendt ....



Utredningsområder

Generell helse og medisinsk 

vurdering, 

inkludert vekt og høyde

Modifisert etter www.rhci.org

Analyse av foreldrenes 
beskrivelse av barnets 

spising 
-inkludert spisehistorie, 

vektutvikling og 
matvaner fra fødsel

Måltidsobservasjon

Vurdering av rutiner
Ernæringsvurdering, 

inkludert 
fordøyelsesstatus

Vurdering av oral-
sensomotorisk, 
svelgefunksjon, 
spisefunksjon

Evaluering av 
motorisk kontroll, 

sittestilling



Medisinsk behandling

eksempler

• Respirasjon 

• Mage-/tarm

• Tannhelse

• Øre-nese-hals

• Ernæringsbehandling 

(eks. nesesonde/gastrostomi, spesialkost-diett)



Stimulering og tilrettelegging

eksempler

• Sensorisk desensitivisering (alle sanser)

• Munnmotorisk stimulering (i lek, måltid og 

særtrening)

• Pedagogisk oppfølging og assistanse

• Tilrettelegging av sittestilling

• Egnede spise-/drikkeredskaper

• Andre hjelpemidler

• Avlastning



Ernæring og måltidsrytme

Eksempler

• Ernæring tilpasset energibehov 
(eventuelt fordeling per os/sonde?)

• Måltidsrytme og – størrelse

• Konsistenstilpasning

• Energi- og næringstett

• Utvidelse av matvarevalg, kostholdsutvikling

• Spesialkost (diett)



Psykososiale tiltak

Eksempler
• Foreldre/familieoppfølging

• Matglede, trivsel i måltider

• Veiledning, samhandling i måltider (video)
Hva fremmer-, hva hemmer spising?

• Barnehage/skole, tilrettelegging/spesialpedagogisk plan 
og oppfølging

• Selvstendighet i måltider

• Terapeutisk arbeid (barn, foreldre)

• Støtte, avlastning



Hvem skal hjelpe meg?

Er det du? Eller du? Eller du?

http://www.google.no/url?url=http://www.littleheartsbooks.com/tag/toddlers/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwifyv7t4cfKAhUhwHIKHcpuA6s4PBDBbgg3MBE&usg=AFQjCNEODOE2EgCKuLPxNDxVMC8vUAo1dg


Hvordan følges barn med spise- og 
ernæringsvansker i dag?



Dagens situasjon

• Medisinsk oppfølging ved spesialisthelsetjeneste, 

- > fokus på ”organ-oppfølging”?

• Oppfølging ved utviklingsavvik, habiliteringstjenesten, 

-> mest fokus på motorikk, kognitiv funksjon, 
kommunikasjon/språk?

• Noen får oppfølging av ernæringssituasjonen

• Færre får oppfølging av spiseutvikling/spisesituasjon?

• Manglende koordinering på flere områder?



Utfordrende tverrfaglighet og samarbeid

• Tilgang til tid og ressurser

• Finne mulighet til å møtes

• Sette mål

• Utvikle et godt samarbeidsklima, felles forståelse

• Koordinere utredning og tiltak

• 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


Spesialisthelsetjeneste 
og kompetansetjenester

• Spesialisert utredning i avgrenset periode

• Spesialisthelsetjeneste – tar delansvar

• Kompetansetjenester – en kunnskapsbank, men har 

ikke behandlingsansvar

I fritt svev?

http://www.google.no/url?url=http://blogg.inspiria.no/2012/05/verdens-aktivitetsdag-2012/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjV3ZSU68fKAhWmjnIKHeCeCtEQwW4IHzAF&usg=AFQjCNFhpnf-cIC4-7-Ia4IvYaj9z2FntA


Tverrfaglighet og samarbeid
Hvordan blir vi bedre?

Sitat

"Å komme sammen er begynnelsen.

Å holde sammen er fremskritt.

Å arbeide sammen er suksess."
Kilde: Henry Ford /Tiden Norsk Forlag
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Hvilken arbeidsmodell skal man 
velge?





For mer informasjon om

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering 

av barn med spise- og ernæringsvansker

og Spise- og ernæringsteamet

www.oslo-universitetssykehus.no/spise



5. Nordiske konferanse om spise-
og ernæringsvansker hos barn

Reykjavik, 16. – 18. august 2017

www.specialcare2017.com
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