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Nasjonale kompetansetjenester… 

 

•  Nasjonale kompetansetjenester er et virkemiddel for å 

bygge opp og spre kompetanse innenfor et spesifikt 

fagområde. 

   

•  Formålet er å utvikle og heve kvaliteten på de leverte 

tjenestene i hele utrednings- og behandlingsforløpet.   

 

• Den fremste oppgaven til en kompetansetjeneste er å 

bygge opp og spre kompetanse. Denne kompetansen må 

bygge på kunnskap som er vitenskapelig dokumentert. 

  

 



Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av 

barn med spise- og ernæringsvansker 

 
«Tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse om optimalisert 

spiseutvikling hos barn med spisevansker. Formålet med den nasjonale 

kompetansetjenesten er å bidra til at barn med spisevansker får et godt 

tverrfaglig tilbud om utredning og tilrettelegging. 

 

Tjenesten retter seg mot både helsepersonell og andre faggrupper som 

jobber med habilitering av barn i primær- og spesialisthelsetjenesten, 

brukere og pårørende. 

 

Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at 

det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette 

arbeidet lokalt. 

 

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet» 



Kompetansetjenesten og Spiseteamet 

 

www.oslo-universitetssykehus.no/spise 



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! 



Foreldre bekymrer seg 

• 10-25 % (60-80%) av 

foreldre bekymrer seg 

for barnas 

ernæring/spising 

 

• 1-5 % av småbarn har 

spisevansker 

• I enkelte 

pasientgrupper er 

andelen betydelig 

høyere 

 

• Ann Nutr Metab 2015;66(suppl 5):16-22 -  DOI:10.1159/000381373 



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/dysfagi, forsinket 
spiseutvikling) 

 

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

 

Jo Douglas (2000) 



Diagnose koder ICD-10 

• F98.2 

– Spiseforstyrrelse i barndommen Spiseforstyrrelse som opptrer 

i spedbarnsalder og tidlig barnealder og viser seg på ulike 

måter. Den omfatter vanligvis spisevegring eller ekstrem 

kresenhet. Den skyldes ikke mangel på føde, sviktende 

omsorg eller organisk sykdom. Spiseforstyrrelsen kan 

eventuelt ledsages av ruminasjon (gjentatt oppgulping og 

svelging av mat uten kvalme eller mage-tarm-sykdom). 

• R63.3 

– Vanskeligheter med inntak og tilførsel av mat  

– Spisevansker INA  

• R13 

– R13 Dysfagi Svelgebesvær  



DSM-5  ny diagnose i ICD-11? 

Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID)  

En eller flere av følgende diagnostiske kriterier: 

– Vekttap, eller hos barn: utilfredsstillende vektutvikling 

– Utilfredsstillende ernæringsstatus 

– Behov for næringstilskudd eller sondeernæring 

– Betydelige psykososiale konsekvenser 

 

• Skyldes ikke manglende tilgang til mat, eller begrensning relatert 

til kulturelle normer  

 

• Forstyrrelsen skyldes ikke AN eller BN, og det er ingen 

indikasjon på forstyrret kroppsbilde, ønske om vektnedgang 

 

• Tilstanden forklares ikke bedre ved en annen medisinsk eller 

mental tilstand, evt. overskrider forstyrrelsen det som det er 

vanlig å forvente ved denne tilstanden 

 

 

 



Psykososiale faktorer 

- Erfaringer med spising og måltider 

- Foreldrenes forventninger  

- Atferd, samhandling og sosiale faktorer 

- Overfølsomhet (lukt, smak, berøring) 

- Langvarig sondeernæring 
 

Diagnose. Medisinske faktorer 

- Allmenntilstand 

- Medisiner: bivirkninger som påvirker spising/matlyst 

- Mage-/tarmproblemer (som dysmotilitet, reflux, 

forstoppelse) 

- Hjerte- og lungesykdom 

- Syn, hørsel, tannstatus 

- Sjeldne syndromer, misdannelser 

- Epilepsi, smerter, spastisitet 

- Langvarig sondeernæring 

Maten som tilbys 

- Konsistens 

- Temperatur 

- Lukt og smak 

- Lyd  

- Utseende 

- Porsjonsstørrelse 

Nevrologisk/motorisk funksjon 

- Munnmotorikk 

- Svelgefunksjon  

- Grovmotorikk, sittestilling 

- Finmotorikk, øye-hånd 

koordinasjon 

Barnets utviklingsnivå 

- Motorisk utvikling 

- Kognitiv utvikling 

- Sosial utvikling 

- Alder 

Hva påvirker spising? Å spise er en kompleks 

funksjon 

Motivasjon 

-Appetitt og sult 

-Medvirkning 

-Deltakelse 

-Samspill 

-Press, aversjon, tvang 

 

Spiseutvikling 

-Sammensatte 

spiseerfaringer, modning 

og læring, i nyfødt- og 

spedbarnsalder 

-Langvarig 

sondeernæring 
 



Spise-
utvikling 

 Å spise selv, og 
å velge ut egen 

mat. 

 Å trives i 
måltider. 

 Å like mat. 

Kulturelt 
betingede mat 

og 
måltidsvaner. 

 En god 
måltids- 

rytme. 

 Regulering av 
hvor mye, hva 
og når barnet 

bør spise. 

 Gjenkjenning av 
kroppens 

signaler om sult 
og metthet. 

Munn- og 
svelg- 

motorisk 
bearbeiding 
av maten. 

Hva må barn lære for å spise? 



Vår tverrfaglige arbeidsmodell bygger 
på tre fagsøyler 



 

• Alt ut fra en 

– Bio-psyko-sosial forståelse 

Sharp et al J Pediatr 2017;181:116-24 

Fisberg, Front Pediatr. 6:105 



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. 

 



• God ernæring 

– Vesentlig for barns vekst og utvikling 



Måltidet: kanskje vår viktigste sosiale arena  

– Gjentas flere ganger hver 
eneste dag 

 

– Markerer skillet mellom 
hverdag, helg og fest 

 

– Tradisjonsbærende i alle 
kulturer 

 

– Deltakelse bekrefter 
inklusjon i fellesskapet  

 

– Ramme for 
identitetsutvikling  
bekrefter tilhørighet og 
selvbilde 

 

The Dinner Party, a painting by Sir Henry Cole 

http://www.1st-art-gallery.com/Sir-Henry-Cole/The-Dinner-Party.html
http://www.1st-art-gallery.com/Sir-Henry-Cole/Sir-Henry-Cole-oil-paintings.html


Måltidet som arena for barnets utvikling 

• Lære å like mat 

– Sensorisk stimulering og tilvenning gjennom lukt, 

smak, berøring og visuell informasjon 

– Kognitiv/perseptuell bearbeiding av sensorisk og 

sosial informasjon 

 

• Lære å spise 

– Munnmotorisk-, fin- og grovmotorisk kontroll 

– Fortolkning av sult og metthet  måltidsrytme og 

selvregulering 

 

• Lære å tilpasse seg det sosiale og kulturelle 

fellesskapet 

– Gjøre som mamma og pappa/rollemodeller 

– Innpasse seg etter felles regler/grenser 

– Kulturbestemte mat og måltidstradisjoner 

 

Peder Severin Krøyer 

http://www.1st-art-gallery.com/Peder-Severin-Kr%E3%B8yer/Peder-Severin-Kr%E3%B8yer-oil-paintings.html


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
  

• 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 

 

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

•  
 



Idealer vs realiteter 

• Vedvarende spisevansker er 

ofte en stressfaktor og 

oppleves som en belastning 

for familien. 

• Å sikre at barn får nødvendig 

ernæring til å vokse og 

utvikle seg, til å være aktivt 

og trives, er en 

grunnleggende oppgave for 

foreldre  opplevelsen av 

ikke å mestre dette er en 

belastning! 

• Familiearbeid og god støtte 

er ALLTID viktig når et barn 

har spisevansker! 



Hvordan utredes barnet? 

• Medisinsk vurdering 
– Anamnese som 

inkluderer spisehistorie 

– Klinisk undersøkelse 

 

• Måltidsobservasjon 

 

• Supplerende 
undersøkelser 

 
   

Organic and Nonorganic Feeding Disorders 

Ann Nutr Metab 2015;66(suppl5):16-222 

 

A Practical Approach to Classifying and Managing 
Feeding Difficulties 

www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/peds.2014
-1630 

 



Røde flagg 

• Organiske røde flagg 

– Dysfagi 

– Aspirasjon 

– Smerter under måltidet 

– Oppkast   

– Diarre 

– Forsinket utvikling 

– Kroniske symptomer fra 

hjerte-lunge 

– Veksthemming 

• Atferdsmessige røde 

flagg 

– Ekstremt snevert kosthold 

– «tvangsforing» 

– Plutselig avbrutt måltid 

etter en hendelse 

– Voluntære brekninger 

– «Failure to thrive» 

 
– A Practical Approach to Classifying and Managing Feeding 

Difficulties www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/peds.2014-1630 

 



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 

Analyse av nevrologisk -, sosial- og kognitiv utvikling 



KARTLEGGING 

UTREDNING 

OBSERVASJONER 

TVERR- 
FAGLIG 

VURDERING 

FORELDRE- 
SAMTALER/  
VEILEDNING 

UTPRØVING AV 
TILTAK 

ANBE- 
FALTE 
TILTAK 

Oppfølging 

Lokalt 
fagmiljø 

Evt. kontroll 

Prosess 



Supplerende undersøkelser 

• Blodprøver mtp 

ernæringsstatus evt 

allergier/intoleranser 

 

• 24 timers pH-måling 

• Rtg Ø+V+D/oversikt 

abdomen/tarmpassasje 

• Ventrikkeltømmingstest/EGG 

 

• Videofluoroskopi/svelgfilming 
 Feilsvelging? 

 Hvilke konsistenser 

mestrer barnet? 

 Trettbarhet? 

 

• Evt EEG/ØNH-tilsyn 

 



Vanlige tiltaksområder 
Barnet og maten: 
 Måltidsrytme 
 Hva liker barnet 

             Konsistenstilpasning (evt basert på videofluoroskopi) 
 Energi- og næringstett mat/drikke 

 

• Praktiske tips for måltidene, basert på måltidsobservasjon (videoveiledning) 
 Tilrettelegging  
 Spise/drikkeredskap  
 Samhandling 

• Sondeernæring tilpasset spiseutvikling   
 Koordinering mat per os og sondemåltid 
 Sondeernæring ift behov (ofte redusere) 

 

• Munnmotoriske tiltak ved behov 

 

• Foreldrearbeid  
kunnskap og forståelse vektutvikling, næringsbehov, spiseutvikling 

 

• Støtteordninger 

 

• Evt. videre medisinsk utredning 



Ivaretakelse av ernæring for barn som har 
sonde/gastrostomi 

• Plan for bruk-, oppfølging og seponering av sonden? 

 

• Fullernæring eller støtteernæring i sonden? 

 

• Energibehov, og hvor mye av dette skal gis i sonden? 

 

• Hva skal gis på sonden? 

– Sondeernæring? 

– Vanlig moset mat? 

– Kun væske? 

 

• Måltidsregime; måltider eller kontinuerlig? 

 

• Oppfølging av vekt og høydeutvikling 



Kan alle barn spise? 

• Nesten alle kan lære å spise, men noen 

få vil ha vedvarende spisevansker. 

• Noen kan spise et begrenset utvalg 

matvarer  

– Munnmotorikk/svelg  Konsistens 

– Allergier/matvareintoleranse 

– Sensoriske vansker,  

selektivt kosthold 

• Noen kan tilbys smaksprøver, andre kan 

få smaksopplevelser, ernæring kan sikres 

gjennom sonde. 

 

• Alle kan delta i måltider 



Målet er 

Matglede og trivsel i 

måltidene, i den grad det 

er mulig ut fra den 

enkeltes forutsetninger 

 

Inkludering i familiens mat- 

og måltidskultur, men 

respekt for at overskudd 

til gjennomføring kan 

variere! 

 

Samtidig som ernæringen 

sikres! 

 

Foto: Knappenforeningen 


