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Forord
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Underernæring og gastrointestinale symptomer er vanlige hos barn 
med nevromotorisk funksjonsnedsettelse. Ved å tidlig identifisere 
barn som har økt risiko for underernæring kan man trolig forebygge 
enkelte komplikasjoner og mangel på mikronæringsstoffer. Den gas-
troenterologiske patologien forbundet med psykomotorisk funksjons-
nedsettelse er kompleks og krever ofte kirurgisk behandling. Mer enn 
100 000 barn i Europa har cerebral parese og nesten 90 prosent av 
disse lever til voksen alder. Derfor forventer man å se 400 000 voks-
ne med nevromotorisk funksjonsnedsettelse de neste ti årene. Det å 
tidlig oppdage drikke- og spiseutfordringer er et grunnleggende steg i 
identifiseringen av barn som er i risko. I tillegg til faktorer relatert til 
ernæring kan også tilstander som gjentatte luftveisinfeksjoner, for-
stoppelse og gastroøsofageal refluks påvirke vekst, energiinntak og 
basalstoffskiftet.

Kunnskap om vurdering av ernæringsstatus, beregning av energi-
behov og basalstoffskifte, i tillegg til indikasjoner for når og hvordan 
en ernæringsplan skal iverksettes, må være en del av enhver barne-
leges «verktøykasse» og ikke bare være kunnskap spesialister har.

ESPGHANs retningslinjer, publisert i 2017, er en samling av den beste 
evidensen som fins i litteraturen og støttes også av erfaringen til 
ekspertpanelet som bidro til utformingen av retningslinjene. Dette 
heftet er et sammendrag av uttalelser og anbefalinger rapportert i 
retningslinjene, og tanken er at det skal bidra til en mer direkte bruk.
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SAMMENDRAG AV RETNINGSLINJER FRA  
EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC 

 GASTROENTEROLOGY, HEPATOLOGY AND 
NUTRITION (ESPGHAN) OM VURDERING OG 
BEHANDLING AV GASTROINTESTINALE OG 

ERNÆRINGSRELATERTE KOMPLIKASJONER HOS BARN 
MED NEVROLOGISK FUNKSJONSNEDSETTELSE 

M BAKGRUNN
Barn med nevrologisk funksjonsnedsettelse (NI) lider av gastrointestinale (GI)  
tilstander som man må ta hensyn til når deres ernæringsstatus skal vurderes. 
Nevrologisk skade kan påvirke GI-systemet negativt, og da særlig oralmotorisk 
funksjon og motilitet. I mangel av en systematisk metode for behandling av barn 
med nevrologiske skader har European Society for Paediatric Gastroenterology, 
Hepatology and Nutrition (ESPGHAN), gjennom en internasjonal arbeidsgruppe 
bestående av barneleger og gastroenterologer har kommet til enighet og definert 
evidensbaserte retningslinjer for klinisk praksis når det gjelder håndteringen av 
gastrointestinale og ernæringsrelaterte tilstander hos barn med nevromotorisk 
funksjonsnedsettelse.

M METODER
ESPGHANs arbeidsgruppe behandlet et visst antall kliniske problemstillinger 
 relatert til vurdering og behandling av gastrointestinale og ernæringsrelaterte 
 tilstander hos barn med nevrologisk funksjonsnedsettelse.

31 kliniske problemstillinger ble formulert om følgende temaer:
• vurdering av ernæringsstatus
• beregning av ernæringsbehov
• identifisering av underernæring
• behandling med kunstig ernæring
• klassifisering av gastrointestinale patologier
• tilførselsveier for kunstig ernæring 
 (enteral og gastrostomi/perkutan jejunostomi)
• indikasjoner for mage-tarm-kirurgi.

Grading of Recommendations Assessment, Development and  
Evaluation (GRADE) ble brukt for å vurdere resultatene.  
Anbefalingene ble diskutert og definert under to konsensusmøter.

Nivå og kvalitet av evidens ble vurdert i samsvar med Oxford  
Centre for Evidence-Based Medicines system og GRADE.
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Dette vet vi
•  Barn med nevrologisk funksjonsnedsettelse har problemer med å 

 svelge og innta næring.
• Endret ernæringsstatus er et resultat av utilstrekkelig energiinntak.
• Luftveisinfeksjoner med risiko for aspirasjon og gastroøsofageal  
 refluks er nærliggende faktorer.
• Målet med ernæringsbehandling er bl.a. bedre livskvalitet for  
 barnet og barnets familie.

Dette er nytt 
• Flere strategier for ernæring og håndtering av oralmotoriske 
 ferdigheter har blitt utviklet.
• Tverrfaglig tilnærming er nyttig for barn med veksthemming.
•  Næringstilførsel gjennom gastrostomi minsker risikoen for aspirasjon, 

men kan forverre gastroøsofageal refluks.
• Nytten av reflukskirurgi i tillegg til gastrostomi er ennå ikke helt forstått.

Her er noen av de viktigste anbefalingene fra ESPGHANs retningslinjer,  
publisert i 2017.

M ANBEFALINGER
Vurdering av ernæringsstatus 
Basert på de overveielser som kom frem i ESPGHANs arbeidsgruppe skal 
 ernæringsbehandling til barn med NI gis av:

1) Et tverrfaglig team (lege, klinisk ernæringsfysiolog, sykepleier, fysioterapeut, 
psykolog og ergoterapeut) for å sikre lineær vekst og vektøkning gjennom flere 
intervensjoner (rehabilitering, kostholdsendringer og medisiner), samt for å frem-
me forbedring av fysiologiske og funksjonelle evner.  
(Brotherton AM et al 2007 Adams RC et al 201 4 Sullivan PB et al 2004)

2) En etikkekspert: beslutningsstøtte i forbindelse med invasive inngrep  
(f.eks. PEG). (Petersen MC et al. 2006; Martinez Costa C et al. 2011)
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2a. ESPGHANs arbeidsgruppe anbefaler at vurderingen av ernæringsstatus hos 
barn med NI ikke er basert utelukkende på vekt og høyde.

Antropometriske data som bør brukes til å vurdere ernæringsstatus  
hos barn med NI er som følger:

> Vekt og høyde (Stevenson RD et al. 2006)
> vekstkurve for å vurdere lineær vekst
  (Stevenson RD 1995; Spender QW et al. 1989; Hogan SE 199 9)
> måling av hudfoldtykkelse for å vurdere fettmasse  
  (Sullivan P 20 15), og omkretsen av armer og ben. 
  (Kuperminc MN et al. 2010 ; Frisancho AR 1981)

2b. ESPGHANs arbeidsgruppe anbefaler rutinemessige målinger av  
benlengde når det ikke er mulig å måle kroppslengde hos barn med NI.
Andre faktorer som skal inkluderes i vurderingen av ernæringsstatus er:

> vurdering av mikronæringsstoffstatus (vitamin D, jern, kalsium, fosfor)
> vurdering av kroppssammensetning med DXA-måling (dual-energy X-ray  
  absorptiometry). (Sullivan P 2015)

4. ESPGHANs arbeidsgruppe anbefaler at det utføres antropometriske målinger 
minst hver sjette måned og at mikronæringsstoffstatus kontrolleres en gang i 
året. (Marchand P et al. 2006; Campanozzi A et al 2007). For å identifisere feilernæring 
hos barn med NI, er det viktig å identifisere faresignaler, som for eksempel:

> forekomst av trykksår, hudproblemer og nedsatt perifer sirkulasjon
> vekt for alder (z-score <2)
> hudfoldtykkelse (triceps) <10-persentilen for alder og kjønn
>  Midt-overarmsfett eller muskelområde <10- percentil og dårlig vektøkning  

og/eller failure to thrive. 

Næringsbehov (energi, proteiner, væske, 
mikronæringsstoffer) 
Pasienter med NI forbruker mer energi når de går (54,55), mens sengeliggende 
og rullestolbundne pasienter har et energibehov som er 60-70 % av behovet til 
friske barn. er 60–70 % av behovene til friske barn (22,56).

Overestimering av energibehov kan føre til overvekt, hvilket er observert hos  
10-15% av barna.

5a. ESPGHANs arbeidsgruppe anbefaler at standard referanseinntak for friske 
barn i vekst brukes til å beregne energibehovet hos barn med NI. 
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Tabell 1.
Ligninger for å beregne energibehovet til barn med nevrologisk 
funksjonsnedsettelse.

6a. ESPGHANs arbeidsgruppe anbefaler at referanseinntak for protein for friske 
barn i vekst brukes til å beregne et passende proteininntak for barn med NI.

6b. ESPGHANs arbeidsgruppe anbefaler at proteintilskudd brukes i spesifikke kli-
niske situasjoner, for eksempel ved trykksår eller hos barn med lavt energibehov.

Andre problemer hos barn med NI kan være endring i væskestatus og mangel på 
mikronæringsstoffer (spesielt jernmangel). (Papadopoulos A et al 2008)

7. ESPGHANs arbeidsgruppe anbefaler at man ser på væskestatus fordi barn med 
NI er i risiko for dehydrering av ulike grunner (f.eks. manglende evne til å kommu-
nisere, sikling, svelgevansker).

8. ESPGHANs arbeidsgruppe anbefaler at referanseinntaket for 
 mikronæringsstoffer hos friske barn i vekst brukes til å beregne  
behovet for mikronæringsstoffer hos barn med NI.

Orofaryngeal dysfunksjon, gastroøsofageal reflukssykdom og ernæring 
(via nasogastrisk sonde, perkutan endoskopisk gastrostomi/jejunostomi) 
er blant de viktigste temanene diskutert av arbeidsgruppen.

1. Orofaryngeal dysfunksjon (OPD) er definert som forekomsten av  
forstyrrelser i en eller flere av de tre svelgefasene (oral, faryngeal og øsofageal), 
med en estimert prevalens på over 90 % hos barn med NI.  
(Reilly S et al 1996 Calis E A et al 2008)

2. Gastroøsofageal reflukssykdom (GERD) er en vanlig tilstand hos barn med 
NI, med en rapportert insidens på opptil 70 %.  
(Del Giudice E et al 1999; Bayram A K et al 2016)

Metode Ligning

Standard referanse-
inntak for BEE

Energiinntak (kcal/dag) = BEE x 1,1, der BEE er:
Gutter: 66,5 + (13,75 x vekt i kg) + (5,003 x lengde i cm) - (6,775 x alder)
Jenter: 65,1 + (9,56 x vekt i kg) + (1,850 x lengde i cm) - (4,676 x alder)

Indirekte kalorimetri Energiinntak (kcal/dag) = [BMR x muskeltonus x aktivitet] + vekst, hvor:
Muskeltonus = 0,9 hvis redusert, 1,0 hvis normalt og 1,1 hvis forhøyet
Aktivitet = 1,1 hvis sengeliggende, 1,2 hvis man sitter i rullestol eller kryper 
og 1,3 hvis ambulatorisk
Vekst = 5 kcal/g av ønsket vektøkning (normal vekst og innhentingsvekst)

Lengde 15 kcal/cm hos barn uten motorisk dysfunksjon
14 kcal/cm hos barn med motorisk dysfunksjon som kan gå
11 kcal/cm hos barn som ikke kan gå
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Panelet rapporterer de beste kompensatoriske metodene for å redusere risikoen for dysfagi:
 > endrede tider for matinntak, kroppsholdning, matens konsistens og innhold i kosten
 > tale- og språkterapi.

De diagnostiske undersøkelsene som ble brukt var: 
 > øsofagogastroduodenoskopi med biopsier
 > impedans- og pH-måling
 > radiologisk kontraststudie av øvre del av fordøyelseskanalen
 > digital, rektal undersøkelse og bariumklyster.

Ved symptomer på gastroøsofageal refluks foreslås det å endre enteral ernæring:
 > fiberholdig sondenæring
 >  sondenæring basert på hydrolysert myseprotein. 

(Miyazawa R et al 2008; Khoshoo V et al. 19 96; Campanozzi A et al 2007)

Behandling av GERD og forstoppelse hos barn med NI:
 > PPI (protonpumpehemmere) og prokinetiske medikamenter. (Vandenplas Y et al 2009)

 >  inntak av væske, fiber (17–21 g/dag) og osmotiske avføringsmidler (1–2 ml/kg-1/dag-1).  
(Elawad MA et al 2001)

Enteral ernæring
19–21. Oralt næringstilførsel anbefales til barn med NI hvis det er ernæringsmessig tilstrekkelig, 
trygt og varigheten av måltidene ikke overstiger 30 minutter. Hvis måltidene varer lenger enn tre 
timer per dag anbefales enteral ernæring.

• Oral ernæring D Gjennomførbarhet avhenger av barnets alder, graden av  
 psykomotorisk utviklingsforsinkelse, forekomst av tegn eller symptomer på dysfagi og  
 alvorlighetsgrad av underernæring. (Marchand V et al 2006 Bell KL et al 2013)

•  Enteral ernæring D Hvis oral ernæring ikke er tilstrekkelig og trygt avhenger beslutningen av 
barnets alder, energibehov og administreringsvei. (Braegger C et al 2010)

Type sondenæring som kan brukes varierer:
1)  Standard sondenæring (helprotein, 1.0 kcal/ml), også egnet for barn under ett år.
2)  Standard sondenæring med fiber (helprotein, 1.0 kcal/ml), egnet for barn over ett år.
  (Marchand V et al 2006)

3)   Energirik sondenæring med fiber (1.5 kcal/ml) ved lav toleranse for stort væskeinntak.  
(Vernon Roberts A et al 2010)

4)  Sondenæring basert på hydrolysert myseprotein ved forsinket magesekktømming,  
  gastroøsofageal refluks, oppstøt eller oppkast. 
  (Fried MD et al 19 92 Sullivan PB et al 2005 Sullivan PB et al 2006)

5)   For barn som ikke er mobile anbefales fullverdig fiberrik sondenæring med et lavt energi-  
og fettinnhold. Og energi, beriket med mikronæringsstoffer som holder normale nivåer.  
(Sullivan PB et al 2005 Sullivan PB et al 2006)
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Siste tema som ble diskutert var metoder for administrering av enteral ernæring og indikasjoner 
for kirurgi.

Enteral ernæring kan administreres på følgende måter:
•  Bolus D sondenæringen gis i 15 til 30 minutter flere ganger om dagen.
 (Marchand V et al 2006; Bell KL et al 2013)

• Kontinuerlig tilførsel D sondenæringen gis ved bruk av pumpe.  
 (Marchand V et al 2006; Bell KL et al 20 13)

via

• nasogastrisk sonde eller gastrostomi,
 hvorav sistnevnte er å foretrekke ved langvarig bruk av  
 enteral ernæring.

• jejunal tilførsel 
 blir vanligvis brukt på pasienter med tilbakevendende og/eller  
 refraktære brekninger eller aspirasjon på grunn av GERD.  
 (Dormann AJ et al 2002)

Kirurgiske inngrep inkluderer:
• gastrostomi som hovedmetoden for intragastrisk tilførsel under  
 langvarig sondemating. (Sullivan PB et al 2005; Sullivan PB et al 2006)

•  operasjon (fundoplikasjon) ved tidspunkt for gastrostomi, utføres ikke rutinemessig:  
økt eksponering for komplikasjoner ved reflukskirurgi, bl.a. luft i magen, dysfagi og  
dumping syndrom. (Heine RG et al 1995 Ponsky TA et al 2013)
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FIGUR 1. 
Algoritme for ernæringsvurdering hos barn med nevrologisk skade 

Tverrfaglig vurdering av ernæringsstatus  
hos barn med nevrologisk skade:  

vekt, høyde, hudfold rundt triceps, ernærings- 
historikk, vurdering av oralmotorisk funksjon.
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