
”Det känns ovant” – En berättelse om hur en tonåring lär sig äta 
 
Bakgrund 
Niklas, som jag har valt att kalla honom, var 14 år när han kom till Folke Bernadotte 
regionhabilitering och teamet Matlaget för en utrednings- och behandlingsperiod av 
ätproblem. Niklas har ett syndrom som medför bland annat missbildningar i käken och 
ansiktet. Han är döv och har en synskada. Niklas hade, till följd av sitt syndrom, ätproblem 
redan från början. Vid några veckors ålder fick han en nässond att få sondmat genom, vilken 
ersattes med en gastrostomi ett halvår senare. Niklas fick 4 månader gammal en trakeostomi, 
en öppning på halsen att andas genom. Den stängdes när han var i 12-årsåldern.  
 
Familjen hade fått råd från logopeden på barnhabiliteringen om hur munnens motorik och 
känsel kunde stimuleras. Familjen hade i perioder försökt att träna mer intensivt för att 
intressera Niklas för att äta. Niklas kunde övertalas att slicka på glass men annan mat 
upplevde han som obehaglig och känslan ledde ofta till kväljning. Lite vatten och kaffe 
frågade han ibland efter. Men Niklas började själv ta upp att han ville lära sig äta. Han tänkte 
på gymnasiet och att han ville bli mer lik andra. Föräldrarna uppfattade att han var verkligt 
motiverad och den lokala barnkliniken skickade en specialistvårdsremiss till FBH. 
 
När jag läste om Niklas ansiktsmissbildningar, hans sjukdomshistoria och talade med 
föräldrarna i telefonen, kändes det nästan skakigt. Hur skulle vi kunna hjälpa till när han hade 
sådana odds emot sig? Att han beskrevs som ”mycket motiverad”, vågade jag inte lägga så 
stor vikt vid. Men jag skulle snart bli varse vilken kraft det låg bakom den upplysningen! 
 
Kroppsstruktur och kroppsfunktion 
Niklas missbildningar i ansiktet medför att han har ett snett och delvis öppet bett. På vänster 
käkhalva kan bara ett par kindtänder mötas och han kan bara öppna käken 5-6 mm. Han har 
också en sned nässkiljevägg. Detta begränsar Niklas förmåga att andas genom näsan, vilket i 
sin tur påverkar ätandet eftersom han ofta måste snappa efter luft när han har mat i munnen. 
Niklas kommer att behöva opereras igen när ansiktsskelett bedöms har vuxit klart. 
 
Bedömning av ätförmåga och ätbeteende 
När Niklas dricker håller han huvudet något bakåtlutat. Han håller klunken i ”sväljläge” i 
svalget en stund innan han sväljer. Han fullföljer sväljningen samtidigt som han precis i 
sväljningsögonblicket för huvudet till upprätt position. När Niklas prövar att äta från sked tar 
han av skedens innehåll med trutande läpprörelser och suger samtidigt in vätskan i munnen. 
Niklas rör tungan i lite ofunktionella rörelser. Både Niklas ät- och drickstil är påverkade av en 
överkänslighet. Han försöker minimera beröring på läpparna genom att ta av skeden med 
trutande läpprörelse och han häller drycken i svalget för att undvika beröring mot 
munslemhinnan. Niklas är även känslig för temperatur och när han (senare under utredningen) 
kände minimala bitar passera över tungryggen ner i svalget. Niklas är även känslig på annat 
sätt, till exempel för kladd på händerna och munnen.  
 
Kortsiktiga mål 
Att kartlägga vilka konsistenser och smaker som Niklas tycker om. 
Att undersöka om, och i sånt fall hur, Niklas kan lära sig att dricka, äta med sked och tugga. 
 
Ätträning 
Vid första tillfället erbjöds Niklas vatten. Jag valde vatten eftersom Niklas tycker om det och 
troligen skulle klara av det. Niklas drack en liten klunk i taget 4-5 gånger sedan ville han inte 



ha mer. Han delar upp sväljningen i två delar, med ett vänteläge och sedan själva sväljningen, 
vilket är extra ansträngande. Niklas sneda nässkiljevägg försvårade också andningen under 
första delen. Jag föreslog att han nästa gång skulle hälla upp mindre vätska. Jag ville dels att 
han skulle få tillfredsställelsen att dricka upp, och dels att han på sikt skulle lära sig vilka 
mängder som passar honom. 
 
Nästa steg var att Niklas fick nyponsoppa att äta med sked. Detta var helt nytt, han hade 
tidigare aldrig accepterat att äta något med sked. Jag berättade att soppan kommer att kännas 
lite tjockare i munnen än vatten och att han fick känna efter vad han tyckte om smaken. 
Niklas sänkte inte överläppen tillräckligt för att ta av allt från skeden och spillde därför det 
som var kvar i den. Senare övergick Niklas till att dricka nyponsoppan ur glas vilket stämde 
bättre överens med hans finmotorik. Smaken gillade han från början. På min fråga vad han 
tyckte om att äta soppan och känna smaken, bokstaverade han ”ovant” till svar. Detta ord, 
som han enligt mamman sällan använder, kom Niklas att teckna flitigt under utredningen för 
att beskriva sina känslor inför nya smaker och konsistenser. 
 
Efter ytterligare någon dag erbjöd vi Niklas slät jordgubbskräm. Niklas behövde uppmuntras 
att inte ta för mycket för att inte spilla på vägen mot munnen. Efterhand lärde han sig att 
bedöma mängden själv. Kräm blev en favorit och Niklas kunde be om mer 3-4 gånger. 
 
Att tugga blev nästa steg. Jag visade Niklas hur han kunde bryta små bitar lättsmält chips,  
lägga en bit mellan kindtänderna och sedan pressa ihop kindtänderna om biten. Niklas hade 
svårt att hitta själva stängningsrörelsen, en svårighet som kunde förklaras av både försiktighet 
och bristande motorisk erfarenhet. När han fått förträna genom att bita ihop om en spatel  blev 
Niklas säkrare på att pressa ihop käkarna i en mer distinkt rörelse. Beviset på att chipsbiten 
pressades sönder var att föräldern och jag hörde ljudet. Niklas tyckte han hade hjälp av en 
liten spegel på bordet framför sig. Med den fick han visuellt stöd att se om någon mat låg kvar 
på läppen eller om en liten bit chips var på väg att glida ur munnen. 
 
Slutligen utvecklade Niklas sin drickförmåga på så sätt att han ibland klarade att svälja 2-3 
klunkar i följd utan att luta huvudet bakåt. När huvudet inte längre tippades bakåt krävde detta 
i sin tur bättre läppslutning om glaskanten för att inte spilla ut vätska. Hans förbättrade 
läppslutning medförde dessutom att Niklas med överläppens hjälp kunde få av mer av 
innehållet på skeden när han åt kräm.  
 
Åtgärdsresultat 
I mitt utlåtande från Niklas period skev jag bland annat : ”Niklas har gjort stora framsteg både 
vad gäller att prova nya konsistenser men också att undertrycka den omedelbara taktila 
känsligheten, vilken i sin tur medfört att han kan utnyttja sin ätmotorik maximalt ...och 
därmed blivit allt säkrare på att äta från sked, tugga med vertikalt pressande rörelser i ’riktad 
tuggträning’ samt svälja dryck i korta drickserier...Niklas är oerhört motiverade att lära sig äta 
bättre och under det avslutande samtalet med föräldrar, utredningsteam och tillrest logoped 
diskuterades vilket fortsatt vuxenstöd han behöver på hemorten”. 
 
 

    Skrivet av: 
Logoped Ingalill Ek, FBH, feb. 2008 

                                         Förkortat av: 
   Logoped Eva Nordahl Sandberg, FBH, sept. 2012 
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