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”Kan inte äta, vill inte äta?” -  
Om en behandlingsmodell av matvägran 

 
av 
 

Ingalill Ek 
 
 
 
 
 
1. Förord 
På Folke Bernadottehemmet i Uppsala har vi  under många år arbetat med behandling av 
ätsvårigheter hos barn med neurologiska funktionsnedsättningar, främst cerebral pares. 
Under senare år har vi märkt att allt fler barn som remitterats till vårt team, Matlaget, har 
uppvisat olika grad av matvägran. Jag har känt ett ökande behov av att beskriva barnens 
svårigheter och hur de själva och omgivningen reagerar på dem, möjliga orsaker till 
matvägran och en behandlingsmodell för omhändertagandet. 
 
 
Tack till logopedkollegorna Elisabeth Uhlén i Jönköping och Lotta Sjögreen i Göteborg, 
medlemmarna i Matlaget samt alla andra som lånat mig sitt öra och tagit sig tid att fundera 
och diskutera med mig kring dessa barn. 
Särskilt tack till Oskars mamma Anna som så frikostigt låtit mig ta del av sina tankar kring 
sitt barn! 
 
        Folke Bernadottehemmet 
        Uppsala, november 2000 
 
 
 
 
Inför nytryck har smärre ändringar gjorts i texten, avsnitten om sensorik har omarbetats 
och litteraturlistan har kompletterats. 
 
 
        Uppsala, mars 2004 
 
 
 
2. Inledning 
När detta skrivs har jag känt Oskar i två år och har under den tiden fått hans historia 
berättad i omgångar av Anna, hans mamma. 
Från början var det fråga om en anamnes, sjukdomshistoria, nödvändig för att förstå 
bakgrunden till och finna möjliga åtgärder för Oskars ätproblem. 
Efterhand blev det planerade samtal då Anna berättade mer utförligt och personligt om 
sina upplevelser, känslor och tankar kring honom.  
Idén hade då vuxit fram att berättelsen om Oskars ätsvårigheter och matvägran skulle 
utgöra den ena delen i en framställning  som i den andra delen skulle diskutera möjliga 
orsaker till att vissa barn inte vill äta samt beskriva omhändertagandet enligt vår 
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arbetsmodell i teamet på Folke Bernadottehemmet. 
 
Denna skrift vänder sig till både föräldrar och den professionella omgivningen med 
förhoppning om att kombinationen av igenkänning av hur ett barns ätsvårigheter kan yttra 
sig och hur behandlingsarbetet för dem kan utformas ska öka förståelsen för barn med 
ätproblem och matvägran och hur föräldrar och behandlare skulle kunna samarbeta 
omkring dem. 
 
3. Om Oskar, Anna berättar 
Oskar föddes i december 1995 i Stockholm. Kortfattat ur journalen Född i vecka 42 av 
förstföderska, vid framfödandet sugklocka livlös utan egen andning, efter åtgärder och 15 
minuter Apgar 9, vikt 4. 632 g, längd 58 cm, utvecklade under första dygnet 
svårbehandlade kramper. MRT visade senare betydande substansförlust i 
storhjärnshemisfärerna. 
Oskar låg första tiden i kuvös och han var en vecka gammal när Anna fick möjlighet att 
lägga honom till bröstet. Hon försökte amma honom, pumpade också ur bröstmjölk, att ges    
ur flaska och via nässond. Nässonden togs bort när Oskar var två veckor; sjukhusvistelsen 
varade i tre veckor. "Det var fruktansvärt svårt att amma honom, han sög bra och svalde 
undan utan att hosta men om inte mjölken kom genast blev han alldeles ifrån sig." Ibland 
när Oskar börjat suga och Anna tänkte "nu går det bra" släppte han plötsligt, skrek, 
spände sig i hela kroppen och blev som en sprättbåge. Hon visste att han var hungrig men 
"han orkade inte koncentrera sig, det var som om han plötsligt tappade koncentrationen, 
sedan var det väldigt svårt att få honom så lugn att han kunde börja suga igen”. Anna 
kände att han kunde äta själv men hur skulle hon få honom att fortsätta, att slappna av? 
Oskar var oerhört lättstörd, det räckte med någons steg eller minsta slammer. Det gick inte 
att ge honom mat om det fanns andra människor i rummet. Han sov i korta pass, kunde 
vakna av något ljud eller av sina egna rörelser. 
Alla ljud reagerade han oerhört starkt för, blev mycket rädd och grät hysteriskt. Han var 
svår att trösta, ibland gick det inte alls. 
Vid all matning och vid andra aktiviteter också (påklädning, skötbord etc) brukade Anna 
sjunga för Oskar. Hon hade tidigt kommit på att det var det bästa sättet att avleda hans oro 
och irritabilitet. 
 
Maten och vikten 
Vid återbesök på sjukhuset när Oskar var 5-6 veckor frågade läkaren om han ökade i vikt 
som han skulle. På BVC frågade man i sin tur vad doktorn sagt om vikten. Anna tyckte att 
Oskar åt ganska bra, men frågorna oroade henne ”Jag fick fokus på vikten innan detta var 
något problem”. För att kanske förbättra situationen övergav Anna amningen och gav  
istället bröstmjölk och mjölkersättning med flaska. Att äta så hade han ju klarat bra redan 
på BB. ”Jag orkade inte fortsätta att kämpa med amningen och samtidigt höra alla frågor”.   
När Oskar var drygt 4,5 månad började Anna ge honom smakportioner med puré förutom 
mjölkersättningen. Hon kände ett annat jämngammalt barn och såg hur det barnet klarade 
att äta mer och mer från sked. Men trots att Anna envist gav Oskar smakportioner varje 
dag, så lärde han sig inte. 
Vid 5 månaders ålder började Oskars viktkurva att plana ut och Anna förstod att han fick i 
sig för lite mat. Hittills hade hon inte tänkt att Oskar hade ”ätproblem” utan att det var hans 
irritabilitet, dåliga sömn och att han var så lättstörd, som hindrat ätandet.  Under optimala 
förhållanden kunde han ju äta snabbt effektivt trots allt. I efterhand har Anna förstått att 
mängden mat han fick i sig inte räckte för hans behov. Dessutom gjorde han av med 
mycket energi genom sina kroppsliga spänningar. 
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Vid 6 månaders ålder ersatte vällingen successivt mjölkersättningen. Mängderna riktig mat 
ökade långsamt så att Oskar vid 10-12 månader kunde äta 0,5-1 liten burk barnmat vid 
huvudmålet,en halv portion gröt eller upp till en deciliter delikatessyoghurt till mellanmål. 
 
När Oskar växt ur sin babysitter vid ca 8 månaders ålder blev själva sittandet ytterligare ett 
problem vid matningen. Oskar kunde inte hålla huvudet upprätt själv och stolen hade inte 
något särskilt huvudstöd. Han klarade inte att luta kroppen mot den höga ryggen utan 
tappade den framåt hela tiden. ”Han var inte stadig i kroppen i sidled heller utan satt snett 
hur jag än försökte, varje skedblad med mat föll ut och måste petas in igen”. 
Oskar hade alltid fått mat på nätterna, det hade varit ett sätt att lugna honom och få honom 
att somna om. När han var omkring 1 år gammal blev nattmålen viktiga på ett annat sätt: 
Trots de långa måltiderna dagtid fick Oskar i sig för lite och på natten kunde han, i  
omgångar, äta tre fulla vällingflaskor! ”Han åt lugnt och effektivt, det var något med att han 
var halvsovande, det var mörkt och tyst omkring oss och inga andra intryck”. Under dagen 
gick det allt sämre att ge honom välling och Anna måste försöka kompensera detta med 
ökade matmängder med sked vilket ledde till måltider uppemot en timme långa; kanske 
var Oskar sedan helt enkelt för trött för att orka ”fylla upp” med välling. För att ge honom 
den energimängd han behövde totalt blev hon beroende av nattmålen och Anna var 
tacksam för att han åtminstone åt då ”men det blev förstås en konstig måltidsordning!”     
 
 
Anna fick många frågor på BVC under det första halvåret om Oskars allmänna utveckling, 
frågorna var svåra att besvara och mycket oroande. Anna hade märkt, redan när Oskar 
var 3 månader gammal att han inte var som andra spädbarn: ”På sångstunder för 
spädbarn blev jag ofta så förvånad över hur nyfikna och intresserade andra, t.o.m. yngre 
spädbarn var av sin omgivning. Det var inte Oskar, han var mer avskärmad och började 
efter en kort stund skrika hysteriskt därför att det blev för många intryck för honom. Därför 
fick jag sluta att gå på sådana aktiviteter med honom.” 
När Oskar var 6 månader fick föräldrarna veta att han med säkerhet hade en hjärnskada. 
Det hade läkarna befarat redan tidigare och talat med föräldrarna om men det blev ändå 
ett svårt besked för dem.  
 
Vid drygt 1,5 år gick det under en period ganska bra att ge Oskar delikatessyoghurt och 
det hände att han åt en hel burk mixad 8 månaders barnmat, då var det lycka! Men hon 
hade hela tiden Oskars dåliga viktuppgång hängande över sig. Dessutom hade han börjat 
bli mindre intresserad av att äta välling även på nätterna. Det var svårt att ge dryck, Oskar 
ville inte ha den ur flaskan som för honom hörde ihop med vällingen. Alltefter hans 
vällingintresse avtog blev mängden mat viktig även ur vätskesynpunkt, detta gjorde Anna 
ännu mer stressad. 
 
Kräkningar 
När Oskar började vara på korttidshem knappt två år gammal, tyckte personalen att han 
ofta småkräktes. Anna var så van vid att han alltid fick upp lite välling sedan han ätit. Så 
hade det varit sedan han var spädbarn och hon hade inte reflekterat så mycket över det. 
Några stora kräkningar hade han aldrig haft. 
När en pH-mätning gjordes (då en smal sond förs genom näsan en bit ner i matstrupen för 
att mäta mängd och surhetsgrad hos den magsaft som stöts upp i matstrupen) visade det 
sig att Oskar hade påfallande täta refluxer (d.v.s. maginnehåll kom upp i matstrupen, en 
del av dem som kräkningar). 
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Det bestämdes att man skulle operera en så kallad Nissenplastik (då en del av magsäcken  
läggs som en tät krage om övre magmunnen för att hindra reflux och kräkning). 
Föräldrarna hade ett samtal med kirurgen i samband med att operationen bestämdes, 
kirurgen påpekade då att det nog skulle bli svårare att mata Oskar strax efter operationen. 
Med tanke på att han redan var svårmatad tyckte hon att föräldrarna skulle överväga att 
man samtidigt med operationen skulle göra en gastrostomi (en liten öppning på magen att 
ge sondnäring direkt i magsäcken) för att trygga näringsintaget precis efter operationen 
eller om han blev infekterad. (När öppningen läkt, sattes en ventilmekanism, s k ”knapp”, 
in.) 
 
”Efter stor tvekan och vånda bestämde vi oss för att göra så, jag kunde inte tänka mig, jag 
skulle helt enkelt inte stå ut med att matsituationen blev ännu svårare! Men att han fick en 
knapp bestämdes liksom i förbifarten, som på ett bananskal. Jag hade aldrig för avsikt att 
använda sonden annat än precis efter operationen och som alternativ om Oskar blev sjuk 
eller så.” Anna berättar vidare: ”Jag märkte att man från sjukvården såg knappen som en 
reservingång att ta till; någon sade ”Då kan du ge honom lite i knappen och så kan du gå 
ut på stan och behöver inte oroa dig”. Men för mig var det en helt främmande tanke! Jag 
och min man såg den som en tillfällig lösning, ”Ska du inte låta ta bort den snart” sade min 
man till mig i bekantskapskretsen. Men när jag fick schemat från sjukhusets dietist och 
läste hur mycket sondnäring jag måste ge, beroende på hur mycket han åt (och det gjorde 
han ju inte!) växte jag in i ett beroende som jag inte hade tänkt mig”. 
 
Anna hyste länge motstridiga tankar inom sig om sondmatningen, det kändes onaturligt 
och konstigt att ge näring så, det kändes som ett övergrepp ”att först försöka ge honom 
mat som vanligt och sedan, när han sa nej, trycka in näring direkt i magen i stället”. 
Samtidigt var magsonden livsnödvändig, det förstod hon ju. Anna löste det så att Oskar 
fick sondnäring när han sov, hon ville inte att han skulle veta om knappen. När han var 
vaken försökte hon mata honom via munnen som vanligt. Hans intresse för att äta 
påverkades inte i någon riktning av operationen, ”det gick upp och ner som vanligt”. 
 
4. Början till ny måltidsordning 
Jag träffade Oskar första gången i oktober 1998. Då var han 2:10 år och hade kommit på 
en tvåveckorsperiod till en logopedkollega för kommunikationsbedömning. Anna hade först 
önskat men sedan ångrat sig, att också ätande och matning skulle bedömas under 
perioden. Ändå blev det så att jag närvarade vid några måltider då Anna matade, jag 
filmade och försökte ge råd. Men vi kände båda, och hela teamet, att ätande och matning 
var en alltför stor och komplicerad frågeställning att foga till den träning som redan pågick. 
 
I stället gjorde vi en överenskommelse om att dietisten, som kände Oskar sedan tidigare 
från habiliteringen, och jag skulle träffa föräldrarna för att med dem börja tala om hur 
måltidsordningen kunde förbättras. Vi pratade mycket med föräldrarna om deras känslor 
kring sondmatningen och hur Oskar kunde tänkas uppleva den och kom fram till att ”det 
konstiga och onaturliga” var tankar som föräldrarna hade medan det för honom var ett 
naturligt sätt att få näring på. 
 
När sondmatningen fått sin ”plats” som naturligt och nödvändigt komplement till ätandet 
via munnen, var det möjligt att planera vidare och pröva följande måltidsordning: 
 
 Oskar erbjöds något att äta under 5-10 minuter (eller under längre tid om han åt 
 med intresse) cirka 2 gånger per dag men utan tvång eller krav på mataren hur 
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 mycket han skulle ta emot, sedan fick han sin näring via sonden. 
 
 Näringen i knappen fördelades under dagen och gavs som måltider (så kallad 
 bolus-matning) i direkt anslutning till ”ätstimuleringen” som vi med tiden kom att 
 kalla ätandet via munnen. 
 
 Dietisten föreslog att sondnäringen gavs i lite snabbare takt vilket Oskar klarade 
 bra; måltiden kortades till totalt ca 30 minuter. 
 
Det som här beskrivs på några rader innebar för Oskars föräldrar mycket eftertanke och 
tankeomläggning: de skulle ju sluta sjunga, lirka och locka under långa måltider, ge honom 
i knappen när han var vaken etc. När Oskar kom våren 1999 för en tvåveckorsperiod för 
”Utredning av ätande och matning” var grunden ändå lagd för att på djupet förstå och 
behandla hans ätsvårigheter och matvägran. 
 
Varför tänkte jag mig hans ätproblem som matvägran och inte enbart som stora 
ätsvårighter, vilket han ju hade? I kapitel 8 kommer begreppet ”matvägran” att diskuteras 
mer ingående. Men först Oskar: Som beskrivits tidigare kunde han som spädbarn suga 
och svälja undan, satte inte i halsen. När han blev lite äldre åt han välling och kunde till 
och med äta purémat i små mängder. Men Oskar saknade uthållighet och var extremt 
lättirriterad och lättstörd, reaktioner som förstås påverkade ätandet. När Anna hade från 
1,5-2 års ålder uppfattat Oskar som en person som tyckte om mat men de långa 
måltiderna med många avbrott, oro och irritation ”tärde” på det som var positivt så att det 
till slut bara fanns oviljan mot hela matsituationen kvar! Matvägran blev snarare ett resultat 
av ätsvårigheterna än en orsak till dem. Till detta kom att fogas en bristande motivation, att 
göra det som någon annan vill. Samtidigt måste sägas, att barnet som inte vill äta är ju inte 
heller så intresserat, på ett omedvetet plan, att utveckla sin förmåga och kan, i den 
bemärkelsen inte heller äta så bra som det ”skulle kunna”.  
 
5. Första utredningsperioden av ätande och matning 
I april 1999 hade Oskar hunnit bli 3:4 år. En diger journal redogjorde för hans 
komplicerade funktionshinder och olika åtgärder som vidtagits genom åren. Förutom sitt 
motoriska handikapp har han också epilepsi, synnedsättning samt generell språkstörning 
utan tal. 
Nedan följer, i sammandrag, journalanteckningar från några av behandlarna i 
utredningsteamet angående grov- och finmotorisk förmåga samt oralmotorisk förmåga. 
Sjukgymnasten skriver:  Oskar behöver hjälp med allt och är beroende av hjälpmedel både 
ortopediska och teknikska. Han har en mycket begränsad motorik med hypotonus i bålen 
och måttlig hypertonus i armar och ben. Oskar har svårt att utföra viljemässiga rörelser 
eftersom hans motorik styrs av reflexer och spasticitet. Han använder sittskal, korsett och 
anpassad stol samt ståskal. Oskar har ingen egen funktionell förflyttning. 
Arbetsterapeuten skriver: Oskar har en tendens att falla åt höger i sin Pandastol. Sittandet 
blir mer symmetriskt när högra bålstödet förs närmare kroppen, viktigt att bordet är 
tillräckligt högt monterat för att ge underarmsstöd och därmed förbättra uppresning och 
huvudkontroll. Han kan gripa föremål med helhandsgrepp, använder framför allt höger 
hand. 
Jag skriver: Mimiken präglas av hypotonus, hypotona kinder och läppar som hålls 
halvöppna med tungan väl synlig. Ingen tungpress eller käkpress, fint bett. Dreglar en del. 
Tungan arbetar ofta i korta, lösa protruerande rörelser. Dessa rörelser finns både i 
spontanmotoriken och då maten bearbetas. Under måltiden mycket spill beroende dels på 



 6 

bristande läppslutning dels på att hans huvud faller framåt. Oskar tar gärna händerna till 
munnen, suger ibland på fingrarna. Försöker bita på sig själv och andra när han blir 
missnöjd. Gillar inte andras beröring i ansiktet eller på munnen. 
 
När olika personer matar 
Innan utredning och behandling beskrivs vill jag dröja vid en journalanteckning jag gjorde 
då och som handlar om när olika personer matar: Oskar har alltid varit svårmatad, vilket 
medfört långa och tröttsamma måltider..... i de olikamiljöer Oskar vistats har man alltså 
kämpat med maten med varierande framgång; Oskar har periodvis ätit mer, periodvis varit 
mycket avvisande. De som matat honom har på olika sätt försökt avleda hans intresse från 
själva ätandet och på så sätt lirkat i honom maten.  
Anna hade ju ända sedan Oskar var liten på alla sätt försökt dämpa och parera hans 
lättväckta oro och irritabilitet genom att försöka vara lugn själv: inte bli ledsen eller otålig, 
hela tiden tålmodig! När matandet gick dåligt sökte hon anledningen hos sig själv, när den 
gick bra tänkte hon att det var hennes eget lugn som påverkat honom positivt – samtidigt 
var hon medveten om hur effektivt Oskars olika sinnesstämningar påverkade henne. Detta 
ledde till oändliga analyser av måltiderna, tröttsamma inre resonemang om varför det gick 
så bra och varför det gick så dåligt nyss. ”Den här sången är bra, då kör vi den, och så 
gick det i två veckor!” 
 
Ännu svårare blev det att hålla reda på orsak/verkan när Oskar matades av andra 
personer på korttids, dagis etc. och han uppgavs ha ”ätit så bra” när han kom hem.”Det 
var ju inte fråga om konkurrens eller tävlan, alla var ju intresserade av att Oskar skulle äta 
så bra som möjligt, men jag kunde inte låta bli att undra varför det gick så bra för dem 
ibland”. 
Det är onekligen så att knepiga situationer kan uppstå mellan personal (här en 
samlingsterm för personal på sjukhus, dagis, korttids etc.) och föräldrar av olika orsaker. 
Ibland äter barnet faktiskt mer och bättre på ny plats med ny matare, ett slags 
”överraskningsätande”. Personalen kan faktiskt vara duktigare att mata än föräldern; 
förutom att personalen inte belastas av all tidigare oro, misslyckanden och trötthet som 
föräldrarna lever med. Men det kan också vara så att personalen vill känna sig bra och 
duktig och därför överskattar sin insats. Föräldrarna som levt med matningsproblemet 
länge är förstås extra känsliga; det blir en krock att möta någon som tycker att ”det går så 
bra”. Det blir svårt för föräldern att mötas och utbyta ”matningstips” när det känns som om 
en person är duktig och en är dålig. 
 
Efter många och långa samtal växte så småningom känslan fram hos Anna att det var 
omöjligt och fruktlöst att försöka hitta en orsak och mening i alla hans reaktioner. En 
kommentar från Anna, ett år senare, illustrerar hur hon nu tänkte annorlunda: Jag träffade 
på Oskar och Anna i korridoren, han var mycket irriterad och smågrät ilsket, jag frågade 
Anna vad hans gråt kunde bero på och hon svarade ”Äsch, han är så där ibland, jag vet 
inte vad det är, nu ska vi gå till gympan”. 
 
Åtgärd/arbetssätt 
Som nämnts, filmade jag Oskar ett halvår tidigare. Den matsituationen präglades starkt av 
hans matvägran. Han blev snabbt ledsen, lyssnade momentant till Annas tilltal och blev 
avledd men värjde sig åter. Det var tydligt att han egentligen inte ville ha maten. 
Nu, ett halvår senare, tittade Anna och delar av teamet på en videoupptagning från dagens 
lunch. Vi talade om vad vi såg att Oskar och Anna gjorde, hur den ene påverkade den 
andre, vad som kunde beskrivas som bra och vad som var mindre bra. Därefter försökte vi 
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tillsammans sortera ut det som skulle kunna utgöra en bas med med säkra positiva 
reaktioner från Oskar: Vad tycker han om? Vad reagerade han positivt på? Vad gjorde 
honom intresserad?  
Genom att definiera basen, en slags miniminivå för vad Oskar säkert tyckte om, blev det 
också tydligt hur och när han visade att han inte ville ha maten. Det var viktigt att 
omgivningen lärde sig att tolka redan de första tecknen till vägran, för att inte ge honom 
anledning att protestera med så stora uttryck (gråt, kroppsliga spänningar o.s.v.).  
 
Under de fortsatta två veckorna gav jag före varje huvudmål eller mellanmål Anna förslag 
på hur hon under 5-10 minuter kunde syssla med maten genom att skala, hacka, skära, 
mosa och pressa den, fånga Oskars intresse, göra det ätbara intressant och positivt men 
utan att han kände kravet att han måste ta emot den. Avsikten var att Oskar på sikt skulle 
förstå att maten var ett erbjudande men att han själv när/om han ville äta den. 
Ur mina anteckningar: När den enträgna matningen på detta sätt upphörde slutade Oskar 
att ta emot något alls via munnen. Detta var mycket nedslående för föräldrarna men 
samtidigt medförde det både lättnad och insikt på ett annat sätt. Lättnad på så sätt att 
tiden för ätstimuleringen var begränsad och inte knuten till prestation varken för föräldrarna 
eller Oskar. ¨Förut kändes matningen som att det fanns en vinstlott bland alla nitlotter och 
det gällde att dra den¨ uttryckte Oskars pappa det. Insikt, när Anna kunde ta det till sig att 
knappen faktiskt garanterade det vätske- och näringsintag som Oskar behövde. Då kände 
hon hur mycket kraft matandet tagit av henne, hur det bundit en oerhörd mängd energi 
som hon nu kunde lägga på annat. 
 
Det gjordes fler videoinspelningar under perioden, då både Anna och Oskars pappa 
praktiserade ¨ätstimuleringen¨. Vi såg på flera avsnitt tillsammans och diskuterade vad vi 
såg som Oskar tyckte om, hur han reagerade med blick  och kroppsrörelser när han såg 
maten, när föräldern smakade på den etc. 
Så här skrev jag om sista videoinspelningen: Anna börjar måltiden med att koppla slangen 
till knappen, fylla sprutan och lägga den åt sidan. Hon lägger upp maten tillsammans med 
Oskar, han tittar stint ner i skål efter skål och när Anna lägger upp klickar på tallriken. Han 
är omväxlande tyst, småler och småpratar. Jakande ljud till Annas kommentarer. Hans 
tunga rör sig i lösa sugrörelser, när han ser på, dreglar en del. För varje gång Anna 
smakar från sitt finger, ler Oskar och ser nöjd ut, har ofta ögonkontakt med henne. Han 
lägger sin högerhand i tallriken några gånger, för lite senare handen ner över ansiktet och 
får troligen in lite mat i munnen, tung- och smackljud, lite överraskad men lugn. Anna talar 
om att han har mat på handen, visar den och lägger en liten klick på hans tumme men 
Oskar försöker inte få tag i den med munnen. Han svarar med gnälljud när Anna frågar 
”Vill du smaka?” ler och blir stilla när Anna säger ”Nu tar jag sista tuggan”. 
Det ointresse och ibland oro, som Oskar visade i matsituationen i början av perioden 
övergick som nyss beskrivits, till ett glatt och lugn intresse samt bra samspel med Anna. 
När Oskar medvetet lade handen i maten och till och med smakade på sin hand vid ett par 
tillfällen, var detta ett nytt beteende. 
Under utredningsveckorna pratade vi också om, på vilket sätt omgivningen skulle försöka 
tänja på Oskars tålamod för att öka hans uthållighet och hur man kunde minska hans 
styrande beteende med omgivningen. 
 
På det avslutande samtalet med föräldrar, utredningsteam och representant från Oskars 
eget habiliteringsteam talade vi bland annat om hur man på dagis kunde ordna ät-samvaro   
med de andra barnen och hur och när ätstimuleringen hemma kunde komma till stånd. 
Föräldrarna skulle själva försöka samla till regelbundna ”tips- och stödmöten” med 
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assistenter och kontaktperson på korttidshemmet. Beslöts också om ett uppföljande möte 
en månad senare med föräldrar och mig. 
 
6. Andra perioden – bakslag och utveckling 
Ur mina anteckningar: Anna och jag hade enstaka telefonkontakt under halvåret som 
följde. Oskar behöll sitt intresse att röra vid maten. Under knappt två veckor i mitten av 
juni, var han mycket intresserad av sin lilla portion, ville genast börja smaka och åt från sin 
hand matmängder på 2-3 matskedar; ibland ytterligare en klick mat. Men sedan avtog 
ätintresset tvärt. Kanske var det familjens semesterresa, kanske var det assistansbytet 
som orsakade avbrottet; Oskar återvände hur som helst till att enbart titta på maten och ta 
i den. Anna blev förstås besviken och tyckte att det var en tillbakagång men hon kände sig 
ändå fortfarande säker på hur hon skulle hantera ätstimuleringen och samspelet med 
Oskar. Till slut tenderade måltiderna att bli så kladdiga av Oskars intensiva hanterande att 
jag föreslog Anna att minska portionerna och begränsa tiden för ätstimuleringen för allas 
trevnads skull! 
I oktober 1999, när Oskar var 3:10 år, kom han åter till Folke Bernadottehemmet för en 
uppföljande period med kommunikationsträning. Vi träffades även en hel del i 
matsituationen. 
 
Beskrivning av den första videoupptagningen: Anna låter Oskar röra helt kort vid bestick 
och annat som hon använder. Oskar är intensivt intresserad, tittar och ger bekräftande ljud 
till det som Anna visar och talar om. Ögonkontakt och svarsljud när hon smakar från sitt 
finger. Konsistensen på maten som tidigare, mixad eller i sufflékonsistens. 
Det kändes som om matsituationen blivit förtroendefull (även om han fortfarande inte åt 
större mängder) att Oskar borde tolerera att bli matad med sked. När Anna gjorde så, 
matade hon årst i ”dialog” så att hon själv åt varannan tugga, sedan övergick hon till 
enbart matning. Dryck rån mugg introducerades också. Ätandet tidsbegränsat som tidigare 
till cirka 10 minuter, sondning efteråt. 
Oskars reaktioner när han matades: Viss skepsis ungefär ”Det är lite svårt det här men jag 
märker att det går, gör det det? 
 
Under matningen tätnade samspelet mellan Oskar och Anna ytterligare och uppfyllde 
därmed hans behov av ökat stöd och trygghet för att våga göra detta nya. Några gånger 
öppnade Oskar munnen och mötte aktivt skeden, kväljde vid ett par tillfällen i samband 
med att han kände skeden mot läppen eller när tuggan svaldes men utan att han blev rädd 
eller började väja undan för skeden. 
Han visade således överkänslighet: i munnen av sked och mat, vid sväljning när han 
kände maten i svalget. 
Oskar tappade ut en del mat men lyckades också föra enstaka tuggor mer samlade till 
sväljning när han samtidigt kunde behålla huvudet i upprätt läge. Enstaka gånger 
aktiverades läppmotoriken till viss slutning om skedbladet. Han bearbetade maten med 
lösa protruerande (ut/in) rörelser med tungan, antydan fanns till vertikala tung- käkrörelser 
samt rensade rörelser av övertänder mot underläpp. 
Det som präglade de flesta måltiderna under denna period var en lugn atmos¨r och ett 
lugnt ”lyt” där den ena handlingen avlöste den andra i lagom tempo, åtföljda av Annas 
kommentarer om vad hon själv och Oskar gjorde. Han lade fortfarande handen i maten 
men detta minskade när hans uppmärksamhet riktades mot att äta i munnen. 
 
Eter periodens slut satte jag tillsammans med Anna upp några frågor inför framtiden: 
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 Kommer Oskar att behålla och utveckla sitt intresse att äta? 
 
 Kommer det intresset i så fall medföra att Oskar försöker samarbeta bättre 
 motoriskt, exempelvis att sträcka fram och stödja sin högerarm på bordet vilket 
 förbättrar hans uppresning och stabilitet, i sin tur viktigt för huvudkontroll och 
 minskat spill. 
 
 Kommer Oskar att behöva ytterligare stöd, exempelvis käkkontroll (att stabilisera 
 käken och inspirera till läppslutning) och kommer han i så fall att acceptera det?  
 
Eter vistelsen i oktober, hade Anna och jag telefonkontakt och jag träffade Oskar kring jul 
ett par gånger. Han hade kvar sitt intresse för det ätbara och vad Anna gjorde med det, 
använde flitigt sina bekräftande ah-ljud, men han ville sällan ha mat i munnen. 
 
Vid ett av mina besök använde Anna en apelsin vid ätstimuleringen, hon skalade, visade, 
luktade, delade i klyftor och smakade på den. Oskar var aktivt deltagande på sitt sätt: förde 
fram handen för att känna på den, tittade på apelsinen och sin mamma omväxlande, 
tittade på mig och kommenterade med sina ljud som om han ville berätta ”Här sitter 
mamma och jag och skalar apelsin, förstår du!” 
 
7. Tredje perioden 
Oskar hade nu hunnit bli 4:3 år. I journalen skrev jag, vad gäller utveckling av förmågor 
sedan förra perioden: Sensoriskt har överkänsligheten kring och inne i munnen och vid 
sväljning minskat betydligt, vilket gör att Oskar tolererar beröring i ansikte och mot 
läpparna bättre samt att kväljning i samband med sväljning nästan helt försvunnit. 
Oralmotoriken har mognat något ytterligare på så sätt att när Oskar håller huvudet i 
upprätt läge kan han ibland föra den lilla tuggan bakåt i munnen till sväljning utan att delar 
av den trycks fram av tungan. Det öppna bettet har ökat något trots att han inte har starka 
protruerande rörelser med tungan som i vila och oftast ligger innanför undertänderna, 
käken halvöppen. 
Även socialt, kognitivt och kommunikativt hade Oskar gjort märkbara framsteg. Vad gäller 
själva ätandet hade däremot förhoppningar väckts och grusats beroende på 
svängningarna i Oskars ätntresse; ibland mat till munnen men oftare bara titta på den. 
Under ett år hade Anna förmedlat till Oskar: ”Maten finns här för dig, den är god och jag vill 
ge dig den, men du bestämmer själv om du vill smaka”. Detta förhållningssätt hade löpt 
som en röd råd genom alla måltider, förmedlat av alla dem som matat honom. 
Förhållningssättet hade också resulterat i förtroendefulla och avspända måltider. 
 
Under denna 2-veckorsperiod kretsade Annas och mina ett återkommande tema: Hur 
styrande kan man vara under måltiderna? Hur mycket kan mataren begära av barnet? 
Tiden kunde nu tyckas vara mogen att ställa lite högre krav på Oskar trots att han tog emot 
ganska lite via munnen, genom ett annat tilltal i matsituationen. Anna började uppmana 
honom på olika sätt: ”Titta på skeden”, ”Mamma vill ge dig maten”, ”Skeden väntar på dig”. 
Men denna, mera bestämda, linje rönte ingen säker framgång utan hans ät-intresse 
varierande som tidigare. Anna kände rätt snart  att det nya förhållningssättet inte passade 
henne, det kändes tjatigt och negativt. 
Anteckning ur journalen: Det hände att Oskar kom i i en ”ätrytm” så att han tog emot tugga 
efter tugga, 6-8 gånger med avspända armar på bordet och upprätt huvud, gapade ibland 
tydlit för skeden. Men rytmen kunde plötsligt brytas, oklart varför, eller inte infinna sig alls 
under måltiden. Det var som om Oskars ”gamla” inställning/farhågor inför ätandet plötsligt 
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aktiverades och blockerade hans samarbete med mataren. 
Han var emellertid hela tiden tålmodig och behöll sitt lugn, tittade på maten och 
hanterandet av den som tidigare. Han demonstrerade sin vägran med att vrida undan eller 
böja ner huvudet så snart han såg skeden. Hans blick vände sig ofta med ett leende mot 
mig som filmade. Men när Anna sade: ”Nu kommer sista tuggan” behöll han emellertid 
alltid huvudet lyft oftast emot tuggan med ett ansiktsuttryck som uttryckte en blandning av 
lättnad, förvåning och ibland saknad. 
 
En anteckning i journalen speglar den känsla vi hade vid periodens slut: Omgivningen är 
lika undrande över hur det kommer sig att det ibland går så bra att mata honom, som den 
har funderingar om varför det går dåligt dessemellan! Jag träffade Anna och Oskar två 
månader senare i maj 1999. Anna berättade att det under tiden gått sämre och sämre att 
försöka bjuda Oskar med sked. Men han var samtidigt glad och positivt inställd till själva 
måltidssituationen, hur skulle detta tolkas? 
 
 
 
 8. Vad är matvägran? 
Det självklara svaret är förstås att vi ser att barnet inte vill äta, inte vill bli matat. Nästa 
fråga ”Varför vill inte barnet äta” är betydligt svårare att besvara eftersom det sällan finns 
en grundorsak utan snarare flera orsakssamband. I detta avsnitt ska jag, med 
utgångspunkt från de barn vi träffat i vår kliniska verksamhet på Folke Bernadottehemmet, 
resonera kring frågan från olika infallsvinklar samt ge möjliga svar. 
Sedan ett par år tillbaka har vi träffat fler och fler barn med diffusa och lindriga 
neurologiska avvikelser som remitterats därför att de inte vill äta. Barnet kan ha medfödda 
missbildningar i munnen (ex. läpp-käk-gomspalt), matstrupen (ex. esofagusatresi) eller 
tarmen (ex. analatresi, kort tarmsyndrom). Flera syndrom, ex. barn med Angelmans 
syndrom, Williams syndrom, Morbus Down har ofta ätsvårigheter och/eller ointresse att 
äta. Vissa barn har varit mycket för tidigt födda och/eller haft en besvärlig 
nyföddhetsperiod med kvarstående ätproblem. 
När barnet kommer till utrednings- och träningsperiod beskrivs svårigheterna på olika sätt i 
remissen: Uppfödningssvårigheter, failure to thrive (ungefär svårighet att tillgodogöra sig 
näring), dysfagi (egentligen sväljningssvårigheter), ätstörning, omogen ätmotorik, 
förstoppning, matvägran, kräkningar etc. (Det saknas en enhetlig terminologi när 
”ätsvårigheter” ska beskrivas, man tar istället fasta på olika yttringar av problemet). 
 
Motorik 
Barnets ätsvårigheter kan ha funnits med ända sedan födelsen, eller uppmärksammas 
senare, vid 4-6 veckor, när barnet normalt ökar sitt födointag med nästan det dubbla, eller 
när barnet ska börja äta pureér och grövre mat. Barnets ätmotorik har av olika anledningar 
inte utvecklats så att den klarar av de nya kraven på ökade mängder och ändrad 
konsistens. 
För ett barn med CP-skada som grunddiagnos, ser vi att barnets avvikande och/eller 
omogna ätmotorik (ofta tillsammans med bristande bålstabilitet och huvudkontroll) medför 
svårighet att behålla och transportera maten i munnen samt svälja den på ett säkert sätt. 
Långa måltider leder i sin tur till att barnet inte orkar äta sig mätt (eller mataren att ge all 
mat) med dålig viktökning och längdtillväxt som följd. Ett barn som kräks mycket får 
ständiga näringsförluster. För lite vätskeintag kan ge förstoppning och därmed dålig aptit 
o.s.v. 
Det är troligt att många funktionshindrade barn och ungdomar, som beskrivs som 
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svårmatade, har en ät-ovilja/matvägran ”gömd” i sitt motoriska handikapp. Barnet har, 
kanske i åratal, upplevt matandet och måltiderna obehagliga, ångestskapande och 
tröttande.  Barnets försök att protestera eller ”krångla” ha av omgivningen tolkats som 
yttringar av det motoriska handikappet. 
 
Sensorik 
Om motoriken är en yttre manifestation, det vi ser att barnet gör, motsvarar sensoriken den 
inre upplevelsen hos barnet med lukt, smak, känsel (taktil), djupkänsel för rörelser i leder 
och muskler (proprioception, syn, hörsel och balans (vestibulär). Motorik och sensorik 
finns tillsammans som två sidor av samma mynt. 
När ätmotoriken mognar/utvecklas medverkar sensoriken för att fortlöpande justera den 
motoriska precisionen allt enligt det medfödda ”basprogrammet” för ätande. Sensorik   
och motorik samverkar på ett mycket intrikat sätt när barnet utvecklar olika förmågor. 
 
Taktil överkänslighet 
Om barnens sinnesupplevelser är avvikande får de svårt att särskilja (diskriminera) sina 
intryck eller samordna (integrera) dem. Barnen som är taktilt överkänsliga på och inne i 
munnen skyr all mat som innehåller bitar; de spottar ut bitarna eller kväljer på dem (taktilt 
försvar). När deras första impuls är att göra sig av med den grova maten, ”hinner” de inte 
särskilja vilken ätmotorik de i stället skulle kunna använda, nämligen att tugga bitarna. 
I behandlingen måste man utgå från konsistenser som barnet accepterar och samtidigt 
och samtidigt försöka öka toleransen för beröring mot och in i munnen; ast tryck eller 
vibration med den vuxnes händer mot kinder, mun: bita hårt i sådant som inte är mat (ex. 
bitring), vibration med vibrator eller eltandborste, stark smak, kall mat, kolsyrad dryck etc. 
Barn, som till synes är underkänsliga (proppar in mat i munnen, biter av stora bitar, sväljer 
delvis otuggad mat etc) kan i grunden ha samma diskriminationsproblem. ”Hård mat” eller 
mycket mat förefaller ge barnen mer information om vad de har i munnen. Dessa barn 
hatar kräm och gröt men älskar gurka och hårt bröd! 
Matsituationen erbjuder många sinnesupplevelser med smak, lukt, känsel, kyla/värme, 
syn- och hörselintryck. I behandlingen är det viktigt att först söka sig fram till varje barns 
unika preferenser för att sedan på sikt erbjuda dem mer upplevelser från maten som de så 
småningom lär sig tolka och klara av. 
 
Beteende. Hur reagerar barnet? 
Det händer att barnet som matvägrar upplever matsituationen så intensivt obehaglig att 
det kväljer eller till och med kräks när det drar ihop sig till måltid. Barnet kan också 
”behålla” kräkningsbenägenheten så att den lätt provoceras av gråt eller hosta. Även när 
man tror att det är psykologiska orsaker bakom barnets reaktioner är det viktigt att först 
utesluta att det rör sig om någon kroppslig sjukdom, förträngning i svalg/matstrupe eller 
neurologisk dysfunktion i passagen mun – svalg – matstrupe etc. 
 
Det är normalt att barn reagerar på något sätt när de ska börja lämna mjölk och välling och 
pröva puréer och mos. Barnet kan kvälja eftersom det är en ovan känsla för det att grövre 
matkonsistenser passerar svalget. Barnet måste undertrycka impulsen att kvälja/kräkas; 
kräkreflexen utlöses i svalget litet längre ner än ”platsen” för sväljreflexen och barnet 
måste alltså lära sig att skilja mellan de två impulserna. Varje ny konsistens ställer nya 
krav på barnets förmågor. Om barnet, av olika skäl känner sig osäkert, kan det reagera 
med oro och ”ätkrångel”. En del barn är känsligare än andra och ätkrånglet kan accelerera 
till matvägran.  
Vi har sett olika reaktioner hos barn som matvägrar: Barnet som kväljer när skeden med 



 12 

puré lyfts ur burken, när maten läggs upp på tallriken eller haklappen plockas fram. Barnet 
reagerar med att mentalt stänga av mat och måltid, från glatt lekande till tyst inåtvändhet. 
Barnet som gnager på leksaker och tomma skedar men ser på långt håll när det finns mat 
på den o.s.v. flickan som tvångsmatats i flera år, fick magsond och kväljde när hon såg sin 
sondvälling fastän den aldrig gavs i munnen; vällingen aktiverade troligen obehagliga 
kroppsliga minnen. Exemplen och beskrivningarna är lika många som barnen och alla 
barn har sina egna skäl att reagera som de gör. 
 
Att tolka sina sinnesintryck 
Men hur ska vi förstå barnet som inte vill äta trots att vi ser att det har goda motoriska 
förutsättningar för det? Ett sådant barn kanske kan äta själv med sked eller stoppa bitar i 
munnen och tugga. Det dricker ur glas, sväljer inte fel eller hostar. Men barnet väljer oftast 
att samla de tuggade bitarna på munbotten eller i kinderna och hålla maten där länge. 
Kanske det också försöker hålla drycken kvar i munnen. Barnet kan behöva en god stund 
och mycket uppmuntran för att svälja undan men oftast slutar det med att man ber barnet 
spotta ut alltsammans. Ett annat barn, som ofta demonstrerar matvägran under måltiden, 
äter plötsligt en stor portion glass och tårta på ett kalas eller då någon avlägsen släkting 
matar det. Eller barnet fattar tycke för en viss maträtt, äter riktigt mycket och omgivningen 
hoppas....., men så nästa dag vill barnet inte alls ha den maten. Det finns många exempel 
på oberäkneligheten och (till synes) nyckfullheten hos ett barn som matvägrar. 
 
Under spädbarnstiden uppfattar alla barn världen som fragmenterad med ett intryck här 
och ett där. Efterhand börjar barnet känna igen återkommande sinnesintryck och 
upplevelser i omvärlden: mammans röst och hanterande, hungerkänslan och mättnaden 
hos sig själv. Omvärlden blir långsamt begriplig och alltmer förutsägbar för barnet: när 
mamman vispar i kastrullen och tar fram vällingflaskan då känner barnet hur hungrigt det 
är samtidigt som barnet vet att den där känslan i magen kommer att leda till att mamma 
börjar ordna i köket.  
När barnet börjar kunna överföra erfarenheter från de välbekanta situationerna till 
situationer som är delvis annorlunda, säger man att barnet börjar kunna generalisera: man 
kan äta i olika miljöer, sitta på olika stolar, bli matad med olika skedar och äta olika slags 
mat. 
 
Maten och ätandet engagerar alla våra sinnen. Det är mycket som barnet ska lära sig att 
tolka, känna igen och reagera på motoriskt, sensoriskt och med syn, smak och lukt när det 
mognar i sin ätmotorik och lär sig hantera olika maträtter. Men om barnet av någon 
anledning har svårt att tolka sina sinnesintryck, komma ihåg dem och jämföra intrycken 
med varandra, får barnet svårt att skaffa sig trygga rutiner i matsituationen. När 
uppfattningen om hur det ätbara kan se ut är bristfällig, vet inte barnet hur det ska göra 
eller vågar inte pröva på något som tycks okänt: barnet kan tugga gurka men vågar inte 
pröva/känner inte igen sin förmåga i förhållande till kex och potatis. Då väljer barnet mat 
som är bekant, ser ut på samma sätt, smakar likadant eller har samma konsistens. 
Men så händer det att barnet plötsligt verkar ha tillgång till hela sn ätmotoriska förmåga, 
som om barnets alla erfarenheter och sinnesintryck harmonierar med varandra och det blir 
alldeles naturligt för barnet att äta just då. Varken barnet eller föräldrarna vet hur det gick 
till och barnet kan bli överraskat och nästanskrämt av sin plötsliga färdighet; det känner ju 
inte igen sig ”i sig själv” och kanske varken vill eller vågar pröva igen.  
Slutligen, att inte äta kan också bli ett effektivt maktmedel, som barnet medvetet eller 
omedvetet utnyttjar. Barnet skaffar sig ett handlingsutrymme, en sfär där det kan pröva sin 
vilja och testa var gränserna går. 
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Sondmatning 
Barn som är mycket för tidigt födda eller alltför sjuka för att klara av att äta själva får mat 
via sond. Hos mycket små barn, läggs den först via munnen, sedan via näsan. Barn 
reagerar olika på nässond, en del verkar kvälja på den vid sväljning (då sonden rör sig lite 
i förhållande till slemhinnorna i svalget), andra reagerar inte alls. Största obehaget för  
många barn är när sonden ska ”sättas” d.v.s. föras in genom ena näsborren och bakåt, ner 
i svalget och vidare genom matstrupen till magsäcken. Det är ångestskapande eftersom 
en vuxen måste hålla fast barnet. När plåstret, som fixerar sonden mot kinden, måste 
bytas, upplevs det som obehagligt och kanske smärtsamt. Därför blir många sondade barn 
försiktiga och t.o.m. rädda om sitt ansikte och skyr allt som närmar sig det.  
 
Det händer att barn får sond därför att de inte äter, d.v.s. barnet har inga primära 
ätsvårigheter. Sonden blir då ett alternativ till tvångsmatning. Det är troligt att många barn 
som får sond idag, tvångsmatades igår; en del av barnen lärde sig säkert att äta, andra for 
mycket illa under lång tid. Tvångsmatning är självklart inget alternativ för barn som inte 
äter men det är viktigt, när sondmatning väljs som det ”mindre onda” alternativet, att 
barnet kompenseras för bortfallet av känselupplevelser i munnen. 
 
Om man tror att barnets ätsvårigheter kommer att bli bestående, ersätts nässonden efter 
en tid med en gastrostomi (rutinerna för hur och när detta sker är olika vid olika sjukhus). 
Men inte heller en magsond är komplikationsfri. Små barn eller barn med neurologiska 
sjukdomar kan få ökade kräkningar eller uppstötningar (reflux), såret på magen kan vätska 
eller få fula kanter innan det läkt ordentligt. Barnet tycker inte om att ligga på mage etc.  
Om barnet har svårt att ta upp tillräckligt med näring via tarmen, kompletteras eller ersätts 
barnets näringsupptag via blodbanorna med så kallad parenteral nutrition eller total 
parenteral nutrition (TPN). Med tät näringstillförsel upplever barnet troligen inte 
hungerkänslor vilka skulle kunna kopplas till måltidsätande och mättnad. 
Om föräldrarna och barnet upplevt långa och krävande måltider innan barnet får sin 
magsond, kan det vara svårt att upprätthålla ätandet via munnen. Ju mindre barnet 
använder sin mun till att äta desto svårare kan det bli att mata barnet. Vi har sett tydliga 
samband mellan minskat ätande och tilltagande taktil överkänslighet i och kring munnen. 
Därför är det viktigt att ”hålla igång” barnets mun med massage, vibration och annan 
stimulering som barnet tycker om. Om barnet kan äta litet via munnen är det viktigt att 
barnet på alla sätt kompenseras för sina ätmotoriska eller sensoriska problem så att det 
blir en behaglig matsituation också när barnet äter sina ”favoriter”, annars kommer barnet 
inte vilja ha dem heller.  
 
Vad är aptit? 
Det är inte ovanligt att man, på sjukhus eller att föräldrar får rådet, prövar att under en kort 
tid, ”svälta” barnet. Tanken är att ökad hunger ska påverka aptiten så att barnet äter mer. 
Men, ofta reagerar barnet tvärtom: det äter mindre! För barnet som matvägrar, förefaller 
inte hunger vara det som primärt fattas barnet, utan lusten till mat. Kanske skulle man 
kunna säga att aptit är den inre, lustfyllda föreställningen om ”hur gott det vore att äta....”. 
Eftersom företeelsen aptit både är något fysiologiskt och psykologiskt påverkas den på 
olika sätt beroende på hur barnet (och vi själva) mår i kropp och själ. En mamma, vars 
barn inte gärna ville äta, uttryckte det så här: ”Hon skulle vara mest nöjd om hon slapp äta 
alls”.  
 
”Kritiska perioder år inlärning” 
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Uttrycket (på engelska ”critical learning periods”) används för små barn som inte vill äta på 
vanligt sätt med munnen sedan de sondats under en period exempelvis inför en operation. 
När barnet är färdigbehandlat och nässonden dras matvägrar barnet. Man tänker sig att 
barnet gått miste om kritiska perioder att lära sig, alternativt utveckla sina förmågor att äta. 
På så kort tid som tre veckor kan barnet ha utvecklat en överkänslighet i munnen och/eller 
förlorat ätmotoriska förmågor. Hon barn med neurologiska sjukdomar finns det troligen från 
början avvikelser i den sensoriska upplevelsen (perceptionen) vilket förutom en ömsesidig 
påverkan på motoriken, bidrar till att barnet utvecklar en oral överkänslighet. 
 
Föräldrar kan undra ”varför ska vi stryka och massera honom så där kring munnen, år 
även om han tycker om det, kommer han kanske aldrig att kunna äta på riktigt sätt ändå?”. 
Svaret måste bli att lustfyllda upplevelser kring och inne i munnen alltid kommer barnet 
tillgodo; munnen är barnets kungsväg till att få erfarenheter, att förstå världen. Att barnet 
nu njuter av beröring i ansikte, kring och inne i munnen är en förutsättning inte bara för att 
det ska utvecklas oralmotoriskt utan också för munhygien, att vilja undersöka olika 
material och leksaker etc. Omvänt gäller förstås att man inte kan bedömma ett barns 
ätmotoriska mognad, då barnet kan, om det inte vill äta. 
 
9. Teamets arbetsmodell 
Under senare år har det blivit vanligare att nutriera barnet via magsond om det haft stora 
stora uppfödningssvårigheter under längre tid och många av de barn som remitteras till 
Folke Bernadottehemmet för behandling av matvägran får sitt energibehov tillgodosett på 
det sättet. I remissen uttrycks önskemål om att teamet ska hitta vägar att locka barnet att 
äta mer mat via munnen, ”ätträning” eller som vi valt att kalla det ”ätstimulering” 
När barnet kommer med sina föräldrar, möter de ett helt team med sjukgymnast, 
arbetsterapeut, logoped, psykolog, dietist, undersköterska samt läkare. Vi har valt att 
behålla vår arbetsmodell, utarbetad för barn med ätsvårigheter/funktionshinder även när vi 
träffar barn med huvudfrågeställningen ”matvägran”. Med olika yrkesögon ser vi på 
barnets förmågor viktiga för ätande, nutrition och samspel i matsituationen. Teamet 
funderar sedan vidare över hur hinder ska kunna överbryggas och brister kunna 
kompenseras. 
 
Teammedlemmarnas arbetsuppgifter kan kort beskrivas: 
Sjukgymnast bedömer bl.a. grovmotorik, motorisk utvecklingsnivå, om sittställningen 
behöver förändras eller kompenseras med hjälpmedel. 
Arbetsterapeuten bedömer barnets sensoriska reaktioner och dess förmåga att bearbeta 
intryck, barnets intresse och uthållighet i olika aktiviteter. 
Logoped bedömer oralmotorik och oralsensorik, bedömer ätmotorisk mognad och vilka 
förutsättningar som finns för förbättrad funktion samt föreslår lämplig konsistens på 
mat/dryck och matningsteknik/hur maten bör ges. 
Psykologen har enskilda samtal med föräldrarna och är ibland med vid måltider. De 
medverkar till att inventera vilka personer, på barnets hemort, som kan bli ett stödjande 
”ät-nätverk” för familjen. 
Dietisten tillhandahåller matdagbok (där föräldrarna uppgivit vad barnet ätit under fyra 
dagar hemma), samtalar med föräldrarna och ger råd om barnets energi- och 
näringsbehov med utgångspunkt från matdagboken och nuvarande längd och vikt samt 
föreslår lämplig måltidsordning. 
Läkaren bedömer och utreder medicinska problem som kan ha betydelse för barnets 
uppfödning. 
Avdelningspersonalen ”servar” barn och föräldrar, ansvarar för att barnet får rätt bestick, 
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konsistens på maten, eventuellt kosttillskott etc. 
 
Innan barnet anländer har teamet läst de journalhandlingar som skickats av remitterande 
läkare, vi har kunnat be om ytterligare information, testresultat etc  eller föreslagit att vissa    
kompletterande undersökningar görs på hemmaplan först. Ibland har vi tittat tillsammans 
på en videofilm inspelad i barnets hemmiljö. Den som är samordnare för barnets period 
har tagit kontakt med föräldrarna och motsvarande samordnare på hemhabiliteringen. 
Barnets utredningsperiod är kantad av teamets egna planerade möten och spontant 
uppkomna samtal kring barnets svårigheter. Uppgifter ges till varandra att fundera vidare 
över till nästa behandlingstillfälle. Kanske gör barnet något som uppmärksammats av 
någon annan i teamet, vilket plötsligt leder till en viktig insikt hos den tredje. Denna 
dynamik i arbetet blir följden när många ögon ser barnet i många olika situationer och inte 
bara i den egna behandlingen. 
 
Video 
Sedan matare och barn ätit en måltid ensamma, för att på egen hand bekanta sig med den 
nya miljön, videofilmas barnet när det äter. Föräldrarna har instruerats att bjuda barnet den 
typ av mat, på tallrik med bestick etc, som man brukar använda hemma. Utifrån filmen kan 
teamet sedan diskutera med varandra vilka insatser man tycker sig se att barnet behöver 
och i vilken ordning de bör introduceras. 
Delar av teamet tittar också tillsammans med föräldrarna på videon med syftet att hitta 
basen d.v.s. lägga märke till och beskriva det som barnet tycker om och ofta gör i 
matsituationen. När basen definierats är det lättare att skilja ut det som barnet upplever 
som negativt och som kan tolkas som olika uttryck för vägran. 
När föräldern ser sig själv på video och känner igen sina egna och barnets reaktioner kan 
det vara smärtsamt och hoppingivande. Föräldern ser ju att barnet värjer sig just så 
mycket, är just så lite intresserat som man själv upplever situationen när man sitter där. 
Men barnet och föräldern gör alltid något positivt, det finns också med i måltidssituationen 
och kan upptäckas när man ser tillsammans på videon. ”Hur mycket gott arbete man 
faktiskt utför” som Anna uttryckte det. 
Basen blir en startnivå till vilken barnet får hjälp att på sikt foga fler och fler positiva 
upplevelser och förmågor som har med mat och ätande att göra. 
Barnet videofilmas också i slutet av perioden, och vid behov dessemellan, för att 
dokumentera utveckling och eventuella framsteg. 
 
Det är viktigt, när video används tillsammans med föräldern som del av behandlingen, att 
föräldern alltid får praktiska råd, ”tekniskt” eller vad gäller förhållningssätt, för de 
svårigheter som man tillsammans pratar om att barnet har. Anna igen: ”Aldrig bli lämnad 
ensam i det man ser att ens barn har svårt med; som förälder behöver man hjälp att 
komma ur gamla mönster annars blir allt en ständig påminnelse om det som inte fungerar”. 
 
Måltiden 
Barnet följer, oftast, måltidsordningen med tre huvudmål och två-tre mellanmål om dagen. 
Föräldrarna sitter med sitt barn eller äter tillsammans med det i ett eget rum (”lilla 
matsalen”) för att båda parter så ostört som möjligt ska kunna ägna sig åt varandra. 
Föräldrarna görs fortlöpande uppmärksamma på barnets reaktioner ”när du gör så där, 
märker du att han gör så då?” Det är viktigt att ha ett öppet samarbete med föräldrarnaa 
så långt det är möjligt ”så här skulle du kunna göra, vad tror du om det?” Föräldern 
vägleds att väcka sitt barns nyfikenhet för maten och våga närma sig den i sin egen takt. 
Barnet har tillgång till sin portion under 5-10 minuter, sedan får barnet sin sondnäring i 
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direkt anslutning till ätstimuleringen. 
 
Under utredningsperioden växer det hos teamet, föräldrarna och barnet nästan alltid fram 
en ny insikt: i teamet i förhållande till den egna och andras yrkesroll, hos föräldrarna när de 
hittar ett mönster och ibland en delvis ny bild av sitt barn, hos barnet när det märker att 
omgivningen ändrat sitt förhållningssätt till dess matvägran. Det som händer under 
utredningen kan sammanfattas så här: 
Föräldrarnas förståelse av sitt barn ökar, motsägelsefulla beteenden blir begripliga, dagen 
och måltiderna får struktur, de får hopp och ser vägar mot förändring. 
Barnets misstänksamhet, oro och kontrollbehov minskar, ofta öppnar det sig för annat 
samspel och lek när det inte ”stänger av” matsituationen lika mycket. 
Teamet får en samlad bild av barnets förmågor, vad som kan utgöra hinder för dem och 
hur förmågorna kan utvecklas ytterligare, man får förståelse för föräldrarnas svårigheter 
och reaktioner samt hur samspelet mellan barn och föräldrar kan utvecklas. 
 
10. Att ”ät-stimulera” 
Barnet som inte vill äta behöver en lugn, van, återkommande struktur för måltiden, en ram 
inom vilken den vuxne förmedlar trygghet och mod till barnet att i sin egen takt våga närma 
sig maten. På det sätt själva måltiden äger rum bildar en yttreram; den inre ramen utgörs 
av den vuxne själv som har initiativet, som leder och stötar barnet att utvecklas i sitt 
ätande. 
 
Den yttre ramen 
Barnet ska ha en bestämd plats i de miljöer de äter (hemma, på dagis/i skolan, på korttids 
etc.). Barnet ska ha en bra stol så att det sitter bekvämt vid bordet med god uppsikt över 
vad som finns på det. Mataren/den vuxne sitter mitt emot barnet om bordet är tillräckligt 
smalt att man når varandra; annars så sitter den vuxne ”över hörn”, då får man också bra 
ögonkontakt och närhet. Barnet ska sitta med ryggen mot fönster eller annan ljuskälla så 
att inte den vuxne eller maten hamnar i motljus, det är ju den som ska belysas. 
Rummet ska förstås vara så lugnt som möjligt för att inte i onödan splittra barnets 
uppmärksamhet. På dagis eller i skolan kan barnet gärna bilda en egen grupp tillsammans 
med 1-3 (lugna!) barn och äta avskilt från de övriga. Hemma äter alla tillsammans så långt 
det är möjligt; det är viktigt att barnet får uppleva den sociala samvaron under måltiden på 
samma sätt som den övriga familjen gör. 
Den vuxne visar tydligt med kroppshållning och ord när måltiden börjar ”nu är det mat, här 
finns din mat” och när den slutar ”nu är vi färdiga, tack för maten”. 
Att ge rumsliga och tidsmässiga gränser för måltiden ger barnet trygghet i det att barnet lär 
sig ”det är nu och här som maten finns”. 
Barnet har tillgång till portion under 5-10 minuter, sedan får barnet sin näring i sonden, 
vällingflaska, ammas etc, det vill säga ges den mat som, än så länge, tillgodoser dess 
näringsbehov. Måltiden består av två delar: ätstimulering och sondnäring eller dylikt. 
 
Den inre ramen 
När vi vuxna småpratar med barn, ställer vi ofta frågor. Översatta till matsituationen kan de 
vara ”Vill du ha lite mat?”, ”Tror du det smakar gott?”, ”Ska du ta skeden?”. Eller barnet får 
uppmaningar ”Ta mat på skeden!”, ”Du måste smaka lite”, ”Svälj det du har i munnen”. 
Men både frågor och uppmaningar brukar leda till tvärstopp! Vad gör vi om barnet svarar 
”Nej!” när vi frågar ”Vill du smaka lite till?”. Uppmaningarna i sin tur brukar barnet som 
matvägrar inte bry sig om alls. 
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Den vuxne måste i stället uppbåda all sin fantasi att tala om maten och vad man själv, och 
barnet gör med den. Om barnets intresse för det som finns på tallriken avtar, kan man 
övergå till att hälla upp mjölken och prata om den för att sedan återkomma till maten, titta, 
visa, smaka själv etc. det är i första hand barnets intresse för det ätbara som den vuxne 
vill locka fram; vad barnet så småningom väljer att göra med det, visar sig omsider. Alltså: 
fokus på maten och vad man kan göra med den – inte vad man vill att barnet ska göra! 
 
Äta/matas 
Som ett sätt att locka barnet att närma sig maten och börja äta på ett kravlöst sätt, händer 
det att föräldrar eller andra försöker lära barnet att leka och kladda med maten. Många 
barn som matvägrar är överkänsliga i sina händer och kladd är inget för dem. Eller leken 
med maten tar över och barnet äter inte mer för det, kladdet blir i stället en avledning från 
själva ätandet. Därför kan det för barn som matvägrar vara viktigt att i behandling 
tydliggöra mat-situationen, så att barnet förstår att maten är något man äter; leker gör man 
med andra saker. 
Lägg upp maten i små klickar på tallriken, portionen känns annars övermäktig; bättre då 
att fylla på när barnet ätit upp det första. 
Konsistens, smak och temperatur på maten /drycken ska vara sådan som barnet klarar av 
och tycker om. Man måste alltid börja bjuda barnet sådant som det känner sig tryggt med, 
sedan succesivt utöka smak- och konsistensrepertoaren. 
 
Barnet måste alltid göras uppmärksamt på när den vuxne bjuder maten ”Titta här får du 
se, mmmm, det ser gott ut”. Barnet ska visa tydligt när det vill ha, genom att se på maten, 
luta sig fram lite (observera! skeden/fingret ska alltid stanna en bit framför barnets mun) 
och öppna munnen för att ta emot ”ja, du vill smaka, mmmm, det smakar gott”. Det händer 
att barnet plötsligt ångrar sig i sin rörelse på väg mor skeden och väjer undan. Då måste 
mataren vara beredd att hejda sig och inte fullfölja matningen just då, utan syssla lite till 
med maten, kommentera och bjuda barnet efter en stund igen. Barnet ska aldrig 
överraskas av att skeden plötsligt slinker in i munnen! Barnet ska alltid på något sätt visa 
att det är berett att ta tuggan! 
Matningstempot måste anpassas noga till barnets förmåga: Inte för långsamt så att barnet 
glimtvisa intresse hinner slockna och inte för snabbt sp att barnet inte hinner anpassa sig 
mentalt/oralmotoriskt. Det handlar om timing – att vara i fas med varandra! 
Anna talade om känslan när hon behärskade situationen, tolkade Oskar rätt och kunde 
handla därefter, som att det var ett ”flyt” i måltiden. 
 
Den vuxne måste, samtidigt som man låter barnet bestämma om och när det äter något, 
hålla kvar sina tankar och önskningar om vad som är bra för barnet. Den vuxne måste 
försöka förmedla tilltro till barnets förmåga (tänka: du kan, du klarar det) och att man kan 
hjälpas åt ”Jag hjälper dig, det går fint!” 
Barnet som kan smaka och äta själv ska inte matas (om det inte ber om det förstås); 
barnet som äter själv kan ju bestämma helt och hållet när och hur det vågar närma sig 
maten. När barnet äter själv, tänker man sig att den motoriska aktiviteten dämpar 
eventuella överkänslighetsreaktioner. 
 
Uppmuntran 
När barnet gör nya saker med maten, som att ta emot hela skeden full, bita av kex, våga 
svälja det det har i munnen etc, kan den vuxne gärna kommentera ”oj, nu tog du en stor 
tugga, vad duktig du är”, ”titta, nu fick du en bit kex på tungan”, ”titta, nu svalde du, så bra 
du kan!” Många barn behöver få det utpekat för sig att de gör något nytt, att de klarade av 
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det och att de är något som den vuxne tyckte var bra. Genom att tydligt verbalisera det 
man ser att barnet gör, förstärker den vuxne stödet till barnet, ett stöd som det behöver för 
att våga fortsätta göra det som barnet upplever så svårt. 
 
Den vuxne hjälper barnet att lyckas. Om barnet biter av för stor bit, som det skulle kunna 
kvälja på, eller stoppar in för mycket mat i munnen på en gång, måste den vuxne rycka in. 
”Så, det här är lagom för din mun, den här biten passar dig”.   
 
Det är viktigt att mataren visar respekt för allt som barnet gör, då blir barnet rätt tolkat i den 
känsla det har ”Det här tyckte du var gott”, ”Just nu vill du inte ha mer”. 
Den vuxne hjälper barnet att avsluta måltiden efter 5-10 minuter eller tidigare om barnets 
intresse börjar avta. Det är viktigt att ätstimuleringen avslutas innan barnet ledsnar eller blir 
irriterat. Markera avslutningen med exempelvis frasen ”Nu tar jag/nu får du sista tuggan”, 
”Tack för maten!” 
 
Tålamod 
Det ställs oerhörda krav på den vuxna, som under måltid efter måltid ska ha tålamodet att 
bjuda sitt barn mat när barnet visar inget, eller kanske ännu värre, varierande intresse för 
att ta emot den. Då gäller det att varken ge upp när det känns motigt eller vara för 
enträgen och fortsätta fastän barnet har tröttnat för länge sedan. Som förälder kan man 
ställa in sig på att ”det här kommer att ta tid”. Svårare är det om ätintresset dalar igen efter 
en positiv period, då känns bakslaget dubbelt så hårt! Sådana svackor att svåra att 
uthärda; det viktiga blir att påminna sig själv om det som barnet faktiskt klarade och att 
barnet någonstans har den förmågan kvar. 
Det är en balansakt att anpassa sina förväntningar till barnets förmåga  och intresse för 
tillfället och samtidigt vara öppen för de, ibland oväntade utvecklingssteg som barnet tar. 
 
Det tar ofta lång tid innan barnet äter några mängder, att dt blir kvantiteter. Dessförinnan 
måste det bli en annan kvalitet i måltiden. Den vuxne måste utrusta sig med mycket 
tålamod eftersom det under, ofta lång tid, rör sig om små portioner som barnet tar emot. 
En del barn stannar på nivån ”smakportioner”.  
Den vuxne vet sällan i förväg på vilket sätt barnet kommer att börja närma sig maten, eller 
när det sker. Den vuxne måste bara (!) försöka förmedla mod och nyfikenhet till barnet att 
våga.  
 
11. Förälder – barn – behandlare 
Vilket stöd och vilken hjälp kan föräldrar till barn som har svårt att äta, behöva få av sitt 
habiliteringsteam eller andra behandlare som familjen kommer i kontakt med? I det 
följande vill jag fundera kring detta dels utifrån våra erfarenheter i Matlaget, dels återge 
tankegångar från Anna.  
 
Psykologisk stöd 
När Oskar var ca 10 månader tog Anna kontakt med en fristående spädbarnsverksamhet, 
som var under uppbyggnad i Stockholm. Dit kunde föräldrar till små barn med olika 
funktionshinder komma tillsammans med sina barn och samtidigt träffa en psykolog. Under 
en tid gick Anna dit en till två gånger i veckan på bokade besök. När hon var där kunde 
hon amma, vila eller leka med Oskar, prata och gråta, ”det blev ett ställe att hämta kraft; 
det fanns någon som såg både Oskars och mina behov”. 
Anna kände att hon fick hjälp med att hitta ett förhållningssätt till Oskars oro och irritabilitet 
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som fanns i alla situationer, inte bara när han skulle äta. För Anna var det en lättnad att 
höra någon uttryckligen säga det hon redan visste:”Det är mycket svårare att mata ditt 
barn än andra barn. Jag ser att han har särskilda svårigheter”. Anna blev bekräftad i sin 
mammaroll ”det var inte mig det var fel på, jag var ingen dålig mamma trots att Oskar så 
ofta var irriterad och olycklig”. 
 
Praktisk hjälp 
Det är inte ovanligt att barnet, om det haft svårt att äta från början, fortfarande har nässond 
när det kommer hem från BB. Om man på sjukhuset bedömt att barnet kan äta d.v.s suga, 
transportera och svälja mjölken på ett säkert sätt, blir det en tuff uppgift för mamman att 
fortsätta måltidsordningen som innebär både amning/nappflaska samt sondmatning Då 
behöver hon och familjen få hjälp av en professionell omgivning för att underlätta för 
barnet att ta emot de små mängderna mjölk det accepterar genom att det hålls i en bra 
ätposition, att rätt äthjälpmedel används, att barnet matas i anpassat tempo etc. 
föräldrarna kan också behöva lära sig att stimulera barnet kring och inne i munnen för att 
det inte ska utveckla överkänslighet för beröring/matning.  
 
”Till den svåra situationen, som det innebär att leva med Oskar, kom att han också 
behövde mycket träning, då kändes det tungt”. När Anna åkte med Oskar till 
behandlingarna, som han så så väl behövde, blev han ofta ännu mer orolig, hade kanske 
somnat till i bilen eller vaknade och skrek. ”Att lugna ett upprört barn när experter ser på, 
det blev ännu mer stressande – man känner sig så värdelös!” Skulle Anna sedan mata 
Oskar, ”göra det sonm var svårast av allt” så blev det nästan övermäktigt. 
An lade märke till hur andra personer handskades med Oskar när han var ledsen. De 
småpratade och nynnade som småbarnsföräldrar gör, men själv hade hon svårt att 
praktisera det i det kaos som vardagen utgjorde. ”Ibland kunde en behandlare trösta 
honom men jag visste inte hur de gjorde, hur det gick till.” Nu vet hon att behandlarna var 
utsövda, de hade en behandlingsstund, de hade inte allt över sig hela tiden som hon själv. 
Så här i efterhand vet Anna som hon helst hade velat slippa träningsansvaret den första 
tiden,  tt hon önskade att sjukgymnasten skulle ha sagt ”Vi tar hand om det här, vi sköter 
träningen så att du kan ägna dig åt att lära känna Oskar och bara vara mamma åt honom”. 
 
Behandling hur? 
Barn med matvägran har ofta en komplex symtombild. Behandlaren måste alltid söka sig 
fram, pröva, förkasta och hitta nya sätt att förstå barnet och dess reaktioner. Behandlaren 
försöker omfatta hela problemområdet och ”plockar” träningsmoment/förhållningssätt som 
kan vara giltiga för det barnet just då. Behandlaren måste vara den aktiva parten och 
samtidigt alltid vara ”lierad” med föräldern vad gäller det man vill åstadkomma i 
behandlingen. Det är viktigt att förklara och komma överens med föräldrarna om varför 
man föreslår vissa åtgärder ”det är bra om du sitter så här därför att......”, ”det är bra om du 
håller honom på det här viset då kan han......”. 
 
Anna igen: ”Hur går det med matningen? Man svarar ”bra” eftersom man inte vet vad man 
behöver. Att säga att det går dåligt är som att utlämna sig – får man inte något tillbaka då 
blir det det förskräckligt. Allmäntrevlig nivå räcker inte! Oskar hade behövt ett skräddarsytt 
omhändertagande”. 
 
Tillsammans med föräldrarna gör behandlaren fortlöpande avtal: hur många gånger per 
dag föräldern tror sig orka genomföra ”Ätstimuleringen”, hur länge varje gång, 
portionsstorlek, vilken slags mat, vilken konsistens på maten, bestick eller ej etc. Man 
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kommer också överens om vad som är enklast att börja med och vilka ändringar som får 
anstå till längre fram. 
Med stöd av behandlaren, får mataren mod att pröva nya saker eller ta upp gamla ”knep” 
igen. Det blir en slags kedjereaktion där föräldern i sin tur överför trygghet och mod till sitt 
barn att våga närma sig maten, äta mer.  
Med jämna mellanrum funderar behandlaren tillsammans med föräldrarna över hur det 
gått och vad som kan vara lämpligt att fortsätta med. Det är viktigt att båda parter är 
överens om när och hur de olika förslagen kan genomföras så att föräldrarna känner sig 
verkligt delaktiga i åtgärderna för sitt barn 
Behandlaren har alltid ansvaret för de råd som ges. Också vid missförstånd eller när något 
blir fel ”jag var nog inte tillräckligt tydlig, så här menade jag …...”. Det är en fördel om det 
vid varje behandlingstillfälle finns tid att samtala om och analysera det som hände under 
behandlingen eller annat, bara vuxna emellan, utan att barnet är närvarande. 
 
Behandling genast! 
Tyvärr är det alltför vanligt att barnet/familjen lämnas för länge åt sitt öde sedan barnet är 
”färdigbehandlat” på sjukhuset. Helhetstänkande inom sjukvården saknas ofta, man gör en  
”insats” och familjen får klara av resten hemma; familjen kan känna sig både övervakad 
(exempelvis med listan på vilka näringsmängder barnet behöver ha dagligen) och lämnad 
att praktiskt klara av situationen på egen hand. 
”För länge” kan i själva verket vara en ganska kort tid – det går fort att nöta ner en mamma 
och familj när barnet har ätsvårigheter och/eller inte vill äta! 
 
På alla barnkliniker skulle det behövas ett ”ät-team” som genast kan påbörja behandling 
när barnet visar sig ha uppfödningssvårigheter och som i sin tur kan kontakta ett nätverk 
av kunniga personer som kan ta vid på hemmaplan. Detta är önskvärt, för att inte säga 
nödvändigt för att förebygga att barnets ätproblem drar med sig ännu större bekymmer för 
hela familjen! 
 
12. Hur gick det sedan? 
Ja, hur gick det sedan för Oskar? Svaret kan sammanattas så att frågorna blev med tiden 
fler än svaren! 
Kapitel 7 om ”Tredje perioden” slutar beskrivningen av hur Oskar väjde undan sin 
blickkontakt med Anna och med kroppsrörelser visade när han inte ville ta emot maten. 
För övrigt var han ju lugn och glad i matsituationen. De förra reaktionerna kändes igen från 
behandlingens början och tolkades då som ett uttryck som matvägran. Men den senare 
reaktionen, glad och tillitsfull i matsituaionen, hur skulle de reaktionerna kunna tolkas? Hur 
kunde han vara både nöjd och avvärjande på samma gång? 
Under de månader som nu förflutit sedan tredje utredningsperioden har Oskar prövat och 
lagt bakom sig ytterligare några ”ätstilar”: äta från sitt eget finger eller handrygg, föra 
munnen ner i tallriken och sedan mer riktat mot tallrikskanten där Anna föst ihop en liten 
mathög, som Oskar kunde föra läpparna mot, tillåta att Anna med sitt finger petade tillbaka 
maten som låg kvar på läppen in i munnen etc, etc. De gånger Oskar ätit med intresse, har 
han tyckt om maten och faktiskt skaffat sig vissa favoriter med tiden. Men ingen ätstil har 
blivit etablerad och lett sitt större matmängder. Kvaliteten i matsituationen är mycket god, 
allt anpassas till det som Oskar tycker är trevligt men ingen ändring sker vad gäller 
kvantiteten! 
 
Är det därför att han tycker att det är svårt att äta; oralmotoriska svårigheter har han ju; 
eller är det så att det i ”uppfattningen” om sig själv överväger: ”Jag vill äta ibland, men jag 
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vill bara när jag själv vill”. 
Anna har funderat om matsituationen med tiden har kommit att innebära en stunds 
samvaro där man har trevligt ihop med maten som medel, men utan egentlig avsikt, det vill 
säga att mätta hungern. Matsituationen har blivit en form av kommunikationssituation med 
Oskar i vilken han introducerar ”nya ämnen” som den vuxne/mataren tolkar och hjälper 
honom att fullfölja såsom i ett samtal. 
 
Vilka är hindren? 
Har Oskar tappat bort förbindelsen mellan den hungerkänsla han så tydligt visade som 
liten och förmågan att koppla den till tillfredsställelsen att äta med munnen? Är han alltid 
mätt alternativt för litet hungrig? Spelar näringstillförseln via knappen någon roll i detta? 
(Ända sedan Oskar fick sin knapp för snart tre år sedan har han ju försörjts helt via den; 
ätstimuleringen har sällan blivit mer än ”smakportioner”.) Eller utgörs det största hindret av 
en bristande motivation/förmåga att ”göra som man ska”, nämligen äta; att det är så tydligt 
att ”vilje-steget” i riktning mot ätandet, bara kan tas från hans håll? 
Med tanke på tidigare resonemang om det lönlösa i att ”svälta” barnet, kan följande 
åtgärdsförslag  tyckas motsägelsefullt: Ann, Oskars assistent och jag kom överens om att 
under några veckor hoppa över näringen i knappen till mellanmålen och bara ge vatten då 
– skulle detta öka ätintresset vid huvudmålen lunch och middag?       
Vi höll kontakten och assistenten tyckte att Oskar blev mer ivrig vid lunchen och visade 
tydligare att han ville smaka; hemma ingen tydlig skillnad. Efter några veckor återgick man 
den vanliga måltidsordningen. 
 
Att ställa ”diagnos” på Oskars matvägran har blivit allt svårare ju längre tid vi har känt 
varandra! Läsaren kan säkert finna många symptom och flera möjliga orsaker till den. 
För Oskar sjäv är ätstimuleringen viktig och kommer länge att vara det. Hemma har man 
trygga rutiner i matsituationen, likaså på dagis och korttids vilka utgör en nödvändig 
uppbackning för Oskars familj – liksom för alla familjer där det finns barn med särskilda 
behov. Stödet utifrån, ”nätverket”, utgör en kontinuitet om föräldrarnas sviktar. 
 
Anna har under tre år, mer än hälften av Oskars liv, prövat alla de sätt; inklusive mer 
krävande tilltal; att inspirera och locka Oskar till att äta mer – men målet verkar flytta sig 
längre bort hela tiden. Självklart frågar sig Anna varför det är så här, hur länge ska det 
pågå innan/om han äter mer och hur länge hon själv kommer att orka att göra regelbunden 
ät-stimulering. ”Om han åt större mängder skulle det vara roligare att ge och värt all den 
energi det tar att hålla på”. 
Anna tror att det kan komma perioder när hennes ork och entusiasm att genomföra 
ätstimuleringen, rinner ut. Då vet hon att det blir viktigt att stanna upp, sänka 
ambitionsnivån och på så sätt vila för att hämta ny energi. 
 
13. Ordförklaringar 
 
Apgar-poäng – ett system för utvärdering av fysiskt tillstånd hos nyfödda, normalt ska 
barnet ha minst Apgar 8 vid minuters ålder.  
 
Bolusmatning – sondnäring ges som ”måltid” vad gäller mängd och tidsintervall. 
 
Dysfagi – sväljningssvårigheter. 
 
Failure to thrive – ungefär svårighet att tillgodogöra sig näring, att inte öka normalt i vi, 
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”inte blomstra”. 
 
Gastrostomi – operativt gjord öppning på magen för direktförbindelse till magsäcken. 
 
”Knapp” - den avstängbara ventilen/förbindelsen mellan hud och magsäck. 
 
Käkkontroll - mataren håller handen om barnets haka för att stabilisera och öppna/stänga 
käken på ett graderat sätt när barnet tar emot maten och bearbetar/sväljer den. 
 
Käkpress – stor och spänd käköppning. 
 
MRT – förkortning för magnetisk resonanstomografi, ger en anatomisk bild av hjärnan. 
 
Måltidsordning – måltidernas (huvudmål och mellanmål) fördelning under dygnet. 
 
Nissenplastik – (fundoplikation) för att hindra magsyra att stötas upp i matstrupen, läggs 
en del av magsäcken som en tät krage kring övre magmunnen. 
 
Parenteral nutrition – näringstillförsel direkt in i en ven. 
 
PEG - d.v.s. perkutan gastrostomi då stomin läggs direkt tillsammans med s.k. knapp, 
ingreppet görs via fiberoptik. 
 
Perception – att uppfatta en stimulus och ge den mening/innebörd. 
 
Ph-mätning – en sond förs genom näsan ner en bit i matstrupen för att registrera mängd 
och surhetsgrad hos den magsaft som stöts upp från magsäcken. 
 
Proprioception – att uppfatta impulser från kroppens muskler och senor och därmed 
registrera kroppsdelens tillstånd och läge. 
 
Reflux – återflöde av magsäckens innehåll upp i matstrupens nedre del. 
 
Taktil – ytkänsel. 
 
Tungpress – tungan sträcks kraftigt utanför läpparna. 
 
Tungprotrution – tungan rör sig ut ur munnen. 
 
Vestibulär – innerörats organ för jämvikt och kroppens balans. 
 
Witzelfistel – en operativt inlagd ballongförsedd kateter till magsäcken. 
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