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Ernæringsrelaterte 
utfordringer

• Underernæring

• Ernæring og beinhelse

• Overvekt

• Magetarmproblemer



Underernæring

• Moderat underernæring (E 44.0)

• Ett av følgende kriterier:

• Ufrivillig vekttap > 10 % siste 3-6 måneder

• KMI mindre enn 18.5 kg/m2 (> 70 år: KMI < 20)

• KMI mindre enn 20 kg/m2 (> 70 år: KMI < 22) og samtidig 
ufrivillig vekttap mer enn 5 % siste 3-6 måneder

• Alvorlig underernæring (E 43.0)

• Ett av følgende kriterier:

• 15 % ufrivillig vekttap siste halvår eller mer enn 5 % 
ufrivillig vekttap siste måned

• KMI < 16 (> 70 år: KMI < 18.5)

• KMI < 18,5 (> 70 år: KMI < 20) og samtidig ufrivillig vekttap 
> 5 % siste 3 måneder



Nasjonal faglig 
retningslinje 
for underernæring

• Utgitt av helsedirektoratet

• Revideres i disse dager



Tegn og symptomer på tygge- og svelgevansker

Måltidene tar lang tid (> 30 min)

Spiser ikke mat som krever tygging

Matrester i munnen etter måltid

Hosting eller kremting under eller etter måltid

Drikker lite
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Forekomt av tyggevansker ved SMA 2
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(Messina S et al, 2008 Neuromuscul Disord)

Forekomst av svelgevansker ved SMA 2
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Ernæringstrappen

Kilde: Helsedirektoratet



Konsistensnivåer
Tynt flytende

Tyktflytende og kremkonsistens

Finmoset uten klumper/glatt konsistens

Gaffelmost, myke klumper 

Farsekonsistens

Knekkebrød med masse pålegg

Avansert: Brød, kjøtt, rå frukt og grønnsaker 



Spising er mer enn å 
tygge- og svelge

• Handle

• Lage mat

• Dekke bord

• Oppvask

Muskelarbeid



Næringspulver 
og næringsdrikker 

• Næringsdrikker

• Berikning med næringspulver



Behov for PEG?

• Spisingen blir for strevsom

• Tar for lang tid

• Orker ikke

• Vekten går ned uansett tiltak med kosten

• Å spise og/eller drikke innebærer risiko for 
feilsvelging 



Inntak av vitaminer 
og mineraler

• Generelt få kostholdstudier av personer med 
muskelsykdommer

• Vitamin D og kalsium

• Vitamin E

• Folat og vitamin C



Beinhelse

• Lav beintetthet og økt risiko for brudd

• Tilstrekkelig inntak av kalsium og vitamin D er forbundet 
med økt beintetthet

• Brudd i undereks. er forbunet med permanent tap av 
funksjon hos enkelte grupper (Vestergaard P et al 2001, J 
Rehabil Med)



Anbefalt forebyggende ernæringsbehandling 

•Kalsium >18 år: 800 mg/dag

•Vitamin D 18-74 år: 10 µg/dag

>75 år: 20 µg/dag

(Helsedirektoratet 2014, Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet)

Egne anbefalinger for DMD
> 1000 mg/dag kalsium og >15 µg/dag vitamin D

(Davis  et al ., 2015, Nutr Clin Pract)



Vitamin D 

• Usikker på om inntaket er høyt 
nok? 

• Mål nivået av 

25- hydroxyvitamin D

i blodet på senvinteren (mars-
april) 



Kalsium - 3 om dagen



Vitamin C

• Sitrusfrukter

• Paprika

• Jordbær og solbær

• Tomat

• Friske grønne grønnsaker



Folat-mat

• Grønne grønnsaker

• Erter, linser og bønner

• Kornprodukter

• Frukt



Hva er overvekt? 

Kroppsmasseindeks

Normalvektig 18.5-24.9

Overvektig 25.0-29.9

Fedme grad 1 30.0- 34.9

Fedme grad 2 35.0-39.9

Fedme grad 3 40-0 eller mer

Foto:Wikipedia

KMI= Vekt i kg / (høyde x høyde i m)

Eksempel: Person som veier 70 kg og 
er 1.69 m høy

KMI=70: (1.69 x 1.69) = 24.5

Beregning



Konsekvenser

• Kan gi økt risiko for høyt blodtrykk, metabolsk 
syndrom og diabetes (Klimer DD et al 2005, Phys Med 
Rehabil Clin N Am)

• Kan påvirke evnen til forflytning (Hollander SA et al 
2016, ASAIO J)

• Kan påvirke pusten (Seijger CGW et al 2016, Plos one)

• Kan påvirke kroppsbilde og velvære



Økt risiko for 
overvekt

• Redusert fysisk aktivitet 

• Mindre muskelmasse

• Bivirkning av medisiner

• Lavere energiforbruk

Kilde: Helsenorge.no 



Et eksempel: 
Kroppssammensetning 
ved DMD 

Sammenheng mellom muskelmasse i arm og 
ben og total kroppsvekt

(Skalsky AJ, et al., 2009, Muscle & Nerve)



Påvirkning på 
energibehov

• Antatt redusert men stor individuell variasjon

• Ca 20 % redusert hos gutter med gangfunksjon

• Ca 30 % redusert hos de i rullestol 

(Davis J, et al., 2015, Nutr Clin Practice)



Hva betyr det i praksis? Et eksempel



Forebygging –
Vanlig generelle kostråd er

ikke alltid nok, 
noen må ha energiredusert
kosthold for å holde vekten! 



Vektreduksjon

• Vanskelig å øke energiforbruket vesentlig med 
aktivitet

• Skreddersøm

• Et området med stort behov for mer 
systematisk kunnskap

• Noen ganger er det kanskje lurt å ha mål om 
ingen ytterligere vektøkning?



Mat er mer enn 
næringsstoffer! 

• Mange sosiale aktiviteter er 
koplet til mat

• Utfordrende å ikke kunne delta 
på like linje også rundt mat



Mage-tarm problemer

• Forstoppelse

• Refluks



Forstoppelse

• Nok væske

• Størst mulig fysisk aktivitet

• Bruk probiotika

• Regelmessig toalettbesøk

• Forebyggende behandling med bruk av 
avføringsmidler kan være aktuelt 

• Drivende matvarer

• Friske bær, kiwi, sviskesaft, avokado og 
tørket frukt (svisker, aprikos, rosiner og 
fiken)



Refluks

Symptomer

Oppkast og gulping

Smerter i brystet og øvre

del av magen

Tiltak

Medisinsk behandling

Små hyppige måltider

Oppreist stilling etter måltid



Takk for oppmerksomheten!

E-post: mal@frambu.no


