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Sammendrag 
 

Bakgrunn: Fremskritt innen kirurgi og medisinsk behandling har gjort at langt de fleste barn 

som fødes med øsofagusatresi (ØA) i dag, overlever. Men selv om denne 

spiserørsmisdannelsen opereres, og prognosen generelt er god, kan ØA forårsake en rekke 

komplikasjoner. Blant disse er spisevansker, så som svelgeproblemer og plager knyttet til 

gastroøsofagal refluks. Flere internasjonale studier har vist at spiseproblematikk er utbredt i 

de første årene etter ØA-operasjon. Det er også vist tendenser til redusert vekst hos barn med 

ØA. Men få har undersøkt hvordan ØA påvirker kosthold, ernæringsstatus og vekst utover 

tidlig barnealder. Det finnes heller ingen norske oppfølgingsstudier som ser på vekst og 

ernæringsstatus hos denne pasientgruppen.   

 

Formål: Formålet med denne studien var å beskrive vekst og ernæringsstatus hos ungdom 

født med øsofagusatresi. Fokus var hvorvidt ØA-ungdommenes vekst og ernæringsstatus 

skilte seg fra det norske referansematerialet. I tillegg ble det utforsket sammenhenger mellom 

vekstavvik og andre medisinske og ernæringsmessige faktorer.  

 

Deltagere og metode: Utvalget bestod av 32 ungdommer mellom 13 og 20 år som hadde 

blitt operert for ØA i nyfødtalder, enten ved Oslo Universitetssykehus eller St. Olavs 

Hospital. Ungdommenes vekt og høyde ble målt, og veksten ble vurdert med KMI/isoKMI, 

vekt-for-alder og høyde-for-alder ut fra norske vekstkurver. Kostdata ble samlet inn ved 4-

dagers kostregistrering, og inntaket av energi og næringsstoffer ble sammenliknet med norske 

referanseverdier for energiinntak og Helsedirektoratets næringsstoffanbefalinger. 

Ungdommene ble dessuten intervjuet om spisevaner og måltidsrytme, samt at svelgevansker 

ble kartlagt ved hjelp av spørreskjemaet EAT-10. 

 

Resultater: Hele 22 % av deltakerne hadde z-score for høyde-for-alder ≤ -2, hvilket kan 

karakteriseres som stunting. For utvalget samlet sett var gjennomsnittlig z-score for høyde-

for-alder -0,92, noe som er lavere enn forventet gjennomsnittsverdi hos normalpopulasjonen. 

Z-score for høyde var signifikant lavere (-1,14 vs. -0,36, p=0,03) hos deltakere med medfødte 

tilleggslidelser enn hos deltakere uten slike tilleggslidelser. KMI viste tegn til både under- og 

overvekt: 15 % av deltakerne hadde KMI/isoKMI ≤ 18,5 kg/m2 (undervekt), og 19 % hadde 
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KMI/isoKMI ≥ 25 kg/m2 (overvekt). Z-score for vekt-for-alder var ≤ -2 for syv av deltakerne. 

Fem av disse syv deltakerne hadde i tillegg lav høyde-for-alder, og var dermed både stundede 

og undervektige.  

 

Når det gjelder ØA-ungdommenes kosthold, viste analyser av de 23 fullførte 

kostregistreringene at så mange som 74 % hadde et lavere energiinntak enn referanseverdiene 

for friske personer på samme alder. Fem av de syv stuntede deltakerne gjennomførte 

kostregistreringen, og alle disse fem hadde et energiinntak som lå under referanseverdiene. 

Det var dog ingen signifikant forskjell i energiinntaket mellom deltakerne med stunting og 

deltakerne med normal høyde-for-alder. For mikronæringsstoffer var inntaket av  

vitamin D spesielt lavt, og kun én deltaker oppfylte Helsedirektoratets anbefaling om 10 µg 

per dag. Næringstettheten var lavere enn anbefalt for alle andre mikronæringsstoffer enn 

vitamin E, tiamin og riboflavin. 

 

EAT-10 og intervjuet om spisevaner viste at 72 % av ungdommene hadde svelgevansker, og 

at 2 av 3 unngikk spesielle matvarer (oftest kjøtt) på grunn av dette. Median total EAT-10-

score var signifikant høyere (9 vs. 4, p=0,02) hos de stuntede deltakerne enn hos deltakerne 

med normal høyde-for-alder, hvilket indikerer at de stuntede deltakerne opplevde spesielt 

store svelgevansker.   

 

Konklusjon:  Studien viser tegn til lav høydevekst hos ungdommer født med ØA. 

Resultatene for KMI var tvetydige, med forekomst av både under- og overvekt. Deltakerne 

hadde lavt energiinntak sammenliknet med referanseverdiene, og kostholdet var preget av lav 

næringstetthet. Deltakerne som var stuntede hadde flere tilleggslidelser og større grad av 

svelgevansker sammenliknet med deltakere med normal høyde-for-alder. Resultatene antyder 

at redusert vekst kan være relatert til tilleggslidelsene og svelgevanskene. Det lave 

energiinntaket spiller kanskje også en rolle, men det trengs opplysninger om deltakernes 

matinntak i andre perioder av oppveksten for å avgjøre dette. Det er dessuten nødvendig med 

flere deltakere og et annet studiedesign for å utforske disse sammenhengene videre, og for å 

kunne trekke sikre konklusjoner om ØA-pasienters vekst.  
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Ordforklaringer  
 
Adenokarsinom 

 
Form for kreft hvor kreftcellene utgår fra kjertelepitel. Kan oppstå i 
spiserøret som konsekvens av celleforandringer som skyldes sure 
oppstøt over tid. 
 

Anastomoselekkasje Mulig komplikasjon etter operasjon av øsofagusatresi; lekkasje fra 
skjøten mellom spiserørsendene. 
 

Anastomosestriktur Mulig komplikasjon etter operasjon av øsofagusatresi; skjøten mellom 
spiserørsendene blir for trang. 
 

Aspirasjon Væske, mageinnhold eller liknende kommer over i luftveiene. 
 

Barretts øsofagus Tilstand der den normale slimhinnen nederst i spiserøret er erstattet med 
slimhinne som egentlig hører hjemme i tarmen. 
 

Blokking I denne oppgaven viser betegnelsen "blokking" til behandling av 
anastomosestriktur. 
 

CHARGE-syndrom Medfødt tilstand med minst fire av følgende trekk: Coloboma 
(kolobom), Heart defects (hjertemisdannelser), Atresia if the choanae 
(choanalatresi), Retardation of growth and/or development 
(veksthemming/utviklingshemming), Genital and/ord urinary defects  
(underutvikling av kjønnsorganene/urinveiene), Ear anamolies and/or 
deafness (øremisdannelser/hørselstap). 
 

Colon interposisjon Operasjonsmetode ved long gap øsofagusatresi, der en del av tykktarm 
benyttes for å skjøte sammen spiserørsendene. 
 

Dysfagi Vansker med spising og/eller svelging. 
 

Gastrostomi Åpning gjennom huden inn til magesekken, hvorigjennom 
sondeernæring gis. 
 

Gjentakelsesrate Sannsynligheten for å føde flere barn med samme sykdom. 
 

Hemjern Proteinbundet jern som tas spesielt lett opp i kroppen. Finnes bl.a. i rødt 
kjøtt. 
 

Intrathoracal gastrisk 
transposisjon 

Operasjonsmetode ved long gap øsofagusatresi, der man heiser og syr 
magesekken direkte på øvre del av spiserøret. 
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Ionisk jern Også kalt ikke-hemjern. Ioniserbart jern som ikke er bundet til protein.  
Lavere biotilgjengelighet enn hemjern. Finnes i bl.a. korn. 
 

IsoKMI Kjønns- og aldersjusterte grenseverdier for undervekt, overvekt og 
fedme for barn 2-18 år. 
 

Konkordansrate Sannsynligheten for at begge tvillinger i et par har samme sykdom. 
 

Long gap øsofagusatresi Variant av øsofagusatresi hvor avstanden mellom spiserørsendene er 
spesielt lang. 
 

Nissen fundoplikasjon Kirurgisk behandling av gastroøsofagal refluks. 
 

Plateepitelkarsinom Vanligste form for spiserørskreft; kreftcellene utgår fra plateepitel. 
  

Polyhydramnion Unormalt mye fostervann. 
 

Primær anastomose Vanligste operasjonsmetode ved øsofagusatresi; forbindelsen mellom 
luftrøret og spiserøret lukkes, og spiserørsendene skjøtes sammen. 
 

Rakitt Bensykdom hos barn som skyldes uttalt og langvarig mangel på  
vitamin D. 
 

Referanseverdier for 
energiinntak 

Estimert gjennomsnittlig behov for energi hos grupper av friske 
personer. 
 

Refistulering Tilbakevendende forbindelse mellom spiserøret og luftrøret. 
 

Skoliose Skjevheter i ryggsøylen. 
 

Stunting Kronisk underernæring, definert av Verdens Helseorganisasjon som z-
score høyde-for-alder ≤ -2. 
 

Torakotomi Kirurgisk åpning av brystkassen. 
 

Trachea  Luftrøret. 
 

Tracheomalasi Unormalt myke bruskringer i luftrøret. 
 

Trisomi 18 Edwards syndrom; genetisk feil hvor et tredje kromosom 18 eksisterer. 
 

Trisomi 21  Downs syndrom; genetisk feil hvor et tredje kromosom 21 eksisterer. 
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Underernæring Ernæringssituasjon der mangel på energi, protein og/eller andre 
næringsstoffer forårsaker en målbar ugunstig effekt på 
kroppssammensetning og funksjon. 
 

Undervekt Tilstand med for små energilagre i form av fettvev, i alvorlige tilfeller 
også redusert muskelmasse. Kan defineres ved KMI/isoKMI < 18,5 
kg/m2. Hos barn vil dessuten z-score vekt-for-alder ≤ -2 bety undervekt. 
 

VACTERL-assosiasjon Medfødt tilstand med misdannelser i minst to av følgende 
strukturer/organer: Vertebral (ryggrad), Anorectal (endetarm), Cardiac 
(hjerte), Tracheo-Esophageal (luftrør/spiserør), Renal (nyrer), Limb 
(ekstremiteter). 
 

Vekstreferanse En vekstreferanse viser veksten i et representativt utvalg av friske barn 
uten påvist sykdom som kan affisere vekst. Vekstkurvene fra 
Vekststudien i Bergen er eksempel på slike vekstreferanser. 
 

Vekststandard Mens en vekstreferanse viser hvordan en barnebefolkningsgruppe 
faktisk vokser, skal en vekststandard vise hvordan barn bør vokse. En 
vekststandard er utformet på grunnlag av et utvalg barn som er vokst 
opp i samsvar med dokumenterte kriterier for helsemessig gunstig vekst. 
I tillegg til fravær av sykdom vil man ved utforming av en vekststandard 
også ta hensyn til andre faktorer som kan påvirke vekst, for eksempel 
ernæringsforhold og sosioøkonomiske forhold. Et eksempel er WHOs 
vekststandard for barn i alderen 0-5 år.  
 

Wasting Akutt underernæring, definert av Verdens Helseorganisasjon som z-
score vekt-for-høyde ≤ -2. 
 

Øsofagal dysmotilitet Nedsatt peristaltikk i spiserøret. 
 

Øsofagitt Betennelse i spiserøret. 
 

Øsofagus Spiserøret. 
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1 Bakgrunn 
1.1 Øsofagusatresi 
Øsofagusatresi (ØA) betyr medfødt lukket spiserør. ØA kjennetegnes ved at spiserørslumen 

er diskontinuerlig. Istedenfor å munne ut i magesekken, er spiserøret delt i to og munner 

blindt. Dermed kommer ikke mat og spytt ned i magen. Tilstanden er sjelden, med en 

overordnet prevalens på 1 per 2500-4500 levendefødte (1). Forekomsten av ØA har holdt seg 

stabil de siste 20 årene, men varierer noe fra land til land (2). I Europa har man funnet 

regionale forskjeller i prevalens: fra 1,27 tilfeller per 10000 fødsler i Kroatia, til 4,55 tilfeller 

per 10000 fødsler i Tyskland (2). I Norge fødes rundt 15 barn med ØA hvert år (3), hvilket 

tilsvarer 1 per 4000-5000 levendefødte (4).  

 

Flere former for øsofagusatresi finnes. Man skiller vanligvis mellom fem anatomiske 

varianter, type A-F (5). Se figur 1. Vanligst er type C, hvor øvre del av spiserøret ender 

blindt, mens nedre del av spiserøret har en forbindelse, en såkalt fistel (TOF, tracheo-

oesophageal fistula), inn til luftrøret (trachea). Denne varianten ses hos omtrent 85 % av 

pasientene (5). Den andre hovedvarianten er type A, og forekommer i ca. 8 % av tilfellene 

(5). Her ender både øvre og nedre del av spiserøret blindt, uten noen forbindelse inn til 

luftrøret. Type A er også kjent under navnet long gap øsofagusatresi. Med dette menes at 

avstanden mellom øvre og nedre del av spiserøret er svært lang, hvilket gjør det vanskelig å 

føre de to spiserørsendene sammen ved operasjon. 

 

 
Figur 1: Anatomiske varianter av øsofagusatresi. De fem typene av øsofagusatresi, med eller uten 
fistel (6). 
 

Over halvparten av barna har tilleggsmisdannelser. Mest vanlig er misdannelser i hjerte, 

virvelsøyle, skjelett, urin- og kjønnsorganer, og endetarm (7, 8). Av disse er hjertedefekter 

hyppigst (8). Øsofagusatresi kan eventuelt være en del av VACTERL-assosiasjonen eller 

Øsofagus 
	

Trachea 
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CHARGE-syndromet, diagnoser hvor flere av disse misdannelsene forekommer samtidig. 

VACTERL står for Vertebral (ryggrad), Anorectal (endetarm), Cardiac (hjerte), Tracheo-

Esophageal (luftrør/spiserør), Renal (nyrer) og Limb (ekstremiteter), og barnet må ha 

misdannelser i minst to av disse strukturene/organene for at tilstanden skal kalles 

VACTERL-assosiasjon (9). CHARGE er også en forkortelse der hver bokstav representerer 

de vanligst forekommende symptomene i syndromet: Coloboma (kolobom), Heart defects 

(hjertemisdannelser), Atresia of the choanae (choanalatresi), Retardation of growth and/or 

development (veksthemming/utviklingshemming), Genital and/or urinary defects 

(underutvikling av kjønnsorganene/urinveiene), og Ear anomalies and/or deafness 

(øremisdannelser/hørselstap) (10). Andre mulige assosierte anomalier ved ØA er trisomi 18 

(Edwards syndrom) eller 21 (Downs syndrom) (1).  

 

Årsaken til øsofagusatresi er ukjent, men det dreier seg om forstyrrelser i utviklingen av 

spiserøret og luftrøret (11). Dette skjer i 4.-5. svangerskapsuke, når fosterets primitive 

fordøyelseskanal deles i to rør, nemlig øsofagus og trachea. Det er foreslått flere teorier om 

hvordan misdannelsen oppstår, men ingen har foreløpig kunnet forklare hvorfor øsofagus 

mister sin kontinuitet. Muligens kan manglende epitelial-mesenkymal interaksjon være 

medvirkende (5). ØA forekommer sporadisk, og man har ennå ikke kunnet påvise at 

misdannelsen er arvelig. Selv om insidensen er høyere blant tvillinger, er som regel kun én av 

tvillingene rammet. Det er dessuten liten risiko for at foreldre til barn med ØA skal få nye 

barn med sykdommen. Denne lave konkordansraten og gjentakelsesraten taler for at ØA ikke 

er genetisk betinget (12). Når ØA forekommer som en del av en kromosomal defekt (trisomi 

18 eller 21) eller et genetisk syndrom (f.eks. CHARGE-syndromet), vil man derimot kunne 

se opphoping av tilfeller i familier, i tråd med arvemønsteret for den aktuelle tilstanden (13). 

 

Noen barn diagnostiseres mens de ennå er i mors mage. Ultralyd vil da vise manglende eller 

liten magesekk kombinert med polyhydramnion, for mye fostervann (1). Disse tegnene er 

imidlertid uspesifikke, og majoriteten får diagnosen umiddelbart etter fødsel. Barnet kan ikke 

svelge spytt og slim, og dette vil hope seg opp i munn og svelg og gi pusteproblemer. Forsøk 

på mating vil forverre disse symptomene. Diagnosen kan bekreftes ved å føre et tynt plastrør 

ned i spiserøret. Hvis dette stopper ca. 10-15 cm. fra munnen, og røntgen viser at plastrøret 

ikke når ned i magen, men kveiler seg opp i den proksimale øsofaguslommen, tyder det på 

ØA (14). Dersom røntgenbildet viser luft i magesekken og i tarmen, har barnet TOF (11). 

Man har sett eksempler på forsinket diagnostisering hos pasienter med type E-varianten, hvor 
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øsofagus er kontinuerlig, men har en fistel inn til luftrøret (15). Dette skyldes at symptomene 

kan komme senere og mere fordekt, i form av luftveissymptomer som spesielt gjør seg 

gjeldende ved matinntak, samt tilbakevendende lungebetennelser. 

 

De fleste barn med øsofagusatresi blir operert etter første eller andre levedøgn. Man har da 

bekreftet diagnosen ved røntgen, og utredet barnet for eventuelle andre misdannelser. 

Operasjonen innebærer høyresidig torakotomi, kirurgisk åpning av brystkassen, hvoretter 

fistelen identifiseres, deles og lukkes nær trachea, og spiserørsendene skjøtes sammen (16). 

Slik primær anastomose fungerer godt hos majoriteten av barna, hvor avstanden mellom 

øsofagusendene er ca. én cm. Men dersom avstanden er lengre enn tre cm., hvilket er tilfellet 

ved long gap øsofagusatresi, kan operasjonsprosedyren være mer komplisert. En aktuell 

metode er utsatt primær anastomose, dvs. at man venter med operasjon til spiserørsendene 

har vokst litt mot hverandre. Dette tar omtrent 10-12 uker (17). Dersom venting ikke er nok, 

og spiserørsendene ikke lar seg føre sammen, må man imidlertid benytte andre strategier. Det 

kan for eksempel være colon interposisjon, at man bruker et stykke av barnets tykktarm for å 

skjøte på øsofagusendene, eller intrathoracal gastrisk transposisjon, at man heiser og syr 

magesekken direkte på øvre del av øsofagus (3, 11). Uansett tilnærming er long gap ØA 

forbundet med høyere morbiditet enn i tilfeller hvor primær anastomose er mulig (3). 

 

Tidligere var operasjonen av ØA assosiert med høy dødelighet. Men de siste tiårene har 

fremskritt innen barnekirurgi, anestesi og neonatal intensivbehandling redusert mortaliteten 

betraktelig, og langt de fleste barn overlever i dag (1). Assosierte anomalier kan imidlertid 

påvirke prognosen, og hjertedefekter og lav fødselsvekt menes å være viktigste risikofaktorer 

for død (18). Det er blitt beskrevet en risikoklassifisering ved øsofagusatresi, og i den nyeste 

utgaven av denne, revidert i 1994, deler man barna inn i tre risikogrupper (19). Med 

oppdaterte tall fra 2006 (20) er risikoklassifiseringen som vist i tabell 1. 

 

Tabell 1: Risikoklassifisering ved øsofagusatresi. 
Gruppe 1 Fødselsvekt >1500 g uten kardiale anomalier 98 % overlevelse 
Gruppe 2 Fødselsvekt <1500 g eller større kardiale anomalier 82 % overlevelse 
Gruppe 3 Fødselsvekt <1500 g og større kardiale anomalier 50 % overlevelse 
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1.2 Følger av øsofagusatresi 
1.2.1 Gastrointestinale komplikasjoner 
Til tross for at spiserøret repareres, og prognosen ved operasjon generelt er god, kan ØA 

medføre en rekke komplikasjoner. Anastomoselekkasje, lekkasje fra skjøten mellom 

spiserørsendene, kan forekomme tidlig i den post-operative fasen. Omtrent 10 % av 

pasientene rammes av dette (21). Som regel er lekkasjene små og tilheler spontant. Noen 

ganger kan det imidlertid kreves thoraxdrenasje. I de mest alvorlige tilfellene, når lekkasjen 

er stor, kan det medføre betennelse i mediastinum, lungesykdom og punktert lunge (3). Da vil 

det være nødvendig med ny operasjon for å reparere anastomosen (5).    

 

Anastomosestriktur, at skjøten får innsnevringer og blir for trang, er en annen komplikasjon 

etter operasjonen (22). Slike strikturer forekommer hos 30-40 % av pasientene (5, 16). For at 

mat skal kunne passere som normalt må skjøten blokkes. Med blokking menes at man fører 

en tynn plastslange ned i spiserøret til det trange partiet. Plastslangen har en ballong som 

blåses opp, og trykket fra ballongen vil da presse mot skjøten og utvide den (11). Tendensen 

til innsnevring er som regel størst mens barna er små, og bedres i løpet av de første leveårene. 

Men anastomoselekkasje, strekk i skjøten slik som ved long gap ØA, og gastroøsofagal 

refluks kan øke risikoen for strikturer (23). At barnet prøver å svelge flere ganger etter 

hverandre, eller at det vegrer seg for å spise, kan være symptomer på trang skjøte. For å 

bekrefte dette før en eventuell blokking, tas røntgenbilde slik at man kan vurdere diameteren 

på skjøtens lumen (11).  

 

Dysfagi er vansker med spising og/eller svelging. Dysfagi omfatter svelgeproblemer, som 

menes å være vanligste plagen blant ØA-pasienter (24). Det kan være vanskelig å fastsette 

den presise prevalensen, idet ulike studier benytter forskjellige målemetoder og definisjoner 

på dysfagi (24, 25). Det har blitt rapportert om alt fra 38 til 85 % (26), mens en nylig 

metaanalyse fant en overordnet prevalens på ca. 50 % (27). Dysfagi kan skyldes 

anastomosestriktur, men også nedsatt peristaltikk i øsofagus. Slik øsofagal dysmotilitet er 

sannsynligvis forårsaket av en medfødt funksjonsforstyrrelse av spiserørets nevromuskulære 

apparat, som eventuelt kan forsterkes hvis nervus vagus skades under spiserørsoperasjonen 

(3). Den resulterende dysfagien er mest utbredt blant barn mellom ett og fem år (28). Men 

også eldre ØA-pasienter rapporterer om svelgeproblematikk; i en studie av Rintala og 
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medarbeidere var 80 % av de voksne ØA-pasientene avhengig av ekstra drikke ved måltidene 

for å hindre at mat satte seg fast i halsen (24).  

 

Gastroøsofagal refluks (GØR) betyr at surt mageinnhold strømmer tilbake fra magesekken og 

opp i øsofagus. Dette er hyppig forekommende ved ØA, og man anslår at 40 % av barna har 

plager relatert til refluks (21). Også lenge etter ØA-operasjonen er prevalensen av GØR høy. 

Ved å undersøke øsofagus histologisk og/eller måle pH-verdien, har man påvist GØR hos 45-

50 % av pasientene 10 år etter operasjon (29). Resultater fra flere oppfølgingsstudier har vist 

at GØR-symptomer rapporteres av i gjennomsnitt 45 % unge og voksne ØA-pasienter (25). 

En årsak til refluks kan være manglende utviklet lukkemuskel mellom magesekken og 

spiserøret (17). Nedsatt peristaltikk i øsofagus forverrer problemet, ved at magesyren som 

kommer opp ikke renses ut fort nok. Symptomene på GØR er blant annet smerter, halsbrann, 

oppkast, svelgebesvær, dårlig matlyst og manglende vektøkning (11). Fordi mageinnhold kan 

komme over i lungene (aspirasjon) og gi irritasjoner, kan GØR også føre til luftveisplager, 

hoste og gjentatte luftveisinfeksjoner (30). Antirefluksbehandling er derfor viktig. Denne er 

ofte medikamentell, men hos noen av barna kreves kirurgi. Den vanligste operasjonen er 

Nissen fundoplikasjon, hvor øvre del av magesekken festes rundt nedre del av spiserøret, som 

en mansjett (4). Se figur 2. På denne måten hindres mageinnholdet i å komme opp i 

spiserøret. Fundoplikasjon gjennomføres hos mellom 10 og 50 % av pasientene med refluks 

(31).  

 
Figur 2: Operativ prosedyre ved Nissen fundoplikasjon (32). 
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Langvarig GØR kan skade slimhinnen i øsofagus og gi betennelse, øsofagitt, og dessuten 

Barretts øsofagus. Med Barretts øsofagus menes at slimhinnen i distale øsofagus omdannes 

fra plateepitel til sylinderepitel (33). Cellene i spiserøret blir altså mer like celler som finnes i 

tarmen, hvorfor tilstanden også kalles intestinal metaplasi. Barretts øsofagus er i 

oppfølgingsstudier blitt vist å forekomme hos omtrent 7 % av voksne ØA-pasienter (29). 

Slike celleforandringer predisponerer for spiserørskreft, med kreftceller av typen 

adenokarsinom (34). Se figur 3. Dette i motsetning til plateepitelkarsinom, som ellers er den 

vanligste kreftformen i spiserøret (35). På grunn av den høye prevalensen av GØR, har ØA-

pasienter muligens økt risiko for spiserørskreft. Likevel er det i følge Rintala og Pakarinen 

bare beskrevet åtte tilfeller i verden, hvorav tre pasienter med adenokarsinom og fem 

pasienter med plateepitelkarsinom (29). De tre pasientene med adenokarsinom hadde en 

sykehistorie med refluks (36-38). I en finsk, populasjonsbasert studie blant 272 ØA-pasienter 

fant man ingen tilfeller av spiserørskreft, hvilket taler mot forhøyet kreftrisiko ved ØA (39). 

Resultatet av denne studien er dog omdiskutert, idet median alder kun var 35 år. Flere 

epidemiologiske studier med lengre oppfølgingstid og større studiepopulasjon er nødvendig 

for å stadfeste risikoen for spiserørskreft etter ØA-reparasjon (29).  

 
Figur 3: Utvikling av spiserørskreft. Gastroøsofagal refluks kan stimulere til celleforandringer i 
spiserøret, Barretts øsofagus, som er et forstadium til spiserørskreft (40). 
             

Refistulering mellom anastomosen på øsofagus og fistelstedet på trachea er en svært alvorlig 

komplikasjon. Slik tilbakevendende fistel ble i en studie påvist hos 8 % av 242 barn med ØA 

(41). Som regel forekommer dette i løpet av de 18 første månedene etter operasjon, men man 

har også sett eksempler på refistulering blant eldre ØA-pasienter (24). Luftveissymptomer 

som hoste ved matinntak, episoder med apné og gjentatte lungebetennelser kan tyde på 
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refistulering (21). For å redusere risikoen for tilbakevendende fistel kan man anbringe en 

pleuralapp mellom anastomosen og trachea (3). 

 

1.2.2 Respiratoriske komplikasjoner   
Luftveisplager er utbredt blant barn som har blitt operert for øsofagusatresi. Ved å spørre 

foreldrene til 25 norske barn med ØA, fant Faugli og medarbeidere at mer enn halvparten av 

barna mellom åtte måneder og 16 år hadde vedvarende respiratoriske problemer. Det ble 

rapportert om påfallende hoste dag og natt hos 68 %, hyppige luftveisinfeksjoner hos 48 %, 

og hvesing, surkling eller tungpustethet hos 76 % (42). På lengre sikt har luftveissymptomer 

blitt vist hos omtrent en tredjedel av unge og voksne med ØA, men tendensen er likevel at 

plagene mildner med alderen (43). En grunn til dette kan være at antirefluksbehandling gir 

bedring av GØR. Dermed minker risikoen for aspirasjon og påfølgende luftveisinfeksjon 

(44). Videre vil modning av trachealbrusken gjøre at tracheomalasien ofte forsvinner i løpet 

av de første barneårene (3). Med tracheomalasi menes at bruskringene i luftrøret er mykere 

enn vanlig, hvilket gir fare for at luftrøret kan kollapse og "klappe sammen". Det finnes 

grader av tilstanden, men de fleste barn med ØA har tracheomalasi i større eller mindre grad 

(5, 45). Symptomer på slikt mykt luftrør er en karakteristisk gjøende hoste og 

respirasjonsbesvær som i enkelte tilfeller kan være livstruende. Dessuten vil vanskeligheter 

med å hoste opp slim kunne gi aspirasjon med residiverende pneumonier til følge (1).  

 

Svelgeproblematikk og/eller strikturer i øsofagus kan også medføre aspirasjon, og i likhet 

med GØR og tracheomalasi bidra til luftveisinfeksjoner (46). Årsaken til de respiratoriske 

plagene blant ØA-pasienter er altså multifaktoriell: fordi gastrointestinaltraktus ligger så nært 

relatert til luftveiene, kan unormal funksjon her, så som dysfagi og GØR, gi aspirasjon og 

infeksjoner. Samtidig vil malformasjoner eller dysfunksjon i luftveiene per se, for eksempel 

tracheomalasi eller strukturelle anomalier etter ØA/TOF-operasjonen, også spille en rolle 

(47).  

 

Astma er vanlig etter operasjon for ØA og TOF. Den rapporterte prevalensen ligger mellom 

12-29 % (44). Hvorfor ØA-pasienter er mer utsatt for astma enn ellers er omdiskutert. Det 

kan være relatert til allergier, slik som hos andre personer med astma. En annen teori er at 

vedvarende aspirasjon og inflammasjon i bronkiene i barneårene øker risikoen for permanent 

luftveisinflammasjon senere, hvilket resulterer i astma (46). Men astmaliknende symptomer 
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betyr ikke nødvendigvis at ØA-pasienten har reell astma; tracheomalasi kan forsnevre 

luftrørets lumen og på samme måte gi hoste, hvesing og tungpustethet (46). For å forhindre 

overdiagnostisering bør man derfor benytte objektive lungefunksjonsmålinger (48). Å bruke 

astmamedisin ved tracheomalasi er uheldig, idet slike legemidler relakserer bronkiene og gjør 

luftrøret mindre stivt. Hvis astmamedisinen ikke forbedrer tungpustetheten, men snarere gjør 

den verre, kan astma utelukkes (46).  

 

Til tross for at luftveissymptomene mildner når barna blir eldre, kan slike plager forringe 

livskvaliteten i voksenlivet. I en finsk studie blant 101 ØA-pasienter mellom 21 og 57 år, var 

respiratoriske symptomer og astma klart mer utbredt blant pasientene enn kontrollene, og 

livskvaliteten var tilsvarende lavere hos dem med ØA (43). Lilja og medarbeidere studerte 

125 ØA-pasienter mellom 1 og 20 år, og fant at kortpustethet og luftveisinfeksjoner var 

vanligere i den eldste aldersgruppen (16-20 år) enn i de yngre aldersgruppene (1-5 år, 6-10 år, 

11-15 år) (49). Disse studiene indikerer at respiratoriske symptomer kan være en vedvarende 

plage for ØA-pasientene. 

 

1.2.3 Muskel- og skjelettmisdannelser 
ØA kan også være assosiert med defekter i muskel- og skjelettsystem. 19-24 % av barna har 

anomalier i skjelett og muskulatur, hvorav vertebrale defekter dominerer (50, 51). I den 

nevnte finske studien fant man at 45 % av de 101 ØA-pasientene hadde virvelanomalier, og 

at risikoen for skoliose var tretten ganger høyere sammenliknet med normalbefolkningen 

(43). Generelt er skoliose kjent som en smertefri tilstand, og i de fleste tilfeller dreier det seg 

om modereate skjevheter i ryggsøylen (52). I mer alvorlige tilfeller kan skoliose forårsake 

ryggsmerter og dessuten påvirke slutthøyden, slik at barnet ikke blir så høyt som forventet 

(52, 53). Hos personer med ØA kan skoliosen være medfødt, eller forekomme som en følge 

av ØA-operasjonen. Flere torakotomier øker risikoen for skoliose (50). Andre 

skjelettmisdannelser, så som skulderasymmetri, utstikkende skulderblad (winged scapula) og 

redusert bevegelighet i øvre, høyre ekstremitet kan på samme måte være konsekvenser av 

operasjonen (50).  

 

For å forebygge skjevutvikling og forsinket motorisk utvikling er fysisk aktivitet viktig. I en 

studie av barn med ulike medfødte misdannelser, herunder ØA, ble det hos 18 % vist 

forsinket motorisk utvikling i løpet av de fem første leveårene (54). En foreslått grunn er at 
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foreldre til barn med ØA kvier seg for å la barna delta i fysisk aktivitet, av frykt for å 

fremprovosere luftveissymptomer (55). En balanse mellom aktivitet og hvile vil imidlertid 

være det beste ved luftveisplager (11). Noen ØA-pasienter kan ha nytte av veiledning fra 

fysioterapeut. Enkelte bruker ikke høyre og venstre arm like mye fordi operasjonssåret er 

under høyre arm (11). Dette gir risiko for at barnet ikke oppnår sidelik utvikling. Andre 

opplever nedsatt bevegelighet i nakke- og skulderregionen, eller muskelspenninger som gir 

hodepine (11). I slike og liknende tilfeller kan fysioterapi være aktuelt. 

 

1.2.4 Spisevansker 
Blant komplikasjonene er spiseproblematikk en fellesnevner for mange pasienter med ØA. 

Rett etter operasjonen vil barnet være avhengig av sondeernæring. Som regel vil sonden 

legges via nesen og ned i magen i løpet av operasjonen. Ved long gap øsofagusatresi må 

barnet derimot ha gastrostomi, både i ventetiden før operasjonen og i etterkant (11). Når 

skjøten har grodd, fra noen dager til en ukes tid etter operasjonen, vil man kunne gå over til 

amming og eventuelt tåteflaske. Siden kan man introdusere fast føde, men det er vanlig at 

barn med øsofagusatresi trenger lenger tid enn andre for å lære seg å spise vanlig mat. Ofte 

anbefales å starte forsiktig med tynn grøt, for så å gradvis introdusere tykkere konsistens og 

mat som krever tygging (11, 56).    

 

Det er flere forhold som kan påvirke matinntaket hos ØA-pasienter, og disse kan vedvare i 

mange år etter operasjonen. I løpet av de fem første årene opplever mer enn halvparten av 

barna plager som svelgevansker, at mat setter seg fast i spiserøret, og at måltidene tar lengre 

tid enn normalt (57). Videre kan GØR gi smerter og ubehag som gjør at pasienten vegrer seg 

for å spise, samt at trang skjøte og nedsatt peristaltikk gjør at føden ikke beveger seg like lett 

gjennom øsofagus og ned i magesekken (11). I den første studien av spiseproblematikk blant 

barn med ØA, som ble gjennomført i England, fant man flere av de nevnte plagene. 

Sammenliknet med friske kontroller spiste barna med ØA saktere, nektet mat, hostet eller 

fikk kvelningsanfall ved spising, eller kastet opp under måltidene (58).  

 

Liknende spisevansker ble beskrevet av Chetcuti et al. i Australia (59), men her observerte 

man at spisevanskene avtok med alderen. Tilsvarende ble vist i en finsk studie som 

undersøkte langsiktig morbiditet blant ØA-pasienter: spiseproblematikk ble sett nesten 

utelukkende før skolealder (57). Men for pasienter med mer kompliserte ØA-varianter, så 
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som long gap øsofagusatresi, og som har vært igjennom mer omfattende kirurgisk behandling 

enn primær anastomose, kan spisevanskene være mer alvorlige og vedvare lenger (57, 60). 

Tendensen er likevel at spiseproblematikk er en kortsiktig komplikasjon etter ØA-operasjon. 

Samtidig er det gjort lite systematisk forskning på langsiktige følger av øsofagusatresi, både 

på dette området og generelt. Forbedret kirurgisk behandling og oppfølging har gjort at flere 

pasienter når voksen alder - overlevelsen for dem som ikke var premature eller hadde andre 

alvorlige lidelser, økte fra 73 % i 1964 til 95 % i 1977 (61). I dag overlever over 90 % av alle 

ØA-pasienter, og overlevelsesraten er nærmere 100 % for dem uten assosierte anomalier (2). 

Fokus har altså skiftet fra mortalitet til morbiditet, hvilket gir behov for flere gode 

oppfølgingsstudier.  

	

1.3 Ernæringsstatus og vekst 
1.3.1 Ernæringsutredning i Nutrition Care Process 
Det finnes ingen enkel definisjon på ernæringsstatus. Store norske leksikon definerer 

ernæringsstatus som "forholdet mellom kroppens behov for energi og næringsstoffer og den 

faktiske tilførselen gjennom kosten, vurdert i forhold til høyde/vekt, helsetilstand og innhold 

av stoffer i blod og vev" (62). En slik definisjon rommer mange aspekter, hvorfor 

ernæringsstatus ikke enkelt lar seg måle. Nutrition Care Process (NCP) tar høyde for dette, 

og er et verktøy som systematiserer behandling utført av kliniske ernæringsfysiologer (KEF) 

(63). NCP er utarbeidet av the Academy of Nutrition and Dietetics, men brukes i flere andre 

land enn USA, blant annet Sverige og Danmark. I Norge har Universitetet i Oslo (UiO) og 

Kliniske Ernæringsfysiologers Forening samarbeidet om å introdusere og oversette NCP.  

 

NCP er organisert i fire trinn, se figur 4. Det første trinnet dreier seg nettopp om kartlegging 

og vurdering av ernæringsstatus. På bakgrunn av denne såkalte ernæringsutredningen, stilles 

en ernæringsdiagnose i trinn 2, som igjen danner grunnlag for ernæringsbehandlingen i trinn 

3. Det fjerde trinnet, ernæringsmonitorering og evaluering, handler om å følge opp og 

vurdere måloppnåelse og progresjon av ernæringsbehandlingen.  
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Figur 4: Trinnene i Nutrition Care Process. I tillegg til sirkelen med de fire trinnene, viser figuren 
hvordan NCP er en del av et større rammeverk, som også omfatter screening av pasienter og 
kvalitetsoppfølging av ernæringsarbeidet (63, 64).  
 

Ernæringsutredningen er en profesjonell vurdering av ernæringsstatus (65). Dette innebærer 

at KEF innsamler relevant informasjon for å kunne identifisere ernæringsrelaterte problemer. 

De mange dataene som innhentes gir et nyansert bilde av ernæringsstatus. Dataene kan 

kategoriseres i følgende punkter: A) Antropometric measurements (antropometriske 

målinger), B) Biochemical data, medical tests and procedures (biokjemiske data, medisinske 

prøver og undersøkelser), C) Clinic and Client History (fysiske funn og pasientbakgrunn), 

D) Diet (kost og ernæringsinformasjon) (66). Punktene danner til sammen en slags 

huskeliste, ABCD, og sikrer at KEF kartlegger alle aspekter ved ernæringsstatus. 
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A) Antropometric measurements betyr antropometriske målinger. Det kan for eksempel 

være vekt, høyde, kroppsmasseindeks (KMI), midjemål, hoftemål, hudfoldtykkelse og 

overarmsomkrets. Av disse er særlig vektutvikling over tid og KMI, eller en kombinasjon av 

vektutvikling og KMI, viktige mål på endring i ernæringsstatus (67). KMI defineres som 

kroppsvekten (kg) dividert med kvadratet av høyden (m2), og brukes for å klassifisere 

underernæring, normalvekt, overvekt og fedme (68). Hos barn og unge er vekstraten viktig 

for å si noe om ernæringsstatus. De antropometriske målingene av vekt og høyde tolkes da 

mot kjønns- og aldersspesifikke vekstkurvereferanser (69).  

 

B) Biochemical data, medical tests and procedures kan blant annet involvere måling av 

blodtrykk og puls, blod- eller urinprøver (66, 70). Ved hjelp av blodprøver kan man vurdere 

pasientens lipidprofil og kolesterolnivå, hormonstatus, proteinprofil, blodsukker, og 

eventuelle mangler på vitaminer og mineraler. Det er imidlertid mange faktorer som kan 

påvirke blodprøveparametre, og resultatene må tolkes med forbehold (71). For eksempel blir 

albumin ofte brukt for å vurdere underernæring, men serumkonsentrasjonen av dette proteinet 

påvirkes av akutt sykdom og er ikke primært et ernæringsmål (72).  

 

C) Clinic and client history omfatter ernæringsrelaterte fysiske funn, så som synlig vekttap, 

fettdepoter, mistet muskelmasse eller avføringsmønster. Dessuten pasientbakgrunn, dvs. 

pasientopplysninger i form av en medisink diagnose eller ernæringsdiagnose hvis dette 

foreligger, samt sosial anamnese, med informasjon om for eksempel sosiøkonomisk status, 

yrke, og sivilstatus.  

 

Under dette punktet vil dysfagi og svelgeproblemer inngå. Svelgefunksjonen er avgjørende 

for ernæringsstatus, idet god svelgefunksjon er nødvendig for å få i seg tilstrekkelige 

mengder energi, væske og næringsstoffer (73). Å undersøke svelgeevnen er altså en del av 

ernæringsutredningen, og gjøres eventuelt i samarbeid med en logoped (73).  

 

D) Diet er kost og ernæringsinformasjon. Ved å kartlegge kostholdet kan man avgjøre 

hvorvidt pasienten har et tilstrekkelig inntak i forhold til estimert energibehov og 

anbefalinger for makro- og mikronæringsstoffer (71). Det finnes mange metoder for å 

undersøke matinntak, og det er fordeler og ulemper ved de ulike metodene. Ved konsultasjon 

med KEF blir det ofte gjort en kostanamnese, som er en samtale om hva pasienten spiser og 

drikker med utgangspunkt i en vanlig dag (71). En annen metode er kosthistorisk intervju, 
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hvor man evaluerer et individs totale matinntak eller måltidsmønster over en lengre 

tidsperiode, for eksempel den siste måneden eller halvåret (74). I et 24-timers kostintervju får 

pasienten spørsmål om inntaket de siste 24 timene (74). Et slikt 24-timers kostintervju kan 

eventuelt foregå per telefon, hvilket er praktisk i studiesammenheng. I store kostholdstudier 

benyttes ofte matvarefrekvensskjema. Dette er ferdige spørreskjemaer hvor deltakerne fyller 

ut hvor ofte og hvor mye de spiser av ulike matvarer (74).  

 

Felles for kosthistorisk intervju, 24-timers kostintervju og matvarefrekvensskjema er at de er 

såkalte retrospektive metoder. Med dette menes at informasjon om matinntaket samles inn i 

etterkant av spiseepisoden (74). I prospektive metoder blir matinntaket derimot registrert i 

forbindelse med selve spisingen. Det kan være veid kostregistrering, hvor man veier all 

maten og drikken man inntar, eller estimert kostregistrering, hvor mengdene estimeres, for 

eksempel ved hjelp av husholdningsmål eller en bildebok som viser porsjonsstørrelser.    

 

1.3.2 Antropometri 
Vekstraten hos barn og ungdom gir en indikasjon på deres generelle helsetilstand, og kan, 

sammen med andre forhold, gjenspeile ernæringsstatus. Verdens Helseorganisasjon (WHO) 

anbefaler bruk av vekt, høyde og alder for å vurdere barns ernæringsstatus (75). Disse målene 

kombineres til tre såkalte indekser: vekt-for-høyde, høyde-for-alder og vekt-for-alder. Lav 

score på disse indeksene indikerer henholdsvis akutt underernæring (wasting), kronisk 

underernæring (stunting) og undervekt.  

 

Vekt-for-høyde 

Lav vekt-for-høyde tyder på akutt underernæring, hvor vekttapet har skjedd raskt. Dette kan 

for eksempel være i forbindelse med sykdom og infeksjoner (75). For å avgjøre hvorvidt 

barnet er wasted, sammenlikner man barnets vekt med en normalfordelt referansepopulasjon 

av friske barn med samme høyde. Vekt-for-høyde brukes kun for barn under 5 år. For barn 

over 5 år bør KMI benyttes når man ønsker å vurdere vekt i forhold til høyde (76). 

 

Høyde-for-alder 

Hvis barnet er lavere enn forventet for alderen, og altså har lav høyde-for-alder, kan det dreie 

seg om kronisk underernæring, eller såkalt stunting. Det betyr at underernæringen har vedvart 

over tid. Barnets høyde sammenliknes med en normalfordelt referansepopulasjon av friske 
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barn i samme alder. Men kortvoksthet kan ha andre årsaker enn ernæringsmangel og 

underernæring. Det kan være hormonsvikt eller stoffskiftesykdom, spesifikke syndromer 

(f.eks. Downs syndrom), kroniske sykdommer (f.eks. astma), omsorgssvikt hos spedbarn 

(deprivasjonssyndrom), eller konstitusjonelt forsinket vekst, dvs. at barnet generelt er 

forsinket i sin vekstutvikling, men får normal høyde når puberteten endelig kommer (77). De 

fleste barn som befinner seg under grenseverdien for høyde-for-alder er imidlertid friske (76). 

Da er årsaken bare normal variasjon, hvor barnet har korte foreldre og har arvet den lave 

høyden (77).  

 

Vekt-for-alder 

Undervekt kan være tilfelle hvis barnet veier mindre enn forventet for sin alder. Man måler 

barnets vekt, og sammenlikner denne med en normalfordelt referansepopulasjon av friske 

barn i samme alder. Vekt-for-alder kombinerer informasjonen fra indeksene vekt-for-høyde 

og høyde-for-alder (75). Undervekt kan altså skyldes wasting, stunting eller en kombinasjon 

av disse. Fordi vekt er svært avhengig av høyde, bør vekt-for-alder ikke bedømmes isolert, 

men vurderes opp mot høyde-for-alder (78). Hvis ikke risikerer man at små, velproposjonerte 

barn fanges opp som undervektige fordi de er korte, og dermed lette, for alderen. 

     

Kroppsmasseindeks (KMI) 

En alternativ antropometrisk ratio til vekt-for-høyde er vekt/høyde2, altså KMI. KMI viser 

balansen mellom høyde og vekt, og blir regnet som det beste tilgjengelige målet på overvekt 

og fedme (79). Hos voksne vil en kroppsvekt som tilsvarer en KMI-verdi på mellom 18,5 og 

24,9 regnes som normalt. Er KMI-verdien under 18,5 regnes det som undervekt. En KMI-

verdi mellom 25 og 29,9 omtales som overvekt, mens en verdi over 30 omtales som fedme 

(80). Undervekt og fedme er igjen klassifisert i grader.    

 

Hos barn og unge vil det imidlertid skje store forandringer i KMI i takt med at kroppen 

vokser og utvikler seg: KMI øker bratt i spedbarnsalder, faller i førskoleårene og øker igjen 

mot voksen alder (81). Dette i motsetning til voksne, hvor det skjer en langsom økning av 

KMI med alderen, og hvor man derfor kan fastsette aldersuavhengige grenseverdier for 

overvekt og undervekt. Barn og unges KMI må derimot vurderes etter andre grenser enn de 

som gjelder for voksne, og grensene må være kjønns- og aldersjusterte. Det har blitt utviklet 

slike alders- og kjønnsjusterte KMI-normer, kalt isoKMI (79). IsoKMI er et uttrykk for 

hvilken vektklasse den målte verdien tilsvarer hos voksne. Man har tatt utgangspunkt i 
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definisjonen på overvekt og fedme hos voksne med KMI på henholdsvis 25 og 30. Disse 

punktene er siden ekstrapolert ned i alder. Cut-off for overvekt og fedme hos barn vil derfor 

variere avhengig av kjønn og alder, men tilsvarer KMI over 25 og 30 hos voksne (79). Det er 

også laget grenseverdier for underernæring. Disse tar utgangspunkt i KMI 18,5 (mild 

undervekt), KMI 17 (moderat undervekt) og KMI 16 (alvorlig undervekt) hos voksne, og er 

ekstrapolert ned i alder (82). Tabell 2 og 3 oppsummerer grenseverdier for KMI og isoKMI. 

 

Tabell 2: Grenseverdier for KMI hos voksne. 
Klassifisering KMI  
Undervekt 

Mild 
Moderat 
Alvorlig 

< 18,50 kg/m2 
17,00-18,49 kg/m2 
16,00-16,99 kg/m2 
< 16,00 kg/m2 

Normalvekt 18,50-24,99 kg/m2 
Overvekt 25,00-29,99 kg/m2 
Fedme 

Fedme grad 1 
Fedme grad 2 
Fedme grad 3 

≥ 30,00 kg/m2 
30,00-34,99 kg/m2 
35,00-39,99 kg/m2 
≥ 40,00 kg/m2 

Tabellen viser grenseverdier for KMI hos voksne, som definert av Verdens Helseorganisasjon (80). 

 

Tabell 3: Grenseverdier for KMI hos barn (isoKMI).  
Klassifisering KMI i henhold til 
Undervekt 

Undervekt grad 1 
Undervekt grad 2 
Undervekt grad 3 

 
isoKMI 17,0-18,5 kg/m2 
isoKMI 16,0-17,0 kg/m2 
isoKMI < 16,0 kg/m2 

Normalvekt isoKMI 18,5-25,0 kg/m2 
Overvekt isoKMI ≥ 25,0 kg/m2 
Fedme  isoKMI ≥ 30,0 kg/m2 
Tabellen viser grenseverdier for underernæring, normalvekt, overvekt og fedme hos barn i alderen 2-
18 år, som definert av Cole og medarbeidere (79, 82) 
 

Det er viktig å ha i mente at KMI har sine begrensninger. For eksempel skiller KMI dårlig 

mellom muskulatur og fett (83). En muskuløs person kan således ha høy KMI uten å være 

overvektig, selv om denne problemstillingen er mindre vanlig hos barn. Videre sier KMI 

ingenting om fettfordelingen på kroppen, og hvorvidt denne er sentral eller perifer (83). 

Fettfordelingen har betydning for helserisiko, idet sentralt bukfett er assosiert med 

sykdommer som diabetes og hjerte-kar-sykdom, mens perifert, subkutant fett anses som 

mindre farlig (84). Bruk av KMI som klassifikasjonsverktøy på under- og overvekt hos 

enkeltindivider bør derfor kombineres med klinisk undersøkelse (83). 
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Vekstkurver	og	tolkning	av	antropometriske	mål	

For å vurdere vekstutviklingen benyttes en vekstreferanse eller vekststandard basert på 

veksten til friske individer. I Norge anbefales bruk av vekststandarden fra WHO for barn i 

alderen 0-5 år, mens for barn og unge i alderen 6-19 år anbefaler man å bruke vekstkurver 

basert på Vekststudien i Bergen (78). Sistnevnte er en tverrsnittstudie som ble gjennomført i 

Bergen kommune i 2003-2006 (85). Antropometriske målinger, blant annet lengde/høyde og 

vekt, ble gjort på 8299 barn og ungdommer i alderen 0-19 år. Målinger fra 7291 av disse 

ligger til grunn for vekstkurvene. Blant disse vekstkurvene er en KMI-kurve laget for alderen 

2-19 år. Her har man lagt til linjer som representerer de nevnte grenseverdiene for overvekt 

og fedme hos barn, dvs. henholdsvis KMI 25 kg/ m2 og 30 kg/ m2 ved 18 års alder, som er 

ekstrapolert ned i alder. Dessuten grenseverdiene for mild og moderat underernæring, dvs. 

KMI 18,5 kg/ m2 og 17 kg/ m2 ved 18 år, som også er ekstrapolert ned i alder (76).   

 

Tolkning av antropometriske målinger krever også at plasseringene på- og avvikene fra 

vekstkurvene standardiseres (86). Man benytter da z-score (standardavvikscore; SDS), 

prosentiler eller prosent-av-median.  

 

Z-score angir antall standardavvik over eller under gjennomsnittet i en referansepopulasjon 

(86). Som formel kan z-score skrives som: 

 

! =  !"#!$!#%&' !"#$% −  !"##$%&#'(("( ! !"#"!$%&"'(')*$&+(%"%
!"#$%#&%#''()*" ! !"#"!$%&"'(')*$&+(%"%  

 

I studier blir Z-score ofte brukt for å definere underernæring (69). Grenseverdien for 

underernæring settes som regel ved -2 z-score, mens alvorlig underernæring defineres ved -3 

z-score. Det betyr at hvis barnet har en z-score under -2 på vekt-for-høyde-, høyde-for-alder- 

eller vekt-for-alder-kurven, kan barnet anses som wasted, stunted eller undervektig. Motsatt 

vil en z-score på over +2 for vekt-for-høyde indikere overvekt (87). For større barn brukes z-

score for KMI fremfor vekt-for-høyde. Klassifiseringen av z-score, som definert av Verdens 

Helseorganisasjon, er oppsummert i tabell 4.  
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Tabell 4: WHOs klassifisering av z-score. 
Utfall Antropometrisk mål 

Stunting/kronisk underernæring Høyde-for-alder < -2 z-score 

Undervekt Vekt-for-alder < -2 z-score 

Wasting/akutt underernæring Vekt-for-høyde < -2 z-score  

eller KMI < -2 z-score 

Overvekt Vekt-for-høyde > 2 z-score 

eller KMI > 1 z-score 

WHO, Verdens Helseorganisasjon (87, 88). 

 

Prosentiler viser hvor mange prosent av friske barn som har et mål under den aktuelle 

verdien (77). På en vekstkurve med prosentiler vil den laveste linjen, 3-prosentilen, bety at  

3 % av friske barn har et lavere mål, mens 97 % har et høyere mål. Den øverste linjen, 97-

prosentilen, betyr at 97 % av friske barn har et lavere mål, mens 3 % har et høyere mål. Man 

uttrykker altså observasjonen i forhold til en referanseprosentil, ofte 3, 10, 25, 50, 75, 90 eller 

97-prosentilen. 50-prosentilen utgjør middelverdien for friske barn. 

 

Prosent-av-median beskriver barnets målinger som en prosent av medianverdien, eller såkalt 

forventet verdi, for referansepopulasjonen (86). Hvis barnets mål tilsvarer nøyaktig det 

samme som medianverdien, uttrykkes dette som "100 % av median". Imidlertid varierer den 

kliniske betydningen av en gitt prosent av median med alder og med hensyn til hvilken 

indeks som betraktes. For eksempel vil 60 % av median vekt-for-alder representere en mer 

alvorlig form for underernæring hos yngre barn enn hos eldre barn, og hvis vekst-for-høyde 

benyttes som indeks istedenfor vekt-for-alder, vil 60 % av median være uforenelig med liv 

uansett alder (89). 

 

1.3.3 Øsofagusatresi, ernæringsstatus og vekst 
Det finnes få studier som ser på hvordan øsofagusatresi påvirker kosthold, ernæringsstatus og 

vekst, særlig blant ungdom og voksne. Gottrand og medarbeidere rapporterte om redusert 

vekst hos omtrent én tredjedel av 5-åringer med ØA (90). Det samme ble vist i en studie av 

motorisk funksjon og treningskapasitet blant 5-åringer født med ulike anomalier: mild 

veksthemming ble sett hos barna med ØA (55). Også Puntis og kollegaer fant redusert vekst 

hos barn med ØA. Høyde-for-alder og vekt-for-høyde var betydelig lavere sammenliknet 

med kontrollgruppen, og problemet var særlig stort blant pasientene med mer kompliserte 
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ØA-varianter (58). På lengre sikt er det sparsomt med data. Det er blitt foreslått at det skjer 

en catch-up growth i tenårene (91). En studie fra 1983 fant at lav høyde-for-alder var mindre 

utbredt blant ØA-pasientene på 13 år og oppover, enn blant dem under 13 år (92). Men i 

studien til Faugli et al. så man tegn til at vekt- og høydeutviklingen var annerledes hos ØA-

ungdommer, også etter 13-års alder (93). Denne norske undersøkelsen, som egentlig hadde 

som formål å vurdere mental helse hos ØA-pasienter, fant at blant 21 deltakere mellom 12 og 

17 år lå 30 % under 10-prosentilen for høyde-for-alder, og 20 % lå under 10-prosentilen for 

vekt-for-høyde. Én av deltakerne hadde høyde-for-alder under 2,5-prosentilen, og to hadde 

vekt-for-høyde under 2,5-prosentilen (93). Dataene er imidlertid åtte år gamle, og de 21 

ungdommene utgjør et lite utvalg. 

 

Blant voksne er det også gjort få studier. En studie fra 1998 fant normale vekstparametre hos 

ØA-pasienter opp til 30-års alder (57). I studien til Chetcuti et al. fant man at blant de 13 % 

som hadde vekt-for-høyde på mer enn 2 standardavvik under gjennomsnittet, var hovedparten 

under 5 år. Hos de voksne var vekten og høyden derimot normal (59). Det kan altså tyde på at 

ernæringsstatusen på lang sikt er god. Men studiene er gamle, og det er mangel på 

oppfølgingsstudier av nyere dato. Det er heller ikke gjort systematiske studier på vekst og 

ernæringsstatus blant norske ØA-pasienter.  
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2 Målsetninger 
 

Formålet med masterstudien er å beskrive vekst og ernæringsstatus hos ungdom med 

øsofagusatresi. Fokus vil være hvorvidt vekst og ernæringsstatus blant ungdom med ØA 

avviker fra det norske referansematerialet, og å undersøke eventuelle sammenhenger mellom 

vekstavvik og/eller dårlig ernæringsstatus, og andre faktorer.   

Spesifikke målsetninger er: 

• Antropometriske mål:  

o Beskrive ungdommenes z-score for høyde-for-alder og vekt-for-alder, og 

vurdere disse i forhold til forventet vekst for ungdom på samme alder  

o Beskrive ungdommenes KMI, og vurdere den mot forventet KMI for ungdom 

på samme alder 

• Kosthold: 
o Beskrive ungdommenes næringsinntak, og sammenlikne inntaket med 

næringsstoffanbefalingene i Helsedirektoratets "Anbefalinger om kosthold, 

ernæring og fysisk aktivitet (2014)" 

o Beskrive ungdommenes spisevaner og måltidsrytme 

• Svelgebesvær: 

o Beskrive ungdommenes selvrapporterte svelgeproblemer 

• Utforske sammenhenger mellom unormal vekst eller ernæringsstatus, og 

svelgevansker og annen komorbiditet 
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3 Utvalg og Metoder 
 

3.1 Oversikt og studiedesign 
Masterprosjektet er en del av en større oppfølgingsstudie av kort- og langsiktig morbiditet 

blant norske barn og unge med øsofagusatresi ("Long-time follow-up and assessment of 

morbidity in children with esophageal atresia in Norway"). I denne undersøkes henholdsvis 

barn mellom 0 og 2 år, og ungdommer mellom 12 og 20 år for parametre som motorisk 

funksjon, forandringer i spiserørsslimhinnen, ernæring, vekst og helserelatert livskvalitet 

(Health related quality of life; HRQoL). Masterprosjektet har fokus på ungdommene som 

deltar i denne studien. 

 

Masteroppgaven er en tverrsnittstudie, hvor informasjonen er hentet fra en definert 

populasjon på et gitt tidspunkt (94). Populasjonen er i dette tilfellet ungdommer født med 

øsofagusatresi, og informasjonen omfatter ernærings- og vekstrelaterte parametre. I 

motsetning til hovedstudien, som ser på mange mulige konsekvenser av øsofagusatresi, tar 

masterstudien kun for seg ØA-ungdommenes vekst og ernæringsstatus, samt forhold som 

påvirker kosthold og spising. 

 

3.2 Utvalg 
Ungdommer med øsofagusatresi født 1996-2002 ble rekruttert fra Oslo Universitetssykehus 

(OUS) og St. Olavs Hospital. Invitasjon med samtykkeerklæring ble sendt til totalt 102 

ungdommer: 85 som var blitt ØA-operert og fulgt ved OUS, og 17 som var ØA-operert og 

fulgt ved St. Olavs Hospital. Pasienter med alvorlige misdannelser, Downs syndrom, eller 

alvorlig mental retardasjon ble ekskludert. Pasienter ble også ekskludert hvis hverken 

pasienten selv eller noen av foreldrene snakket norsk. 

 

Invitasjonsbrevet beskrev studien, formålet med denne og hva deltakelse ville innebære for 

den enkelte deltaker (vedlegg 1). Brevet inneholdt en svarslipp der ungdommene selv, samt 

deres foresatte, skulle gi sitt skriftlige, informerte samtykke. Ferdig adressert og frankert 

konvolutt var vedlagt. De som underskrev og returnerte samtykkeerklæringen fikk timeavtale 

for undersøkelser på OUS. 
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Invitasjonene ble sendt ut puljevis i mars 2015, oktober 2015, og februar 2016. 

Datainnsamlingen til masteroppgaven startet i mai 2015 og pågikk ut mai 2016, mens 

datainnsamlingen til hovedstudien fortsatte et års tid videre. På grunn av den lengre 

datainnsamlingsperioden hadde hovedstudien et større antall deltakere enn masterstudien. 

Hovedstudien inkluderte også barn mellom 0 og 2 år, men disse inngikk ikke i masterstudien.  

	

3.3 Metoder 
I hovedstudien benyttet man retrospektive data fra pasientjournaler, og prospektive data i 

form av kliniske undersøkelser og samtaler. 

 

Ungdommene møtte til undersøkelser og samtaler som gikk over to dager (tabell 5). 

Barnekirurg og fysioterapeut undersøkte ungdommene for eventuelle misdannelser, fysiske 

komplikasjoner og motorisk funksjon, og det ble gjort en 24-timers pH-monitorering for å 

vurdere gastroøsofagal refluks. Videre ble det tatt blodprøver, før ungdommene fylte ut 

spørreskjemaer vedrørende somatiske symptomer, mental helse og helserelatert livskvalitet. 

Ungdommenes foreldre ble også bedt om å fylle ut spørreskjemaer angående deres egen 

mentale helse og familiefaktorer, så som antall søsken og familiens økonomi. Det ble gjort 

endoskopi av ungdommenes spiserør, og tatt biopsier. Dette for å se etter skader i 

spiserørsslimhinnen, øsofagitt, metaplasi eller Barretts øsofagus.  

 

Undersøkelsene og samtalene som var relevante for masterprosjektet er beskrevet nærmere i 

det følgende.  

 

3.3.1 Antropometriske målinger 
Sykepleier målte og veide deltakerne. Høyden ble målt uten sko, ved hjelp av et fastmontert 

målebånd (ADE). Målingen ble lest av til nærmeste 0,1 cm. Vekten ble målt på digitale 

personvekter (Coline) tilgjengelige på barnekirurgisk dagavdeling. Sykepleier testet selv om 

vektene viste det samme. Vektapparatet målte til nærmeste 0,1 kg. Deltakerne ble veid barfot 

og med inneklær, og vekten av klærne ble deretter anslått og trukket fra.  

 

Høyde, vekt og KMI ble plottet på vekstkurver i DIPS Elektronisk Pasientjournal. DIPS 

vekstkurve inneholder flere ulike referansematerialer. ØA-ungdommenes høyde-for-alder og 

KMI ble vurdert ut fra de nyeste norske vekstkurvene, som er basert på Vekststudien i 
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Bergen (85) (vedlegg 2). For deltakerne i alderen 2-18 år ble isoKMI brukt som grenseverdier 

for å definere undervekt, normalvekt eller overvekt, mens KMI-grensene for voksne ble brukt 

for deltakere som hadde fylt 18 år (79, 80, 82). Grenseverdien for lav høyde-for-alder og lav 

vekt-for-alder, henholdsvis stunting og undervekt, ble satt til -2 z-score (87, 88).  

 

3.3.2 Kostregistrering 
Kostregistrering er en velansett metode innen kostundersøkelser, og menes å kunne gi det 

mest nøyaktige bildet på en persons kosthold (95). I denne studien valgte vi å benytte  

4-dagers kostregistrering med estimerte mengdeangivelser (vedlegg 3). Masterstudenten 

hadde en samtale med ungdommene og introduserte dem for denne kostregistreringen. De ble 

bedt om å registrere alt de spiste og drakk i fire dager (tre hverdager og én helgedag) i et 

registreringshefte. Dette gjaldt både hovedmåltider, og mat og drikke som ble inntatt mellom 

de vanlige måltidene. Ungdommene ble informert om at mat- og drikkevarene skulle 

beskrives så nøyaktig som mulig, både i form av type (for eksempel helmelk eller skummet 

melk) og produktnavn (for eksempel Tine eller Q-meieriene). Dessuten skulle 

tilberedningsmetodene spesifiseres. Hvis ungdommene spiste hjemmelagde matretter, skulle 

ingrediensene i disse noteres i egne felter for oppskrifter. 

 

De ble også bedt om å notere nøyaktige mengdeangivelser. Mengdene skulle oppgis som 

husholdningsmål, og porsjonsstørrelser estimeres ved hjelp av et bildehefte. Bildeheftet er 

utviklet av Universitetet i Oslo, Helsedirektoratet og Mattilsynet, og er tidligere brukt i den 

landsdekkende kostholdsundersøkelsen UNGKOST-2000 (96). I en evalueringsstudie har 

bildeheftet vist seg å fungere godt for porsjonsbestemmelse av matvarer blant ungdom (97). 

Det inneholder bilder av fire forskjellige porsjonsstørrelser for 12 matvarer/retter, samt 

forskjellige glass og brødskivetykkelser.  

 

Ungdommene fikk foruten registreringshefte og bildehefte med seg skriftlig instruksjon for 

kostregistreringen, samt ferdig adressert og frankert konvolutt slik at registreringsheftet 

kunne returneres per post etter utfylling. De ble bedt om å returnere kostregistreringen senest 

14 dager etter oppholdet på OUS. Deltakere som ikke returnerte kostregistreringen innen 

fristen, ble forsøkt kontaktet per telefon, på SMS og per brev. 

	  



	23	

3.3.3 Spørreskjemaer 
EAT-10 

Av spørreskjemaene som ble utfylt av ungdommene, ble EAT-10 (Eating Assessment Tool) 

brukt i masterstudien (98). I dette kartlegges symptomer på dysfagi. Spørreskjemaet som ble 

benyttet er en modifisert, norsk utgave av EAT-10, utarbeidet ved Nasjonal 

kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker (Kjersti 

Birketvedt, Malin Sinding) i samarbeid med Barnekirurgisk avdeling (Ragnhild Emblem,  

Audun Mikkelsen) (vedlegg 4). Skjemaet består av ti spørsmål om vansker og eventuelle 

smerter i forbindelse med svelging av drikke, fast føde eller piller. Spørsmålene tar også for 

seg tidsbruk på måltider, om man unngår å spise sammen med andre på grunn av 

svelgvansker, og hvordan man vurderer sitt eget matinntak i forhold til andre 

barn/ungdommer. For hvert spørsmål graderes svaret fra 0 ("ikke noe problem") til 4 ("stort 

problem"). Skjemaet ble prøvd ut på norske ungdommer før masterprosjektet startet.  

 

Intervju om kosthold og måltider 

For å få et mer overordnet bilde på ungdommenes kosthold, matvarevalg og måltidsrytme, 

ble det i tillegg til kostregistreringen gjennomført et semistrukturert intervju (vedlegg 5). 

Sykepleier stilte ungdommene spørsmål basert på et intervjuskjema. Dette intervjuskjemaet 

tar for seg måltidsmønster, inntak av matvarer, eventuelle vansker eller allergier knyttet til 

bestemte matvarer, væskeinntak, og bruk av kosttilskudd eller sondeernæring. Dessuten 

spørres det om deltakeren tidligere har vært i kontakt med KEF. Intervjuskjemaet har bokser 

for avkryssing, men også åpne felter hvor sykepleier kunne notere matvareeksempler eller 

utdypende informasjon som ble oppgitt av deltakeren. Det er førsteamanuensis Christine 

Henriksen ved UiO og klinisk ernæringsfysiolog Kjersti Birketvedt ved OUS som har 

utviklet intervjuskjemaet spesifikt for denne studien.   
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Tabell 5: Dagsplaner for oppfølgingsoppholdet. Undersøkelsene og samtalene som er spesielt 
relevante for masterprosjektet er markert med grått. 
Tidspunkt Undersøkelse/samtale 
Dag 1 

08.00 
 
09.00 
 
09.30 
 
10.15 
 
 
11.00 
 
 
11.45 
 
 
 
 
 
12.30 
 
 
 
13.30 
 

 
Sykepleier på dagenheten: Høyde og vekt 
 
pH-måling: Gastroenterologisk dagenhet 
 
Barnekirurg: Undersøkelse og samtale 
 
Klinisk ernæringsfysiolog/masterstudent: 
Informasjon om 4-dagers kostregistrering 
 
Fysioterapeut: Undersøkelse: motorikk, 
skoliose, skulder 
 
Blodprøver: Hb, Leuk m/diff, Trombocytter, CRP, 
ASAT, ALAT, Bili, GT, ALP, Kreatinin, Urea, 
Albumin, TSH, fT4, Kolesterol, Jern, Ferritin, 
Transferrin, Transferrinreseptor, TIBC, Vitamin A,  
-D, -E, -B12, Folat, Sink, Na, K, Ca, Mg, Fosfat, 
Veksthormon, IGF-1 
 
Spørreskjema til pasient og foreldre 
(sykehuspersonale hjelper til dersom det er 
spørsmål til utfyllingen av skjema) 
 
Anestesilege: evt. pre-operativt tilsyn 
dersom det er andre diagnoser som er viktige 
mht. planlagt narkose 
 

Dag 2 
08.30 
 
 
12.00 
 
 
13.00 

 
Fjerning av pH-sonde og analyse av 
undersøkelsen 
 
Endoskopi: Kort narkose med undersøkelse 
og biopsi i spiserøret 
 
Barnekirurg: Samtale vedr. foreløpige funn 
og evt. videre oppfølging 
 

Hb=hemoglobin, Leuk=leukocytter, CRP=C-reaktivt protein, ASAT=aspartat-aminotransferase, 
ALAT=alanin-aminotransferase, Bili=Bilirubin, GT=gamma-glutamyltransferase, ALP=alkalisk 
fosfatase, TSH=tyroideastimulerende hormon, fT4=fritt tyroksin, TIBC=total jernbindingskapasitet, 
Na=natrium, K=kalium, Mg=Magnesium, IGF-1=insulinliknende vekstfaktor 1.  
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3.4 Databearbeiding 
3.4.1 Bearbeidelse av energi- og næringsstoffdata 
Næringsberegning 

Kostregistreringene ble næringsberegnet ved hjelp av "Kostholdsplanleggeren" (99). Dette 

kostberegningsprogrammet er utviklet av Helsedirektoratet og Mattilsynet, og baserer seg på 

næringsstoffdata fra Matvaretabellen (100). I tillegg til matvarer fra Matvaretabellen kan man 

opprette egne matvarer, eller legge inn retter. Mengdene i Kostholdplanleggeren er hentet fra 

et prosjekt gjennomført av Mattilsynet og Avdeling for ernæringsvitenskap ved UiO, som 

gikk ut på å definere mål, vekt og porsjonsstørrelser for matvarer (101). 

 

Alle mat- og drikkevarer som deltakeren hadde notert i registreringsheftet ble 

næringsberegnet. Unntaket var kosttilskudd, da dette ble dekket av intervjuet om 

måltidsrytme. For matvarer hvor det ikke fantes et identisk alternativ i 

Kostholdsplanleggeren, ble mest liknende alternativ brukt, for eksempel ble fryste blåbær lagt 

inn som "Blåbær, rå". Hvis matvaren slett ikke fantes i Kostholdsplanleggeren, ble egne 

matvarer opprettet. Dette gjaldt blant annet for en del glutenfrie matvarer. Informasjon om 

næringsinnholdet i disse matvarene ble da hentet fra produsentenes hjemmeside på internett.   

 

Dersom matvaren var unøyaktig beskrevet i registreringsheftet, og dette var gjennomgående 

for flere deltakere, ble en standard matvare i Kostholdsplanleggeren valgt. Eksempelvis ble 

pizza lagt inn som "Pizza, med kjøtt, fryst, kjøpt" hvis deltakerne ikke hadde spesifisert 

pizzatype. Tilsvarende ble det laget standarder for sammensatte retter som var unøyaktig 

beskrevet av mange deltakere. Hvis flere for eksempel hadde oppgitt "salat" uten ytterligere 

beskrivelse av hvilke grønnsaker salaten inneholdt, ble det lagt inn en rett med de mest 

vanlige grønnsakene i Kostholdsplanleggeren, så som isbergssalat, agurk, tomat og paprika. 

Denne retten ble så brukt hos alle deltakerne som hadde skrevet "salat". Ingrediensene i disse 

"standardrettene" kunne for eksempel være basert på oppskrifter fra internett. 

 

Mengder ble lagt inn som husholdningsmål, vekt, eller, hvis deltakerens mengdeangivelse var 

svært unøyaktig, porsjoner i Kostholdsplanleggeren. Porsjonsstørrelsene i 

Kostholdsplanleggeren er basert på data fra den nasjonale kostholdsundersøkelsen Norkost 3, 

kokebøker og flere andre kilder, og reflekterer gjennomsnittsstørrelser for voksne. Hvis 

deltakeren hadde referert til bildeboken for en annen type rett enn det som var oppgitt i 
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registreringsheftet, ble volumangivelsene i bildeboken benyttet så langt det var mulig. 

Eventuelt ble det gjort en skjønnsmessig vurdering på om at matrettene veide det samme. 

 

Vurdering i forhold til kostholdsanbefalinger 

De nyeste norske kostrådene fra Helsedirektoratet, "Anbefalinger om kosthold, ernæring og 

fysisk aktivitet", ble brukt for å vurdere ungdommenes næringsinntak (102). Disse 

næringsstoffanbefalingene opererer med referanseverdier for energiinntak i aldersgruppene  

2-5 år, 6-9 år, gutter og jenter 10-13 år, og gutter og jenter 14-17 år. Den samme 

aldersinndelingen benyttes ved anbefalt inntak av vitaminer og mineraler. Da aldersspennet 

blant deltakerne var 13-20 år, var de to siste aldersgruppene, 10-13 år og 14-17 år, aktuelle 

som sammenlikningsgrunnlag for de yngste deltakerne. For dem som hadde fylt 18 år, ble 

anbefalingene for voksne brukt.  

 

Deltakernes energiinntak ble omregnet til andel (%) av referanseverdi for energiinntak for 

friske gutter og jenter på samme alder (102). Tilsvarende ble inntaket av vitaminer og 

mineraler omregnet til andel (%) av anbefalt daglig inntak for friske gutter og jenter på 

samme alder (102). Denne metoden tillater at resultatene kan sammenliknes på tvers av alder 

og kjønn, og er hensiktsmessig for sammenlikning mellom grupper. 

 

De energigivende næringsstoffenes prosentandel av energiinntaket ble sammenliknet med de 

norske anbefalingene. For kostfiber finnes det kun spesifikke anbefalinger for voksne: 25-35 

gram fiber per dag, hvilket svarer til 3 gram fiber per MJ (102). For barn er anbefalingene 

mer diffuse: fiberinntaket skal økes gradvis gjennom barneårene og ungdomstiden slik at man 

til slutt når nivået som anbefales for voksne (102). For enkelhets skyld, og fordi alle 

deltakerne i utvalget var i ungdomsalder, valgte vi å sette referanseverdien for fiber på 3 

gram per MJ for hele gruppen.  

 

For å få et inntrykk av kvaliteten på kostholdet til deltakerne, ble næringstettheten beregnet. 

Hver enkelt deltakers gjennomsnittsinntak for det aktuelle mikronæringsstoffet ble dividert 

med deres gjennomsnittlige energiinntak i MJ. Deretter ble medianen for hele gruppen for 

hver av de 9 mikronæringsstoffene beregnet.  
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3.4.2 Dataanalyser/statistikk 
Microsoft Excel og IBM SPSS Statistics version 22 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) ble brukt 

for å bearbeide resultatene. Normalfordeling av kontinuerlige data ble vurdert ved hjelp av 

histogrammer, Q-Q plots og Shapiro-Wilks test. I presentasjonen av normalfordelte data er 

gjennomsnitt og standardavvik (SD) benyttet. Datasett som ikke var normalfordelte er 

presentert med median, 25- og 75-percentil, eller minimums- og maksimumsverdier. For de 

kategoriske variablene er resultatene presentert som antall (n) og prosent (%).  

  

For normalfordelte data ble det benyttet to-utvalgs t-tester. For eksempel ble slike tester brukt 

for å sammenlikne vekstparametre for deltakere med og uten assosierte anomalier. Ikke-

normalfordelte data ble testet med Mann-Whitney U test; blant annet benyttet vi denne testen 

for å undersøke om det var forskjell i energiinntak mellom stuntede deltakere og deltakere 

med normal høyde-for-alder. Det ble benyttet assosiasjonsanalyser for å undersøke 

sammenhenger mellom ulike variabler, for eksempel om det var sammenheng mellom 

jerninntak og å unngå kjøtt. Resultatene ble vurdert som statistisk signifikante ved p<0,05. 

 

I noen datasett manglet opplysninger fra enkelte deltakere. Disse ble ekskludert fra de 

aktuelle analysene. Antall (n) er derfor angitt i tabeller og figurer. Tabellene med 

kostholdsdata er basert på deltakere som har fullført tre eller fire av totalt fire 

registreringsdager. 

 

3.5 Tillatelser og etikk 
Hovedstudien "Long-time follow-up and assessment of morbidity in children with esophageal 

atresia in Norway" ble forelagt og godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og 

helsefaglig forskningsetikk (REK) (vedlegg 6). Første del av hovedstudien ble også godkjent 

av personvernombudet ved OUS, og tilleggsmelding for utvidelse av studien ble sendt i 

ettertid.  

 

Deltakerne ble skriftlig informert om at deltakelse var frivillig, og at de når som helst kunne 

trekke seg uten at det ville få konsekvenser for øvrig behandling. 
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De innsamlede dataene var avidentifiserte, og tildelte ID-numre fungerte som en nøkkel for å 

koble avidentifiserte data til rett person. Kun masterstudenten og autorisert personell knyttet 

til hovedstudien hadde adgang til ID-numrene og opplysninger om deltakerne.  

 

3.6 Masterstudentens bidrag 
Masterstudenten hadde som oppgave å informere ungdommene om kostregistreringen og 

bearbeide dataene fra denne. Samtalen om kostregistreringen ble foretatt på en av de to 

dagene hvor deltakeren var inne til undersøkelser på OUS. Etter hver samtale skrev 

masterstudenten en kort oppsummering i DIPS Elektronisk Pasientjournal. Masterstudenten 

stod dessuten for bearbeidingen av andre vekt- og ernæringsrelaterte parametre: de 

antropometriske målingene, intervjuet om måltidsrytme og EAT-10-spørreskjemaet. På 

bakgrunn av blodprøvesvar og deltakernes svar på kostregistreringen, skrev masterstudenten 

et brev til de av deltakerne som hadde lave nivåer/lavt inntak av visse vitaminer og mineraler 

(vedlegg 7). I brevet ble det gitt enkle kostråd til hvordan ungdommene kunne øke inntaket 

av de aktuelle næringsstoffene. Av hensyn til masteroppgavens omfang ble ikke 

blodprøvesvarene inkludert som en del av datamaterialet i oppgaven. 
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4 Resultater 
4.1 Endelig utvalg 

 
 
Figur 5: Oversikt over det endelige utvalget i denne undersøkelsen. 
  

Av de 102 forespurte ønsket 73 å delta i oppfølgingsstudien av ungdom med øsofagusatresi. 

Datainnsamlingen til masteroppgaven pågikk fra mai 2015 til mai 2016, og i denne perioden 

deltok 32 av ungdommene som hadde takket ja. Åtte deltakere fullførte ikke 

kostregistreringen, og én kostregistrering måtte ekskluderes på grunn av dårlig kvalitet. For 

kostholdsdata er antall registreringer derfor 23. 
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Beskrivelse av utvalget 

Tabell 6 viser karakteristikk av studiepopulasjonen. Kjønnsfordelingen var relativt jevn, med 

15 gutter og 17 jenter. Median alder i utvalget var 17 år (13-20 år). Hovedparten hadde den 

vanligste varianten av øsofagusatresi, nemlig type C. To deltakere hadde type A-varianten, 

dvs. long gap øsofagusatresi. 72 % av deltakerne hadde medfødte tilleggslidelser. Vanligst 

var vertebrale defekter og andre skjelettmisdannelser, som ble sett hos 15 ungdommer. 11 

ungdommer hadde hjertedefekter, syv hadde misdannelser i urin- og kjønnsorganer, og fire 

hadde endetarmsmisdannelser. Av alle de 23 ungdommene med medfødte tilleggslidelser, var 

det 20 som hadde mer enn én medfødt tilleggslidelse.   

 
Tabell 6: Karakteristikk av deltakerne (n=32).  
Variabel Deltakere  
Kjønn, n(%) 

Gutt 
Jente 
 

 
15 (47) 
17 (53) 

Alder i år; Median (Min-maks) 17 (13-20) 
 

ØA-variant, n(%) 
Type A 
Type B 
Type C 
Type D 
Type E 

 

 
2 (6) 
0 (0) 
24 (75) 
1 (3) 
2 (6) 

Medfødte tilleggslidelser, n(%) 23 (72) 
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4.2 Antropometriske målinger 
Tabell 7 viser median vekt, høyde og KMI for hele gruppen, og innenfor ulike aldersgrupper i 

pasientutvalget. For hele gruppen var median vekt 58 kg (33,5-98,0 kg), og median høyde 

165,6 cm (138,5-183,0 cm). 

 
Tabell 7: Vekt, høyde og KMI for alle deltakerne (n=32) og for gutter og jenter i ulike aldersgrupper. 
 
Kjønn og alder 

Vekt (kg) 
Median (Min-maks) 

Høyde (cm) 
Median (Min-maks) 

 
Alle (n=32) 

  
58,0 (33,5-98,0) 165,6 (138,5-183,0) 

Gutter  
<  18 år (n=8) 

 

 
58,3 (33,5-98,0) 

 
168,8 (156,0-183,0) 

≥  18 år (n=7) 60,7 (40,0-90,0)  172,0 (160,0-176,0) 

Jenter  
<  18 år (n=10) 

 

 
52,8 (40,0-67,5) 

 
161,5 (138,5-173,2) 

 ≥  18 år (n=7) 62,0 (43,5-71,0) 165,0 (153,0-170,0) 

  

I henhold til figur 6, som viser fordelingen av KMI og isoKMI kategorisert ut fra 

grenseverdier for under-, normal- og overvekt, hadde 15 % av deltakerne KMI eller isoKMI 

under 18,5 kg/m2. Disse kunne altså klassifiseres som undervektige. 19 % av deltakerne 

hadde KMI ≥ 25 kg/m2, og var overvektige. 

 



	 32	

 
Figur 6: Fordeling av KMI for deltakere over 18 år og isoKMI for deltakere under 18 år (n=32). 
 

Fordelingen z-score for høyde-for-alder, vekt-for-alder og KMI er presentert i figur 7, 8 og 9, 

og tabell 8. Gjennomsnittlig z-score for høyde-for-alder var -0,92 (SD 1,29). En slik negativ 

z-score tyder på at ØA-ungdommene hadde lavere høyde enn hva som forventes hos friske 

jevnaldrende. Dette illustreres ved at kurven heller mot venstre. 22 % (7 deltakere) hadde z-

score under -2, hvilket kan karakteriseres som kronisk underernæring, eller stunting.   

 

Z-score for vekt-for-alder var ikke normalfordelt. Median z-score var -1,0 (SD 1,81). Den 

negative z-scoren taler for at deltakerne hadde lavere vekt enn hva man kan forvente hos 

friske jevnaldrende. 22 % (7 deltakere) hadde dessuten z-score under -2, noe som betyr at de 

er undervektige. Fem av disse syv deltakerne hadde også lav høyde-for-alder, og var altså 

både stuntede og undervektige. 

 

Gjennomsnittlig z-score for KMI var -0,28 (SD 1,52). Den negative  

z-scoren, samt kurvens helning mot venstre, indikerer at ØA-ungdommene ligger under 

forventet gjennomsnittlig KMI for friske jevnaldrende. 9 % (3 deltakere) hadde z-score under 

-2, mens 6 % (2 deltakerne) hadde z-score over +2. Ifølge WHOs klassifisering for z-score 

betyr dette henholdsvis wasting og overvekt. 
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Z-score for høyde-for-alder var signifikant lavere hos deltakere med medfødte tilleggslidelser 

enn hos deltakere uten slike tilleggslidelser (p=0,03). Deltakere med medfødte tilleggslidelser 

hadde i gjennomsnitt 0,77 lavere z-score (-1,14 vs. -0,36; 95% KI: 0,07, 1,47).   

 

 
Figur 7: Fordeling av z-score for høyde-for-alder (n=32). Den røde linjen markerer forventet 
gjennomsnittsverdi for referansepopulasjonen (z-score = 0), mens kurvens topp viser gjennomsnittet 
hos deltakerne (z-score = -0,92). 
 

 

 
Figur 8: Fordeling av z-score for vekt-for-alder (n=32). Den røde linjen markerer forventet 
gjennomsnittsverdi for referansepopulasjonen (z-score = 0). Dataene var ikke normalfordelt og 
median z-score er vist ved den svarte linjen (z-score = -1,0). Kurvens topp viser gjennomsnittet hos 
deltakerne (z-score = -0,81).  
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Figur 9: Fordeling av z-score for KMI (n=32). Den røde linjen markerer forventet gjennomsnittsverdi 
for referansepopulasjonen (z-score = 0), mens kurvens topp viser gjennomsnittet hos deltakerne (z-
score = -0,28). 
 

	
	
Tabell 8: Forekomst av z-score ≤ -2 og ≥ 2 hos deltakerne. Antall (%). 
 ≤  -2 Normal ≥  2 
 
Vekt-for-alder, z-score 
(n=32) 

 
7 (21,9) 

 
25 (78,1) 

 
0 

 
Høyde-for-alder, z-score 
(n=32) 

 
7 (21,9) 

 
25 (78,1) 

 
0 

 
KMI, z-score 
(n=32) 

 
3 (9,4) 

 
27 (84,4) 

 
2 (6,3) 
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4.3 Kostholdet   
4.3.1 Kostregistrering 
Energiinntaket 

Energiinntaket til de 23 deltakerne som gjennomførte kostregistreringen er vist i tabell 9. 

Tabellen angir også de norske referanseverdiene for energiinntak hos barn og ungdom på 

samme alder (102), samt hva deltakernes energiinntak utgjør i prosent av referanseverdiene. 

Jentene i alle tre alderskategorier hadde lavere gjennomsnittlig energiinntak enn anbefalt. 

Lavest var energiinntaket hos jentene i alderen 14-17 år, med 4,9 MJ per dag. Dette tilsvarer 

kun 50 % av referanseverdien for friske jevnaldrende jenter. Guttene i de to eldste 

alderskategoriene hadde derimot et gjennomsnittlig energiinntak som lå over 

referanseverdiene.  

 

Når man så på alle deltakerne samlet, var det gjennomsnittlige energiinntaket 8,4 MJ per dag 

(SD 4,6). Hele 17 ungdommer, dvs. 74 %, av de 23 ungdommene som hadde gjennomført 

kostregistreringen, hadde et energiinntak som lå under referanseverdien for friske personer på 

samme alder.   

 

Fem av de syv deltakerne med høyde-for-alder under -2 z-score gjennomførte 

kostregistreringen. Disse fem deltakerne hadde lavere gjennomsnittlig energiinntak enn 

anbefalt. Det var dog ingen signifikant forskjell i energiinntaket mellom deltakerne med 

stunting og deltakerne med normal høyde-for-alder.  

 

Blant deltakerne som ikke gjennomførte kostregistreringen, var én stunted og hadde isoKMI 

< 16, men samlet sett var det ikke signifikant forskjell i vekstparametre mellom de som 

gjennomførte og de som ikke gjennomførte kostregistreringen. 
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Tabell 9: Energiinntak og referanseverdier for deltakere i ulike aldersgrupper (n=23).  
Alder (år) Kjønn Antall Gjennomsnittlig 

energiinntak 
(MJ/dag) 

Referanse 
(MJ/dag)1 

Energiinntak i % av 
referanseinntaket 

 
10-13 

Gutter 1 8,1 9,3 87 

Jenter 3 6,6 8,6 77 

 
14-17 

Gutter 4 12,6 11,8 107 

Jenter 6 4,9 9,8 50 

 
18-30 

Menn 3 13,0 11,7 111 

Kvinner 6 8,0 9,4 85 

Tabellen viser inntaket av energi og referanseverdier (gjennomsnittsinntaket for friske personer på 
samme alder) for deltakerne inndelt i aldersgrupper, samt energiinntaket i prosent av referanseinntaket.  
1Helsedirektoratets "Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet", 2014  
	
	
Energigivende næringsstoffer 

Tabell 10 gir oversikt over gjennomsnittsverdiene for de energigivende næringsstoffenes 

bidrag til det totale energiinntaket, og fiberinntaket i gram per MJ. Samtlige deltakere hadde 

et proteininntak innenfor anbefalt nivå. Sukkerinntaket var også akseptabelt, med et 

gjennomsnitt på 7,6 energiprosent. Inntaket av mettet fett var derimot 15 energiprosent, 

hvilket er langt over anbefalingen på maks 10 energiprosent. For flerumettet fett lå det 

gjennomsnittlige inntaket i nedre del av anbefalt nivå. Energiprosenten fra karbohydrat lå noe 

under anbefalingen, og deltakerne hadde for lavt inntak av fiber med et gjennomsnitt på 2,1 

gram per MJ.  

	

Tabell 10: De energigivende næringssoffenes bidrag til det totale energiinntaket (n=23). 
Variabler  Gj.snitt  Min-maks De norske 

næringsstoffanbefalingene2 

E%1 protein 

E%1 fett 

E%1 mettet fett 

E%1 enumettet fett 

E%1 flerumettet fett 

E%1 karbohydrater 

E%1 sukker 

Fiber g/MJ 

18,3 

38,2 

15,0 

13,5 

5,0 

43,6 

7,6 

2,1 

11-27 

28-53 

9-20 

9-21 

2-9 

31-57 

1-18 

1,2-3,7 

10-20 

25-40 

<10 

10-20 

5-10 

45-60 

<10 

3 g per MJ 

Tabellen viser inntaket av energigivende næringssoffer i prosent av det totale energiinntaket, samt 
inntaket av kostfiber i gram per MJ. Gjennomsnitt, minimums- og maksimumsverdier og de norske 
kostanbefalingene er presentert. 
1Energiprosent 
2Helsedirektoratets	"Anbefalinger	om	kosthold,	ernæring	og	fysisk	aktivitet",	2014	
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Vitaminer og mineraler 

Inntaket av vitaminer og mineraler er vist i tabell 11. Tabellen viser inntaket for hele utvalget 

og for gutter og jenter hver for seg, idet næringsstoffanbefalingene varierer mellom kjønnene. 

Eventuelle kosttilskudd er ikke medregnet. Tabellen oppsummerer også de norske 

anbefalingene for utvalgte mikronæringsstoffer. Median inntak av vitamin D hos hele 

gruppen var 4,5 µg. Dette er lavere enn anbefalt nivå, og tilsvarer bare 45 % av anbefalingen. 

Kun én av ungdommene oppfylte anbefalingen om 10 µg vitamin D per dag. Deltakernes 

inntak av vitamin A og vitamin C var også noe lavt. 

 

Jentene hadde spesielt lavt inntak i forhold til anbefalingene. Median inntak av vitamin A, 

folat, kalsium og jern var langt under anbefalt nivå. Inntaket av vitamin A utgjorde omtrent 

halvparten av anbefalingen, mens inntaket av folat ikke engang oppfylte anbefalingen for den 

yngste aldersgruppen. Jerninntaket var på 5,8 milligram, hvilket er for lavt for alle 

aldersgruppene. Kalsiuminntaket utgjorde 79 % av anbefalingen. 
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Tabell 11: Inntak av mikronæringsstoffer hos alle deltakerne og fordelt på kjønn. Median (P25, P75) og 
de norske kostanbefalingene. Kosttilskudd er ikke medregnet (n=23). 

Variabler	 Median (P25, P75)	 De norske kostanbefalingene1	
VitA RAE2	
 
 
	

Totalt     560 (321, 783)	
Gutter    687 (511, 1049)	
Jenter     368 (300, 632)	
	

 
Gutter   10-13 år: 600	
Jenter   10-13 år: 600	
	

 
14-17 år: 900	
14-17 år: 700	
	

 
18-30 år: 900	
18-30 år: 700	
	

VitD µg	
 
 
 

Total       4,5 (2,7, 7,8)	
Gutter    8,5 (4,1, 12,1)	
Jenter     4,2 (2,5, 5,2)	
 

 

♂/♀3 < 75 år: 10 
 

 

 
	
 
 

 
 
 
 

VitE α-TE3	
 
 
 

Totalt      8,3 (6,3, 11,3)	
Gutter    13,4 (10,5, 18,3)	
Jenter     7 (5,3, 8,7)	
 

 
Gutter   10-13 år: 8	
Jenter   10-13 år: 7	
 

 
14-17 år: 10	
14-17 år: 8	
 

 
18-30 år: 10	
18-30 år: 8	
 

Tiamin mg	
 
 
 

Totalt      1,3 (1, 1,7)	
Gutter     1,7 (1,3, 2,7)	
Jenter      1,0 (0,9, 1,6)	
 

 
Gutter   10-13 år: 1,1	
Jenter   10-13 år: 1,0	
 

 
14-17 år: 1,4	
14-17 år: 1,2	
 

 
18-30 år: 1,4	
18-30 år: 1,1	
 

Riboflavin mg	
 
 
 

Totalt      1,1 (0,9, 1,9)	
Gutter     1,9 (1,2, 2,9)	
Jenter      1,0 (0,7, 1,2)	
 

 
Gutter   10-13 år: 1,3	
Jenter   10-13 år: 1,2	
 

 
14-17 år: 1,7	
14-17 år: 1,4	
 

 
18-30 år: 1,6	
18-30 år: 1,3	
 

Folat µg	
 
 
 

Totalt       205 (138, 280)	
Gutter      241 (175, 343)	
Jenter       153 (116, 247)	
 

 
Gutter   10-13 år: 200	
Jenter   10-13 år: 200	
 

 
14-17 år: 300	
14-17 år: 300	
 

 
18-30 år: 300	
18-30 år: 400	
 

VitC mg5	

 
 
 

Totalt        47 (21, 99)	
Gutter       46 (20, 115)	
Jenter       53 (30, 99)	
 

 
♂/♀ 10-13 år: 50 
   

 

 
♂/♀ 14-17 år: 75 
 
 

 
♂/♀ 18-30 år: 75 
 
 

Kalsium mg	
 
 
 

Totalt       719 (432, 1043)	
Gutter      947 (720, 2011)	
Jenter       572 (393, 780)	
 

 
♂/♀ 10-20 år: 900	
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Jern mg Totalt        8 (5,3, 11)	
Gutter       11 (7,8, 16,8)	
Jenter        5,8 (4,4, 9,7) 

 
Gutter   10-13 år: 11	
Jenter   10-13 år: 11 

 

14-17 år: 11	
14-17 år: 15 

 

18-30 år: 9	
18-30 år: 15 

1Sosial og helsedirektoratets "Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet", 2014 
2Retinol aktivitets ekvivalenter (RAE); 1 RAE = 1 µg retinol = 12 µg β-karoten 
3 ♂/♀ = gutter og jenter 
4α-tokoferolekvivalenter; 1 α-tokoferolekvivalent (α-TE) = 1 mg RRR-α-tokoferol 
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Kostholdets næringstetthet (kvalitet) 

Tabell 12 viser kostholdets næringstetthet uten vitamin-/mineraltilskudd, sammenliknet med 

anbefalt næringstetthet. For gruppen som helhet var næringstettheten tilfredsstillende for 

vitamin E, tiamin og riboflavin. Tettheten for de øvrige mikronæringsstoffene var lavere enn 

anbefalt. Spesielt lav var tettheten av vitamin D, som bare utgjorde halvparten av anbefalt 

nivå.  
 
Tabell 12: Næringstettheten i deltakernes kosthold, sett i forhold til anbefalt næringstetthet (n=23). 
Næringsstoff Median inntak per MJ uten 

kosttilskudd 
Min-maks Anbefalt inntak 

per MJ1 

VitA RAE 67  21-716 80 

VitD µg	 0,7  0,04-1,18 1,4 

VitE α-TE	 1,2  0,5-2,3 0,9 

Tiamin mg	 0,17  0,09-0,45 0,12 

Riboflavin mg	 0,17  0,11-0,32 0,14 

Folat µg	 25  14-54 45 

VitC mg 6  1-30 8 

Kalsium mg 90  59-208 100 

Jern mg 1,1  0,7-1,7 1,6 

Tabellen viser deltakernes inntak av næringsstoffer per MJ uten kosttilskudd, samt anbefalt 
næringstetthet. Median, minimums- og maksimumsverdier er presentert. 
1Anbefalt næringsstofftetthet til bruk ved planlegging av kosthold til grupper av individer i 6-65 års alder med 
en blandet sammensetning, med hensyn til kjønn og alder (Norske næringsstoffanbefalinger 2014) 
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4.3.2 Intervju om kosthold og måltider 
En sammenfatning av resultatene fra intervjuet om kosthold og måltider er vist i figur 10, 11 

og 12. Majoriteten av ungdommene hadde en måltidsrytme med flere hovedmåltider, og 

samtlige spiste middag 5 dager i uken eller oftere. Måltidet som var mest vanlig å hoppe 

over, var frokost: 19 % spiste sjeldent eller aldri frokost. Av de 38 % som spise minst ett 

mellommåltid daglig, var det vanligst å spise eller drikke noe mellom lunsj og middag: 34,4 

% inntok et mellommåltid på dette tidspunktet.  

 

 
Figur 10: Prosentandel som rapporterte at de spiste frokost, lunsj eller middag fem dager i uken eller 
oftere, samt prosentandel som spiste minimum ett mellommåltid daglig (n=32). 
 

	  

63	

81	

100	

38	

0	

10	

20	

30	

40	

50	

60	

70	

80	

90	

100	

Frokost	 Lunsj	 Middag	 ≥	1	mellommåltid	

Pr
os

en
t (

%
) 

Måltidsrytme 



	41	

Så mange som 66 % av deltakerne svarte at de unngikk visse matvarer. Hovedgrunnen til 

dette var at de ikke likte de aktuelle matvarene. Spisevansker og konsistensproblemer var 

også av stor betydning for matvarevalg. Særlig gjalt dette kjøtt; alle de 41 % som oppga 

spisevansker/konsistensproblemer som årsak, nevnte kjøtt som en av matvaregruppene de 

unngikk. Allergi, eller at ungdommene ikke hadde smakt på maten, var av mindre betydning 

for matvarevalg.  

 

 
Figur 11: Prosentandel som unngikk matvarer grunnet henholdsvis preferanser, 
spisevansker/konsistensproblemer, allergi/intoleranse eller fordi de ikke hadde smakt på maten 
(n=32). 
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Over halvparten (59 %) svarte at de brukte kosttilskudd. Av de totalt 14 deltakerne (44 %) 

som hadde fått påvist ernæringsmangler i løpet av livet, tok ni kosttilskudd nå. Det mest 

brukte kosttilskuddet var vitamin D. Til sammen 13 % tok tilskudd av vitamin D, tran eller 

tankapsler hver dag. Bare én deltaker tok jerntilskudd daglig, og 

multivitamin/mineraltilskudd og næringsdrikker ble også bare brukt av henholdsvis én 

deltaker hver.     

 
Figur 12: Prosentandel som tok vitamin D-holdige tilskudd, jerntilskudd, 
multivitamin/mineraltilskudd eller næringsdrikker daglig (n=32). 
 

Kostintervjuet tok i tillegg for seg væskeinntak, hvorvidt deltakerne hadde hatt kontakt med 

KEF, og bruk av sondeernæring utenom nyfødtperioden, dvs. etter de fire første leveukene. 

Samtlige drakk til måltidene, og alle unntatt én drakk utenom måltidene. På spørsmål om 

mengde oppga 59 % at de drakk 2 glass til måltidene, mens 22 % drakk 3 glass eller mer. 

Den vanligste mengden å drikke utenom måltidene var 3 glass eller mer. Ni deltakere (28 %) 

hadde tidligere fått kostveiledning fra KEF. I de fleste tilfeller hadde konsultasjonen(e) 

funnet sted i tidlig barnealder.  

 

Når det gjaldt sondeernæring, hadde til sammen åtte deltakere (25 %) hatt gastrostomi 

og/eller nesesonde, hvorav flesteparten hadde startet med dette i løpet av første leveår. 

Median varighet for bruk av nesesonde og gastrostomi var henholdsvis fire måneder og 2,5 
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år. Ingen av deltakerne brukte sondeernæring nå. Av de åtte deltakerne som hadde fått 

sondeernæring, var det syv som hadde hatt gastrostomi. Statistiske analyser viste at z-score 

for både høyde-for-alder og vekt-for-alder var signifikant lavere hos deltakere som hadde hatt 

gastrostomi sammenliknet med deltakere som ikke hadde hatt gastrostomi (p=0,01; p=0,003). 

Deltakere som hadde hatt gastrostomi hadde i gjennomsnitt 1,4 lavere z-score for høyde-for-

alder (-2,0 vs. -0,62; 95 % KI: 0,36, 2,40). For vekt-for-alder var median z-score -2,38 (Q1, 

Q3: -3,26, -1,52) hos deltakerne som hadde hatt gastrostomi, mens den var -0,45 (Q1, Q3: -

1,45, 0,98) hos deltakerne som ikke hadde hatt gastrostomi.  

 

4.4 EAT-10; Svelgevansker 
De viktigste resultatene fra spørreskjemaet om svelgevansker, EAT-10, er vist i figur 13. 

Figuren gir oversikt over andelen deltakere som svarte bekreftende på utvalgte spørsmål i 

EAT-10-skjemaet. Flest var det som slet med følelsen av å sette mat fast i halsen under 

måltider: på dette spørsmålet svarte 59 % bekreftende. Foruten spørsmålene som er presentert 

i stolpediagrammet, ble ungdommene spurt om de hadde problemer med å svelge drikke, om 

de hostet under måltidene, og om de trodde de hadde et lavere matinntak enn annen ungdom. 

Ingen eller få svarte bekreftende på disse spørsmålene.  

 

Median total EAT-10-score for hele utvalget var 5, hvilket er over grenseverdien på 3 og 

betyr dysfagi (98). Hele 23 ØA-ungdommer, dvs. 72 %, hadde score ≥ 3. Ved å se på 

totalscoren for hvert spørsmål ble det klart at lang tidsbruk på å spise/drikke var det største 

problemet blant deltakerne.   

 

Samtlige deltakerne med høyde-for-alder < -2 z-score, hadde EAT-10-score ≥ 3. De hadde 

dessuten signifikant høyere median total EAT-10-score enn deltakerne med normal høyde-

for-alder: henholdsvis 9 (Q1, Q3: 5-14) og 4 (Q1, Q3: 1-6,5). Dette taler for at deltakerne som 

er stunted opplever svelgeproblemer.  

	
Videre analyser viste en mulig link mellom gastrostomi i barndommen og dysfagi: deltakerne 

som hadde hatt gastrostomi hadde signifikant høyere median total EAT-10-score enn 

deltakere som ikke hadde hatt gastrostomi (p=0,01). Median total EAT-10-score var 

henholdsvis 8 (Q1-Q3: 6, 10) og 3 (Q1-Q3: 1, 6,5).  
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Figur 13: Prosentandel som svarte bekreftende på utvalgte spørsmål i EAT-10 (n=32). 
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5 Diskusjon 
Dette er den første norske studien hvor målet var å kartlegge vekst og ernæringsstatus hos  

ungdommer med øsofagusatresi. Den er også en av få studier internasjonalt som ser på 

langtidskonsekvensene av ØA på vekst og ernæringsstatus. Hele 22 % (7/32) av deltakerne 

hadde z-score for høyde-for-alder under -2, hvilket kan karakteriseres som stunting. KMI 

viste imidlertid at flere var overvektige enn undervektige (19 % vs. 15 %). Analyser av 

ungdommenes kosthold viste at 74 % av de 23 deltakerne som gjennomførte 4-dagers 

kostregistrering, hadde et energiinntak som lå under referanseverdien for friske personer på 

samme alder. Dette gjaldt også de stuntede deltakerne. Videre ble det funnet en sammenheng 

mellom stunting og medfødte tilleggslidelser, og mellom stunting og grad av svelgevansker.    

 

5.1 Metodiske anmerkninger 
5.1.1 Utvalget 
Utvalget omfatter omtrent én tredjedel av alle norske ungdommer med ØA. Selv om dette er 

en relativt stor andel, gir det ikke grunnlag for å trekke generelle konklusjoner for alle ØA-

ungdommer. Resultatene gir allikevel viktig informasjon om ernæringssituasjonen til denne 

gruppen ungdommer. 

 

Det var flest deltakere i øvre sjikt av aldersspennet, og kun 6 av 32 deltakere var under 15 år. 

Dette skyldes at de eldste ØA-ungdommene ble inkludert først i hovedstudien, for å unngå at 

de skulle bli for gamle til å delta i løpet av tiden studien pågikk. Kjønnssammensetningen var 

imidlertid jevn, med omtrent like mange gutter som jenter. Så mange som 72 % av deltakerne 

hadde assosierte anomalier, men dette stemmer godt overens med den rapporterte 

forekomsten i andre studier, som er på over 50 % (5).  

 

I utgangspunktet var det 19 deltakere som ikke returnerte kostregistreringen innen fristen. 

Disse deltakerne ble forsøkt kontaktet per telefon og på SMS, og en påminnelse ble også 

sendt per post. Purringene gjorde at vi fikk inn 11 flere registreringer. At det likevel var så 

mange som åtte deltakere som ikke gjennomførte kostregistreringen, er en svakhet ved 

studien. Én av disse åtte deltakerne var stunted og hadde isoKMI <16, men det var ikke 

signifikant forskjell i vekstparametre mellom de som gjennomførte og de som ikke 
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gjennomførte kostregistreringen. Dette sannsynliggjør at det ikke har skjedd en seleksjon av 

deltakere som gjennomførte kostregistreringen. 

 

Tilsammen 29 ungdommer takket nei til å delta i hovedstudien, og dermed også 

masterstudien. Det var ingen forskjell i kjønns- og alderssammensetningen mellom 

deltakergruppen og de som ikke ønsket å delta. Imidlertid var forekomsten av tilleggslidelser 

signifikant forskjellig (p=0,001). Blant de som takket nei til deltakelse hadde 28 % 

tilleggslidelser, mens andelen i deltakergruppen som nevnt var 72 %. Dette kan tyde på at det 

var ungdommer med mest omfattende problemer som deltok. Kanskje følte disse 

ungdommene og deres pårørende behov for en gjennomgang av helsesituasjonen, mens de 

med få problemer ikke så noen grunn til å bruke to dager til undersøkelser på OUS. Fordi ca. 

40 flere ungdommer har takket ja til å delta i hovedstudien, og undersøkelsene av disse 

fortsatt pågår, kan vi ikke avgjøre sikkert om det foreligger utvalgsskjevhet. Det er likevel 

antydning til dette, og man må være klar over at det kan svekke generaliserbarheten av 

resultatene.   
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5.1.2 Design 
Denne masteroppgaven er en tverrsnittstudie. Et slikt studiedesign brukes mest for å beskrive 

forekomst (prevalens), for eksempel av veksthemming og lavt/høyt næringsinntak som i 

denne studien, men kan også utforske mulige sammenhenger, for eksempel mellom 

veksthemning og kosthold. Studiedesignet egnet seg godt for denne masteroppgaven da 

formålet var å beskrive vekst og ernæringsstatus hos ungdommer født med ØA.  

 

En ulempe ved tverrsnittstudier er at de ikke sier noe om årsakssammenheng (kausalitet). 

Dette skyldes at påvirkningsfaktor(er) og effekt(er) måles samtidig, og utvalget ikke følges 

over tid. Dermed blir det vanskelig å slå fast hva som er årsak og hva som er virkning. 

Tverrsnittstudier kan kun avdekke eventuelle assosiasjoner mellom påvirkningsfaktorer og 

utfall, men slike sammenhenger bør helst etterprøves i studier med andre design.  

 

En annen svakhet ved tverrsnittstudier er risiko for utvalgsskjevhet, altså at de som deltar i 

studien er forskjellige fra de som ikke deltar. Som nevnt fant vi antydning til dette, ved at 

andelen med tilleggslidelser var høyere i deltakergruppen enn blant dem som ikke deltok. I 

andre studier kan man finne motsatt tendens, nemlig at det hovedsakelig er personer med best 

helse, og ikke de sykeste, som ønsker å delta (103). I alle tilfeller vil et høyt deltakerantall 

redusere risikoen for utvalgsskjevhet (103). Vi kan ikke bestemme svarprosent for 

masterstudien, da den er en del av en større studie. Men svarprosenten i hovedstudien, hvor 

73 av 102 inviterte takket ja til deltakelse, var god (72 %). 

 

Til tross for svakhetene ved tverrsnittstudier, er slike studier raske og billige å gjennomføre, 

og derfor velegnet for et masterprosjekt der tid og ressurser er begrenset.  

 

5.1.3 Antropometriske målinger 
Vekt- og høydemålingene av ungdommene ble gjort med bruk av vekter og høydemålere som 

var tilgjengelige på barnekirurgisk dagavdeling. Flere forskjellige vektapparater ble benyttet, 

og dette kan ha spilt inn på tallene som ble målt. Sykepleier sjekket dog at vektapparatene 

viste samme vekt, og resultatene bør derfor være sammenliknbare. To sykepleiere stod for 

målingene, og det kan ikke utelukkes at variasjon innen og mellom målepersonene kan ha 

påvirket resultatene (104). Men det er rimelig å anta at sykepleiere er rutinerte på vekt- og 
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høydemålinger, spesielt på en avdeling hvor pasientene er barn. Vi vurderte derfor resultatene 

som pålitelige.  

 

Vekstdataene ble sammenliknet med norske vekstkurver, og ikke en kontrollgruppe. Når man 

sammenlikner z-score for en studiepopulasjon med en vekstkurve basert på en 

normalpopulasjon, er det viktig å ha i mente at slike vekstkurver ikke nødvendigvis 

representerer den sanne fordelingen i normalpopulasjonen. Dette fordi vekstkurver utarbeides 

med spesielle statistiske metoder, på engelsk kalt curve fitting og smoothing, hvilket kan 

påvirke cut-off-verdiene for de antropometriske målene (105). Dette kan i siste ende gjøre at 

man trekker gale konklusjoner. De norske vekstkurvene må likevel regnes som et godt 

alternativ til en kontrollgruppe. De er anbefalt av Helsedirektoratet som vekstreferanse for 6-

19-åringer, og man har funnet god overensstemmelse mellom vekstdataene som vekstkurvene 

er basert på, og andre vekstdata som har blitt samlet inn i Norge (78, 106).    

 

5.1.4 Kostregistrering 
Veid kostregistrering i syv dager anses som "gullstandarden" blant 

kostundersøkelsesmetoder, når man ser bort fra biologiske markører som for eksempel 

dobbeltmerket vann-metoden (107). Sammenliknet med estimert kostregistrering, gir veid 

registrering mer nøyaktige mengdeangivelser. Men veid registrering er mer belastende for 

deltakeren, og studier har vist at estimert registrering er bedre egnet for ungdom enn veid 

registrering (108). Når metoden er arbeidskrevende, vil man særlig hos denne aldersgruppen 

se manglende compliance og underrapportering av energiinntaket (108). Vi valgte derfor 

registrering med estimerte mengder. Bildeheftet med porsjonsstørrelser ble gitt som 

hjelpemiddel til deltakerne, og bidro trolig til å øke nøyaktigheten på mengdeangivelsene. 

 

Det kan diskuteres om registreringen burde gått over en lengre periode, da dette kan gi 

sikrere tall for energi- og næringsinntak, og i større grad fange opp deltakerens vanlige 

kosthold (108). For å begrense arbeidsbyrden for deltakerne og forhindre lav svarprosent, 

valgte vi allikevel å holde registreringsperioden til fire dager.  

 

Av totalt 32 deltakerne var det 24 som gjennomførte kostregistreringen. Fem av disse 24 

ungdommene gjennomførte bare tre registreringsdager, og ikke fire slik de hadde blitt bedt 

om. Andre hadde registrert kosten på to helgedager istedenfor én, eller hadde brukt fredag 
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som helgedag. To ungdommer hadde registrert i flere enn fire dager; næringsberegning ble da 

gjort for de fire første dagene. Til tross for den noe sprikende gjennomføringen, valgte vi å 

inkludere alle kostregistreringer hvor minst tre registreringsdager var blitt gjennomført. Etter 

å ha ekskludert én registrering på grunn av dårlig kvalitet (unøyaktige matvare- og 

mengdebeskrivelser), stod vi derfor igjen med 23 kostregistreringer. 

 

At ikke flere gjennomførte kostregistreringen kan muligens skyldes at ungdom er mindre 

interesserte og motiverte til å rapportere matinntaket sitt enn voksne (109). De kan i større 

grad oppfatte kostregistrering som kjedelig og slitsomt. Masterstudenten var flere ganger i 

kontakt med ungdommene og/eller deres foresatte for å få dem til å fylle ut og returnere 

kostregistreringen. Det ble dessuten lagt vekt på å engasjere ungdommene under 

informasjonssamtalen om kostregistreringen, og gi dem lettfattelig informasjon om hvordan 

den skulle gjennomføres. Svarprosenten ble likevel ikke så høy som håpet. Det er en svakhet 

i en studie som denne, hvor deltakerantallet i utgangspunktet er lavt.  

 

Kanskje kunne svarprosenten blitt bedre dersom vi hadde gjennomført informasjonssamtalen 

annerledes. Mange av ungdommene hadde nettopp vært inne til undersøkelse vedrørende 

gastroøsofagal refluks, og fått lagt ned sonde for å gjøre 24-timers pH-montorering. Å skulle 

få informasjon om kostregistrering rett etter nedleggelsen av pH-sonden kan ha vært 

utfordrende; sonden kan oppleves ubehagelig og uvant, og kanskje har dette påvirket 

oppmerksomheten til enkelte. Noen av ungdommene var tydelig preget av sonden, og hostet 

og svelget under samtalen. Andre fremsto upåvirket. Likevel ville det kanskje vært mer ideelt 

å gjennomføre informasjonssamtalen før sondenedleggelsen. Et annet alternativ kunne vært å 

få ungdommene til å registrere kostholdet sitt før besøket på OUS, ved å sende ut 

kostregistreringsskjemaet på forhånd og gi informasjon om gjennomføringen over telefon.    

 

I selve samtalen fokuserte vi på å motivere ungdommene mest mulig, men kanskje kunne vi 

tatt flere grep, for eksempel ved å tilby en form for belønning for å fullføre 

kostregistreringen. Et par av ungdommene var interessert i kosthold, og etterlyste en 

tilbakemelding på registreringen som kunne fortelle hvordan kostholdet deres var. Det ble 

sendt ut et brev med generelle kostholdsråd til dem som hadde lavt inntak av bestemte 

næringsstoffer, men ellers fikk ikke ungdommene noen tilbakemelding. Å bruke tid på å 

skrive ned matiinntaket sitt i fire dager kan oppleves meningsløst hvis man ikke får annet 

igjen for det enn å bidra til et forskningsprosjekt. Av hensyn til masteroppgavens omfang, 
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kunne vi ikke gi en personlig tilbakemelding på kostholdet til hver og én. Men kinobilletter, 

muligheten til å vinne en premie eller liknende, kunne kanskje vært en idé. I en Cochrane-

oppsummering fant man at responsraten på spørreskjemaer økte hvis deltakerne ble tilbudt en 

belønning (110). 

 

Et annet moment er oppfølgingen i etterkant av informasjonssamtalen. Selv om ungdommene 

som ikke returnerte kostregistreringen før fristen ble kontaktet flere ganger og på flere 

forskjellige måter, var det ikke alle som fikk slike henvendelser. Kanskje kunne det vært 

gunstig med en oppfølgingstelefon like etter besøket på OUS, for å minne ungdommene på å 

fylle ut kostregistreringen og gi dem mulighet til å stille spørsmål. Ungdommene fikk oppgitt 

telefonnummer og mailadresse hvis de hadde eventuelle spørsmål, men terskelen for å ta 

kontakt selv kan ha vært høy.  

 

I tillegg til den lave svarprosenten, er en annen svakhet at kvaliteten på de innsendte 

kostregistreringene var relativt dårlig. Beskrivelsene av de inntatte mat- og drikkevarene var 

ofte ufullstendige, for eksempel at deltakeren hadde oppgitt "juice" uten informasjon om type 

(appelsin, eple, tropisk osv.) eller merke (Sunniva, Bama osv.). Dette til tross for at 

deltakerne var blitt instruert både muntlig og skriftlig om å spesifisere nettopp dette. Noen av 

ungdommene hadde ikke oppgitt mengden av matvarene, eller de hadde misforstått bruken av 

bildeheftet. Andre hadde ikke skrevet hvordan maten var tilberedt. Slike og liknende 

unøyaktigheter kan ha påvirket den videre næringsberegningen, og gjør resultatene mer 

usikre. Etter hvert som ferdig utfylte kostregistreringer ble returnert, og feilene i disse ble 

oppdaget, forsøkte vi å forbedre instruksjonen som ble gitt til nye deltakere. Mot slutten av 

informasjonssamtalen om kostregistreringen lot vi ungdommene gjennomføre et eksempel: 

de ble bedt om å skrive ned det siste måltidet de hadde spist den dagen eller kvelden i 

forveien, og gjøre dette i tråd med informasjonen som var blitt gitt. På denne måten kunne vi 

sjekke om deltakeren hadde forstått det som var blitt sagt og luke ut eventuelle feil. Vi erfarte 

at kvaliteten på de innsendte kostregistreringene ble bedre etter dette. 

 

Når man foretar kostholdsundersøkelser blant barn og unge må man ta i betraktning at 

utviklingsnivået hos barn/ungdommer varierer (109). Kostholdsundersøkelser krever at 

deltakeren er i stand til å oppgi mange detaljer om matinntaket sitt: hva som spises, hvilken 

mengde, tilberedningsmetode og tidspunkt for måltidene. Dette er kompliserte oppgaver som 

krever visse kognitive evner, så som god konsentrasjonsevne, hukommelse og 
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tidsfornemmelse (109). Små barn kan trenge at foreldrene rapporterer for dem, mens større 

barn ofte klarer seg med litt hjelp. Fra rundt 12-års alder menes barn å være i stand til å 

rapportere på egenhånd (109). Fordi de yngste deltakerne i vår studie var 13 år, forventet vi at 

alle skulle klare å gjennomføre kostregistreringen på egenhånd. Vi lot allikevel foreldrene 

være tilstede da vi informerte om kostregistreringen. På denne måten ville de kunne være til 

hjelp for ungdommene under registreringsperioden. For de mest umotiverte ungdommene var 

det dessuten viktig at foreldrene oppmuntret dem til å gjennomføre registreringen. De fleste 

foreldrene virket engasjerte og villige til å hjelpe. Det kan dog tenkes at ungdommene som 

ikke returnerte kostregistreringen var mer overlatt til seg selv enn dem som returnerte 

registreringen. For en ungdom er hverdagen preget av skole og mange andre aktiviteter, og 

det kan være vanskelig å ta seg sammen til å registrere kosten sin hvis ikke noen er der og 

minner dem på det. 

 

Alder kan ha betydning for feilrapportering av matinntaket blant barn og unge. En studie 

viste mindre feilrapportering blant yngre barn (1-9 år) enn blant eldre barn og ungdom (111). 

Dette kan skyldes at foreldrene registrerer kostinntaket for de yngste barna, mens ungdom 

rapporterer selv. Hvis foreldrene står for matlagingen hjemme kan det være vanskelig for 

ungdommen å vite hvilke ingredienser som har blitt brukt hvis ikke foreldrene hjelper til. 

Videre har ungdom ofte et mer ustrukturert måltidsmønster og spiser gjerne andre steder enn 

hjemme, hvilket kan gjøre det vanskeligere å huske å notere alt en har spist og drukket i løpet 

av dagen.  

 

Ungdommens kroppsbilde kan også bidra til feilrapportering. Det er vist at nøyaktigheten av 

rapporteringen blant barn og unge avhenger av deres KMI, med større grad av 

underrapportering blant overvektige (108). Særlig ses denne tendensen hos jenter (112). 

Kanskje skyldes det at jenter er ekstra opptatt av kropp og vekt, og enten ønsker å fremstå 

sunnere og mer småspiste enn de egentlig er, eller bruker kostregistreringen som en måte å 

slanke seg på (112). I vår studie fant vi at jentene i alle aldersgruppene hadde et 

gjennomsnittlig energiinntak under anbefalt nivå, men det er uklart om dette dreier seg om 

underrapportering eller reflekterer deres reelle kosthold. For å avdekke eventuell 

underrapportering kan man beregne forholdet mellom deltakernes energiinntak og 

basalmetabolisme, såkalt BMR-faktor. Fordi vi ikke inkluderte informasjon om 

ungdommenes aktivitetsnivå som en del av datamaterialet, og derfor ikke kunne beregne 

nøyaktig basalmetabolisme, valgte vi å ikke beregne BMR-faktor. 
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Det er ikke konsensus om hvilken kostundersøkelsesmetode som er best egnet for barn og 

ungdom (109). Man har imidlertid innsett behovet for mer moderne, teknologibaserte 

metoder (109). Ungdom lever i en digital verden, og bruker mye tid på data og 

smarttelefoner. Ved å utnytte dette, og for eksempel lage web-baserte 

kostregistreringsprogrammer eller kostregistreringsapplikasjoner til smarttelefoner, kan man 

kanskje øke ungdommenes motivasjon til å rapportere matinntaket sitt. Noen av deltakerne i 

vår studie etterlyste en app til smarttelefonen fordi de syntes kostregistreringsheftet var 

tungvint å bruke. Selv om dette ikke var mulig i et beskjedent masterprosjekt med lite 

ressurser, er det verdt å vurdere slike metoder i fremtidige, større studier. I den nyeste 

Ungkost-undersøkelsen fra 2015 benyttet man da også en internettbasert matdagbok, samt en 

animert figur som ledet barna gjennom den daglige kostregistreringen (113).  

 

5.1.5 Spørreskjemaene 
Mens spørsmålene om kosthold og måltider ble gjennomført som et semistrukturert intervju 

ledet av en sykepleier, ble EAT-10 fylt ut av ungdommene selv. Fordelen med 

intervjuformen var at ungdommene fikk mulighet til å stille spørsmål underveis hvis noe var 

uklart. Dessuten kunne sykepleier notere tilleggsopplysninger som kom frem i løpet av 

intervjuet, og vise til andre eksempler enn de som var nevnt i intervjuskjemaet. EAT-10 var 

mindre omfattende enn intervjuskjemaet, og ble vurdert som lettere for ungdommene å fylle 

ut på egenhånd. Til slutt i EAT-10-skjemaet, etter spørsmålene om selve dysfagien, var det 

listet opp noen spørsmål for å evaluere ungdommenes opplevelse av EAT-10. Blant disse 

spørsmålet: "Er det noe annet du vil fortelle om dine spisevaner?" Av denne lille 

evalueringen kom det frem at ingen syntes det var vanskelig å besvare EAT-10. Det var 

imidlertid kun to ungdommer som hadde svart på det nevnte spørsmålet om spisevaner. Selv 

om dette ikke var en del av EAT-10 per se, ville det vært interessant å se hva flere hadde 

svart på et slikt åpent spørsmål. Kanskje ville flere kommet med utdypende informasjon 

dersom spørsmålet hadde blitt stilt som en del av et intervju. 

 

5.2 Hovedfunn 
5.2.1 Vekst 
Hele 22 % (7/32) av deltakerne hadde høyde-for-alder under -2 z-score, og kunne betegnes 

som stuntede. Dette er langt flere enn i studien til Faugli et al. fra 2009, hvor man blant 21 

norske ØA-ungdommer kun fant én med stunting (5 %) (93). Funnet er mer i tråd med 
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studien til Puntis et al., som viste 19 % stunting hos til sammen 100 barn med ØA (58). I 

denne studien var imidlertid median alder rundt 5 år, og deltakerne var altså langt yngre enn i 

vår studie. Innhetningsveksten som menes å inntreffe i tenårene kan dermed ikke ha skjedd. 

 

Fem av de syv stuntede ungdommene hadde vekt-for-alder under -2 z-score, og var både 

kortvokste og undervektige. Chetcuti og kollegaer fant også forekomst av undervekt blant 

australske barn og unge med ØA, men her var hovedparten under 5 år, og kun et fåtall over 

10 år. Hos de voksne deltakerne var vekt og høyde normal (59). Normal høyde hos voksne 

med ØA ble også vist i studien til Somppi et al (57). Vår studie er sånn sett unik ved at den 

viser tegn til veksthemming i ungdomsårene. Dette ses ikke bare av de "ekstreme" tilfellene 

med z-score under -2, men også ved at gjennomsnittlig z-score for alle deltakerne er under 

null, både når det gjelder høyde-for-alder, vekt-for-alder og KMI.  

 

For KMI/isoKMI var det fem deltakere (15 %) som kunne kategoriseres som undervektige. 

Tre av dem hadde i tillegg lav z-score på høyde-for-alder og vekt-for-alder, mens de to siste 

hadde normal z-score på disse indeksene. Men det var også deltakere i andre enden av 

skalaen, med KMI eller isoKMI ≥ 25 kg/m2. Til sammen seks ungdommer (19 %) hadde en 

slik høy KMI/isoKMI og kunne betegnes som overvektige. I en fransk studie fra 2012, hvor 

deltakerne var i alderen 9,5-18,5 år, fant man en liknende fordeling: 9 % var undervektige og 

16 % var overvektige (114). Kroppssammensetning ble imidlertid ikke målt, hverken i den 

franske studien eller i vår studie. Vi kan ikke utelukke at deltakerne med KMI/isoKMI ≥ 25 

kg/m2 har høy muskelmasse og derfor feilaktig kategoriseres som overvektige. Faktisk 

fortalte noen av guttene at de drev mye med styrketrening på fritiden. At flere ungdommer 

tilsynelatende var overvektige enn undervektige, er likevel et overraskende funn som bør 

undersøkes i større skala i fremtidige studier.   

 

Et viktig poeng er at z-score for høyde-for-alder var signifikant lavere hos deltakere med 

medfødte tilleggslidelser enn hos deltakere uten slike tilleggslidelser. Dette kan tale for at den 

lave veksten er relatert til tilleggslidelsen, og ikke øsofagusatresien i seg selv. Eventuelt viser 

funnet at det dreier seg om et komplekst årsaksbilde, hvor både øsofagusatresien og 

tilleggssykdommene spiller inn. Alle de syv stuntede deltakerne hadde én eller flere 

tilleggslidelser, så som hjertefeil, lungesykdommer eller skjelettmisdannelser. Noen av disse 

lidelsene kan bidra til dårlig ernæringsstatus og dermed redusert vekst. For eksempel er det 
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kjent at medfødte hjertesykdommer er sterkt assosiert med utilstrekkelig vektoppgang (115). 

Men dette gjelder når hjertefeilen er ukorrigert, og kanskje har de fleste ØA-ungdommene 

blitt operert og kurert for sine hjertemisdannelser tidlig i barndommen. Det kan likevel tenkes 

at hjertefeil eller andre medfødte misdannelser har bidratt til dårlig energiinntak og/eller 

vekst, gjennom hyppigere sykehusinnleggelser, flere operasjoner og en generelt mer turbulent 

og sykdomspreget oppvekst.  

 

Skoliose eller andre skjelettmisdannelser kan også påvirke kroppshøyden. Ved mild skoliose 

er det lite sannsynlig at høyden påvirkes, men hvis skoliosen er mer alvorlig, kan det gjøre at 

barnet får en lavere slutthøyde enn forventet (52, 53). Skjelettmisdannelser var den vanligste 

tilleggslidelsen hos deltakerne, og i mange tilfeller dreide det seg om vertebrale 

malformasjoner, herunder skoliose. Det er mulig at disse misdannelsene har medvirket til den 

lave høyden blant ØA-ungdommene i denne studien.      

 

5.2.2 Kostholdet 
Energiinntaket 

Det gjennomsnittlige energiinntaket var lavere enn referanseverdiene for så mange som 74 % 

av deltakerne. Selv om dette funnet er basert på 23 kostregistreringer, og vi ikke kan utelukke 

at andelen hadde vært lavere hvis flere hadde gjennomført kostregistreringen, gir det en 

indikasjon på at ØA-ungdommer spiser mindre enn anbefalt. Resultatet er unikt, da det ikke 

finnes andre studier som har undersøkt energiinntaket til ØA-ungdommer med 

kostregistrering eller andre kostholdsundersøkelsesmetoder. 

 

Vi fant dessuten at alle de stuntede deltakerne som gjennomførte kostregistreringen, hadde 

lavere gjennomsnittlig energiinntak enn referanseverdiene. Som nevnt innledningsvis kan 

kortvoksthet ha andre årsaker enn underernæring. Men i mange tilfeller er en så lav høyde-

for-alder resultat av underernæring over tid, som igjen er en konsekvens av utilstrekkelig 

inntak av energi og/eller næringsstoffer (116). Det var fem stuntede deltakerne som 

gjennomførte kostregistreringen. Av disse fem hadde to KMI under 18,5 kg/m2, mens en 

tredje hadde KMI akkurat på grensen til undervekt (18,6 kg/m2). Her er det sannsynlig at 

underernæring har bidratt til redusert vekst. Det lille deltakerantallet gjør det imidlertid 

vanskelig å si noe sikkert, og større studier er nødvendig for å utforske sammenhengen 

mellom stunting og energiinntak hos ungdom med ØA. Man må også være klar over at 
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kostregistreringene reflekterer ØA-ungdommenes energiinntak slik det er nå, og sier ikke noe 

om energiinntaket i andre perioder av oppveksten, for eksempel viktige vekstfaser i 

barndommen.    

 

I forhold til referanseverdiene hadde jentene i alle de tre alderskategoriene (10-13 år, 14-17 

år, 18-30 år) lavere gjennomsnittlig energiinntak. Guttene i de to eldste alderskategoriene 

hadde derimot høyere gjennomsnittlig energiinntak enn referanseverdiene. I den 

landsomfattende kostholdsundersøkelsen Ungkost 3, hvor man kartla kostholdet til 9- og 13-

åringer, ble det vist at 13-årige norske jenter i gjennomsnitt inntok 7,4 MJ/dag (113). Jentene 

i den yngste alderskategorien (10-13 år) i vår studie bestod i praksis kun av 13-åringer, og 

disse hadde et gjennomsnittlig inntak på 6,6, dvs. 11 % mindre enn jentene i Ungkost 3. De 

hadde altså lavere energiinntak enn både Helsedirektoratets referanseverdier og inntaket målt 

i Ungkost 3.  

 

For den mellomste alderskategorien (14-17 år) finnes det ingen nasjonale 

kostholdsundersøkelser som kan brukes som direkte sammenlikningsgrunnlag. Men for ØA-

ungdommene på 16 og 17 år kan Norkost 1997 benyttes (117). I Norkost 1997 målte man 

inntaket til nordmenn fra 16-79 år, og analysene inkluderer data for aldersgruppen 16-19 år. 

Selv om undersøkelsen er gammel, kan den gi en viss pekepinn på hvordan de 16- og 17-

årige deltakerne våre ligger an i forhold til friske jevnaldrende. De 16- og 17-årige ØA-

jentene hadde et gjennomsnittlig energiinntak på 5,9 MJ. Dette er 35 % mindre enn jentene i 

alderen 16-19 år i Norkost 1997, som hadde et gjennomsnittsinntak på 9,1 MJ. Vi ser altså 

samme tendens som for den yngste alderskategorien, hvor energiinntaket er mindre enn både 

referanseverdien og en nasjonal kostholdsundersøkelse. I forhold til referanseverdien hadde 

jentene i den mellomste aldersgruppen betydelig lavere energiinntak, som bare utgjorde 50 % 

av anbefalt nivå.  

 

For den eldste alderskategorien (18-30 år) er den nyeste Norkost-undersøkelsen, Norkost 3, 

bedre egnet til sammenlikning enn Norkost 1997. I denne studien kartlegges kostholdet til 

nordmenn i alderen 18-70 år (118). Kvinnene i aldersgruppen 18-29 år i Norkost 3 hadde et 

gjennomsnittlig energiinntak på 8,1 MJ/dag, hvilket er omtrent som jentene i vår studie. 

 

For guttenes del, var energiinntaket til den ene 13-åringen i den yngste alderskategorien 6 % 

lavere enn gjennomsnittlig energiinntak blant 13-åringene i Ungkost 3 (8,1 MJ/dag vs. 8,6 
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MJ/dag). ØA-guttene på 17 år, tilhørende den mellomste aldersgruppen, hadde 9 % lavere 

energiinntak enn guttene på 16-19 år i Norkost 1997 (12,7 MJ/dag vs. 13,9 MJ/dag). I den 

eldste alderskategorien var energiinntaket omtrent det samme som 18-29-åringene i Norkost 

3: 13 MJ/dag versus 12,8 MJ/dag i Norkost.  

 

Energiinntaket til guttene samsvarte altså mer med referansematerialet enn inntaket til 

jentene, både når det gjaldt de norske referanseverdiene og landsomfattende undersøkelser. 

Hvorfor guttene hadde et høyere energiinntak og i større grad oppfylte anbefalingene, er 

uklart. Som tidligere nevnt kan en mulig forklaring være at jentene er mer opptatt av 

slanking, og enten spiser mindre for å tape vekt, eller underrapporterer inntaket sitt. HEMIL-

rapporten fra 2016, som er basert på en spørreskjemaundersøkelse blant norske 11-, 13-, 15- 

og 16-åringer (HEVAS-undersøkelsen), viste nettopp at slanking var mer utbredt blant jenter 

enn gutter. Hele 39 % av jentene i første klasse på videregående skole slanket seg (119). En 

annen mulig årsak til forskjellene i energiinntak, kan være at jentene har større spisevansker 

relatert til sin ØA. Vi fant imidlertid ingen signifikant forskjell mellom kjønnene når det 

gjaldt dysfagi målt med EAT-10.         

 

Referanseverdiene for energiinntak er ment som veiledende gjennomsnittsverdier til bruk i 

planlegging av kostholdet for grupper. Fordi energiforbruk varierer med blant annet 

kroppssammensetning og fysisk aktivitet, er ikke referanseverdiene noen fasit for 

energibehovet til enkeltpersoner. Dette må tas i betraktning når en tolker resultatene og 

sammenlikningene i vår studie. Kanskje har det lave energiinntaket hos ØA-deltakerne 

sammenheng med mindre kroppsstørrelse og/eller lavere aktivitetsnivå. Det skal også nevnes 

at metodene som ble brukt i de nasjonale kostholdsundersøkelsene varierer. I Norkost 1997 

benyttet man et matvarefrekvensskjema, mens i Norkost 3 ble det brukt både et 

matvarefrekvensskjema og 24-timers kostintervju (117, 118). I Ungkost 3 var metoden mer 

som i vår studie, nemlig kostregistrering med estimerte mengder. Dog ble kostregistreringen i 

Ungkost gjennomført som en internettbasert matdagbok (113). Metodeforskjellene gjør at de 

observerte forskjellene må tolkes med forsiktighet. De nasjonale kostholdsundersøkelsene er 

likevel det beste vi har av tilgjengelige data om matinntaket til friske, norske barn og unge. 

 

Energigivende næringsstoffer og kostfiber 

For deltakerne samlet sett, lå inntaket av protein, totalt fett og sukker innenfor 

Helsedirektoratets anbefalinger, og karbohydratinntaket såvidt under de anbefalte 45 
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energiprosent. Inntaket av mettet fett var derimot langt høyere enn anbefalt nivå (15 E% vs. 

<10 E%), mens fiberinntaket var lavere enn anbefalt (2,1 g/MJ vs. 3 g/MJ).  

 

Hvis vi skal sammenlikne resultatene med landsomfattende undersøkelser, må vi igjen dele 

deltakerne inn i aldersgrupper. Den ene gutten på 13 år hadde en lavere energiprosent fra 

protein og karbohydrat, men en høyere energiprosent fra fett sammenliknet med norske 13-

årige gutter i Ungkost 3. De 13-årige jentene hadde en langt høyere energiprosent fra protein, 

mens fettinntaket var omtrent likt som i Ungkost 3. For både gutten og jentene var andelen 

fra tilsatt sukker lavere enn i Ungkost 3: de lå alle under de anbefalte 10 energiprosentene, 

mens 13-åringene i Ungkost lå over (hhv. 9 og 8 E% i vår studie vs. 12 og 13 E% i Ungkost)  

 

Både de 17-årige ØA-guttene og de 16- og 17-årige ØA-jentene hadde en mye lavere 

energiprosent fra karbohydrat enn guttene og jentene i Norkost 1997. Energiprosenten for fett 

var derimot høyere, og lå spesielt høyt hos guttene: hele 12 prosentpoeng høyere enn i 

Norkost. Proteinandelen var omtrentlig lik hos guttene, mens den hos jentene var høyere. 

Sukkerinntaket blant de 16- og 17-åringen ØA-ungdommene var mye lavere enn i Norkost 

1997 (6 og 8 E% i vår studie vs. 12 og 15 E% i Norkost 1997).   

 

Sammenliknet med Norkost 3 var energiprosenten fra totalt fett høyere hos ØA-ungdommene 

på 18 år og oppover (38 og 39 E% i vår studie vs. 33 E% i Norkost 3). Det samme gjalt 

mettet fett (16 og 18 E% vs. 13 E%). For de andre energigivende næringsstoffene var 

inntaket noenlunde likt, med unntak av kostfiber, hvor ØA-ungdommene lå litt lavere.  

 

Oppsummert ser vi at ØA-ungdommene hadde enn høyere energiprosent fra fett enn i de 

nasjonale kostholdsundersøkelsene, mens energiprosenten fra sukker var lavere. Selv om 

ØA-ungdommene hadde et lavere fiberinntak enn Helsedirektoratets anbefalinger, lå de 

omtrent likt med inntaket i kostholdsundersøkelsene. Dette tyder på at et lavt fiberinntak ikke 

er typisk for ØA-ungdommene, men en tendens hos norske ungdommer generelt.  

 

Vitaminer og mineraler 

Vi fant at ØA-ungdommene hadde et lavere inntak av vitamin D enn anbefalt. Inntaket av 

vitamin A og vitamin C lå også noe under Helsedirektoratets anbefalinger. Blant jentene fant 

vi i tillegg et lavt inntak av folat, kalsium og jern. 
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Om vi sammenlikner med de nasjonale kostholdsundersøkelsene, ser vi at et lavt inntak av 

vitamin D er gjennomgående. I både Ungkost og Norkost hadde deltakerne et lavt 

gjennomsnittlig inntak av vitamin D når kosttilskudd ikke var medregnet (113, 117, 118). 

Selv om ØA-ungdommene i alle aldersgrupper hadde et litt høyere inntak av vitamin D enn 

jevnaldrende deltakere i Ungkost og Norkost, lå de fortsatt langt under anbefalingen. Vi 

inkluderte ikke kosttilskudd i våre næringsstoffberegninger, og det er mulig at bruk av tran 

eller andre tilskudd av vitamin D ville gjort at noen av ØA-deltakerne hadde oppfylt 

anbefalingen. I Ungkost og Norkost så man nettopp at bruk av kosttilskudd økte inntaket av 

vitamin D slik at det lå nærmere anbefalingen (113, 118). Men fordi intervjuet om kosthold 

og måltider viste at kun fire ØA-ungdommer brukte en form for vitamin D-tilskudd daglig, er 

det rimelig å anta at inntaket var lavt hos hovedparten av ungdommene, også selv om 

kosttilskudd var inkludert. Dette reflekteres også av at næringstettheten av vitamin D i ØA-

ungdommenes kosthold var mye lavere enn anbefalt.    

 

I Ungkost og Norkost 3 var inntaket av vitamin A og vitamin C tilfredsstillende i forhold til 

Helsedirektoratets anbefalinger (113, 118). ØA-ungdommenes inntak var derimot lavere enn 

anbefalingene, og det var også lavere enn inntaket til jevnaldrende deltakere i Ungkost og 

Norkost 3. For folat, kalsium og jern stemte våre resultater overens med de nasjonale 

kostholdsundersøkelsene: jevnaldrende jenter i Ungkost og Norkost 3 hadde også lavt inntak 

av disse mikronæringsstoffene. Imidlertid var inntaket av kalsium og jern enda lavere blant 

de eldste jentene i vår studie sammenliknet med Norkost 3. For eksempel utgjorde 

kalsiuminntaket til ØA-jentene på 18 år eller eldre ca. 70 % av inntaket til jevnaldrende jenter 

i Norkost 3.  

 

Forklaringen kan være at ØA-jentene hadde et lavt gjennomsnittlig energiinntak. Når 

energiinntaket er lavt kan det være vanskelig å få dekket behovet for alle 

mikronæringsstoffer, og det vil stilles ytterligere krav til kostens sammensetning. 

Næringstettheten i kostholdet til ØA-ungdommene samsvarte dårlig med Helsedirektoratets 

anbefalinger; våre beregninger viste at deltakerne kun oppfylte anbefalt næringstetthet for 

vitamin E, tiamin og riboflavin. Lavt energiinntak kombinert med dårlig kvalitet på 

kostholdet gjør det vanskelig å sikre inntaket av vitaminer og mineraler.  

 

Det mest påfallende funnet var altså deltakernes lave inntak av vitamin D. Median inntak var 

4,5 µg, og utgjorde kun 45 % av de anbefalte 10 µg. Dette er uheldig, da vitamin D er 
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essensielt for et sterkt skjelett, og muligens også spiller en rolle for høydevekst. Vitamin D 

har som hovedfunksjon å opprettholde normale konsentrasjoner av kalsium og fosfat i 

kroppen, hvilket er nødvendig for normal mineralisering av skjelettet (120). Mangel på 

vitamin D gir redusert kalsium- og fosfatkonsentrasjon, noe som medfører at nydannet ben 

ikke mineraliseres. Hos barn kan resultatet bli rakitt, en bensykdom hvor knoklene blir myke 

og deformerte (120). Dette viser seg typisk ved hjulbenthet og vekstretardasjon. I senere tid 

har det blitt foreslått at vitamin D innvirker på høydevekst uten at det trenger å være en 

konsekvens av rakitt. I en studie hvor man undersøkte vitamin D-status hos amerikanske 

jenter mellom 16 og 22 år, fant man kortere høyde hos jentene som hadde vitamin D-mangel. 

Ingen av disse jentene viste kliniske eller radiologiske tegn til rakitt (121). Det samme ble 

vist i en annen studie, hvor deltakerne var 13-17 årige tyrkiske jenter. Jentene med mangel på 

vitamin D hadde kortere høyde, men uten at man fant tegn til rakitt (122). I vår studie hadde 

de stuntede ØA-ungdommene et lavere gjennomsnittlig inntak av vitamin D enn ØA-

ungdommene med normal høyde-for-alder. Forskjellen var imidlertid ikke signifikant. Som 

man også etterlyser i disse to studiene, trengs det mer forskning på hvorvidt vitamin D spiller 

en rolle for longitudinell knokkelvekst i fravær av rakitt.        

 

Kostintervju: måltidsrytme, matvarevalg og kosttilskudd 

Intervjuet om kosthold og måltider viste at hovedparten av ØA-ungdommene spiste flere 

hovedmåltider daglig. Samtlige spiste middag fem eller flere dager i uken. Dette er i tråd med 

rådene i Nordic Nutrition Recommendations 2004 (NNR 2004), hvor det anbefales en jevn 

måltidsrytme, gjerne i form av tre hovedmåltider og 1-3 mellommåltider daglig (123). 

Regelmessige måltider bidrar til et mer stabilt blodsukker, og er viktig for konsentrasjon og 

prestasjon (123). En god måltidsrytme kan dessuten normalisere sult- og 

metthetsreguleringen slik at man unngår småspising og inntar passende mengder til måltidene 

(71). Særlig frokost anses for å være viktig. Etter en natts faste vil lageret av karbohydrat i 

kroppen være redusert, og blodsukkeret er derfor lavt (120). For å bryte kroppens 

fastetilstand og stabilisere blodsukkerkonsentrasjonen på riktig nivå, bør man tilføre mat. 

Frokost er assosiert med bedre kognitiv funksjon og oppmerksomhet, noe som kanskje er 

særlig viktig for barn og unge som går på skolen (123, 124). Regelmessig inntak av frokost er 

også assosiert med en overordnet god kvalitet på kostholdet til barn (124). 

 

Nettopp frokost var det måltidet flest ØA-ungdommer droppet. Dette er ikke uvanlig, skal vi 

tro andre studier som har undersøkt måltidsrytme hos ungdom. I den nevnte HEVAS-
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undersøkelsen fant man at blant dem som hoppet over frokosten, var de fleste ungdommer på 

videregående skole. Andelen var langt mindre blant barn som gikk i 6. klasse (119). 

Tilsvarende ble vist i den store amerikanske studien National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES), som ble gjennomført fra 1999 til 2006: flere ungdommer 

mellom 14 og 18 år droppet frokost sammenliknet med barn mellom 9 og 13 år (125). I vår 

studie rapporterte 19 % at de sjeldent eller aldri spiste frokost. Mangel på frokost gjaldt altså 

bare noen, og langt de fleste ØA-ungdommene spiste dette måltidet flere dager i uken. 

 

Så mange som 66 % av ØA-ungdommene rapporterte at de unngikk visse matvarer. Selv om 

dette først og fremst ble begrunnet med at de ikke likte de aktuelle matvarene, var det også 

mange som oppga spisevansker og/eller konsistensproblemer som årsak. Kjøtt var den 

matvaren flest hadde problemer med. Deltakerne kom med uttalelser som at "biff er vanskelig 

å svelge", "kjøtt setter seg fast i halsen og er slitsomt å spise", og at kjøttinntak krevde "ekstra 

tygging og mye drikke ved siden av". At kjøtt er problematisk for personer med ØA kom 

også frem i oppfølgingsstudien til Chetcuti og kollegaer (59). I studien til Faugli og 

medarbeidere rapporterte deltakerne med dysfagi at kjøtt var en av matvarene de unngikk 

(93). Og i studien til Schier og kollegaer svarte foreldre til barn i en ØA-pasientgruppe at 

mange av barna ikke spiste kjøtt (126). 

 

Kjøtt er en viktig kilde til jern. Jernet i kjøtt er såkalt hemjern, som har høy biotilgjengelighet 

og tas lettere opp i kroppen enn ikke-hemjern (ionisk jern) fra andre kilder (120). I kjøtt 

finnes dessuten en "kjøttfaktor". Denne "kjøttfaktoren" fremmer opptaket av ikke-hemjern i 

andre matvarer som inntas i samme måltid som kjøttet (127). En mulig forklaring på ØA-

ungdommenes lave jerninntak kunne altså være at de unngår kjøtt. Vi fant imidlertid ingen 

signifikant forskjell i jerninntak mellom dem som spiste og dem som ikke spiste kjøtt. 

Kanskje fikk deltakerne jern fra andre kilder; i Norge regnes korn, og ikke kjøtt, som den 

viktigste jernkilden i kostholdet (128). Og selv om deltakerne ikke spiste kjøtt i form av biff, 

koteletter eller liknende, kan de selvfølgelig ha spist det som pålegg eller andre bearbeidete, 

mer lett-tyggelige kjøttprodukter.    

 

Til tross for det lave jerninntaket blant ØA-ungdommene, oppga kun én å bruke jerntilskudd. 

Ellers tok 59 % av deltakerne en form for kosttilskudd, og vitamin D var det tilskuddet som 

ble tatt av flest. Men selv om vitamin D var det mest brukte kosttilskuddet, var det ikke mer 

enn fire deltakere som tok vitamin D eller tran daglig. Det var heller ikke mange som tok 
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multivitamin/mineraltilskudd, eller andre tilskudd hvor de mikronæringsstoffene vi fant 

mangel på i kostregistreringene (vitamin D, vitamin A, vitamin C, jern, folat og kalsium) er 

inkludert. Med tanke på den lave næringstettheten på deltakernes kosthold kunne kanskje 

flere med fordel ha brukt tilskudd. Særlig vitamin D, hvor anbefalingen vanskelig lar seg 

dekke av kosten alene. I den nyeste utgaven av NNR oppjusterte man anbefalt daglig inntak 

av vitamin D for voksne og eldre (129). Dette har gjort at Helsedirektoratet nå anbefaler alle 

å ta tran eller et annet tilskudd av vitamin D, med mindre man er mye ute i dagslys og/eller 

spiser store mengder fet fisk (102). Basert på blodprøvesvar (resultater ikke vist) sendte vi et 

brev til de av deltakerne som hadde lav status av vitamin D eller enkelte andre 

mikronæringsstoffer (vedlegg 7). I brevet ble det gitt generelle råd om hvordan man kunne få 

i seg mest mulig av mikronæringsstoffene gjennom kosten. Det ble også gitt beskjed til 

deltakerens fastlege dersom blodverdiene var svært lave og det var behov for tilskudd.      

 

Som en del av kostintervjuet ble ungdommene spurt om de hadde fått sondeernæring utenom 

nyfødtperioden. Hovedparten av de som svarte ja til dette, hadde hatt gastrostomi, og vi fant 

at disse syv deltakerne hadde signifikant lavere z-score for både vekt og høyde enn deltakere 

som ikke hadde hatt gastrostomi. Fem av dem som hadde hatt gastrostomi var dessuten blant 

de stuntede deltakerne. Man kan spørre seg om gastrostomien er et uttrykk for flere 

spiseproblemer i barndommen, og om det er disse spiseproblemene som har bidratt til den 

dårlige veksten hos de syv deltakerne. En annen hypotese er at gastrostomien har sikret god 

næringstilførsel hos deltakerne, og at det er andre forhold enn ernæringen som har påvirket 

veksten. I alle tilfeller er vårt resultat motsatt av hva som ble vist i studien til Legrand og 

medarbeidere: her fant man ingen sammenheng mellom gastrostomi og lav z-score for vekt 

eller høyde (114).  

 

Hos barn med ØA er gastrostomi gjerne forbundet med long gap varianten (type A), hvor 

gastrostomien anlegges i påvente av at spiserørsendene skal vokse mot hverandre slik at 

anastomose kan gjennomføres. Blant de syv ungdommene var det imidlertid kun to som var 

født med long gap ØA. Behovet for gastrostomi hos deltakerne kan altså ikke bare forklares 

av operasjonsventetid og utsatt anastomose. Generelt brukes gastrostomi når behovet for 

sondeernæring er langvarig. Det kan for eksempel være ved store munnmotoriske vansker 

eller svelgeproblemer (130). Vi fant da også at deltakerne som hadde hatt gastrostomi hadde 

signifikant høyere EAT-10-score enn deltakere som ikke hadde hatt det. Funnet var ikke 

overraskende, i og med at denne sammenhengen også ble vist for deltakerne med stunting, og 
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mange av de stuntede deltakerne hadde hatt gastrostomi. Det støtter opp om førstnevnte 

hypotese ovenfor, nemlig at gastrostomi i barndommen er relatert til spise-/svelgeproblemer 

av vedvarende karakter, noe som igjen kan ha bidratt til dårlig vekst.     

 

Et annet spørsmål i intervjuet var om ØA-ungdommene tidligere hadde hatt kontakt med 

KEF. Bare ni deltakerne svarte ja på dette, og i de fleste tilfeller hadde konsultasjonen(e) 

funnet sted i tidlig barnealder. At så få hadde hatt kontakt med KEF er ikke unikt, skal vi tro 

andre studier som har undersøkt dette. Ijsseltijn et al. beskrev den tverrfaglige oppfølgingen 

av ØA-pasienter på et sykehus i Nederland. Overraskende nok var ikke KEF involvert på noe 

tidspunkt fra spedbarnsperioden til 18 års alder (25). I en annen nederlandsk studie fant 

Gischler et al. at bare 13 % av foreldrene til barn med ØA hadde hatt konsultasjon med KEF i 

løpet av barnets første leveår (131). 

 

I to nylige studier om vekst og spiseproblemer hos ØA-pasienter, peker forfatterne på 

viktigheten av å involvere KEF som en del av behandlingsteamet (132, 133). Ifølge den ene 

av disse studiene bør det dreie seg om livslang oppfølging, idet morbiditet følger ØA-

pasientene inn i voksenlivet og kan påvirke  ernæringsstatus og vekst (132). I den andre 

studien trekker man frem hvordan langvarig sondeernæring i barneårene kan ødelegge for 

normal spiseutvikling (133). Barn som ernæres gjennom sonde kan gå glipp av erfaringer 

som barn vanligvis får i måltider, så som utvikling av munnmotoriske ferdigheter, tilvenning 

til nye smaker, og selvregulering av sult og metthet (130). Men også ØA-barn som ikke får 

sonde kan utvikle manglende evne og lyst til å spise. GØR, strikturer og andre 

gastrointestinale følger av ØA-operasjonen kan bidra til oppkast, hosting og kvelningsanfall 

under måltidene, noe som igjen kan føre til at barnet ikke vil spise (133).  

 

Oppfølging av KEF bør kanskje bli en rutinemessig del av behandlingsopplegget til pasienter 

med ØA, både i barndommen og senere i livet. Hvis man tar utgangspunkt i NCP, har vi i vår 

studie foretatt en ernæringsutredning, med antropometriske målinger og kartlegging av 

kosthold og svelgeproblemer. Dette ville i klinikken dannet grunnlag for en 

ernæringsdiagnose, som videre kan lede til ernæringsbehandling. Ernæringsbehandlingen 

kunne for eksempel vært tiltak for å bedre næringstettheten i ØA-ungdommenes kosthold, 

eller rådgivning om konsistenstilpasset mat til dem med svelgeproblemer. Våre funn, med 

høy forekomst av stunting og svelgeproblemer, taler for at ernæringsutredning av denne 

pasientgruppen bør skje i klinikken også, ikke bare som en del av et forskningsprosjekt. KEF 
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bør være involvert på flere tidspunkt i ØA-pasientenes liv: i nyfødtalder og andre viktige 

vekstperioder i barndommen, samt i ungdomsårene og kanskje også voksen alder. Særlig 

pasienter som viser tegn til vekstavvik i barnealder bør ha regelmessige kontroller.     
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5.2.3 Svelgevansker 

Over 70 % av ØA-ungdommene hadde total EAT-10-score ≥ 3, hvilket betyr dysfagi. At 

andelen var så stor, stemmer godt overens med at dysfagi menes å være den vanligste plagen 

hos personer med ØA (24). I tidligere studier ser man størst tendens til dysfagi i barneårene 

(57, 59). Som nevnt innledningsvis synes disse spise- og svelgeproblemene å avta med 

alderen. Vår studie tyder likevel på at dysfagi er noe som vedvarer. Dette ble også vist i 

studien til Chetcuti et al.: her var dysfagi utbredt i alle aldersgrupper fra 1 til 37 år (59). Selv 

om dysfagien var mindre alvorlig blant de eldste deltakerne, var den det eneste symptomet på 

ØA som ikke forsvant i løpet av de fem første leveårene.  

 

Både i sistnevnte studie og dette masterprosjektet var dysfagien selvrapportert. Det kan 

naturligvis ha påvirket resultatene, idet pasientene gjengir sin subjektive opplevelse av 

plagene. Ved videofluoroskopi undersøkes svelgefunksjonen mer objektivt: pasienten spiser 

eller drikker mat- og drikkevarer tilsatt røntgenkontrast, og svelgeprosessen filmes med 

røntgen (134). Metoden blir av mange ansett for å være gullstandarden for å avklare om, og i 

hvilken grad, det foreligger dysfagi (134). Muligens ville vi funnet en annen prosentandel 

med svelgevansker hvis vi hadde brukt denne eller en annen metode. Ulike metoder og 

definisjoner på dysfagi er grunnen til at forekomsten varierer fra studie til studie. Men ifølge 

en valideringsstudie, hvor man sammenliknet EAT-10 med videofluoroskopi, er EAT-10 en 

velegnet måte å identifisere dysfagi på (135). Man kan også argumentere med at det nettopp 

er den subjektive opplevelsen av svelgeproblemer som påvirker spising og matvarevalg. 

 

Når personer med ØA skal fortelle om symptomene sine selv, kan man imidlertid risikere 

underrapportering. Legrand og medarbeidere erfarte dette, da de i sin oppfølgingsstudie 

undersøkte 57 ØA-pasienter mellom 9,5 og 18,5 år (114). Dysfagi ble ikke rapportert med 

mindre deltakerne ble spurt direkte om det. Kanskje skyldes dette at spise- og 

svelgeproblemene har vedvart fra tidlig alder og ØA-pasientene har "integrert" dem i 

livsstilen sin; at de rett og slett har lært seg å takle symptomene eller laget seg noen spesielle 

vaner for å takle dem. Vi så eksempler på dette i vår studie. Blant annet fortalte foreldrene til 

en av deltakerne at sønnen deres ofte holdt tommelen mot spiserøret og gjorde en liten 

bevegelse med den for å få svelgingen til å gå lettere. Gutten selv hadde ikke lagt merke til at 

han gjorde noe sånt. Det var blitt en naturlig del av hans måte å spise på. Andre foreldre 
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kunne fortelle at familien unngikk visse matvarer, men at de "alltid" hadde gjort det, og det 

derfor ikke var noe de tenkte over lenger.    

 

ØA-ungdommene slet mest med lang tidsbruk på måltidene og følelsen av å sette mat fast i 

spiserøret. I en canadisk studie fra 2016 ble det gjort liknende funn: blant de 37 voksne 

deltakerne var dysfagi og tregt matinntak noen av de største gastrointestinale plagene (132). I 

denne studien fant man dessuten at svelgevansker og tregt inntak var mer utbredt blant 

undervektige deltakerne enn blant deltakere med normal vekt. I vår studie hadde alle de 

stuntede deltakerne en total EAT-10-score ≥ 3. Man kan spørre seg om spise- og 

svelgeproblemene har bidratt til den lave høyden hos disse deltakerne. Men som nevnt hadde 

alle de stuntende deltakerne en eller flere tilleggslidelser. Dette kompliserer årsaksbildet, og 

gjør at vi ikke kan trekke noen konklusjoner. Det er allikevel et interessant funn som vil være 

verdt å undersøke videre.   
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6 Konklusjon 
Hovedhensikten med denne masterstudien var å kartlegge og vurdere vekst og 

ernæringsstatus hos ungdom med øsofagusatresi. Studien er unik ved at det er den første i 

Norge som hadde som mål å undersøke vekst og ernæringsstatus hos denne pasientgruppen, 

samt at det er den eneste studien internasjonalt der ØA-pasienters kosthold kartlegges ved 

hjelp av kostregistrering. 

 

Studien viste tegn til veksthemming hos ungdommer født med ØA. Deltakerne hadde lavere 

høyde-for-alder sammenliknet med normalpopulasjonen, og forekomsten av stunting var på 

hele 22 %. KMI viste at flere var overvektige enn undervektige (19 vs. 15 %). Selv om 

forskjellen i antall var liten, er det overraskende at flere ØA-ungdommer var overvektige enn 

undervektige. I tidligere studier har man først og fremst fokusert på undervekt som et 

potensielt problem hos denne pasientgruppen.  

 

3 av 4 hadde et energiinntak som lå under anbefalt nivå for friske personer på samme alder. 

Lavt energiinntak ble også sett hos de stuntede deltakerne. Funnene indikerer at ØA-

ungdommer spiser mindre enn anbefalt, og taler for en mulig sammenheng mellom dårlig 

matinntak og lav vekst. Men på grunn av lite deltakerantall og svakheter ved 

kostregistreringene, kan vi ikke trekke noen konklusjoner. Kostregistreringene reflekterer 

dessuten ØA-ungdommenes energiinntak slik det er nå, og sier ikke noe om energiinntaket i 

viktige vekstperioder i barndommen. Videre ble det funnet en sammenheng mellom medfødte 

tilleggslidelser og lav høyde. Dette kompliserer årsaksbildet ytterligere, da det antyder at den 

lave veksten kan være relatert til tilleggslidelsen og ikke øsofagusatresien eller matinntaket i 

seg selv.    

 

For mikronæringsstoffene var inntaket av vitamin D spesielt lavt, og kun én av ØA-

ungdommene oppfylte anbefalingen om 10 µg vitamin D per dag. Deltakernes inntak av 

vitamin A og C var også noe lavt, både i forhold til Helsedirektoratets anbefalinger og 

landsomfattende kostholdsundersøkelser. Jentene inntok dessuten for lite kalsium, jern og 

folat. Forklaringen på det lave inntaket av mikronæringsstoffer kan være ØA-ungdommenes 

lave energiinntak, eventuelt kombinert med dårlig kvalitet på kostholdet. Det ble vist at 

deltakerne kun oppfylte anbefalt næringstetthet for vitamin E, tiamin og riboflavin, mens 

tettheten for de øvrige mikronæringsstoffene var lavere enn anbefalt.  
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ØA-ungdommene hadde en tilfredsstillende måltidsrytme. Majoriteten spiste flere 

hovedmåltider daglig, og samtlige spiste middag fem dager i uken eller oftere. Hele 66 % 

rapporterte at de unngikk visse matvarer, og i mange tilfeller skyldtes dette spisevansker 

og/eller problemer med konsistensen på matvaren. Kjøtt var den matvaren flest hadde 

problemer med.    

 

Så mange som 72 % av deltakerne hadde en EAT-10-score ≥ 3, hvilket indikerer dysfagi. 

Den høye andelen vitner om at svelgevansker er et vedvarende problem hos personer født 

med ØA. Graden av svelgevansker var størst blant de stuntede deltakerene, og dette taler for 

en mulig sammenheng mellom svelgevansker og redusert vekst. Men tverrsnittdesignet gjør 

at denne studien ikke er egnet for å fastslå årsaker. Man må også ta høyde for eventuell 

utvalgsskjevhet, som kan ha gitt seg utslag i mer omfattende problematikk i utvalget enn i 

den generelle populasjonen av ØA-ungdommer. Større studier med flere deltakere og et annet 

design er nødvendig for å undersøke våre resultater videre.    
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7 Veien videre 
 

Denne studien har gitt økt kunnskap om ernæringsstatus og vekst blant ungdommer født med 

øsofagusatresi. Fortsatt gjenstår en rekke ubesvarte spørsmål som det vil være interessant å 

undersøke videre. Spesielt interessant vil det være å se om funnene kan reproduseres i større 

skala. Vil man finne like stor andel med stunting dersom flere ØA-ungdommer inkluderes? 

Utvalgsstørrelsen i denne masterstudien var lite. Om tid og ressurser hadde ligget til rette for 

det, ville det vært hensiktsmessig med en lengre datainnsamlingsperiode slik at flere 

deltakere fra hovedstudien kunne vært med.  

 

En svakhet i denne masterstudien er den noe lave svarprosenten og den varierende kvaliteten 

på kostregistreringene. Muligens vil en annen kostholdsundersøkelsesmetode være bedre 

egnet for denne aldersgruppen. Fremtidige studier bør forsøke en teknologibasert metode 

tilpasset ungdommens digitale hverdag. En app til smarttelefonen ble etterlyst av deltakerne, 

og kanskje er nettopp det løsningen for å få flere til å gjennomføre kostregistreringen på 

korrekt måte.  

 

Energiinntaket til hovedparten av ØA-ungdommene var lavere enn anbefalt. Dette gjaldt også 

alle de stuntede deltakerne som gjennomførte kostregistreringen. Selv om de nevnte 

problemene med kostregistreringen gjør det vanskelig å vite om energiinntaket vi fant er 

reelt, er dette resultater det er verdt å undersøke videre. Hvis det er en sammenheng mellom 

lavt matinntak og redusert vekst hos denne pasientgruppen, bør KEF være mer involvert i 

behandlingsopplegget. Ni deltakere hadde tidligere fått kostveiledning fra KEF, men dette var 

kun i spesielle tilfeller, og fant som regel sted i barnealder. Det kan være gunstig hvis KEF 

blir en naturlig del av behandling og oppfølging, også etter den tidligste post-operative fasen. 

Kanskje vil man da kunne luke ut spiseproblemer eller uheldige matvaner som hindrer 

optimal ernæringsstatus og vekst. 

 

Blant spiseproblemene man bør ha fokus på, ser svelgevansker ut til å være spesielt viktig. 

Over 70 % av ØA-ungdommene hadde slike plager. Utredning av svelgefunksjon og 

veiledning om matvarevalg er essensielt, da det kan ha betydning for energi- og 

næringsinntak. Kanskje kan noen ØA-ungdommer ha behov for konsistenstilpasset mat for å 
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få i seg tilstrekkelig med næring. Logopeder og kliniske ernæringsfysiologer er relevante 

fagpersoner i denne sammenheng.     

 

Biokjemiske parametre er viktig i vurderingen av ernæringsstatus. For å begrense 

datamaterialet til masteroppgaven, valgte vi å ikke inkludere blodprøvene som ble tatt av 

deltakerne til hovedstudien. Dog ville det vært en fordel å kunne sammenlikne det lave 

inntaket av mikronæringsstoffer som ble rapportert i kostregistreringene, med deltakernes 

blodverdier. Fremtidige studier med flere ressurser bør kartlegge alle aspekter av 

ernæringsstatus for å få et mer nøyaktig bilde av denne. Det vil dessuten være interessant å 

undersøke hvordan ØA-ungdommers vekst og ernæringsstatus ligger an i forhold til en 

kontrollgruppe. I vår studie hadde vi ikke annet sammenlikningsgrunnlag enn norske 

referanseverdier og nasjonale kostholdsundersøkelser. 

 

Aktivitetsnivået til denne gruppen ungdommer bør også utforskes nærmere, da det naturlig 

nok har betydning for deres samlede energiregnskap. Ungdommer som trener mye har behov 

for et større energiinntak, og omvendt. Som en del av hovedstudien ble ØA-ungdommene 

undersøkt og intervjuet av fysioterapeut. Selv om vi hadde tilgang til spørreskjemaer som 

kartla ungdommenes aktivitetsnivå, valgte vi å ikke inkludere det i analysene våre, igjen på 

grunn av begrensede ressurser. Kommende studier bør ikke bare vurdere energiinntak, men 

også energiforbruk fra fysisk aktivitet.       
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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 ”Øsofagusatresi, en oppfølgingsstudie” 

Bakgrunn og hensikt 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie ved Rikshospitalet, OUS. Du ble operert for 
øsofagusatresi i nyfødtperioden, og det er derfor vi nå ønsker å invitere deg til å delta i denne studien. 
Barn født med isolert fistel mellom spiserør og luftrør er også invitert til å delta i studien, da dere har 
en tilstand som er nært beslektet med øsofagusatresi og kan oppleve mange av de samme plagene.  

Målet med studien er å identifisere plager og problemer hos barn med øsofagusatresi på et tidlig 
tidspunkt i livet, for å kunne iverksette behandling og redusere senplager.  

Hva innebærer studien? 
Studien innebærer at du og en av dine foreldre blir invitert til å komme til Oslo Universitetssykehus, 
Rikshospitalet, til samtale og undersøkelser. I forkant av samtalen vil vi gå gjennom din pasientjournal 
for å danne oss et bilde av plager og problemer du har hatt og som vi evt. har registrert her hos oss. 

- Samtaler og undersøkelser vil bli gjort over 2 dager, og en overnatting i Oslo vil da bli nødvendig.  
- Du vil bli undersøkt av sykepleier, barnekirurg, fysioterapeut og ernæringsfysiolog. 
- Du vil bli bedt om å fylle ut spørreskjema om plager og tanker omkring øsofagusatresi.  
- Det vil bli gjort pH-måling (måling av magesyre og reflux til spiserøret)  
- Gastroskopi (kameraundersøkelse) av spiserøret, med prøver fra slimhinnen, vil bli gjennomført mens 
du sover i en kort narkose. 

Mulige fordeler og ulemper 
Du har i barnealder blitt behandlet av spesialister i barnekirurgi. Når du nå blir voksen skal ansvaret  for 
behandlingen overflyttes til spesialister som behandler voksne. I den forbindelse kan det være nyttig for 
deg å få en grundig gjennomgang av hele din sykehistorie. Funn ved undersøkelsene kan være med på å 
identifisere og sette navn på plager du opplever daglig. Du vil få snakke med personell som har god 
kunnskap om-, og lang erfaring med øsofagusatresi. 

Noen barn/ungdom opplever det som ubehagelig å ta blodprøver. Disse vil i så fall bli tilbudt 
bedøvelseskrem på forhånd. I denne studien vil blodprøvene for ernæringsstatus tas samtidig med 
rutineprøvene før gastroskopien, slik at man unngår et ekstra stikk. 

Du vil få en kort narkose, som betyr at du sover under gastroskopiundersøkelsen. Komplikasjoner ved 
narkose hos friske barn er veldig sjeldne. 
Lett blødning fra slimhinnen i spiserøret kan oppstå ved prøvetaking, men denne stopper raskt av seg 
selv. Noen kan oppleve lett ubehag med å ha en tynn pH-sonden gjennom nesen i 24 timer. 

Hva skjer med prøvene og informasjonen om deg?  
Prøver og informasjon om deg blir kun analysert og sett på av oss internt på sykehuset. Vevsprøver vil 
ikke bli utlevert til andre. 

Prøvene tatt av deg og informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i 
hensikten med studien. Opplysninger og prøver vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller 
andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til prøver og opplysninger om deg 
gjennom en navneliste. Det betyr at opplysningene er avidentifisert.  
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Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som kan finne 
tilbake til deg. Informasjon som kan koples direkte til deg og dine foreldre/foresatte, sammen med 
eventuelle prøver som er tatt av deg, vil bli slettet så snart prosjektet er avsluttet. 
Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.  
 
 
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan senere trekke tilbake samtykke uten at det påvirker øvrig 
behandling.  
 
Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste side og sender denne i 
retur i vedlagt ferdigfrankert konvolutt. 
Dersom du har spørsmål til studien, eller senere ønsker å trekke deg, kan du kontakte: 
 
Barnekirurgisk sengepost 2, Rikshospitalet 
v/ barnekirurg Audun Mikkelsen (posthylle på avdeling)  
Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet 
Postboks 4950 Nydalen 
0424 Oslo 
 
Mail: audun.mikkelsen@medisin.uio.no 
Telefon kontor 23074708 (dagtid 0730-1530) 
Mobil 91844599 (dagtid 0730-1530) 
 
Ytterligere informasjon om studien finnes i kapittel A – utdypende forklaring av hva studien 
innebærer. 
Ytterligere informasjon om personvern og forsikring finnes i kapittel B – Personvern, økonomi og 
forsikring.  
 
Samtykkeerklæring følger etter kapittel B.



 

Kapittel A- utdypende forklaring av hva studien innebærer 
 
• Kriterier for deltakelse  

Barn og ungdom med øsofagusatresi, født mellom 1996-2002, sammen med foreldre/foresatte. 
 

• Bakgrunnsinformasjon om studien  
Vi vet at mange med øsofagusatresi kan ha vedvarende plager gjennom ungdomstiden og inn i 
voksenlivet, eksempelvis svelgvansker, reflux av magesyre til spiserøret, muskel-og skjelettplager, 
eller plager relatert til andre organer. Kunnskap om hvordan det går med de enkelte barna i Norge 
er ufullstendig, og vi vet ikke nok om det kunne vært satt inn ytterligere tiltak for å forbedre deres 
hverdag.  
 
Formålet med studien er å kartlegge og registrere vedvarende plager hos barn og ungdom for evt. å 
kunne behandle disse.  
Vi ønsker også å kartlegge nivået av post traumatisk stress hos barn og foreldre/foresatte i forhold 
til gjentatte sykehusinnleggelser og kroniske plager ved øsofagusatresi.  
 
Resultatet av denne studien vil være med på å forbedre behandlingen av barn med øsofagusatresi.  
 

• Dersom du velger å ikke delta i studien vil du ikke bli innkalt til ekstra undersøkelser ved 
Rikshospitalet. Kontakt med eget sykehus vil være uforandret. 
 
Bedømmelse og undersøkelser barn/ungdom må gjennom  

• Undersøkelse av muskulatur, skjelett, arr  
• Undersøkelse av kostholdet ved hjelp av spørreskjema og ved å føre kostdagbok i 4 dager.  
• Blodprøve tas av barn/ungdom for analyse av vitamin- og ernæringsstatus. Dersom vi finner avvik 

i blodprøver, vil du få beskjed om dette. 
• Spørreskjema for kartlegging av plager og stress fylles ut av barn/ungdom og foreldre/foresatte. 

Dette vil ta 40-60 minutter, og helsepersonell vil være tilstede for bistand 
• pH måling for påvisning av gastro-øsofagal reflux. En tynn pH-sonde legges ned i spiserøret via 

det ene neseboret, og sonden skal ligge på plass i 24 timer. Nedleggelse av sonde utføres vanligvis 
greit i våken tilstand, og de fleste går med denne gjennom døgnet uten særlige plager 

• Kort narkose for gastroskopiundersøkelse. Hos barn er det nødvendig med narkose, da 
gastroskopiundersøkelsen er ubehagelig og pasienten må ligge stille. Dette medfører at du må være 
fastende fra kvelden i forveien. Narkose gis av erfarne barneanestesileger, og komplikasjoner ved 
narkose er i dag svært sjeldne 

• Gastroskopi med kameraundersøkelse og prøvetaking i spiserøret. Undersøkelsen skjer i narkose, 
vi undersøker spiserøret for tranghet, vi vurderer slimhinnen nederst i spiserøret for kroniske 
syreskader, og vi tar vevsprøver for mulig å påvise celleforandringer. Småblødning kan 
forekomme ved prøvetaking i spiserøret, men dette stopper som regel av seg selv etter kort tid 
 

• Tidsskjema  
Dag 1- nedleggelse av pH sonde, undersøkelse og samtale med sykepleier, barnekirurg,  

fysioterapeut og ernæringsfysiolog. Blodprøvetaking. 
Spørreskjema (ca 60 min.). Eventuell vurdering av anestesilege. 

 Dag 2- Fjerning av pH sonde. Undersøkelse av spiserøret i kort narkose. Samtale med  
barnekirurg om foreløpige funn og evt. videre oppfølging. 

 



• Pasientens/studiedeltakerens ansvar: Du må møte til samtale og undersøkelser på Rikshospitalet i
Oslo, sammen med en av dine foreldre/foresatte

• Du og dine foreldre/foresatte vil bli orientert så raskt som mulig dersom ny informasjon blir
tilgjengelig som kan påvirke din villighet til å delta i studien

• Du og dine foreldre/foresatte vil få opplysninger om mulige beslutninger/situasjoner som gjør at
din deltagelse i studien kan bli avsluttet tidligere enn planlagt

Kapittel B - Personvern, økonomi og forsikring 
Personvern 
Ingen andre forskere enn de som er deltakende i forskningsprosjektet har tilgang til datamaterialet, og 
når resultatet foreligger vil det ikke være mulig å finne ut hvem som deltok i prosjektet. 
Databehandlingsansvarlig for studien er Oslo Universitetssykehus. 

Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg og sletting av prøver  
Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om 
deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom du 
trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver og opplysninger, med mindre 
opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.  

Forsikring 
Barn som deltar er dekket via pasientskadeerstatningsordningen (Lov om erstatning ved 
pasientskader). 

Informasjon om utfallet av studien 
Deltakerne har rett til å få informasjon om utfallet og resultatet av studien. Resultater vil bli publisert 
som artikler i medisinske tidsskrifter, og samlet vil dette danne grunnlaget for en 
doktorgradsavhandling. 

Samtykke til deltakelse i studien 
Jeg er villig til å delta i studien 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) + BLOKKBOKSTAVER 

Foreldres/ foresattes samtykke når berettiget, enten i tillegg til personen selv eller istedenfor 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av foreldre/foresatte, dato) 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert, rolle i studien, dato) 



Forklaringer 

• P = Prosentiler.
• s = Standardavvik.
• P2-4 = Tanner-stadier for pubesbehåring.
• B2-4 = Tanner-stadier for brystutvikling.
• KMI = Kroppsmasseindeks (kg/m2) bør beregnes ved 
mistanke om over- eller undervekt. Overvekt og fedme 
er her angitt i henhold til ”The International Obesity Task 
Force” (IOTF) sine kriterier; dvs. henholdsvis KMI 25 
kg/m2 og 30 kg/m2 ved 18 års og ekstrapolert ned i 
alder. Definisjonen av undervekt grad 1 og 2 tar 
utgangspunkt i WHO sine kriterier; KMI 18,5 kg/m2 og 
17 kg/m2 ved 18 år og ekstrapolert ned i alder. Disse 
definisjonene er statistiske. Det betyr at de kan brukes 
som skreeningverktøy, men at de ikke er diagnostiske 
verken for overvekt eller undervekt for det enkelte barn. 
KMI-vurderinger må alltid knyttes opp mot klinisk 
undersøkelse. 

Referanser: 

Júlíusson PB, Roelants M, Eide GE, Moster D, Juul A, 
Hauspie R, Waaler PE, Bjerknes R. Tidsskrift for Den 
norske legeforening 2009;129:281-6. 
Juul A, Teilmann G, Scheike T, Hertel NT, Holm K, 
Laursen EM, Main KM, Skakkebæk NE. International 
Journal of Andrology 2006;29:247-55. 
Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. British 
Medical Journal 2000;320:1240-3. 
Cole TJ, Flegal KM, Nicholls D, Jackson AA. British 
Medical Journal 2007;335:194-201. 
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Forklaringer 

• P = Prosentiler.
• s = Standardavvik.
• P2-4 = Tanner-stadier for pubesbehåring.
• T4 ml = Testikkelstørrelse 4 ml.
• KMI = Kroppsmasseindeks (kg/m2) bør beregnes ved 
mistanke om over- eller undervekt. Overvekt og fedme 
er her angitt i henhold til ”The International Obesity Task 
Force” (IOTF) sine kriterier; dvs. henholdsvis KMI 25 
kg/m2 og 30 kg/m2 ved 18 års og ekstrapolert ned i 
alder. Definisjonen av undervekt grad 1 og 2 tar 
utgangspunkt i WHO sine kriterier; KMI 18,5 kg/m2 og 
17 kg/m2 ved 18 år og ekstrapolert ned i alder. Disse 
definisjonene er statistiske. Det betyr at de kan brukes 
som skreeningverktøy, men at de ikke er diagnostiske 
verken for overvekt eller undervekt for det enkelte barn. 
KMI-vurderinger må alltid knyttes opp mot klinisk 
undersøkelse. 

Referanser: 

Júlíusson PB, Roelants M, Eide GE, Moster D, Juul A, 
Hauspie R, Waaler PE, Bjerknes R. Tidsskrift for Den 
norske legeforening 2009;129:281-6. 
Juul A, Teilmann G, Scheike T, Hertel NT, Holm K, 
Laursen EM, Main KM, Skakkebæk NE. International 
Journal of Andrology 2006;29:247-55. 
Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. British 
Medical Journal 2000;320:1240-3. 
Cole TJ, Flegal KM, Nicholls D, Jackson AA. British 
Medical Journal 2007;335:194-201. 

Fedme

Overvekt

Undervekt grad 1

Undervekt grad 2

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

K
M

I,
  
k
g

m
2

Alder (år)

P3

P10

P25

P50

P75

P90

P97

V
e
kstku

rve
 g

u
tte

r (2
 −

 1
9
 å

r), V
e
kststu

d
ie

n
 i B

e
rg

e
n
, 2

0
0
7
    P

B
 Jú

líu
sso

n
, M

 R
o
e
la

n
ts, R

 B
je

rkn
e
s ©

 2
0
0
7

B
G

S
2
−

2
0
0
7
1
2
0
6
N

/2
−

1
9
/M

gutterKMI−kurve 2 − 19 år

Alder Vekt Høyde KMI

VEDLEGG 2b



Kilde: Júlíusson PB, Roelants M, Eide GE, Moster D, Juul A, Hauspie R, Waaler PE, Bjerknes R. Tidsskr Nor Legeforen 2009;129:281-6. 
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Kilde: Júlíusson PB, Roelants M, Eide GE, Moster D, Juul A, Hauspie R, Waaler PE, Bjerknes R. Tidsskr Nor Legeforen 2009;129:281-6. 
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MODIFISERT EAT-10 (Eating Assessment Tool) 

Belafsky PC, Mouadeb DA, Rees CJ, Pryor JC, Postma GN, Allen J, and Leonard RJ. Validity and reliability of the Eating 

Assessment Tool (EAT-10). Ann Otol Rhinol Laryngol 117: 919-924, 2008.  

Modifisert EAT-10 er utarbeidet ved Nasjonal kompetansetjeneste for barnehabilitering av barn med spise- og 

ernæringsvansker (Birketvedt, K., Sinding, M.) i samarbeid med Barnekirurgisk avdeling (Emblem, R., Mikkelsen, A.). 

Navn: _____________________________________________________________ 

Dato: ________________________ 

I hvilken grad er følgende et problem for deg? 

Sett en sirkel rundt det passende svaret------------------- 0= ikke noe problem--------------4= stort problem 

1. Å svelge drikke (f eks vann, saft, melk) er
ekstra vanskelig.

0 1 2 3 4 

2. Å svelge fast føde (f eks brødskive, pølse,
kjøtt) er ekstra vanskelig.

0 1 2 3 4 

3. Å svelge piller er ekstra vanskelig. 0 1 2 3 4 

4. Det er vondt å svelge. 0 1 2 3 4 

5. Jeg hoster når jeg spiser/svelger. 0 1 2 3 4 

6. Når jeg svelger føles det som om ”maten
setter seg fast i halsen”.

0 1 2 3 4 

7. Jeg må ha noe å drikke for å klare å svelge
maten.

0 1 2 3 4 

8. Jeg bruker lang tid på å spise/drikke. 0 1 2 3 4 

9. Jeg unngår å spise hos andre, f eks hos
vennene mine, pga mine spise-/svelgvansker.

0 1 2 3 4 

10. Jeg tror det er vanskelig for meg å
spise/drikke like mye som andre
barn/ungdommer.

0 1 2 3 4 

  Total EAT-10 
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Øsofagusatresi	–	en	oppfølgingsstudie	

Intervju: Kosthold og måltider IDnr__________ 

1. Foreldre er tilstede i intervjuet

Ja 5   Nei 5 

2. Foreldre deltok i intervjuet (besvarte/kommenterte)

Ja  5   Nei 5

3. Hvor ofte pleier du å spise følgende hovedmåltider i løpet av en uke? Sett ett kryss for hvert måltid.

Aldri/ 
sjelden 

1 gang i 
uken 

2 
ganger i 
uken 

3 
ganger i 
uken 

4 
ganger i 
uken 

5 
ganger i 
uken 

6 
ganger i 
uken 

Hver 
dag 

Frokost 

Formiddagsmat/lunsj 

Middag 

Kveldsmat 

4. Hvor ofte spiser eller drikker du noe mellom måltider i løpet av en uke? Vann regnes ikke med.
Sett ett kryss for hvert mellommåltid/drikke.

Aldri/ 
sjelden 

1 gang i 
uken 

2 
ganger i 
uken 

3 
ganger i 
uken 

4 
ganger i 
uken 

5 
ganger i 
uken 

6 
ganger i 
uken 

Hver 
dag 

Mellom frokost og 
lunsj 

Mellom lunsj og 
middag 

Mellom middag 
og kveldsmat 

Etter 
kveldsmat/natt/tidlig 
morgen 

5. Hvor lang tid bruker du vanligvis på måltidene?

Under 15 
minutter 

15-30 minutter Mer enn 30 
minutter 

Frokost 

Formiddagsmat/lunsj 

Middag 

Kveldsmat 

Kommentar (for eksempel om gastrostomi): …………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Øsofagusatresi	–	en	oppfølgingsstudie	

4. Er det noen matvarer du ikke spiser?
Ja 5 Nei 5

5a. Hvis ja, er det noen matvarer du ikke spiser fordi du ikke tåler dem (allergi, intoleranse)? 

Melk/ 
meieriprodukter  5 eksempel…………………………………………………………………………………………………………………………….

Frukt   5 eksempel……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Grønnsaker 5 eksempel……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Brød, kornvarer 5 eksempel……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kaker, vafler 5 eksempel……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Egg/-retter 5 eksempel……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kjøtt/kjøttmat 5 eksempel……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fisk/fiskemat 5 eksempel…………………………………………………………………………………………………………………………..…

Nøtter  5 eksempel…………………………………………………………………………………………………………………………..…

Annet………………………………………………………………………………………………………………………… 

5b. Hvis ja, er det noen matvarer du ikke spiser fordi de er vanskelig å spise (konsistens)?  

Melk/ 
meieriprodukter  5 eksempel…………………………………………………………………………………………………………………………….

Frukt 5 eksempel……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Grønnsaker 5 eksempel……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Brød, kornvarer 5 eksempel……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kaker, vafler 5 eksempel……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Egg/-retter 5 eksempel……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kjøtt/kjøttmat 5 eksempel……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fisk/fiskemat 5 eksempel…………………………………………………………………………………………………………………………..…

Nøtter  5 eksempel…………………………………………………………………………………………………………………………..…

Annet………………………………………………………………………………………………………………………… 

Beskriv hva som er vanskelig med de ulike matvarene (tygging, svelging):  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................................



Øsofagusatresi	–	en	oppfølgingsstudie	

5c. Hvis ja, er det noen matvarer du ikke spiser fordi du ikke liker dem?  

Melk/ 
meieriprodukter  5 eksempel…………………………………………………………………………………………………………………………….

Frukt 5 eksempel……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Grønnsaker 5 eksempel……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Brød, kornvarer 5 eksempel……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kaker, vafler 5 eksempel……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Egg/-retter 5 eksempel……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kjøtt/kjøttmat 5 eksempel……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fisk/fiskemat 5 eksempel…………………………………………………………………………………………………………………………..…

Nøtter  5 eksempel…………………………………………………………………………………………………………………………..…

Annet………………………………………………………………………………………………………………………… 

5d. Hvis ja, er det noen matvarer du ikke har spist noen gang (ikke smakt på)? 

Melk/ 
meieriprodukter  5 eksempel…………………………………………………………………………………………………………………………….

Frukt 5 eksempel……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Grønnsaker 5 eksempel……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Brød, kornvarer 5 eksempel……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kaker, vafler 5 eksempel……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Egg/-retter 5 eksempel……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kjøtt/kjøttmat 5 eksempel……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fisk/fiskemat 5 eksempel…………………………………………………………………………………………………………………………..…

Nøtter  5 eksempel…………………………………………………………………………………………………………………………..…

Annet………………………………………………………………………………………………………………………… 



Øsofagusatresi	–	en	oppfølgingsstudie	

6. Drikke (væskeinntak, inkludert vann), 1 glass = 1.5 dl (se modell i billedbok).

a) Pleier du å drikke noe til måltidene?
Ja 5 Nei 5 

b) Hvis du drikker til måltidene, hvor mye pleier du å drikke?

1 glass 5 2 glass 5 3 glass eller mer  5

c) Hvor mye pleier du å drikke utenom måltidene, i løpet av hele døgnet (inkludert drikke ved tannpuss og evt. om
natten)? 

Ingenting 5 1-2 glass 5 2-3 glass 5 Mer enn 3 glass 5 

7. Har det noen gang vært påvist ernæringsmangler (f.eks. jernmangel, mangel på vitamin D), som har
gjort at du har fått behov for kosttilskudd (vitaminer/mineraler/næringsdrikker)? 

Ja 5 Nei 5

8. Tar du kosttilskudd eller næringsdrikker nå?
Ja 5 Nei 5

9. Hvis ja, hvilke kosttilskudd bruker du og hvor ofte tar du dem?
Tran 1-2 ganger i uka 5 3-4 ganger i uka 5 5-6 ganger i uka 5 Daglig 5
Trankapsler 1-2 ganger i uka 5 3-4 ganger i uka 5 5-6 ganger i uka 5 Daglig 5
Sanasol  1-2 ganger i uka 5 3-4 ganger i uka 5 5-6 ganger i uka 5 Daglig 5
Biovit  1-2 ganger i uka 5 3-4 ganger i uka 5 5-6 ganger i uka 5 Daglig 5
Multivitamin-/mineral 1-2 ganger i uka 5 3-4 ganger i uka 5 5-6 ganger i uka 5 Daglig 5
Grønnsaksbjørner 1-2 ganger i uka 5 3-4 ganger i uka 5 5-6 ganger i uka 5 Daglig 5
Vitaminbjørner  1-2 ganger i uka 5 3-4 ganger i uka 5 5-6 ganger i uka 5 Daglig 5
Jern 1-2 ganger i uka 5 3-4 ganger i uka 5 5-6 ganger i uka 5 Daglig 5
Næringsdrikker  1-2 ganger i uka 5 3-4 ganger i uka 5 5-6 ganger i uka 5 Daglig 5
Annet …………………………. 1-2 ganger i uka 5 3-4 ganger i uka 5 5-6 ganger i uka 5 Daglig 5 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Har du fått ernæring gjennom nesesonde eller gastrostomi noen gang (utenom i nyfødtperioden)?

Ja 5 Nei 5 

11. Hvis ja, når og hvor lenge hadde du nesesonde?

Nesesonde ……. (årstall), …….. (varighet, måneder) 

……. (årstall), …….. (varighet, måneder) 

……. (årstall), …….. (varighet, måneder) 

Gastrostomi ……. (årstall), …….. (varighet, måneder) 

12. Har du hatt kontakt med klinisk ernæringsfysiolog?

Ja 5 Nei 5 



Region: Saksbehandler: Telefon: Vår dato: Vår referanse:

REK sør-øst Anne S. Kavli 22845512 16.03.2015 2014/1224/REK sør-øst
A

Deres dato: Deres referanse:

18.02.2015

Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Besøksadresse:
Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Telefon: 22845511
E-post: post@helseforskning.etikkom.no
Web: http://helseforskning.etikkom.no/

All post og e-post som inngår i
saksbehandlingen, bes adressert til REK
sør-øst og ikke til enkelte personer

Kindly address all mail and e-mails to
the Regional Ethics Committee, REK
sør-øst, not to individual staff

Audun Mikkelsen
Barnekirurgisk seksjon

2014/1224  Øsofagusatresi, en oppfølginsstudie 

 Oslo universitetssykehus HFForskningsansvarlig:
 Ragnhild EmblemProsjektleder:

Vi viser til søknad om forhåndsgodkjenning av ovennevnte forskningsprosjekt. Søknaden ble behandlet av
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK sør-øst) i møtene 21.08.2014,
15.01.2015 og 26.02.2015. Vurderingen er gjort med hjemmel i helseforskningsloven (hfl.) § 10, jf.
forskningsetikkloven § 4.

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK)

Prosjektet er en oppfølgingsstudie av pasienter operert for øsofagusatresi i nyfødtperioden, der det er
planlagt å kartlegge funksjon og forandringer i øsofagus samt pasientens livskvalitet og psykososiale
tilpasning.

Det fødes relativt få barn med øsofagusatresi, omlag 12-15 årlig i Norge. Barna opereres i nyfødtalder, men
mange av disse vil få vedvarende plager. Plagene inkluderer blant annet vansker med å svelge, refluks av
magesyre til spiserøret, muskel- og skjelettplager samt plager relatert til andre organer.

I prosjektet planlegges det å inkludere to grupper, barn mellom 0 og 2 år, og barn mellom 12 og 18 år fra
egen pasientkohort. Samtlige vil være operert for øsofagusatresi i nyfødtperioden. I tillegg henvises det til
en kontrollgruppe på ni pasienter.

Barn mellom 0 og 2 år er planlagt undersøkt av fysioterapeut like etter operasjon og deretter innkalt til
undersøkelse 6, 12 og 24 måneder etter operasjonen.

Foreldrene vil få samtale med barnekirurg og fylle ut spørreskjema vedrørende livskvalitet og mulige stress
symptomer, GHQ-30 og IES-15. Bakgrunnsinformasjon som journaldata og sosiodemografiske data skal i
tillegg registreres.

Til gruppen barn mellom 12 og 18 år, vil pasienter operert for øsofagusatresi mellom 1996 og 2002 bli
invitert til en undersøkelse sammen med sine foresatte. Barna vil bli undersøkt av barnekirurg og av
fysioterapeut, og en foresatt vil bli bedt om å fylle ut spørreskjema om plager og tanker omkring
øsofagusatresi.  Det vil bli gjort 24 timers pH-måling i spiserøret og gastroskopisk undersøkelse av
spiserøret der det tas slimhinnebiopsi.

For begge grupper er gastroskopi med biopsi planlagt gjennomført i narkose.
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Saksbehandling

Søknaden ble behandlet i møte 21.8.2014, og det ble fattet et utsettende vedtak.

Følgende inngikk i komiteens vurdering jf. vedtak av 04.09.2014:

Etter komiteens syn er dette et nyttig prosjekt som potensielt kan bidra til bedre oppfølging av denne
pasientgruppen. Imidlertid er det etter komiteens syn flere aspekter ved studien som er mangelfullt beskrevet
i søknadsskjema og protokoll:

Komiteen er usikker på hvorvidt de beskrevne undersøkelsene er en del av standardoppfølging for de
nyopererte i gruppen 0-2 år.

Videre i protokollens side 8 henvises det til en kontrollgruppe bestående av ni barn født mellom 01.11.2011
og 31.03.2013. Det er uklart for komiteen hvilke rolle kontrollgruppen har i prosjektet, og hvilke
undersøkelser som er planlagt for de ni barna.

Komiteen forstår det slik at de undersøkelsene som skal gjennomføres på barna i aldersgruppen 12 til 18 år
er rent prosjektspesifikke og dermed ikke å anse som en del av standardoppfølging.

De prosjektspesifikke undersøkelsene som skal gjennomføres kan potensielt medføre en betydelig
belastning, og da spesielt gastroskopi i narkose. Man kan tenke seg at dette er en sårbar gruppe pasienter og
foresatte, som grunnet behandling for øsofagusatresi potensielt står i et avhengighetsforhold til
forskergruppen. Det kan derfor stilles spørsmål ved hvorvidt denne gruppen vil oppleve at de «må» delta i
forskning på samme problemstilling.

Knyttet til mulig risiko ved deltakelse, ønsker komiteen en utfyllende vurdering av risiko og belastning ved
gastroskopi i narkose i forhold til prosjektets potensielle nytteverdi.

Det fremkommer av søknadsskjemaet at prosjektleder ikke har doktorgrad eller tilsvarende
forskerkompetanse. Det vises til § 5 i Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning, som
sier at «prosjektleder skal ha slik faglig og vitenskapelig kompetanse som det aktuelle forskningsprosjektet
krever for en forsvarlig gjennomføring».

Prosjektstart er oppgitt til 01.01.2013, og det er oppgitt at man skal inkludere barn i alderen 0-2 år som er
født 2011-2013. Samtidig er informasjonsskrivet til denne gruppen ikke en forespørsel om å bruke allerede
registrerte data, men om å delta i et forskningsprosjekt.

Komiteen ba om tilbakemelding på følgende merknader:

Det bes om en redegjørelse for hvilke betydning kontrollgruppen det henvises til i protokoll har i
prosjektet, og hvilke undersøkelser som er planlagt for denne gruppen.
Det bes videre om prosjektleders redegjørelse for hvorvidt noen av de beskrevne undersøkelsene er
å anse som standardoppfølging for noen av de gruppene som er planlagt inkludert i prosjektet.
Det bes om en redegjørelse for risiko og belastning i prosjektet, knyttet opp mot behovet for de
planlagte undersøkelsene som er planlagt for å besvare de angitte forskningsspørsmålene.
Komiteen ber om å få tilsendt spørreskjemaer som er planlagt brukt i prosjektet.
Komiteen ber om redegjørelse for hvorvidt prosjektleder oppfyller kravene til forskerkompetanse
eller om man i prosjektet bør vurdere om veileder eller annen med forskerkompetanse kan overta
prosjektlederansvaret.
Det bes om at den norske prosjekttittelen anvendes i informasjonsskrivet.
Det bes videre om en redegjørelse hvorvidt prosjektet allerede er startet (01.01.2013)

Prosjektleder har sendt tilbakemelding på komiteens merknader, mottatt 27.11.2014.

Det fremkommer av tilbakemeldingen at kontrollgruppen består av 10 barn født mellom 01.11.11 og



31.03.13 som inngår i en kvalitetsstudie godkjent av personvernombudet ved OUS, og som har fått
behandling i tråd med avdelingens tidligere rutiner. Disse barna har ikke fått tilbud om systematisk
undersøkelse av fysioterapeut ved utskriving, og foreldrene har ikke fått systematisk veiledning i
forebyggende tiltak. Det fremkommer at det i prosjektet skal gjøres en sammenligning mellom barn i
kontrollgruppen med barn i intervensjonsgruppen for å undersøke om tidlig systematisk intervensjon og
oppfølging kan føre til bedre bevegelsesutvikling.

Videre redegjøres det for at de beskrevne kliniske og fysioterapeutiske undersøkelsene ikke har vært en del
av standard oppfølgingen, kun gjennomført på klinisk indikasjon. Det er dermed ikke systematisk
gjennomført i hele pasientgruppen. Det er sannsynlig at slike undersøkelser vil inngå i fremtidig
standardoppfølging. For barna i alderen 0-2 år vil deltakelse i denne studien dermed ikke innebære nye
undersøkelser, men bruk av data som allerede samles inn ved 0, 6, 12 og 24 måneders kontroll. Barn i
aldersgruppen 12-18 år inviteres til en mer omfattende undersøkelse.

I tilbakemeldingen er det redegjort for risiko og belastning ved anestesi.

Skjemaene som skal brukes i prosjektet er innsendt med tilbakemeldingen.

Det fremkommer videre at Ragnhild Emblem er knyttet til prosjektet som prosjektleder.

Informasjonsskrivene er revidert slik at norsk prosjekttittel brukes, og det opplyses i informasjonsskrivet for
gruppen 0-2 år at man samtykker til bruk av allerede innsamlede data.

Tilbakemeldingen ble behandlet i møte 15.01.2015.

Følgende inngikk i vurderingen, jf. vedtak av 30.01.2015:

Enkelte av de innsendte skjemaene er på engelsk. Komiteen ber om at skjemaene som skal benyttes i
prosjektet innsendes i norsk versjon.

Etter en samlet vurdering er det fortsatt uklart for komiteen hvilke betydning kontrollgruppen vil ha i
prosjektet. Videre mener komiteen at spørsmålet om forholdet mellom de antatte fordelene for den enkelte
ved deltakelse i prosjektet og den belastning gjennomføring av de prosjektspesifikke
prosedyrene/undersøkelsene vil medføre ikke er tilfredsstillende besvart.

Komiteen ønsker derfor en vurdering av medisinsk forvarlighet og mulig nytteverdi knyttet til biopsi av
øsofagus ved gastroskopi vurdert i forhold til den ulempe det medfører å gjennomføre slike
prosedyrer/undersøkelser på sederte barn i alderen 12-18 år.

Prosjektet har derfor vært fremlagt for spesialist i pediatri for vurdering av medisinsk forsvarlighet knyttet
til disse spørsmålene.

Spesialistvurderingen konkluderer med at spørsmålene knyttet til 1) betydningen av kontrollgruppen og 2)
forholdet mellom de antatte fordelene ved deltakelse i prosjektet og den ulempe/belastning/risiko
gjennomføring av de prosjektspesifikke prosedyrene/undersøkelsene vil medføre for den enkelte ikke er
tilfredsstillende besvart.

På dette grunnlag ble prosjektleder Ragnhild Emblem og medarbeider Audun Mikkelsen invitert til
komiteens møte den 26.02.2015 for å redegjøre for disse spørsmål. I tillegg er tilbakemelding innsendt og
mottatt den 18.02.2015.

Vedrørende kontrollgruppen fremkom det at denne består av 10 barn som ikke har fått tidlig oppfølging av
fysioterapeut. Kontrollgruppen skal sammenlignes med intervensjonsgruppen for å undersøke hvorvidt tidlig
oppstart av fysioterapeutisk behandling og veiledning av foreldre kan forebygge skjevutvikling (skoliose og
skulderasymmetri) og forsinket motorisk utvikling.

Vedrørende betydningen av de prosjektspesifikke undersøkelsene som skal gjennomføres på ungdom i



alderen 12 til 18 år redegjorde prosjektleder for hvilke betydning disse potensielt kan ha. Kreft i spiserøret
forekommer tidligere og oftere i denne pasientgruppen enn ellers, og det er derfor viktig å kunne påvise
endringer tidlig for å kunne avgjøre hvilken oppfølging den enkelte pasient bør ha. Nytten av
undersøkelsene beskrives derfor som stor for den enkelte deltaker og for pasientgruppen som helhet.
Kunnskap om forekomst av malignitet i pasientgruppen er også viktig for å kunne lage et tilbud om
oppfølging for pasienter over 18 år noe som ikke finnes for denne pasientgruppen i dag. 

 Ny vurdering

Etter komiteens syn er dette et viktig og nyttig prosjekt.

Det har vært utfordrende fra komiteen å skille mellom hvilke behandling de ulike gruppene i prosjektet får
og hvilke undersøkelser dette medfører. Kontrollgruppen består av barn som mottar standardoppfølging, og
vil være av betydning for å kunne sammenligne effekt av den fysioterapeutiske oppfølging og behandling
som nå tilbys barn i alderen 0-2 år i prosjektet.

For deltakerne i aldersgruppen 12-18 år vil deltakelse i prosjektet medføre en betydelig ulempe ved
biopsitaking av spiserøret i anestesi. Imidlertid vil tett oppfølging kunne avdekke malignitet eller forstadier
til malignitet på et tidlig stadium. For denne aldersgruppen vil dermed deltakelse i prosjektet  sikre en
oppfølging som per i dag ikke tilbys i klinisk praksis. De vil dermed ha direkte nytte av å delta i prosjektet

Av denne grunn finner komiteen prosjektet som forsvarlig å gjennomføre.

Vedtak

Prosjektet godkjennes med hjemmel i helseforskningsloven §§ 9 og 33.

Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og
protokollen, og de bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter.

Godkjenningen gjelder til 31.12.2018.

Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene oppbevares i 5 år etter prosjektslutt. Opplysningene skal
oppbevares avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en datafil. Opplysningene skal deretter slettes eller
anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato.

Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og
Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse-
og omsorgssektoren». 

Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, jf. helseforskningsloven § 12, senest et halvt år etter
prosjektslutt.

Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må
prosjektleder sende endringsmelding til REK, jf. helseforskningsloven § 11.

Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf.
helseforskningsloven § 10 tredje ledd og forvaltningsloven § 28. En eventuell klage sendes til REK sør-øst
A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jf. forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen

Knut Engedal
Professor dr. med.
Leder



Hei.	

Tusen	takk	for	at	du	ville	være	med	i	"Øsofagusatresi,	en	oppfølgingsstudie".	På	
bakgrunn	av	resultater	fra	blodprøvene	og	kostregistreringene,	har	vi	funnet	at	noen	av	
deltakerne	i	studien	har	lav	status	av	vitamin	D,	jern,	eller	folat.	Dette	blir	gitt	beskjed	
om	i	epikrisen	(oppsummeringen)	fra	OUS/Rikshospitalet.	Hvis	det	er	behov	for	
kosttilskudd	vil	du	få	råd	om	det	i	epikrisen.			

Dette	brevet	med	kostholdsråd	blir	sendt	til	dere	ungdommene	som	hadde	lave	verdier	
for	næringsstoffene	(vitamin	D,	jern	eller	folat).	Kostrådene	kan	hjelpe	deg	med	å	dekke	
behovet	for	disse	næringsstoffene	på	sikt.	Ved	å	gjøre	noen	enkle	grep	med	matinntaket,	
kan	du	kanskje	forbygge	mangel	senere.	

Et	generelt	råd	er	å	spise	variert	av	næringsrike	matvarer	og	passe	på	å	få	dekket	
energibehovet	sitt.	Da	vil	man	som	oftest	få	i	seg	tilstrekkelige	mengder	av	vitaminer	og	
mineraler.	Det	kan	være	lurt	å	kutte	ned	på	sukkerinntaket.		

Vitamin	D	
Vitamin	D	er	et	fettløselig	vitamin	som	dannes	i	huden	under	innvirkning	av	solens	UV-
stråler.	Vi	får	også	vitamin	D	gjennom	maten.	Norge	er	et	land	med	lite	sollys,	og	det	kan	
være	vanskelig	å	få	dekket	D-vitaminbehovet	fra	solen	og	kostholdet	alene,	spesielt	i	
vinterhalvåret.	Da	kan	et	kosttilskudd	med	D-vitamin	være	nødvendig.	I	Norge	anbefales	
tran	til	alle	barn	og	voksne.	Noen	kan	trenge	tilskudd	i	form	av	ren	vitamin	D.	

Vitamin	D	finnes	i	enkelte	matvarer.	Slike	matvarer	er:	

• Ekstra	lett	melk

• Margarin

• Fet	fisk,	for	eksempel	makrell	og	laks

Jern	
Jern	er	en	del	av	hemoglobin	i	blodet,	og	er	blant	annet	viktig	for	å	transportere	oksygen	
til	cellene.	Jern	er	viktig	for	alle,	men	jernbehovet	er	spesielt	stort	hos	barn	og	unge	i	
vekst.	Jenter	som	blør	mye	under	menstruasjon	kan	være	mer	utsatt	for	å	utvikle	
jernmangel,	fordi	de	taper	jern	i	blodet.	

Matvarer	som	er	rike	på	jern	er:	

• Grovt	brød

• Kjøtt	(de	rene	og	magre	produktene	inneholder	mest	jern)

• Fisk

• Leverpostei

• Grønne	grønnsaker,	for	eksempel	spinat,	asparges	og	brokkoli
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Jernet	i	kjøtt	og	fisk	tas	spesielt	godt	opp	i	kroppen.	Kjøtt	og	fisk	inneholder	dessuten	en	
såkalt	"kjøttfaktor".	Denne	kjøttfaktoren	gjør	at	jernet	i	brød	og	grønnsaker	som	spises	i	
samme	måltid	som	kjøttet	eller	fisken,	også	suges	bedre	opp	fra	tarmen.	Vitamin	C	har	
tilsvarende	egenskap,	og	øker	opptaket	av	jern	fra	tarmen.	Hvis	man	spiser		
vitamin	C-holdig	mat	(frukt	eller	grønnsaker)	sammen	med	brødskiva	eller	en	annen	
jernkilde,	kan	man	altså	få	økt	jernopptaket.	En	idé	kan	være	å	putte	en	paprikaskive	på	
kjøttpålegget	eller	drikke	litt	fruktjuice	ved	siden	av	brødmaten.	

Folat	(vitamin	B9)	
Folat	er	et	B-vitamin,	nemlig	vitamin	B9.	Dette	vitaminet	er	blant	annet	viktig	for	
kroppens	celledeling	og	dannelse	av	arvestoffet	(DNA).	Fordi	folat	finnes	i	de	fleste	
matvarer,	vil	man	få	i	seg		tilstrekkelige	mengder	folat	gjennom	et	sunt	og	variert	
kosthold.	

Matvarer	som	inneholder	spesielt	mye	folat	er:	

• Kjøtt

• Egg

• Grove	kornvarer

• Grønne	grønnsaker,	for	eksempel	rosenkål,	brokkoli	og	spinat

• Bønner

Hvis	dere	har	noen	spørsmål,	må	dere	gjerne	ringe	eller	skrive	e-post.	

Med	vennlig	hilsen	

Louise	Klingen	
Student	i	klinisk	ernæringsfysiologi	
Tlf:	45229605	
l.l.klingen@studmed.uio.no	




