
 

Forældre står ofte alene med de  
problemer, der følger med et barn,  
der har sansemotoriske spiseproblemer. De er 
samtidig nøglepersoner for barnets udvikling. 
 

Jeg ser det som min faglige opgave at udbrede 
kendskabet til sansemotoriske spiseproblemer, så 
familierne bliver hørt, og så flere kan blive 
uddannet til at gøre noget ved problemerne. 
 

Mit arbejde bygger på et solidt teoretisk grundlag 
og valide behandlingsmetoder.  
Jeg har bl.a. efteruddannelse og kurser inden for: 

 SOS approach to feeding (Sequential oral sensory) 

 OPT og Feeding therapy (oral placement therapy)  

 Feeding and prespeech skills 

 FOTT (fascio-oral- tract terapi) 

 Sensor Integration (Wilbarger, SP/sensory profile, 

SPM/sensory processing measure) 
 Refluks 

 SE therapy (somatic experience) 

 Stimulastik  

 AMPS (assessment of motor and perceptual skills) 

 Bobath 

   Referencer 
Foredrag: “…super inspirerede oplæg, det 
sætter bestemt spor i vores praksis. 
Dejligt med de fine slides…”  
Stjernevejens Centerklasser, Hedensted 
kommune 
 
Supervisionsforløb: “…har givet os fælles 
fagligt afsæt…lærerigt, at kunne få 
supervision på konkrete sager.  
Praksisnært… øget viden ift. analyse og 
intervention omkring med børn med 
sansemotoriske spiseproblematikker. 
….større kendskab til forskellige 
interventioner der kan bringes i spil.“ Fys-
ergoterapeuter.Tværfagligt Center for Børn 
og Unge ,Vejle 

Kursus: "…meget konkret, gode værktøjer 
med forslag til intervention…" 
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Vil du vide mere om 
sansemotoriske spiseproblemer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: www.Lebahn.dk 
 

Akut behov for hjælp? +45 2830 1081 
 



 

    
 

 

 
 

 
 

Mangler du metoder, der virker, når et barn har svært ved at spise eller slet ikke 
spiser (endnu)? Har du, din arbejdsplads eller organisation behov for mere viden 
om hvordan spiseproblemer tackles? 
 
Mangler I en løsning, der er målrettet jeres specifikke udfordring? 

 

Har du behov for professionel hjælp? 

Madgladnu.dk dækker hele landet med hensyn til 
specialiseret viden om sansemotoriske 
spiseproblemer.  Vi yder hjælp til fagpersoner, der har 
svært at tackle de mest komplicerede sager.  

1. Foredrag:  f.eks. ”Kræsne børn og spiseproblemer” 

2. Kurser og Temadage: f.eks.  
“Behandling af sansemotoriske spiseproblemer” 
“Når mad, måltider og spisning er en udfordring”   
(i samarbejde med kostkonsulent) 
 
3. Supervision eller Sparring 
Til en hel afdeling, en faggruppe, et tværfagligt team 
eller en enkelt fagperson.  
 
Tilbud målrettes specifikke niveau, faglighed og 
klientel, herunder specialområdet og normalområdet 
indenfor alle aldersgrupper. 
 

Læs nærmere på www.Lebahn.dk 
 
 

 

Børn i alle aldre kan lære at  

 få et selvstændigt ansvar for mad,  
sult og mæthed  

 spise mere varieret  
 spise nok til at følge egen vækstkurve 

 

Spiseproblemer starter næsten altid med et ubehag 
ved berøring ind i munden (taktil skyhed). Ubehaget 
bevirker, at munden opfører sig uhensigtsmæssigt (for 
at undgå ubehaget) og derved forstyrres den normale 
mundmotoriske udvikling. 
 
Det er dog ofte en kombination af ovenstående og en 
eller flere andre problemer. Eksempelvis:  
 

 motorik (f.eks. lav/høj tonus, ataxi mm.) 
• smerter/ubehag generelt, i munden eller i 

mavetarmsystemet (refluks, allergi, intolerance 
mm.) 

• sygdom/syndrom (Downs syndrom, autisme, 
Pierre Robins sekvens, oesophagus atresi m.fl.) 

• sansemodulation 
• sensorisk intolerance 
• samspil 
• regulering 
• overgreb 
• tvangsfodring 
• forældres egne problemer 

nogle kan være overstået, men stadig påvirke 
barnets adfærd 
 

For at kunne hjælpe barnet og forældrene er det 
vigtigt at afdække alle de komponenter, der indgår i 
spiseproblemerne. Er der kun fokus på én årsag, er  
der stor risiko for, at problemet ikke løses ordentligt.  

Foredrag, Undervisning, 
supervision og sparring 


