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FORDYPNINGSSTOFF TIL HELSEPERSONELL 

Les også brosjyren: GODE RÅD OM KOSTTILSKUDD TIL BARN  

Kostvaner etableres tidlig i barndommen, og det er derfor viktig at barn utvikler et sunt og 
balansert kosthold som bidrar til god helse fra starten.1 Et kosthold i tråd med 
helsemyndighetenes anbefalinger gjør at de fleste får i seg det de trenger av næringsstoffer i 
maten de spiser2. Norge er tilsluttet det europeiske regelverket for vitamintilsetting av 
barnemat3, som bidrar til å redusere behovet for vitamintilskudd. Likevel finnes det enkelte 
næringsstoffer man bør være spesielt oppmerksom på.  

De første seks månedene dekkes anbefalt inntak av næringsstoffer gjennom morsmelk, 
bortsett fra D-vitamin4. Hvis barnet starter med annen mat ved 4-5 måneders alder, bør 
anbefalt næringsinntak for barn i alderen 6-11 måneders alder benyttes.4 

Tabell: Anbefalt næringsinntak hos barn 6-11 måneder 

D-vitamin Kalsium A-vitamin Jern Jodb B12
b 

10 μg 540 mg 300 RAEa 8 mg 50 μg 0,5 μg 
a. Retinol aktivitetsekvivalenter (RAE); 1 RAE = 1 μg retinol = 1 μg 12 μg β-karoten 
b. Spesielle hensyn ved vegetarkost, se avsnitt om vegetarkost. 

D-vitamin er et fettløselig vitamin som er viktig for skjelettet og tennene våre. D-vitaminet 
regulerer opptaket av kalsiumet fra tarmen og bidrar til oppbygning av benvev. Barns skjelett 
består først hovedsakelig av brusk eller myk bensubstans, og det utvikles frem til de oppnår 
maksimal benmasse i 20-30 års alder.   

Mangel på D-vitamin kan hos barn resultere i rakitt (engelsk syke). Ved rakitt blir bena myke 
og knoklene deformerte. Rakitt er en tilstand som fremdeles sees i Norge, spesielt hos ikke-
vestlige innvandrere. Barnet er avhengig av at det bygges opp et lager av D-vitamin i leveren 
før fødsel. Hvis mors D-vitamin-tilførsel under svangerskapet er lav, kan barnets lager bli lite. 
Premature barn kan også ha lite lager av D-vitamin i leveren. Hvis mor og barn ikke eksponeres 
for nok sollys, vil deres egenproduksjon av D-vitamin bli for lite til å dekke behovet når lageret 
er brukt opp.  

Kilder til D-vitamin er fet fisk (makrell, ørret, laks, sardiner, tunfisk) og fiskeolje, men lite i andre 
matvarer. Det finnes imidlertid enkelte meieriprodukter som er tilsatt D-vitamin, som ekstra 
lettmelk, margarin og smør. Solbestråling av huden danner D-vitamin. I Norge er det lite sollys 
og spedbarn bør uansett beskyttes for direkte sol på huden. Barn med mørk hud danner mindre 
D-vitamin i huden og innenfor noen kulturer er barna tildekket eller mye innendørs. Tilskudd 
av D-vitamin ansees derfor som nødvendig.  

Hos barn under ett år som ikke får morsmelkerstatning vil kilden være D-vitamin dråper.  

D-vitamin i store doser over tid er skadelig. Dosen bør ikke overskride 25 mikrogram (1000 IU) 
per dag.4 Forskjellige D-vitaminpreparater skal ikke gis samtidig. 

Kalsium kan ikke dannes i kroppen og må derfor tilføres via kosten. Melk og meieriprodukter 
er den viktigste kalsiumkilden i det norske kostholdet. Barn som ikke drikker melk kan ha behov 
for kalsiumtilskudd. Nye tall fra den landsomfattende undersøkelsen Ungkost3 viser at langt 
over halvparten av norske barn får i seg mindre kalsium enn anbefalt.5 

A-vitamin er et fettløselig vitamin med mange oppgaver i kroppen. Det er ansvarlig for 
oppfanging av lys og omdannelse av lysenergi til elektrisk signal i øyets netthinne. A-vitamin 
deltar i styringen av hvilke gener som skal avleses, og derved hvordan nye celler vil utvikle 
seg til bestemte celletyper. A-vitamin er spesielt viktig for å etablere fullverdig overflateepitel 
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på øyet, i luftveiene, i urinveiene og i tarmen. Dette er viktige barrierer mot virale og bakterielle 
infeksjoner, og deltar i regulering av immunsystemet. 

Morsmelk og morsmelkerstatning er viktige A-vitaminkilder for spedbarn. Spedbarnsgrøt er 
beriket med A-vitamin. I tillegg finnes A-vitamin i egg, lever, melk, grønnsaker og frukt. 

I vår del av verden er A-vitaminmangel sjelden. Premature barn med fødselsvekt under 2000 
g kan imidlertid ha et for lite A-vitamin lager i leveren. I noen land er A-vitaminmangel en årsak 
til hyppig sykdom og død. Nattblindhet, xeroftalmi (uttørring av hornhinnen i øyet), og nedsatt 
immunforsvar mot infeksjoner (særlig meslinger) opptrer hos barn med A-vitaminmangel.2  

Essensielle fettsyrer er umettede fettsyrer (hydrokarbonkjede som inneholder en eller flere 
dobbelt-bindinger) som kroppen ikke kan lage selv, og er nødvendig for normal vekst. Kilder 
for essensielle fettsyrer, som omega-3 og omega-6, er fiskeolje, vegetabilsk olje og morsmelk 
(mengde er avhengig av mors kosthold).  

Jern er et mineral som kroppen trenger for blant annet å produsere hemoglobin. Hemoglobinet 
transporterer oksygen i røde blodlegemer. Fullbårne barn er født med et jernlager, som gradvis 
brukes opp. Nyfødte barn har det meste av sitt jern i føtalt hemoglobin. Jern finnes også lagret 
i lever (ferritin) og inngår i viktige enzymer. Fra seks måneders alder anbefales jernrik kost 
(kjøtt, grovt brød og industriframstilt barnegrøt). Hvis tilførselen er lav, vil lageret av jern i 
leveren først brukes opp før hemoglobin-mengden går ned og gir anemi.  

Jernmangelanemi er ikke uvanlig hos 1–2 år gamle barn. Alvorlig og langvarig jernmangel kan 
gi forsinket mental utvikling hos barn.6 Den viktigste grunnen til jernmangel er ensidig kost; 
som for eksempel inntak av for mye melk i stedet for variert kost. Spør gjerne om barnet drikker 
mye melk i tåteflaske. 

Jerntilskudd er giftig i for høye doser og skal derfor kun gis i samråd med lege og oppbevares 
utilgjengelig for barn.  

Premature barn har lite lager av jern fra fødsel og trenger ekstra tilskudd av i første leveår. 

Spesielle hensyn ved vegetarkost: Barn som fullammes av mødre med vegankost (uten 
melk og egg) bør få tilskudd av D-vitamin, jod, B12 og fettsyrer i form av vegetabilsk omega-3 
(fra algeolje).4 Dersom barnet får vegankost i tillegg til morsmelk anbefales også tilskudd til 
barnet av jod og B12.4 Disse barna vil få tilstrekkelig mengde av B12 ved hjelp av brusetabletter 
eller smeltetabletter. 

Jod har kun en funksjon i kroppen, og det er å inngå i stoffskiftehormonene (T4 og T3) som 
produseres i skjoldbruskkjertelen (tyreoidea). Jodmangel påvirker tyreoideafunksjonen og 
mental utvikling hos barnet4, og ved jodmangel kan skjoldbruskkjertelen vokse for å 
kompensere (struma). Jod et næringsstoff som må tilføres via kosten. Melk og meieriprodukter, 
samt hvit saltvannsfisk (torsk, sei og hyse) er viktige kilder til jod. 

Vitamin B12 mangel er rapportert hos spedbarn som fullammes av mødre som lever på 
vegankost, og kan gi alvorlige konsekvenser.4 Når barnet begynner med annen mat enn 
morsmelk/morsmelkerstatning, vil industrifremstilt barnegrøt være en viktig kilde. Andre kilder 
til B12 er matvarer som kjøtt, fisk og skalldyr. 

Fluor virker forebyggende på karies. Det nedsetter oppløseligheten av tannemaljen etter et 
syreangrep og øker gjenoppbygging av skadet emalje. Forutsetning for beskyttelse er god 
munnhygiene (rene tenner).  

Fluortannkrem gir nok tilskudd av fluor for de fleste. Mengden tannkrem for barn under ett år 
er 0,1 ml (knapt synlig mengde) og ved ett år like mye som størrelsen på en lillefingernegl. 
Mengden økes gradvis i takt med alder og når et barn klarer å spytte under tannpuss, kan de 
ha voksen mengde og bruke voksen tannkrem. Denne inneholder mer fluor enn 
barnetannkrem7.  

Fluortabletter kan i samråd med helsepersonell være aktuelt for barn som har høy risiko for 
karies.7 De fluortablettene som er i handelen inneholder 0,25 mg, 0,50 mg eller 0,75 mg pr. 
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tablett. Større mengder kan gi dental fluorose og misfarging av tennene, så lenge tennene er 
under utvikling (dvs. barn under 12 år). 

 

Alvorlige forgiftninger med fluorpreparater er meget sjeldne da det er lite giftig. Toksisk 
dose hos barn under 5 år er ved inntak over 25 mg fluorid (dvs. inntil 100 tabletter à 0,25 mg. 
Vær oppmerksom på at tablettene kan komme i ulike styrker.). Tiltak ved for mye fluor til barn 
under 1 år er melk. Kalsiumet i melken binder fluorid og vanskeliggjør absorbsjon av fluor. Ved 
inntak av 100 mg fluorid (400 tabletter à 0,25 mg) eller mer, bør barnet innlegges sykehus.  

Oppsummering: Frem til nylig har alle foreldre fått råd om å gi tran til spedbarn som kilde til 
D-vitamin. Tran anbefales ikke tran første leveår lenger på grunn av høyt innhold av omega-
3-fettsyrer og manglende kunnskap om effekten av det, og rådene må tilpasses den enkelte 
familie.8  

Helsedirektoratet, avdeling for ernæring, anbefaler D-vitamintilskudd fra en ukes alder til alle 
barn som fullammer. Tannpuss med fluortannkrem anbefales to ganger daglig fra første 
tannfrembrudd. Nåværende viten understreker at vitaminer og mineraler virker i et tett samspill. 
Betydningen av variert kosthold (for både mor og barn) understrekes fremfor tillegg av 
enkeltfaktorer til kosten. 
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