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Hvordan skal vekst og ernæringsstatus
måles hos barn med cerebral parese
(CP)? (2009/1842)

Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
Studien tok utgangspunkt i at noen barn med CP har betydelige spisevansker, og at mange av dem
vokser dårlig. Vi fant at kroppsmasseindex (KI - eller BMI) er dårlig egnet til å bedømme
ernæringsstatus hos barn med CP. I stedet fant vi at måling av hudfoldtykkelse med en enkel kaliper
(tang) gav et godt mål på ernæringsstatus, og at faktisk mange barn som ble vurdert som underernærte
ved BMI hadde normale fettlagre. Derimot gav høy BMI et bedre inntrykk av overvekt og fedme. I
tillegg fant vi at DXA scan av lårbeinet gav en god indikasjon på beinstatus.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Prosjektet ble gjennomført i tråd med opprinnelig søknad.

Lenke til eventuell publikasjon

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dmcn.12752/abstra
ct;jsessionid=1442DE626DC5CCE41F0C58D73B76A4EC.f02t01
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