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Baggrund 
Ernæringsanbefalingen til alle nyfødte er amning (ref. WHO og dansk SST). Modermælk har den 
helt rigtige sammensætning til et barn født til tiden og til 4-6 mdr. alderen. Præmature børn, og 
specielt de allermindste, har dog et særligt ernæringsbehov i form af både mikro- og 
makronæringsstoffer. 
Præmature nyfødte inddeles i ekstremt præmature (gestationsalder (GA) <28 uger) meget 
præmature med GA <32 uger og sene præmature med GA mellem 32-36 uger.   
Aktuelle retningslinjer er primært til de meget præmature nyfødte fra fødsel og frem mod terminen. 
 
ESPGHAN arbejder aktuelt på en ny anbefaling vedr. enteral ernæring og vækst hos præmature, 
som forventes publiceret i 2020 eller 2021. Den oprindelige DPS vejledning er således opdateret på 
enkelte områder mens anbefaling for makronæringsstoffer og vækst desuden vil blive opdateret i 
2021. 

Overgang fra parenteral til enteral ernæring 
Det anbefales at opstarte parenteral ernæring / nutrition (PN) til alle præmature født med GA 
mindre end 28 uger og / eller fødselsvægt (FV) mindre end 1000 gram umiddelbart efter fødslen. Se 
desuden vejledning vedr. parenteral ernæring. 
Præmature med GA 28-32 uger bør ligeledes starte op med PN (som 10% glukose og/eller standard 
PN-blanding) samtidig med EN umiddelbart efter fødslen.  Er barnet svært væksthæmmet (< -3 SD) 
bør den suppleres med PN fra dag 1. 
Overgangen fra PN til EN skal ske så hurtigt som muligt og i takt med, hvad det præmature barn 
kan rumme, da enteral ernæring stimulerer til modenhed af tarmene, og ophør med PN nedsætter 
risikoen for kateter-induceret sepsis (1, 2). 
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Enteral ernæring 
Der er mange fordele ved bankmælk (BM) / modermælk (MM) også til præmature nyfødte. 
Incidensen af NEC er vist reduceret, modning og vækst af tarmene stimuleres, ventrikel tømningen 
fremskyndes og hurtigere fuld enteral ernæring opnås ved sammenligning med brug af 
modermælkserstatning. Pauser i den enterale ernæring skal ligeledes så vidt muligt undgås (3).  
I Skandinavien opstartes enteral ernæring hos alle præmature i første levedøgn, mens man i andre 
dele af verden venter op til flere døgn. Der er dog en helt klar sammenhæng med muligheden for 
rekvirering af BM og tidlig opstart af enteral ernæring, hvor der i Skandinavien er 
mælkebankcentraler i alle lande (4). 
Der er ingen evidens for brug af kontinuerlig ernæring frem for bolus-ernæring til præmature 
nyfødte (5).  
I relation til et sondemåltid anbefales det at give få dråber modermælk i mundhulen med henblik på 
stimulation af enzymproduktion i mave-tarm kanalen samt beroligende effekt hos barnet. Et enkelt 
studie fra 2019 indikerer en neuroprotective effects hos meget præmature med hjerneblødninger ved 
indgift af få dråber nasal modermælk dagligt (Eur J Pediatr. 2019 Feb;178(2):199-206, Keller T et al). 
 
Anbefaling: 
Ekstremt præmature (GA <28 uger) opstartes med minimal enteral feeding i form af bankmælk 
(BM) / modermælk (MM) indenfor 2 timer efter fødslen. Minimal enteral feeding svarer til 10-25 
ml/kg/dg (WHO 2007 og ESPGHAN 2018).  
Meget præmature (GA 28-32 uger) startes op med fuld enteral ernæring efter evne. 
 
Der er vist en øget forekomst af NEC hos meget præmature, som har fået modermælkserstatning 
(8), hvorfor MM / BM anbefales til alle præmature med GA mindre end eller lig 32 uger og/eller 
vægt under 1500 gram (A Systematic Review and Meta-Analysis of HumanMilk Feeding and Morbidity in Very 
Low Birth Weight Infants, Miller et al, Nutrients 2018) 
Når et meget præmaturt barn når en alder svarende til GA 32 uger og en vægt på 1500 gram, kan 
man overveje at supplere med eller skifte fra MM / BM til en præmatur modermælkserstatning 
(PreNan Preemie eller PreNan discharge (fra 1800g)), hvis der ikke er tilstrækkeligt med MM / BM. 
 
Studier indikerer samtidig, at MM beskytter mere mod NEC end DM, hvorfor udmalkning af 
modermælk er vigtig at få iværksat så tidligt som muligt (Effect of donormilk on severe infections and 
mortality in very preterm infants. The early nutrition study RCT. Corpeleijn, De Waard, Van Goudoever et al. JAMA 
2016) 
 
Præmature med GA>32+0 og FV >1500 gram kan gives et fuldt måltid BM / MM eller en 
præmatur modermælkserstatning (PreNan Preemie eller PreNan discharge (fra 1800g)) beregnet ud 
fra den lokalt anbefalede døgnmængden som ”early feeding” indenfor 30 minutter efter fødslen med 
kontrol af BS efter 2 timer. Der suppleres med mors egen mælk så snart denne er til rådighed. 
 
Den præmature modermælkserstatning på det danske marked (PreNan Preemie og Discharge) er 
baseret på komælksprotein, hvilket forældrene skal informeres om i forhold til evt. allergi risiko. Til 
de allermindste sen præmature foretrækkes en præmatur modermælkserstatning, fremfor en matur 
modermælkserstatning, da denne imødekommer det præmature barns behov. Ved sammenligning 
med mature modermælkserstatninger er der tilsat de nødvendige vitaminer, LC-PUFA og mere 
protein. De større sene præmature nyfødte kan ernæres med en almindelig modermælkserstatning 
afhængig af trivslen. 
 
 
Døgnmængder (se tabel 1) 



 Enteral ernæring til præmature nyfødte 
 
 
 

Godkendelsesdato: juni 2019   Side 3 af 7 

 
Der er ikke lavet randomiserede kontrollerede studier på enteralt væskeindtag til præmature. 
Anbefalingerne er baseret på studier på både PN og EN til præmature.  
ESPGHAN (6):   135 -200 ml/kg/dag som minimum og maksimum volumen 
             150-180 ml/kg/dg til erstatning eller beriget modermælk 
 
Enteral ernæring kan øges med f.eks. 20 ml/kg/dag, hvilket i et studie har vist at være både sikkert 
og afkortede både varigehden af PN-brug og indlæggelsen (J Matern Fetal Neonatal Med. 2017 Nov;30(22) 
Belling-Dierks F et al). 
  
Makronæringsstoffer (se tabel 1) 
Energi 
Anbefalingerne for energi indtag er primært baseret på den formodning, at vækst og optag af 
næringsstoffer svarer til intrauterine referencer. 
ESPGHAN (6):  110-135 kcal/kg/dag 
 
Protein 
Studier indikerer at optimalt indtag af protein forbedrer den kognitive udvikling hos præmature. 
Præcist hvilke aminosyrer, der er bedst for de præmature, er dog fortsat usikkert. 
Enteralt tilført protein skal initialt også erstatte de tab, der formodentlig har været frem til fuld 
enteral ernæring er etableret. 
ESPGHAN (6): <1000 g  4(-4,5) g/kg/dag 
  1000-1800 g  3,5(– 4) g/kg/dag 
  >1800 g  (1,5) 2,0 – 3,5 g/kg/dag* 
* aftagende protein-tilskud frem mod udskrivelsen. 
 
Fedt 
Fedt dækker behovet for energi, polyumættede fede syrer (LC-PUFA) og fedtopløselige vitaminer.  
ESPGHAN (6): 4,8-6,6 g/kg/dag 
Kulhydrat 
Kulhydrat er den største energikilde til CNS og til syntese af fede syrer og flere ikke essentielle 
aminosyrer.  
ESPGHAN (6): minimum 11,6 g/kg/dag 
 
Tabel 1. (3, 6, 7) ** Ernæringsgruppens anbefaling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(150-180)** 
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Berigning af modermælk 
Berigning af MM har vist øget tilvækst på både vægt, længde og hovedomfang på kort sigt hos 
præmature nyfødte ved sammenligning med MM (9). 
Protein mængden i modermælk aftager med varigheden af amning hos både mature og præmature 
nyfødte. Berigning med en ”fortifier” er derfor nødvendig for at opnå en tilstrækkelig tilførsel af 
protein, vitaminer og mineraler til optimal vækst hos det præmature barn (10). 
 
Der findes både en modermælksbaseret fortifier fra firmaet Prolacta (human milk based fortifier), 
en fortifier baseret på æselmælk (donkey milk based fortifier) fra firmaet Compagnia di San Paolo, 
og flere komælksbaserede berigningsprodukter (bovine based fortifiers).  
På det danske markede findes det komælksbaserede delvist hydrolyserede berigningsproduktet 
PreNan FM85 fra Nestlé, hvor den maksimale anbefalede dosis i 100 ml modermælk er 4 gram 
FM85 = 1.4 gram protein. 
PreNan FM85 er baseret på komælksprotein, hvilket forældrene skal informeres om i forhold til evt. 
allergi risiko. 
 
Anbefaling vedr. berigning af modermælk: 
Alle meget præmature (GA<32+0) bør ernæres med modermælk/donormælk tilsat berigning. De 
yngste sen præmature børn med GA 32+0 til 33+6 bør ligeledes ernæres med beriget modermælk. 
Efter GA 34+0 vil barnet hurtigt få etableret amning og berigning bliver dermed vanskeligere, men 
behov for berigning vil bero på en individuel vurdering af trivsel og amning.  
 
Berigningen kan starte når barnet får 100 ml/kg/dag som enteral ernæring med MM eller BM (3, 
10), hvilket som regel er opnået mellem 5. – 10. levedøgn afhængig af gestationsalder. 
Berigningen kan trappes op fra 1 til 4 gram FM85/100 ml MM/BM over nogle dage eller der startes 
op med 4 gram FM85/ 100 ml MM/BM umiddelbart. Der er ingen evidens for den ene eller den 
anden metode til opstart af berigning. 
 
Der er ingen evidens for at carbamid skal være under et vist niveau ved opstart af berigning. 
 
Der findes forskellige berigningsmetoder og der ingen evidens for hvilken der er bedst: 
Standard-berigning:  berigning med samme mængde til alle = blind berigning 
Individuel berigning:  ”Adjustabel” - berigning afhængig af barnets metaboliske respons (ved 

måling af ex. s-carbamid eller S/B-status).  
 ”Targeted” – berigning af MM på baggrund af modermælksanalyser 
Ved alle berigningsmetoder monitoreres væksten hos det præmature barn. På baggrund af væksten 
kan der også reduceres eller øges i mængden af berigning. 
 
Modermælks colostrum, overgangsmælk og matur mælk:  
Præmatur modermælk fra den første uge efter fødslen kaldes colostrum. Colostrum indeholder mere 
protein end matur modermælk, som er den mælk der produceres efter den første uge hos mature. 
Hos præmature indeholder modermælken i anden leveuge også mere protein end matur mælk 
(betegnes i nogen studier som overgangsmælk). Præmatur mælk fra 3. uge efter fødslen betegnes 
derefter som matur mælk (11).  

1. De første 2 uger gives udelukkende frisk modermælk 
2. Brug derefter al colostrum + mælken fra 2. uge (=14 dages mælk) i den rækkefølge det er 

udmalket, da der er tale om ”naturlig” berigning udover FM85. Dette i kombination med 
frisk modermælk, da denne indeholder antistoffer m.m.  
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a. Halvdelen af alle måltider kan f.eks. gives som frisk og halvdelen som optøet 
modermælk. Alternativt 2 måltider frisk MM og resten som optøet overgangsmælk. 
Der er ingen evidens for hvilken kombination der er bedst!  

b. Både frisk og optøet MM kan tilsættes FM85. 
3. Mikrobølgeovn anbefales ikke til opvarmning af modermælk til meget præmature! 

Der foreligger en teortisk risiko for overførsel af CMV via frisk MM til det meget præmature barn. 
Der pågår flere studier og aktuelt er der ingen anbefaling for ændring i håndtering af MM i DK. 

Vitaminer og mineraler 
Modermælk indeholder ikke tilstrækkeligt med calcium, fosfat og D-vitamin til at dække det 
præmature barns behov. 
 
Calcium og Fosfat 
Hos præmature børn er forbruget af Ca og fosfat proportionalt med barnets vækst. Det præmature 
barn er desuden i risiko for at udvikle frakturer på baggrund af dårlig mineralisering af knoglerne, 
hvorfor der anbefales en tilførsel på 120-140 mg/kg/dag af calcium og 60-90 mg/kg/dag af fosfat 
(svarende til en ratio på 2:1) (6). 
 
Se i øvrigt vejledninger vedr. vitaminer og jern samt forebyggesle af osteopeni / 
metabolisk knoglesygdom. 

Monitorering af vækst 
Det meget præmature barn bør ikke tabe mere end 7-10% af fødselsvægten og barnets tilvækst bør 
være på 17-20 g / kg / dag når stabil vækstfase er opnået (svarende til intrauterin vægtøgning) 
(Joostesen K et al, Clinical Nutrition, ESPGHAN PN 2018). 
Et stort vægttab kan skyldes stor fordampning eller utilstrækkelig ernæring. 
 
ESPGHAN har i 2010 anbefalet at det præmature barn skal vokse svarende til intrauterin tilvækst 
vækst. I 2015 er anbefalingen ændret til, at det præmature barn ikke bør tabe mere end 1 SD fra 
fødsel til udskrivelse. Ex. har barnet en SD ved fødslen på -1 bør dens SD ved udskrivelsen ikke 
være faldet under -2 i forhold til den valgte reference. 
 
I Danmark er det besluttet (Sundhedsstyrelsen 2015; Monitorering af vækst hos 0-5 årige) at bruge 
Marsals (intrauterine) vægtreference til beregning af graden af væksthæmning hos nyfødte. Dvs. 
small for gestational age (SGA) ved SD ≤ - 2 for både mature og præmature (12). Dette er ligeledes 
referencen, som obstetrikerne bruger til at beregne graden af intrauterine growth retardation 
(IUGR). 
 
Kvalitetsdatabasen for nyfødte (DKN) i Danmark anvender Niklasson & Albertson-Wiikland 
(Continuous growth reference from 24 w to 24 m by gender, BMC Pediatr 2008) som reference i deres 
beregninger af trivslen hos præmature (vægt, længde og hovedomfang). Vægten i denne reference 
er stort set identisk med Marsals vægtrerefence fra 24 – 42 uger. Målet for vægt tilvæksten under 
indlæggelse i kvalitetsdatabasen er, at barnet ikke taber mere end 1 SD fra fødsel til udskrivelse ved 
brug af denne reference. Der er endnu ikke sat mål for tilvæksten af hovedomfang og længde i 
DKN. 
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