
Scorekort nyfødt intensiv avdeling:  
en evidensbasert veiledning til 
å forbedre bruken av brystmelk

Dette scorekortet leder initiativ som tar sikte på å forbedre kvalitet ved 
å gi bevisbaserte indikatorer som muliggjør selvvurderingen av brystmelk 
og laktasjonspraksis ved nyfødt-intensivavdelinger. 

Egen brystmelk reduserer faren for sykdommer og dødsfall som kan avverges hos 
premature og andre sårbare spedbarn. Mating med egen brystmelk anbefales derfor 
fremfor morsmelkerstatning på nyfødt intensiv avdeling. 1 

Fordi nyfødt-intensivavdelinger kan medføre utfordringer ved amming og mating med 
brystmelk, er det nødvendig med andre prestasjonsindikatorer for mor og spedbarn 
for å sikre at spedbarn får brystsmelk på sykehuset og i ettertid. 1–4



Scorekort for mor
Ranger resultatene ved 
nyfødt-intensivavdelingen 
etter følgende indikatorer (      )ä

Informert avgjørelse

  Standardisert informasjon for mødre ved nyfødt-intensivavdelingen 
om verdien av egen brystmelk og hvordan man bygger opp tilstrekkelig 
melkeforsyning. 

Konsistent informasjon til familier på nyfødt intensiv avdeling bidrar til at 
de kan ta en informert avgjørelse og forstå sin alternative ammebane. 3, 5

Tid til første utpumping

  Sykehusprosedyrer fastsetter utpumping til 1–3 timer etter fødselen. 

  Det foretas regelmessige evalueringer av resultatene. 

Det er viktig å stimulere brystene med vakuumutpumping de første timene. 
Dette støtter igangsetting til riktig tid og langvarig melkeproduksjon. 1, 6–9

Hyppig utpumping

  Sykehusprosedyrer fastsetter utpumping til 8 eller flere ganger i døgnet. 

  Det foretas regelmessig overvåking. 

Det er viktig med hyppig utpumping for å oppnå tilstrekkelige mengder. 1, 7, 9 
Dobbelpumping (samtidig utpumping) hver 2.-3. time gir mer melk på kortere 
tid, og gir høyere konsentrasjon av prolaktin. 10, 11

Tid til melken «kommer inn»

  Daglig melkemengde spores. 

  Mødre med forsinket (> 72 timer) aktivering av sekresjon (melken 
«kommer inn») identifiseres. 

Tre påfølgende utpumpingsmengder på > 20 ml indikerer at melken 
«kommer inn». 12 Forsinket aktivering av sekresjon er forbundet med 
en forkortet laktasjon og er et tegn på at det er nødvendig med økt 
laktasjonspleie. 13

Økt melkemengde

   Mødrenes utpumpingsmengder loggføres og evalueres regelmessig. 

   Økt melkemengde (definert som tre påfølgende dager med > 500 ml 
i totalvolum) oppnås ved dag 14. 

  Laktasjonspleie etter økt melkemengde. 

Økt melkemengde ved dag 14 viser at melkeforsyningen utvikler seg i henhold 
til spedbarnets langsiktige behov. 15–17 Laktasjonspleie skal fortsette selv når 
utpumpingsmengdene overstiger spedbarnets daglige matbehov.
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Scorekort for spedbarn

Munnbehandling med brystmelk

  Munnbehandling utføres med jevne mellomrom som standard prosedyre 
til mating via munnen kan begynne. 

Det er trygt å innføre små mengder brystmelk på innsiden av spedbarnets 
kinn med jevne mellomrom. Dette har potensielle helsefordeler og motiverer 
foreldrene, ettersom spedbarn ser ut til å respondere på smaken. 2, 18–19

Hudkontakt

  Hudkontakt er en viktig del av standard retningslinjer og praksis. 

  Hyppighet og varighet følges og evalueres. 

Hudkontakt støtter overgangen til direkte mating ved brystet, bidrar til å øke 
mengden melk, og er forbundet med amming med lengre varighet. 1, 4, 14, 20

Dose med egen brystmelk

  Sykehusets matelogg definerer den relative sammensetningen av hver 
mating med egen brystmelk:donormelk:morsmelkerstatning. 

  Prosentandelen spedbarn som får 100 % brystmelk (egen brystmelk og/
eller donormelk) de første 14 dagene evalueres med jevne mellomrom. 

  Prosentandelen spedbarn som får > 50 ml /kg brystmelk per dag de første 
28 dagene evalueres med jevne mellomrom. 

Totalt fravær av kumelkbasert morsmelkerstatning dag 0-14 reduserer 
nekrotiserende enterokolitt (NEC). 21 Stor mengde egen brystmelk (> 50 ml/kg/
dag) fra dag 0-28 reduserer risikoen for sepsis med sen inntreden og andre 
morbiditeter. 2, 22–24

Overgangen til direkte mating ved brystet

  Ikke-nærende og nærende suging registreres og evalueres som 
del av standard praksis.

  Testveiing (for nærende suging) brukes til å evaluere melkeoverføringen. 

Disse praksisene støtter utelukkende direkte mating ved brystet. 1, 4, 25 
Overvåking av erfaringer ved brystet kan hjelpe helsepersonale 
med å gi spesifikk veiledning og pleie.

Ammerater

  Rater ved fullamming og mating med egen brystmelk ved utskrivning; 
2 og 4 uker etter utskrivning; Korrigert gestasjonsalder ved 3 og 6 
måneder evalueres. 

  Prosentandelen spedbarn med utelukkende, delvis og ingen amming 
eller egen brystmelk registreres på hvert tidspunkt med jevne mellomrom. 

Lav fullamming eller egen brystmelk på disse tidspunktene kan indikere 
suboptimal laktasjonspleie under sykehusoppholdet. 26
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Spør din Medela-representant om følgende utdanningsmateriale for å finne ut mer 
om hvordan du kan støtte laktasjonspraksis ved nyfødt-intensivavdelingen:

1. Samtalepunkt nyfødt intensiv avdeling

2. Forskningsrapporter

3. Undervisningsplakater 

Finn ut mer på medela.no
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