Forskningsrapport
Logistikken rundt brystmelk og amming

Logistikken rundt det å gi brystmelk på nyfødt intensiv
avdeling kan være komplisert. Denne rapporten beskriver
aktuelle bevis for optimering av den logistiske prosessen
ved nyfødt intensiv avdeling, med mål om å maksimere
mengden av og kvaliteten på den brystmelken som er
tilgjengelig for det premature spedbarnet.

Medela: Helhetsløsninger for
brystmelk og amming
I mer enn 50 år har Medela jobbet for å bedre helsen til mor og barn gjennom de
livgivende fordelene som brystmelk tilbyr. I løpet av denne perioden har selskapet
fokusert på å forstå morens behov og spedbarnets adferd. Helsen til både mor
og barn under den dyrebare ammeperioden, står i sentrum for samtlige aktiviteter.
Medela fortsetter å støtte utforskende forskning innen brystmelk og amming,
og innlemmer funnene i nyskapende løsninger for ammeprioden.
Gjennom nye funn rundt komponentene i brystsmelk, anatomien til lakterende
bryst og hvordan spedbarnet driver ut melk fra brystet, har Medela utviklet
et sett med løsninger for å støtte nyfødt intensiv avdelinger i å tilby brystmelk
og forbedre amming.
Medela forstår utfordringene ved det å tilby brystmelk ved nyfødt intensiv avdeling. Det er utfordringer fra morens side, med å oppnå en tilstrekkelig melkeforsyning, og fra spedbarnets side, med å innta melken. Dessuten oppstår det problemer vedrørende hygiene og logistikk når disse utfordringene møtes. Porteføljen
som Medela tilbyr er rettet mot utdriving av brystmelk, fremming av brystmelknæring, og å støtte alle spedbarn med å oppnå amming så tidlig som mulig
Medela har som formål å gi den nyeste, forskningsbaserte kunnskapen, for å
bidra til amming og bruk av brystmelk ved nyfødt intensiv avdeling. Målet med de
innovative, forskningsbaserte produktene, sammen med undervisningsmateriellet,
er å overvinne vanskelighetene forbundet med forsyning av brystmelk ved nyfødt
intensiv avdeling.

Vitenskapelig forskning
Medela tilstreber fremragenhet innen vitenskapelig forskning – en holdning som
har gjort selskapet i stand til å utvikle avanserte brystmelk- og brystpumpeteknologier. Medela jobber med erfarent helsepersonell, og oppsøker samarbeid
med universiteter, sykehus og forskningsinstitusjoner over hele verden.
Produkter
Medelas nøkkelkompetanse ligger i å hjelpe mødre med melkeutdriving. Dette
inkluderer forsiktig og hygienisk oppsamling av brystmelk i BPA-frie beholdere.
Enkle løsninger for merking, oppbevaring, frakt, oppvarming og tining – alle
bidrar til sikker håndtering av den dyrebare brystymelken. For at brystmelken
skal nå spedbarnet, har Medela utviklet en rekke innovative produkter for ulike
matesituasjoner.
Opplæring
Hos Medela er forskning og opplæring nært tilknyttet hverandre. Medela forener
klinikere og pedagoger på måter som fører til faglig vekst, utveksling av kunnskap og samhandling med et bredere vitenskapelig miljø.

Medela har utviklet en serie med forskningsrapporter, for at de løsninger som er
tilgjengelige, deres funksjonalitet og samspill lettere skal kunne sees i sammenheng med prosedyrer og evidensbaserte beslutninger på sykehuset. Rapportene er tilgjengelige for prosesser ved nyfødt intensiv avdeling, der brystmelk og
amming spiller en avgjørende rolle. Disse inkluderer utviklingen i matingsprosessen til det premature spedbarnet, og logistikk og hygiene rundt håndtering av
brystmelk.
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Sammendrag
Brystmelk er avgjørende for utviklingen og helsen til premature spedbarn. Brystmelk er i sin tryggeste og mest optimale
form når den gis direkte fra brystet. Mange premature spedbarn kan imidlertid ikke ammes i begynnelsen, noe som gjør
mating med utpumpet brystmelk til en prioritet ved nyfødt intensiv avdeling. For å gi brystmelk i en tilstand så nær som
mulig fersk melk ved brystet, må evidensbaserte rutiner innføres. Disse inkluderer protokoller for pumping som maksimerer tømming av brystet, rutiner for lagring og håndtering som minimerer svinn av komponentene i melken, og forsterkningsmetoder som optimerer spedbarnsernæring. Disse rutinene tar sikte på å optimere hele brystmelkprosessen ved
å maksimere både brystmelkskvaliteten og -mengden ved nyfødt intensiv avdeling.
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Innledning

Over hele verden er det er enstemmig enighet om fordelene ved amming 1–5.
Amming gir optimal ernæring, immunologisk beskyttelse 6 og forsterker tilknytningen mellom mor og barn umiddelbart etter fødsel ved termin, og anbefales
derfor som eneste ernæringskilde de seks første levemånedene 1–4.
Amming er imidlertid ofte problematisk i begynnelsen etter en for tidlig fødsel 7.
Den nødvendige utviklingen som normalt skjer sent i graviditeten avbrytes, og
må i stedet akselereres i det postnatale miljøet. Ettersom brystmelk er spesielt
viktig for premature spedbarn de første levemånedene 1, er det avgjørende at
rutinene ved nyfødt intensiv avdeling optimerer bruken av brystmelk.
Nyfødt intensiv avdeling spiller en viktig rolle for å støtte mødre og spedbarn
i forsyningen av brystmelk. Derfor er nyfødt intensiv avdeling avhengig av de
nyeste og mest oppdaterte, evidensbaserte rutinene som sørger for at brystmelken er av tilstrekkelig kvalitet, mengde og integritet. Denne forskningsrapporten
har til hensikt å gi helsepersonell ved nyfødt intensiv avdeling en dypere forståelse
av den aktuelle forskningen som omfatter fordelene med brystmelk for premature
spedbarn, tiltak som hjelper mødre med å få i gang, øke og opprettholde
melkeforsyningen samt de logistiske problemene nyfødt intensiv avdeling opplever
når det gjelder trygg oppsamling, håndtering og mating av brystmelk.
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Verdien av amming og brystmelk

Amming gir ikke bare brystmelk med alle de nødvendige komponentene for
optimal vekst og utvikling av spedbarnet. Den gir også immunologisk beskyttelse 6
og forsterker tilknytningen mellom mor og barn umiddelbart etter fødselen. På
grunn av disse klare fordelene, anbefales brystmelk for alle spedbarn født ved og
før termin.

Helsemessige resultater av amming
Nær kroppskontakt mellom mor og spedbarn under den tidlige perioden etter
fødselen forsterker og regulerer den nyfødtes kroppstemperatur, åndedrett,
syre-base-balanse 8 og beroliger spedbarnet 9, 10. Under suging bidrar den nære
kroppskontakten til å forlenge laktasjonsperioden, og kan bidra til å tilpasse
morens mage-tarmkanal til de økte energibehovene ved laktasjon 7. Særlig
legger amming til rette for at det dannes et bånd mellom mor og barn 11.
Oksytocin, som frigjøres under utdrivningsrefleksen som et resultat av
spedbarnets suging (Figur 1), øker blodstrømmen til morens bryst- og
brystvorteområde, slik at kroppstemperaturen heves, og et varmt og pleiende
miljø dannes for spedbarnet 11. Mødre som hadde hud-mot-hud-kontakt med
sine nyfødte direkte etter fødselen, tilbringer mer tid sammen med spedbarna
sine, har mer kontakt med dem under amming 12 og ammer lenger 13. Selv om
denne situasjonen er annerledes for mødre til premature spedbarn på grunn av
den fysiske separasjonen og andre medisinske problemer, er hud-mot-hudkontakt fortsatt forbundet med økt melkeproduksjon, tidligere igangsetting
av laktasjon samt forbedret fysiologisk stabilitet hos premature spedbarn 14–16.
Fordelene ved amming er en forbedret helse til både mor og barn på lang sikt.
For moren fører amming til raskere sammentrekning av livmoren etter fødselen,
reduserer risikoen for blødning og hjelper henne med å komme ned til vekten
hun hadde før graviditeten 17. I tillegg reduserer laktasjon morens risiko for å
utvikle livmorhals- og brystkreft, osteoporose, diabetes type 2, hjerte- og
karsykdom og leddgikt 1, 18, 19. For spedbarn reduserer amming risikoen for å
utvikle akutt mellomørebetennelse 19 og fremmer normal vekst av munn og
ansikt 20, inkludert forbedret tannsett, aktivitet i munn- og kjevemuskler og vekst
av palatum 21, 22. Mating med brystmelk er også forbundet med en reduksjon
i risikoen for å utvikle infeksjoner i mage-tarmkanal, luftveisinfeksjoner, atopisk
dermatitt, astma hos barn, barneleukemi, diabetes type 1, fedme,
nekrotiserende enterokolitt (NEC) og krybbedød (SIDS) 1, 19, 23.
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Figur 1 – Utdrivingsrefleks
Nevrohypofysen frigjør oksytocin inn i den maternelle sirkulasjonen i respons til stimuli. Oksytocin bindes
til reseptorene på de myoepiteliale cellene rundt alveolene. Disse cellene trekkes sammen og tvinger melk
ut av alveolene og inn i kanalene mot brystvorten.

Bioaktive komponenter i brystmelk
Amming gir alle de nødvendige komponentene for optimal vekst og utvikling av
spedbarnet. Dette inkluderer de viktige makronæringsstoffene (fett, karbohydrater
og proteiner), mikronæringsstoffene (vitaminer og mineraler) og utviklingsmessige
faktorer (langkjedede flerumettede fettsyrer (LCPUFA), vekstfaktorer og cytokiner).
Brystmelk inneholder også bioaktive komponenter som beskytter spedbarnet mot
infeksjon og fremmer utvikling av mage- og tarmsystemet.
Multifunksjonelle proteiner, inkludert slgA, laktoferrin og lysosym, i tillegg til frie
fettsyrer i brystmelk, opptrer som infeksjonshemmende agenter og er av
avgjørende betydning for det premature spedbarnet 24. Disse stoffene virker
sammen for å inaktivere, ødelegge eller binde seg til bestemte mikrober, og
forhindrer dermed at disse fester seg til slimhinneoverflater 25. Levende maternelle
celler (Figur 2) overføres til spedbarnet via melken. Disse inkluderer leukocytter
fra blodet, melkekjertelens epitelceller, stamceller og cellefragmenter, og gir
immunologisk beskyttelse for spedbarnet 26–28. Gjennom brystmelken overføres
også et stort antall oligosakkarider til spedbarnet. Disse har blitt rapportert å ha
en viktig immunologisk funksjon ved at de fungerer som probiotiske agenter
som fremmer vekst av kommensale bakterier 29 (Tabell 1). De fungerer også som
lokkeduer eller reseptoranaloger for å hindre at patogener – inkludert rotavirus –
binder seg til overflater i tarmsystemet 30–32. Brystmelk inneholder også
kommensale bakterier, som blir en del av mikrofloraen i mage- og tarmregionen,
og påvirker inflammatoriske og immunsystemprosesser. Kommensale bakterier
hindrer ikke bare overvekst av patogene bakterier, men forsurer tarmsystemet,
fermenterer laktose, bryter ned lipider og proteiner og produserer K-vitaminer
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og biotiner 33–35. I lys av de mangfoldige og bioaktive egenskapene til brystmelken,
er det viktig at enhver behandling av brystmelken bør ta sikte på å opprettholde
aktiviteten og integriteten til disse komponentene.

Figur 2 – Eksempel på lakterende brystvev – En kilde til stamceller som finnes i brystmelk.

Melken til en mor som føder for tidlig, er ulik melken til en mor som føder ved
termin. Sammenlignet med melk ved termin, har preterm melk høyere
konsentrasjoner av energi, lipider, proteiner, nitrogen, enkelte vitaminer og
mineraler. Preterm melk har også høyere nivåer av immunfaktorer, inkludert
celler, immunglobuliner og betennelseshemmende elementer 36, 37.
Sammensetningen av preterm melk er spesielt viktig for utvikling av
nervesystemet og mage- og tarmsystemet og for å overføre immunologisk
beskyttelse til premature spedbarn 6. Selv om brystmelk anbefales for alle
premature spedbarn 5, kan ikke næringsinnholdet i brystmelk dekke det høye
næringsbehovet til premature spedbarn i vekst, spesielt blant spedbarn med
veldig lav fødselsvekt (<1500 g) 37, 38. Forsterkning avbrystmelk i form av
proteiner, næringsstoffer, vitaminer og mineraler anbefales derfor for alle
spedbarn med fødselsvekt <1500 g for å sikre best mulig vekst og utvikling 39.
Tabell 1 – Bioaktive komponenter i melk med overlappende effekter på beskyttelse mot infeksjon og utvikling
av tarmsystemet til nyfødte 25
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Funksjon

Komponent

Kompenserer for underutvikling av
tarmsystemet

sIgA, laktoferrin, lysosym,
blodplate-aktiverende faktor
acetylhydrolase, cytokiner, enzymer

Bidrar til utvikling av det
underutviklede tarmsystemet

nukleotider, oligosakkarider,
vekstfaktorer

Motvirker infeksjon og betennelse

sIgA, laktoferrin, lysosym, blodplateaktiverende faktor acetylhydrolase,
cytokiner, melkefettdråpemembran,
oligosakkarider

Fremmer etablering av fordelaktig
mikrobiota

sIgA, laktoferrin, lysosym,
oligosakkarider, α- linolsyre

Helsemessige fordeler ved brystmelk
Mating med brystmelk har vist seg å redusere forekomsten, alvorlighetsgraden
av, og/eller risikoen for morbiditeter forbundet med tidlig fødsel på en doseresponsmåte, spesielt de første levemånedene. Forskning av Patel et al. 40
demonstrerte at dose-respons mellom morbiditeter og gjennomsnittlig daglig
dose av brystmelk (ADDHM) ved nyfødt intensiv avdeling, danner et forhold der
hver økning i brystmelk på 10 ml/kg/dag gir en 19 % reduksjon i risikoen for
sepsis. Spedbarn som mottok den laveste daglige dosen av brystmelk (<25 ml/
kg/d ADDHM), hadde ikke bare den høyeste risikoen for å utvikle sepsis, men
også de høyeste pleiekostnadene ved nyfødt intensiv avdeling (Figur 3).
Artikkelforfatterne demonstrerte at sykehuset kunne spare 20 384 USD per
spedbarn eller 1,2 millioner USD totalt ved å øke ADDHM til 25–49 ml/kg/d de
første 28 levedagene, og 31 514 USD per spedbarn eller 1,8 millioner USD
totalt ved å øke ADDHM til ≥50 ml/kg/d.

Kostnader (USD)

Disse besparelsene har blitt reprodusert med andre morbiditeter forbundet med
prematuritet. Ettersom mating med brystmelk signifikant reduserer forekomsten
og alvorlighetsgraden av sepsis med sen debut, bronkopulmonal dysplasi,
NEC og prematuritetsretinopati, reduseres også de gradvis økende kostnadene
forbundet med disse morbiditetene. De stigende direkte kostnadene, tilknyttet
disse morbiditetene under oppholdet på nyfødt intensiv avdeling, ble vist til å
variere fra 10 055 USD for sepsis med sen debut, til 31 565 USD for bronkopulmonal dysplasi. Det ble vist at mating med brystmelk påvirket kostnadene
ved nyfødt intensiv avdeling-oppholdet indirekte, ved å redusere både
forekomsten og alvorlighetsgraden av disse sykdommene. Samtidig reduserte
mating med brystmelk også andre kostnader ved oppholdet, uavhengig av
innvirkningen på disse sykdommene. Selv om forsyning av brystmelk innebærer
enkelte kostnader for nyfødt intensiv avdeling 41 med hensyn til logistikk,
oppveier de økonomiske fordelene med forsyning av brystmelk signifikant de
relativt lave kostnadene for moren og institusjonen 41.
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Figur 3 – Kostnader forbundet med økt dosering av brystmelk ved nyfødt intensiv avdeling. Tilpasset fra Patel
et al. 40.
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Brystmelkprosessen ved nyfødt
intensiv avdeling
Selv om amming kan være utfordrende i starten for det premature spedbarnet,
er det en overbevisende mengde bevis som støtter brystmelk som beste
ernæringskilde for alle premature og sykehusinnlagte spedbarn mens amming
etableres. I motsetning til amming, krever mating med brystmelk ved nyfødt
intensiv avdeling flere nivåer av behandling og tilberedning. Da mødre oppmuntres til å pumpe, samle opp og lagre melken til enteral eller oral ernæring, står
enkelte av de essensielle komponentene i melken i fare for å forringes. Ettersom
oppsamling, lagring og behandling av brystmelk medfører en mulighet for tap av
næringsstoffer og mengde samt kontaminering 42, må det iverksettes tiltak for å
minimere tap av makro- og mikronæringsstoffer, samtidig som mengden melk
tilgjengelig for det premature spedbarnet maksimeres.
Det å etablere klare protokoller for hele brystmelkprosessen er derfor en viktig
prosess som begynner med evidensbaserte rutiner. Maksimering av mengden
brystmelk inkluderer de seneste tiltakene for å få i gang, øke og opprettholde en
tilstrekkelig melkeforsyning. Forbedring av nyfødt intensiv avdelingsrutiner for å
opprettholde melkekvaliteten inkluderer hygienisk utpumping og rengjøring. Det
er også viktig å forstå litteraturen bak retningslinjene for den beste praksisen for
trygg lagring og håndtering av melk, som kan omfatte tining, oppvarming og
forsterkning for passende ernæring (Tabell 2).
Tabell 2 – Brystmelkprosessen ved nyfødt intensiv avdeling og de logistiske betraktningene

Brystmelkprosessen ved nyfødt
intensiv avdeling

Logistiske betraktninger

Utdriving:	Pumpe hjemme eller på
nyfødt intensiv avdeling

l
l
l
l
l

Transport:	Transport fra hjemmet
eller oppbevaring på
sykehuset
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brystpumpen
brysttrakter
maksimere uttaket av melk
hygienisk oppsamling
oppbevaringsbeholdere

l nedkjøling
l merking
l sammenslåing

Lagring:	Romtemperatur, i
kjøleskap eller frossen

l optimal lagringstid
l forsterkning
l pasteurisering

Gjøre klar
til mating:	Tining og oppvarming

l optimal temperatur
l utstyr med eller uten vann

Pumping av melk
For mange mødre til premature spedbarn, begynner brystmelkprosessen med
pumping for å få i gang og øke laktasjon. Som følge av et underutviklet nevrologisk system, respiratoriske sykdommer og andre medisinske komplikasjoner,
kan premature spedbarn født før 34 uker være ute av stand til å die i begynnelsen 43 og dermed være avhengige av utpumpet brystmelk. Mødre opplever ofte
vanskeligheter med å få i gang, øke og opprettholde laktasjon på grunn av
manglende brystutvikling, mangel på sugekontakt fra et spedbarn, følelsesmessige problemer som følge av tidlig fødsel og dårlig tilgang til passende utstyr og
tilbørlig støtte 44.

Få i gang, øke og opprettholde laktasjon
Laktogenese begynner med differensiering av sekresjon (tidligere kalt laktogenese 1) under svangerskapet, når melkekjertelen utvikler evnen til å skille ut
melk. Dette inkluderer en signifikant vekst av kjertelvevet i brystet, og i den
andre halvdelen av svangerskapet, differensiering av alveolære epitelceller til
melkeproduserende epitelceller 45 (Figur 4). De første to ukene etter fødselen
regnes som kritiske for igangsetting og programmering av laktasjon 46, 47. Hos
mødre til spedbarn født ved termin, øker mengden melk raskt fra omtrent
36 timer etter fødselen. Stor variasjon kan sees mellom ulike kvinner i mengden
av melk som produseres, men volum begynner i gjennomsnitt på ~50–100 ml/
dag ved dag 1, ~500 ml/dag ved dag 5 og ~750–800 ml/dag ved 1 måned etter
fødselen 48, 49. Mødre som er avhengige av brystpumpe, risikerer forsinket
igangsetting og har vist 2,81 ganger høyere risiko for ikke å produsere en
tilstrekkelig mengde melk (mindre enn 500 ml/dag) én måned etter fødselen, og
viser mer variasjon i melkeproduksjon sammenlignet med mødre som fødte ved
termin 50. Det er også blitt foreslått at melkeproduksjonen til mødre av premature
barn som er avhengige av brystpumpe har en tendens til å flate ut til 340–
640 ml/dag i stedet for å øke over tid 50, 51.

Blodtilførsel

Ru endoplasmatisk
retikulum
Nucleus

Golgi

Tette/åpne
celleforbindelser
Melk
Figur 4 – Komponentene i de melkeproduserende epitelcellene på innerveggen av alveolene
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Regelmessig og hypping uttak av melk gjennom amming eller pumping er
avgjørende for å fremme en jevn økning i mengden melk de første ukene etter
fødselen. Mødre som fødte ved termin, viste økt melkeproduksjon når de
pumpet etter amming for å tømme brystet ytterligere 52. Effektiv tømming av
brystet regnes derfor som avgjørende for å øke melkedannelse og -produksjon
for mødre som er avhengige av brystpumpe. Uansett er effektiv utdrivning av
melk i denne perioden spesielt vanskelig for mødre til premature spedbarn og
kan resultere i utilstrekkelig melkeproduksjon 38.

Maksimere melkeproduksjonen
Det å assistere mødre via tidlig, hyppig og effektiv pumping, bedrer signifikant
tidspunktet for aktivering av sekresjon og melkeforsyningen etter tidlig fødsel 53–55.
Tidligere data har konsekvent støttet ideen om at tidlig pumping bedrer melkeforsyningen, og klassifiserer tidlig pumping som pumping i løpet av de første
seks timene etter tidlig fødsel 53–55. Det å begynne med pumping den første timen
etter fødselen har imidlertid vist enda større forbedringer i melkeproduksjon hos
mødre til premature spedbarn 56, 57. Resultatene av en pilotstudie har vist at
mødre som begynner å pumpe den første timen etter fødselen (sammenlignet
med 2–6 timer etter fødselen), har en høyere total melkeforsyning de første
7 dagene (1374 kontra 608 ml), en høyere daglig produksjon ved 3 uker etter
fødselen (614 kontra 267 ml/dag) og tidligere aktivering av sekresjon (80 kontra
136 timer) 56. Selv om disse resultatene trenger å bli reprodusert i en større
studie, viser de hvor viktig tidlig pumping er for mødre avhengige av brystpumpe.
Mødre som avhengige av brystpumpe, som pumper ut melk ofte (mer enn
6 ganger daglig), har høyere melkeproduksjon ved uke 5 og 6 enn mødre som
pumper sjeldnere 53, 58. Økt hyppighet av daglig pumping har også blitt korrelert
med en varighet på laktasjon som er mer enn 40 uker lengre blant mødre til
premature spedbarn 55. Selv om denne fordelen har blitt observert med minst
6 pumpeøkter om dagen, foreslår generelle kliniske anbefalinger at mødre
bør pumpe 8–10 ganger per 24 timer 59 for å forhindre nedregulering av melkeproduksjonen 60.
Brystpumper regnes som mer effektive når de bruker vakuummønstre som
ligner sugingen til spedbarn under etablering av amming. Det er blitt påvist at
spedbarn suger raskt under amming før den første melkeutdrivingen. Når
melken begynner å strømme, suger spedbarna saktere og med et sterkere
vakuum for å få ut melk 61. Sykehusklassifiserte elektriske pumper som bruker
dette 2-fasemønstret for å stimulere melkestrømmen og utdriving av melk,
har vist seg å være like effektive og mer komfortable enn elektriske enkeltfasepumper. 2-fasemønstret som ble brukt i denne studien begynte med en
stimuleringsfase med en høyere frekvens på over 100 sykluser per minutt for
å sette i gang melkeutdriving og melkestrøm. Mødre måtte deretter bytte
til utpumpingsfasen bestående av ~60 sykluser per minutt. Mødre som brukte
dette 2-fasemønstret ved et vakuumnivå de bedømte som deres maksimale
komfortvakuum, tok ut melk fra brystet mer effektivt enn mødre som brukte
lavere vakuumnivåer 62–64.
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I senere tid har et pumpemønster som etterligner sugemønstret til en nyfødt de
første dagene av laktasjon, blitt innlemmet i en elektrisk brystpumpe. Dette
mønstret, som ble brukt frem til aktivering av sekresjon, besto av tre faser som
varierte over femten minutter. Dette inkluderte to stimuleringsfaser med frekvenser på 120 og 90 sykluser per minutt, en utpumpingsfase med en frekvens på
34–54 sykluser per minutt samt jevnlige pauser. Mødre som brukte dette
mønstret frem til aktivering av sekresjon etterfulgt av 2-fasemønstret, viste
høyere daglig melkeproduksjon mellom 6 og 13 dager etter fødselen, og økt
utpumpet mengde per minutt under pumping, sammenlignet med mødre som
kun brukte standard 2-fase pumpemønstret (Figur 5) 65. I tillegg har pumpeavhengige mødre til spedbarn født ved termin og innlagt ved intensivpleieavdelingen demonstrert tilstrekkelig melkeproduksjon ved dag 7 etter fødselen
når de bruker det samme igangsettingsmønstret 66.
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Figur 5 – Randomisert, kontrollert studie som demonstrerte at gjennomsnittlig daglig melkeforsyning var
signifikant høyere (p < 0,05) fra dag 6–13 når igangsettingsmønstret ble brukt før 2-fasemønstret, sammenlignet med bruk av 2-fasemønstret alene 65. Dette økte utbyttet er sammenlignbart med referansedata fra diende
spedbarn født ved termin 49.

Selv om elektriske brystpumper anbefales for mødre som er avhengige av
brystpumpe, er det viktig at brysttraktene som brukes under pumping, er av
riktig størrelse for hvert bryst 67. Brysttrakter som ikke passer, kan resultere i
ufullstendig melkeuttak, skade på brystvorten og smerte 68, 69. Selv om mødrene
ved nyfødt intensiv avdeling måles for riktig størrelse brysttrakter i begynnelsen
av oppholdet, kan størrelsen endre seg mer enn en gang i løpet av pumpeperioden, og ulike størrelser kan derfor være mer passende over tid 68. Graden
av utvidelse av brystvorten, mengden brystvev som kommer inn i trakten og
i hvilken grad brysttraktene dyttes inn i brystvevet, kan alle gå ut over melkestrømmen som følge av at de overfladiske melkekanalene presses sammen 70.
Ingen studier har imidlertid tilbudt noen evidensbasert retningslinje for å finne
riktig størrelse på brysttrakter.
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Det er også viktig at trakten stemmer overens med anatomien på brystet og
brystvorten, for å minimere friksjon og skade på brystvorten og areola der de
kommer i kontakt med sidene på trakten 69, 71, 72. Kliniske indikatorer på at
brysttrakten er av riktig størrelse inkluderer fri bevegelse av brystvorten inne
i trakten, at kun litt eller ikke noe av det pigmenterte området rundt brystvorten
trekkes inn i brysttrakten, at brystvortene ikke er smertefulle, sprukne eller
fargeløse, og at det kjennes behagelig å pumpe for moren 68. Bruk av varme
brysttrakter (39 °C) under elektrisk pumping kan også være fordelaktig da de
oppnår 80 % utpumpet mengde raskere enn brysttrakter ved romtemperatur.
Ingen forskjell ble imidlertid funnet i utpumpet mengde etter 15 minutter 73.
Dobbeltpumping med elektriske brystpumper har også konsekvent vist seg å
pumpe ut melk mer effektivt enn sekvensiell enkeltpumping. Dobbeltpumping
resulterer i en høyere melkeforsyning (Figur 6) hos mødre til spedbarn født før 69, 74
og ved 75 termin. Mødre har også vist en ekstra melkeutdriving under dobbeltpumping sammenlignet med enkeltpumping samt et høyere kaloriinnhold i utpumpet
melk 75. Andre faktorer som kan fremme melkeproduksjonen til mødre som er
avhengige av brystpumpe inkluderer pumping ved sengekanten, eller i et mer
avslappet miljø for å redusere stress 76; hud-mot-hud-kontakt, eller kenguru-omsorg, som forbindes med økt produksjon og forlenget laktasjon 14, 15, 77, 78, ikke-næringsgivende suging på bryst som trolig stimulerer frigjøring av oksytocin og
prolaktin og øker melkeproduksjonen 76, og brystmassasje under pumping som
forbindes med økt mengde utpumpet melk 69, 79 og høyere kaloriinnhold i melken 80.
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Figur 6 – Dobbeltpumping (Sim) resulterte i signifikant høyere melkeforsyning ved 2, 5, 10 og 15 minutter enn
sekvensiell enkeltpumping (Seq) Tilpasset fra Prime et al. 75.

Det anbefales at mødre lærer seg håndmelking i den tidlige perioden etter
fødselen 69, 79. Denne tidlige en-til-en-hjelpen inkluderer som regel en forklaring
til mødrene om hvordan brystene deres fungerer og hva de kan forvente seg.
Håndmelking som eneste metode for utpumping har vist blandede resultater i
studier som vurderer mødre av premature spedbarn. Mens det er blitt forbundet
med en økning i mengden råmelk de første 2 dagene etter fødselen 81, har det
også blitt assosiert med en reduksjon i mengden melk de første 8 dagene etter
fødselen sammenlignet med pumping med en elektrisk brystpumpe 82. Mødre bør
informeres om de ulike alternativene for utpumping av melk som er tilgjengelige.
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Hygieniske oppsamlingsrutiner
Vask av hender er den første og mest grunnleggende metoden for å redusere
patogener og bakterier 83. Pumper, pumpesett og flasker er mulige kilder for
kontaminering under pumping 84, 85. Pumpesett består som regel av brysttrakter
og slanger som brukes i kombinasjon med en elektrisk pumpe. Slanger som
eksponeres for aerosol av melk eller vann, er til bekymring hvis de bli kontaminert av bakterier eller mugg 42. Når det gjelder rengjøring, kan mødre enten
desinfisere pumpesettene mellom hver bruk, eller bruke pumpesett for endagsbruk som kan desinfiseres mellom bruk og kastes etter en dag. Kasting av
pumpesettene etter en dag kan også være mer fordelaktig enn autoklavering,
da autoklavering generelt er dyrt og kan føre til at deler blir borte 86, 87.

Sammenslåing og merking av utpumpet melk
Tradisjonelt lagrer sykehus brystmelk i individuelle beholdere etter hver pumpeøkt 42. Det har imidlertid blitt satt spørsmålstegn ved om mødre bør lagre melken
individuelt etter hver pumpeøkt, eller slå sammen melken i 24 timers perioder.
Spesielt har det blitt foreslått at sammenslåing av melk gir en mulighet for å
sikre at melken er jevnere ernæringsmessig mellom ulike mateøkter. En studie
har vist at det å slå sammen melken i 24-timersperioder ikke gir noen endring
i bakteriell kolonisering, i tillegg til redusert variabilitet i innholdet av kalorier,
proteiner, fett og karbohydrat i melken sammenlignet med melk lagret individuelt, som viste en variasjon på opptil 29 % i kaloriinnhold. Ettersom næringsstoffinnholdet til individuelle pumpeøkter er signifikant forskjellig fra næringsstoffinnholdet samlet i 24-timersperioder, ble det foreslått at tilskuddet av næringsstoffer og kalorier kan være unøyaktig. Det er interessant at sammenslåing av
melk også resulterte i at moren var mer tilfreds enn ved individuell oppsamling.
Sammenslåing av melk kan derfor gi en mulighet for å skreddersy forsterkning
av melken og bedre næringstilførselen til spedbarnet 88.
Sammenslåing av melk er også fordelaktig med hensyn til at kun én flaske må
merkes om dagen sammenlignet med merking av flere flasker og beholdere
etter hver pumpeøkt. Ettersom nyfødt intensiv avdeling må holde rede på og
lagre brystmelk, kan håndtering av brystmelk være utsatt for feil dersom
beholderne ikke merkes riktig 89. Riktig merking med pasientens navn, melketype, dato for utpumping og utpumpet mengde kan bidra til å minimere forvekslinger av melk. Metoder som individuelle oppbevaringsbokser for hver mor i en
fryser eller i et kjøleskap, i tillegg til strekkoder (mer vanlig med donormelk), kan
også være fordelaktig 42, 90, 91.
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Lagring av melk ved nyfødt intensiv avdeling
Trygg oppbevaring av melk ved nyfødt intensiv avdeling er avgjørende for å sikre
optimal ernæring for spedbarnet. Fersk melk inneholder levende maternelle
celler 28, 92 og den høyeste mengden av næringsstoffer, vekstfaktorer og mange
andre beskyttende komponenter 25. Over tid og med eksponering for varierende
temperaturer, blir disse komponentene mindre potente mens risikoen for
bakteriell kontaminering og vekst av patogener øker. Fersk brystmelk er ikke
steril, men inneholder en rekke organismer inkludert ikke-patogene og patogene
bakterier, virus, mykobakterier og sopp 93–97. Mens mengden av bakterier i
brystmelk varierer, er flertallet av identifiserte organismer generelt, ikke-patogenisk normal hudflora fra morens brystvorte eller bryst, eller organismer som
beskytter spedbarnets mage- og tarmsystem etter å ha vandret til brystkjertelen
og inn i morens melkeforsyning 98.
Effektene av lagring på mikrobiologisk innhold, lipider, cellulære komponenter,
antibakterielle egenskaper og antioksiderende kapasitet er blitt nøye undersøkt,
men mange faktorer er fremdeles ukjente. I tillegg til endringer som skjer over
tid, oppstår det ulike problemer fra lagring ved varierende temperaturer,
inkludert romtemperatur, kjøleskaps- og frysertemperaturer.

Romtemperatur
Nedbryting av melk ved romtemperatur, definert i ulike studier som 25–38 °C,
har blitt studert innenfor varierende tidsrammer. En nøkkelstudie evaluerte
nedbryting av melk ved 15, 25 og 38 °C over et døgn. Forfatterne demonstrerte
at selv om endringer i proteolyse og fordøyelsesenzymer var minimale ved
15 og 25 °C etter 24 timer, foregikk lipolyse raskt innen et par timers lagring,
noe som resulterte i en økning i konsentrasjonen av frie fettsyrer på 440–710 %.
Bakteriell vekst, hovedsakelig begrenset til ikke-patogener, var minimal ved
15 °C og forble lav ved 25 °C de første 4–8 timene, men økte raskt etter 4 timer
ved 38 °C. Forfatterne konkluderte med at melk er trygg i 24 timer ved 15 °C og
i 4 timer ved 25 °C 99. Mer eksakte metoder for deteksjon av proteinaktivitet i
melk har senere vist ytterligere reduksjoner i ß-kasein ved 25 °C over
24 timer 100, 101, og reduksjoner i lipase innen 2 timers lagring ved 25 °C 100.
Optimale lagringsbetingelser for romtemperatur (25 °C) er derfor <4 timer,
spesielt ved nyfødt intensiv avdeling 42. For friske spedbarn født ved termin i
ekstremt rene omgivelser, regnes opptil 6–8 timer som akseptabelt 42 (Tabell 3).
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Oppbevaring i kjøleskap
Kjøleskapstemperatur, oftest definert som 0–4 °C, bevarer integriteten til
brystmelk lenger enn når den står i romtemperatur 102. Den mest omfattende
studien som evaluerer lagring ved 4 °C, viser at fersk melk ikke bør lagres i
kjøleskapsforhold i mer enn 96 timer (4 dager) 103. Når den er blitt lagret i
96 timer ved 4 °C, viste melken ingen signifikante endringer i osmolalitet, antall
totale og gram-negative bakteriekolonier, makronæringsstoffer og immunfaktorer, inkludert fett, slgA og laktoferrin. I tillegg har lagring i kjøleskap vist seg å
hemme vekst av gram-positive bakterier 104, noe som indikerer at det levende
forsvarssystemet i melken forhindrer kontaminering 105. Økninger i konsentrasjonen av frie fettsyrer og påfølgende økninger i surhet som følge av lipolyse har
også blitt konsekvent observert i studier på lagring i kjøleskap 103, 106. Produktene
som dannes ved lipolyse, vurderes imidlertid ikke som en risiko, da de er
forbundet med antimikrobiell aktivitet rettet mot bakterier, virus og protozoer 103,
106–109
. Tap av hvite blodceller, inkludert makrofager og lymfocytter, i tillegg til
totalt antall proteiner har blitt observert ved 48 timer 103. Basert på disse
studiene foreslås det at optimal lagring ved 4 °C er <4 dager, spesielt for
spedbarn ved nyfødt intensiv avdeling 42, og 5–8 dager i veldig rene forhold for
spedbarn født ved termin 110 (Tabell 3).

Frysing
Frysing ved -20 °C i opptil 3 måneder, har blitt anbefalt som optimalt ved nyfødt
intensiv avdeling 42. Ved 3 måneder opprettholdes nivåene av vitaminer A, E og
B, totalt proteininnhold, fett, enzymer, laktose, sink, immunglobuliner, lysosym
og laktoferrin, med et mulig tap av C-vitamin etter 1 måned 111–114. Bakteriell
vekst er ikke et signifikant problem i opptil 6 uker 115, 116. Den bakterielle kapasiteten er imidlertid generelt mindre enn den er i fersk melk 117, 118. Lagring i opptil
12 måneder ved <-20 °C vurderes som akseptabelt ved nyfødt intensiv avdeling 42. Dypfrysing ved -80 °C kan være mer optimalt for å opprettholde den
bakterielle kapasiteten til brystmelk, spesielt ved nyfødt intensiv avdeling 116.
Under frysing, kan tap av levende celler, f.eks. nedbryting av fagocytter, og
endringer i smak og lukt forekomme, da nedbrytningen av lipase til fettsyrer
fortsetter 110. Gjenfrysing av melk etter tining i kjøleskap har vist seg å opprettholde en trygg bakteriemengde 119, mens melk tint til romtemperatur vurderes
som utrygg, og bør ikke gjenfryses 42. Det er begrenset med bevis som anslår
hvor lenge melken bør lagres etter tining til romtemperatur, og på hvilken
innvirkning overføring mellom ulike beholdere og temperaturer har på melkekvaliteten 42. Men selv melk som har vært frossen i flere måneder, er mer fordelaktig
enn brystmelkerstatning. Melk fra kjøleskap regnes som fersk, og bør derfor
brukes før melk som har vært frosset 42.
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Tabell 3 – Retningslinjer for lagring av brystmelk for spedbarn innlagt på nyfødt intensiv avdeling Tilpasset fra
HMBANA 42.

Brystmelk

Optimal lagringstid

Fersk, nypumpet melk
Romtemperatur:
Kjøleskap:
Fryser:

≤4 timer 117, 120
≤4 dager 103
≤3 måneder. Akseptabelt ≤12 måneder 111–114

Tidligere frosset
Romtemperatur:

Fryser:

Tin til romtemperatur, bruk innen
≤4 timer 117, 121
Tin til kjøleskapstemperatur,
bruk innen ≤24 timer
Må ikke gjenfryses

Fersk, nypumpet, forsterket
Romtemperatur:
Kjøleskap:
Fryser:

Må ikke oppbevares i romtemperatur
≤ 24 timer 105, 122–125
Må ikke fryses

Tidligere frosset, forsterket
eller pasteurisert
Romtemperatur:
Kjøleskap:
Fryser:

Må ikke oppbevares i romtemperatur
≤24 timer
Må ikke gjenfryses

Varmet opp til nær
kroppstemperatur
Romtemperatur:
Kjøleskap:
Fryser:

For fullføring av den aktuelle mateøkten
Forkast
Forkast

Kjøleskap:
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Håndtering
Tilberedning av melk til mating krever en rekke prosesser, inkludert tining,
oppvarming og forsterkning. Hver prosess kan påvirke melkens sammensetning
og øke risikoen for kontaminering.

Tining og oppvarming av melk
Tining av melk er nødvendig etter frysing og utføres som regel ved å la melken
stå i kjøleskapet eller ved skånsom oppvarming. Selv om det er få studier på
den optimale metoden for å tine melk, er det velkjent at pasteurisering (melk
som varmes opp til 62 °C i 30 minutter) av donormelk resulterer i et signifikant
tap av de immunologiske og betennelsesdempende komponentene i melk,
inkludert slgA, laktoferrin og lysosym samt probiotiske bakterier og hvite
blodceller. Omfanget av disse tapene reduseres ved pasteurisering ved lavere
temperaturer 126 (Figur 7).
Melk tines ofte på nyfødt intensiv avdeling ved at den settes i kjøleskapet ved
romtemperatur, eller ved å plassere den i varmt vann. Oppvarming i mikrobølgeovn
eller glovarmt eller kokende vann anbefales ikke, da disse metodene ødelegger
melkens infeksjonshemmende egenskaper 127, 128. Vannbaserte metoder, som regel
brukt for både tining og oppvarming, innebærer som regel at flaskene eller
beholderne med melk plasseres i vannbad eller beholdere fylt med vann 42. Det er
imidlertid en fare for kontaminering med vann da det kan komme under eller inn
i flasketuten og inn i melken 42, 129. Retningslinjer som brystmelkbanker 42 anbefaler,
er å tine melken raskt i en beholder fylt med vann som ikke overgår 37 °C, og
unngå å la vannet komme i kontakt med flasketuten. Melk bør tines til den ikke
inneholder noen iskrystaller og deretter plasseres i kjøleskapet. Opptint melk bør
ikke stå i romtemperatur i mer enn noen få timer, for å forhindre vekst av bakterier 118.
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Figur 7 – Beregnet retensjon av proteiner: laktoferrin, slgA og lysosym etter 30 minutter med pasteurisering ved
diverse temperaturer mellom 40 og 62,5 °C ved bruk av et eksperimentelt pasteuriseringsapparat. Tilpasset fra
Czank et al. 126.
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Temperaturen på melken kan også spille en rolle i å fremme spedbarnets
toleranse for sondeernæring. Det er blitt foreslått at temperaturen på melken
kan påvirke kroppstemperaturen til spedbarnet. Administrering av intravenøse
væsker ved romtemperatur har vist seg å redusere kroppstemperaturen til
spedbarn, og det har derfor blitt anbefalt at intravenøse væsker som blod og
saltløsning varmes opp til nær kroppstemperatur før infusjon 130, 131. På mange
nyfødt intensiv avdelinger regnes oppvarming av føde som et viktig trinn i
brystmelkprosessen. En rekke studier, som evaluerte effekten av oppvarming av
melk på premature spedbarns stabilitet og ufordøyde rester, har vist blandede
resultater. Rektal og magetemperatur har vist seg å være lavere etter inntak av
sondeernæring ved romtemperatur sammenlignet med ernæring ved kroppstemperatur, men ingen forskjell i metabolsk rate har imidlertid blitt observert 130 –132. Mens én studie viste at aksillærtemperaturen til spedbarn økte til
0,44 °C under mating med oppvarmet føde, fant forfatterne ingen endringer i
puls, respirasjonsfrekvens eller oksygenmetning med økte temperaturer 133. På
den annen side hadde spedbarn som fikk sondeernæring med melk ved kjølige
temperaturer, romtemperatur og kroppstemperatur, lavere ufordøyde rester og
bedre toleranse for mating når de mottok melk ved kroppstemperatur (37 °C)
sammenlignet med kjølige temperaturer (10 °C); typen føde var imidlertid ikke
kontrollert for 134. Andre studier som evaluerte premature spedbarn, har ikke funnet noen forskjeller i kroppstemperatur, tømming av magen og puls mellom
kjølig, rom- og kroppstemperatur under sondeernæring 135, 136. Mens spedbarn
født ved termin er i stand til å drikke melk kjølig, oppvarmet eller ved romtemperatur 110, er dette mer usikkert med hensyn til premature spedbarn.
Aktuelle anbefalinger for oppvarming av melk legger vekt på at melk bør varmes
i en beholder fylt med varmt vann eller ved å holdes under rennende varmt vann
samtidig som flasketuten holdes tørr for å unngå kontaminering 42. Det er
utfordrende å regulere og oppnå den optimale temperaturen med vannbaserte
metoder. Det å oppnå optimal temperatur er avhengig av flere faktorer, inkludert
mengden av melk og melkens temperatur i begynnelsen av oppvarmingsprosessen, størrelsen på beholderen og temperaturen på vannet. Temperaturer på
vannbad innenfor én institusjon har vist seg å variere fra 23,5 til 45,5 °C i
begynnelsen av oppvarmingen, og fra 23,8 °C til 38,4 °C på slutten av oppvarmingen. Melkens temperatur ved mating viste dermed også store variasjoner,
fra 21,8 °C til 36,2 °C, noe som tyder på at det er vanskelig å avgjøre når
melken har oppnådd ønsket temperatur for mating 133. En annen studie viste
lignende variasjoner over 419 mateøkter der temperaturen på vannbadet
varierte fra 22 °C til 46 °C, med et gjennomsnitt på ~31 ºC, noe som tydeliggjør
mangelen på standardisering av oppvarmingsrutiner 137.
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Forsterking av melk
Brystmelk anbefales på det sterkeste til enteral ernæring og all annen oral
mating ved nyfødt intensiv avdeling. Uavhengig av om den er fersk eller frossen,
krever den imidlertid ofte forsterkning i form av proteiner, næringsstoffer,
vitaminer og mineraler for å dekke det høye næringsbehovet til premature
spedbarn i vekst. Mikro- og makronæringsstoffer, som normalt mottas under
siste trimester in utero 39, er vesentlig redusert ved tidlig fødsel, og må erstattes
så snart som mulig. Forsterkning anbefales derfor for alle spedbarn med
fødselsvekt <1500 g, men kan også være anbefalt for andre spedbarn 138.
Hvis melk fra egen mor ikke er tilgjengelig eller av tilstrekkelig mengde, brukes ofte
donormelk 37, 38. Donormelk har som regel et lavere proteininnhold sammenlignet
med morens egen melk, og trenger derfor en høyere grad av forsterkning 37, 38. Når
premature spedbarn når et daglig matvolum på rundt 100 mL/kg/dag, vil mange
sykehus forsterke brystmelken for å øke innholdet av proteiner, kalorier, kalsium,
fosfor og andre næringsstoffer, men dette er ikke en rutine som praktiseres
overalt 139. I USA, er brystmelkbasert brystmelkforsterkning tilgjengelig for de
sykehusene som ønsker å unngå forsterkninger basert på kuprodukter. Så langt
tyder forskning på at en diett bestående av 100 % brystmelk reduserer risikoen for
medisinsk og kirurgisk NEC 140, 141. Hvis brystmelk ikke er tilgjengelig, gis spedbarn
brystmelkerstatning for premature, der biotilgjengeligheten til næringsstoffene er
lavere enn i brystmelk 142. Det har blitt vist at en diett bestående kun av brystmelk,
inkludert donormelk medbrystmelkforsterkning, reduserer risikoen for NEC sammenlignet med brystmelkerstatning for premature 140.
Til tross for fordelene, er forsterkning forbundet med endringer i den funksjonelle verdien til brystsmelk. Det har blitt vist at forsterkninger, basert på
kumelksprodukter, endrer og forstyrrer de antibakterielle virkningene til brystmelk 105, 125. Ettersom brystmelkforsterkning kan endre melkens sammensetningen, må muligheten for kontaminering og risikoene forbundet med lagring
vurderes nøye. Retningslinjer og produsentens anvisninger må følges, da
kontaminering og osmolalitet øker raskere i forsterket melk 143, 144. Tilsetning av
brystmelktilskudd ved bruk av aseptiske teknikker 122, 123 ved romtemperatur
eller kjøligere forhold har blitt foreslått for å minimere økningen av osmolalitetsnivåer 145. Kortere lagringsperioder har også blitt anbefalt for forsterket melk.
Disse varierer i forhold til om melken er fersk eller frossen, tidligere opptint eller
hvor lenge melken sto i romtemperatur 146 (Tabell 3).
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Mating

Figur 8 – Eksempel på tidlig enteral næringstilførsel
ved nyfødt intensiv avdeling
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Det siste trinnet i brystmelkprosessen er å mate spedbarnet. Ettersom premature spedbarn har betydelige vanskeligheter med å innta mat oralt i begynnelsen
og ofte ikke utvikler evnen til å die før senere i oppholdet ved nyfødt intensiv
avdeling 43, er de ofte avhengige av parenteral næringstilførsel og enteral ernæring i begynnelsen (Figur 8). Premature spedbarn begynner som regel med oralt
inntak ved 32 til 34 ukers gestasjonsalder eller så snart deres kardiopulmonale
system vurderes som stabilt 43. Dette varierer imidlertid signifikant, avhengig av
spedbarnets gestasjonsalder ved fødsel 43, 147, fødselsvekt, aktuelle medisinske
tilstander og helseinstitusjon. Ettersom det å oppnå selvstendig oral mating er
et nøkkelkriterium for utskriving fra sykehus for premature spedbarn 148, er det
avgjørende at spedbarnet utvikler evnen til å innta mat oralt så tidlig som mulig.
Det er i tillegg nødvendig å sikre at matemetoder er trygge og innebærer lav
risiko for spedbarnet. Fra et logistisk perspektiv innebærer dette å sikre at riktig
melk er tilgjengelig for riktig spedbarn, og at melken er av optimal integritet, så
nær som mulig melken som gis gjennom amming.

Konklusjon

For å gi brystmelk i en tilstand så nær fersk melk ved brystet som mulig, kreves
evidensbaserte rutiner som støtter hele brystmelkprosessen. Disse maksimerer
bruken av brystmelk, samtidig som de sørger for at kvaliteten på og mengden
av brystmelk ved nyfødt intensiv avdeling opprettholdes. Vurdering av effektive
pumpeprotokoller, som inkluderer hyppig dobbeltpumping, for å få i gang, øke
og opprettholde morens melkeforsyning, er nødvendig. Det er også nødvendig
å sørge for at pumpeutstyr rengjøres ordentlig, både før og etter pumping. Så
snart melken er på sykehuset, kan prosesser for merking, sporing og lagring
av melk etableres med hensyn til de nyeste, mest oppdaterte bevisene. Dette
inkluderer plassering av fersk melk i kjøleskapet innen 4 timer og lagring av melk
i kjøleskap eller fryser i så korte perioder som mulig, for å sikre maksimal retensjon av næringsstoffer, vekstfaktorer og de mange andre beskyttende komponentene i brystmelk, samtidig som faren for kontaminering minimeres.
Prosedyrer for tining og oppvarming bør standardiseres, da de kan påvirke kvaliteten på melken negativt hvis temperaturen brukt under oppvarming er for høy.
Disse temperaturene bør derfor ikke overgå fysiologiske temperaturer. Videre er
forsterkning i form av brystmelktilskudd et ekstra trinn i tilberedningen av melk,
som er nødvendig, for å dekke det høye næringsbehovet til premature spedbarn
i vekst. Dette bør utføres på en måte som minimerer risikoene for kontaminering
og forvekslinger, samtidig som komponentene i brystmelk bevares. Til tross for
at mengden bevis som demonstrerer betydningen av behandling og mating med
brystmelk ved nyfødt intensiv avdeling stadig øker, er det et presserende behov
for ytterligere forskning på metoder som optimerer kvaliteten på brystmelken
etter utpumping, slik at den sårbare populasjonen ved nyfødt intensiv avdeling,
kan få maksimalt utbytte av brystmelk.
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