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forord

Landsforeningen Præmatures Vilkår er en non profit 
organisation, hvis primære formål er, at sikre præmature 
børn og deres familer bedre vilkår i Danmark.

Det gør vi ved at støtte jer som berørte familier, 
fagpersoner omkring jeres barn, og videreformidle viden 
om præmaturitet.

På vores hjemmeside og i vores generelle pjece kan I 
læse mere om vores mange tilbud, man som medlem 
kan få gavn af.

I er også meget velkomne til at ringe eller skrive til os, 
hvis I har spørgsmål eller bare vil tale med nogen der 
forstår jeres tanker og bekymringer.

Mange hilsner
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Web: - www.praematuresvilkar.dk

Mail:  - kontakt@praematuresvilkar.dk

Tlf.:  - 30 49 59 04
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• Pædiatrisk Ernæringsenhed, Rigshospitalet :
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ernæring, vejledning til sundhedspersonale

• Linda Larsen og Charlotte Grumstrup, 
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indledning

Denne pjece er udarbejdet med det formål at 
hjælpe præmature børn og deres forældre, til at 
finde glæden ved mad og spisesituationer. Gennem 
faglitteratur, fagpersoner og forældre, har vi samlet 
viden om de udfordringer, som mange præmature 
børn oplever. 
Når man får et præmaturt barn, er der fra starten 
fokus på ml. og vægt. En ekstrem fokus på netop 
det, der får ens barn til at vokse, er normalt for 
forældre til præmature børn. For mange fylder 
udfordringen vedr. spisning, ernæring og vægt-
forøgelse rigtig meget i barnets første år og i visse 
tilfælde i længere tid. 

At der opstår udfordringer i forbindelse med spis-
ning hos det præmature barn, er ikke ualminde-
ligt og kan være forårsaget af flere forskellige ting. 
Rådene i denne pjece skal ses som supplement 
til sundhedsplejerskens vejledning og erstatter på 
ingen måde samtaler med sundhedsplejersken, 
diætist eller læge.



modermælk eller flaske ?

 følge Sundhedsstyrelsen har langvarigt  
 sondeernærede børn oftere spiseproblemer  
 end børn der er født til tiden. En af grundene 
hertil er, at der ikke er sket tilstrækkelig stimulation 
af oralorganerne, dvs. at barnet ikke fra starten er 
blevet tilstrækkeligt stimuleret til at synke. 

Men også rent vækstmæssigt er der behov for sær-
lige hensyn til jeres præmature barns ernæring.

Selv efter udskrivelse fra hospitalet, taber de præ-
mature børn sig forholdsmæssigt mere, end børn 
der er født til tiden. Man kan sige, at de præmature 
børn derfor har en del at indhente rent vækstmæs-
sigt og har derfor brug for øget behov for protein, 
energi, vitaminer og mineraler.

Modermælk er den bedste ernæring for det spæde 
præmature barn, men der er alternativer som også 
kan gøre, at det præmature barn oplever spisning 
som noget hyggeligt og rart. 

 

I Det er dog vigtigt at understrege, at amning ikke 
bør ske på bekostning af glæden ved at ernære sit 
præmature barn. Og lykkes amningen ikke, kan et 
tæt forhold mellem mor og barn sagtens etableres 
ved flaskeernæring.

Hvis det præmature barn ikke ammes, anbefales 
præmatur modermælkserstatninger (PræNAN Hy) 
eller modermælkserstatninger med langkædede n-
3 og n-6 fedtsyrere, indtil tidspunktet for forventet 
termin. Anbefalingerne vedr. dette er dog forskelligt 
fra hospital til hospital.



 ogle præmature børn lider af voldsom  
 gylpning og opkast i forbindelse med  
 måltiderne. Det er vigtigt at understrege, at 
gylp er normalt for spædbørn og at der er forskel-
lige grader af det. Men man bør være opmærksom 
på om barnet har det i så stor grad, at det kan på-
virke barnets vækst og trivsel.

Opkast kan være forårsaget af Gastroøsofageal re-
flux. Jo tidligere barnet er født, desto mere sandsyn-
ligt er det at barnet lider af reflux.

Hvis et præmaturt barn har reflux, skyldes det at 
lukkemusklen mellem mave og spiserør er for svag 
til at forblive lukket. Dette medvirker, at delvist 
fordøjet mælk og brændende mavesyre kommer op 
i barnets hals. Dette kan forårsage at barnet får det 
galt i halsen, hoster og stopper med at trække vej-
ret for et øjeblik. Det sker oftest, hvis barnet ligger 
ned på ryggen. Barnet vil oftest også være uroligt, 
irritabelt eller skrigende.

gastroøsofageal reflux

N Reflux medfører både stor ubehag og smerte for bar-
net og kan i svære tilfælde medvirke til, at barnets 
spiserør bliver beskadiget, hvis der ikke iværksættes 
behandling eller foretages forebyggende tiltag.

Reflux kan ligeledes medføre, at barnet får svært 
ved at finde glæde ved at spise og kan påvirke 
vægtforøgelsen.

Det er vigtigt at være klar over at dårlige oplevelser 
med spisning fra tidlig start, kan medføre at barnet 
udvikler modvilje mod mad eller frygt for at synke 
maden, der kan vare ved igennem den tidlige barn-
dom.



•  Skift barnet inden spisning, så bevægelser med barnet minimeres efter spisning

•  Barnet skal spise i oprejst position eller så oprejst som muligt

•  Barnet må ikke bukke i maveregionen under spisning eller i mindst 30 min. efter spisning

•  Barnet skal håndteres forsigtigt under måltidet

• Giv maden meget langsomt, hold mange pauser eller giv mindre portioner, men flere gange om  
 dagen

• Barnets hovedgærde kan rejses, evt. ved hjælp af en stor pude i ca. 30 – 45 graders vinkel i sen 
 gen, så barnet ligger rigtigt efter måltidet

•  Flaskebørn kan gives en speciel fremstillet modermælkserstatning, som umiddelbart er tynd i 
 konsistens når det drikkes, men bliver tykkere når det kommer ned til mavesyren. Produktet 
 forhandles på apoteket og hedder Enfamil AR.

Forhør dig hos sundhedsplejeske, klinisk diætist eller læge vedr. dette, da produktet for nogle børn er 
svært at fordøje og kan medføre hård mave hos præmature børn.

gode råd ved reflux



behov for vitaminer, jern og mineraler

 nder indlæggelsen får barnet dækket sit  
 øget behov for vitaminer mv. Men også  
 efter udskrivelsen, har det præmature barn 
et større behov for jern, vitaminer og mineraler end 
børn, der er født til tiden, idet det præmature barn 
ingen depoter har.

Det præmature barn har som omtalt stor vækst i 
den første tid, men barnet har samtidig en lav 
knoglemasse, som skyldes, at der er forskel på ind-
holdet af mineraler, barnet modtager gennem mo-
dermælken, og det barnet ellers ville have modtaget 
igennem navlestrengen. 

Derfor er D-vitamin meget vigtig, da denne øger 
optagelsen af mineralerne.

U Retningslinier for jern og vitaminer til børn

ACD Dråber Fra 1 uge til 3 måneder 

• 300 mikrogram A-vitamin
• 35 mg C-vitamin
• 10 mikrogram D-vitamin

Dagligt/gives som dråber

D-vitamin Fra 3 måneder til 2 år

• 10 mikrogram D-vitamin

Dagligt/gives som dråber

Jern Fra 4 uger til 1 år

• ca. 8 mg jern

Dagligt/gives i dråber uanset om barnet 
får modermælkserstatning eller tilskuds-
blanding



præmature børn, der følger den udvikling, som for-
ventes af børn, der er født til tiden og som uden 
vanskeligheder overgår til fast føde, først med grød 
og siden til familiens mad. Som udgangspunkt bør 
dette derfor forsøges.

Overgangen til fast føde

 et kan være vanskeligt at sige, hvornår  
 man som forældre, skal indtroducere sit  
 præma ture barn for overgangskost. Der er 
stor forskel på de præmature børn, deres historie 
og hvordan de udvikler sig efter udskrivelsen fra 
hospitalet. Der skal derfor tages individuelle hensyn 
til barnet, men generelt bør man ikke vente til se-
nere end 6 måneder efter fødsel, selvom det i visse 
tilfælde betyder at overgangskosten introduceres 1-
2 måneder efter forventet fødselstidspunkt.

Igen er det vigtigt at understrege, at vurderingen 
skal ske på baggrund af barnets modenhed, ikke 
alder.

Men som tommelfingerregel anbefaler sundheds-
styrelsen, at præmature børn introduceres til over-
gangskost efter 4-6 måneder + det halve af det an-
tal uger, barnet er født for tidligt.

Det er dog også vigtigt at understrege, at der er

D



behov for energi og protein 

 vis barnet har problemer med at tage på  
 i vægt og har haft brug for ekstra protein  
 under indlæggelse og har fået særlig mo-
dermælkserstatning efter hjemkomst, kan man - 
når barnet bliver større - skifte til et produkt med 
flere kalorier, og som kan anvendes til barnet er 1 
år. Samtidig kan man forsøge med opstart af grød.

Hvis I, som familie, har været igennem en hård tid 
og har mange bekymringer, kan I starte med gode 
produkter af købegrød - som er nemmere og godt 
nok - med forskellige smage og blot tilsætte fedt-
stof. Det er oftest nemmere at lave en konsistens, 
barnet kan lide ud fra købegrød. Ekstra fedtstof i 
maden til den præmature gør, at barnet kan få flere 
kalorier i en lille mængde mad.
Mange præmature er småtspisende af forskellige 
grunde, men fælles for alle udfordringer ved spis-
ning er, at det skal være dejligt for barnet at spise 
og at tilvænningen til forskellige former for mad, 
skal ske i barnets tempo.

mundtørhed

Det er vigtigt at huske på, at nogle præmature børn 
er lang tid om at kunne føre maden i munden og om 
at lære at åbne munden ved kontakt med ske. 

Ofte producerer de præmature børn ikke den samme 
mængde spyt, som børn der er født til tiden.
Maden kan derfor føles tør i munden og oftere 
sværere at synke.

Gode råd til at hjælpe på mundtørhed er:

1. Give barnet blød mad som grød og mos  med 
 ekstra væske eller sovs
2. Lade barnet spise/drikke eller sutte på syrlige  
 ting (appelsin, citron, grape, ananas, hindbær,  
 solbær, mandariner og syrlige æbler)
3. Skylle munden med afkølet saltvand (2 tsk.  
 salt til 1. liter vand)
4. Give barnet sødmælk eller kakao (dog kun til  
 ældre børn)

H





Hvis man som forældre starter for tidligt og presser 
på, selvom barnet afviser, kan det være grobund for 
dårlige vaner i spisesituationen.

Opmærksomheden skal hen på noget, der er positivt 
for barnet, og barnet må så drikke sig til vægtøg-
ning gennem energiberigning af den mælk barnet 
får, indtil det er klart til at begynde at spise mere 
fast føde. Herefter er det en god idé at have fokus 
på, hvad barnet kan lide. 

I starten kan det være mærkelige ting, som barnet 
vil spise: fx nutella, kage eller is. Det vigtigste er, 
at gøre spisesitutationen god for barnet. Når barnet  
har fået mange gode oplevelser med at spise, kan 
indholdet ændres til noget mere ernæringsmæssigt 
korrekt.

Du skal derfor ikke, som forælder til et småtspisende 
præmaturt barn, være bekymret for om maden bli-
ver for usund, idet den vigtigste mad er den mad, 
som dit barn rent faktisk vil spise og har lyst til.

Det er desuden erfaringen, at børn sjældent vælger 
at ernære sig med ensidig kost i lang tid af gan-
gen.

”Jeg følger en pige, som i det første 1½år kun ville spise 
chokoladeguldbarrer og herudover fik suppleret med et 
produkt med mange kalorier til at drikke. På denne måde 
fik hun det hun gerne ville have at spise og fik opfyldt sit 
behov for vitaminer, mineraler, protein og kalorier. 

I dag hvor hun næsten er 3 år, spiser hun fortsat små 
mængder mad, men er nu vild med pølse, oliven og andre 
salte ting og har for længst glemt alt om chokoladen. 
Hun får fortsat suppleret med den kalorieholdige mælk, 
for at tage bare lidt på.”
Citat fra klinisk diætist, ved arbejdet med en præmatur pige

En ekstra udfordring ved at have et præmaturt barn 
med spisevanskeligheder er, at omgivelserne husker 
at der er tale om et præmaturt barn i det første års 
tid efter fødslen, mens spiseproblemer - eller spis-
ning i små mængder - kan hænge ved indtil barnet 
bliver 5-6 år. 

glæden ved at spise



Acceptér som forældre, at det tager tid at finde 
glæden ved mad, og at spisning i små mængder kan 
vare i flere år. Lad derfor være med at sammenligne 
jeres barns spisning med andre børns, men glæd jer 
over de fremskridt jeres barn gør. Glæden ved at 
spise afhænger ligeledes af hele spisesituationen. 
Mange præmature børn har behov for ekstra ro om-
kring måltidet og stress og larm kan nemt føre til 
ubehag og manglende lyst til at spise.Skab derfor 
faste vaner og ro omkring bordet.

småt, men godt...

Mange præmature børn foretrækker små portioner, 
også selvom glæden ved at spise er skabt. Derfor er 
det en god idé, at give barnet mange små måltider i 
løbet af dagen, i stedet for store måltider.

Som forældre kan man ligeledes være opmærksom 
på, at der ikke ligger for meget mad på barnets tal- 
lerken af gangen. Oftest spiser barnet mere, hvis

der er små portioner på tallerkenen, hvor de enkelte 
madvarer er delt fra hinanden, så barnet kan se for-
skellen. Lad barnet selv øse op, når det bliver stort 
nok til dette. Det giver barnet en fornemmelse for 
medbestemmelse og kan øge lysten til at spise.

Sørg så vidt muligt også altid for, at der er noget 
barnet kan lide og ikke for meget nyt.

INVOLVER BARNET I MADLAVNINGEN

Forsøg om barnet vil deltage i madlavningen, når 
barnet er stort nok til dette. Det kan fremme lys-
ten til mad, men acceptér at nogle børn ikke finder 
det tiltrækkende, og at mange præmature børn ikke 
bryder sig om at få mad, dej eller lign. på fingrene.

Sansesarthed på hænder og i munden kan medføre 
ubehag hos nogle præmature børn og kan resultere 
i opkast eller andre reaktioner. Respekter barnets 
grænser og undgå at sådanne situationer opstår.





•  Lad barnet spise det, som det kan lide

• Giv barnet mange små måltider fordelt ud over dagen, istedet for 3 store måltider

• Sørg for at barnet får proteiner, mineraler og vitaminer 

• Put kun få ting på tallerkenen og lad barnet evt. selv tage mere

• Mellemmåltider er gode til at øge energiindtaget (Nødder - dog IKKE peanuts, müslibar, tørret frugt, kiks, kager, 
 ostehaps, boller, kanelsnegl og pølsehorn, chokolade, yoghurt)

• Bag med meget smør eller olie og frys ned så du løbende kan tage små portioner op

• Husk tilbehør på maden (remoulade, mayonnaise, ristede løg, flødesovs, dressing, sukker og smør på grød, flødeskum)
 
• Tilbered maden med meget fedt i form af smør, olier, fløde, ost, cremefraiche, kokosmælk, bacon )

• Brug frosne grøntsager og mos og bland dem med en masse fedtstof.

• Brug olie med mindre smag (rapsolie, solsikkeolie og tidselolie)

• Sansesarte børn, der ikke kan tolere forskellige konsistenser i munden, kan man give et lidt fast tryk på gummerne før  
 skemad. Det aktiverer de dybere nervetråde og mindsker den ubehagelige kildrende fornemmelse, som disse børn kan  
 opleve ved den lette og overfladiske berøring af skeen eller maden.

Det kan være en god idé at smage løbende på maden, så konsistens og smag virker tiltrækkende på barnet.

gode råd vedr. spisning



Det kan være en god idé at smage løbende på maden, så konsistens og smag virker tiltrækkende på barnet.

energi gennem drikke

Har dit barn svært ved at skulle tygge, synke og 
spise fast føde, så kan drikkevarer med højt energi-
indhold være en god idé.
Energidrikke kan også købes færdiglavet eller laves 
hjemme i en blender ved at bruge eks. koldskål, 
kakao, is, pasteuriserede æggeblommer, sukker. 

Der findes også et energitilskudspulver kaldet mal-
todextrin (forhandles som “Energiplus”, “Fantomalt” 
og lign.) til at berige mad og drikkevarer. Det er 
særligt godt til at berige drikkevarer og er et kul-
hydratpulver, der giver samme energi som sukker, 
men som ikke er sødt i smagen, derfor kan det med 
fordel anvendes i større doser, uden at smagen æn-
dres.

Forhør dig hos en klinisk diætist om opskrifter på 
hjemmelavede energidrikke og om maltodextrin.

Generelt set, bør man ikke eksperimentere med be-
rigelse af mad og drikkevarer, uden at have konsul-
teret relevant læge eller klinisk diætist.

Forslag til drikkevarer

• Smoothies

• Juice

• Milkshakes

• Kakao

• Saftevand

• Drikkeyoughurt
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En helt speciel bog
- til en helt speciel start på livet

En helt speciel bog
- til en helt speciel start på livet

“En helt speciel bog”, er en blanding af en dagbog og 
barnets bog, men tilpasset tiden på neonatalafdelingen. 

Køb den på Præmaturshop 
www.praematurshop.dk

www.praematurshop.dk

præmaturshop
...fordi viden giver tryghed


