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Bröstmjölk & hud-mot-hudvård;
tidig information och tidig start
Ylva Thernström Blomqvist
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Vad stressar föräldrar på neonatalavdelning?

Tammy Pham et al. Pediatrics 2018;141:533
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1. Tillåt föräldrarna vara hos sitt barn dygnet runt, även vid akuta situationer
och ronder
2. Psykosocialt stöd till föräldrarna
3. Minimera smärta för barnet
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4. Stödjande avdelningsmiljö
5. Barnet i en optimal position
6. Hud-mot-hud kontakt
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7. Stöd för att kunna producera bröstmjölk och amma
8. Främja barnets sömn
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Roué J-M, et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2017
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Neurprotective Family-centered Developmental Care
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Grunden för all vård på neonatalavdelning;
Hud-mot-hudkontakt
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Grunden för all vård på neonatalavdelning;
Hud-mot-hudkontakt

“With this single activity, each of the 7
neuroprotective core measures are supported”
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Vad skiljer sig mot friska fullgågna barn?

Vad skiljer sig mot friska fullgågna barn?
• Separation
• Sjukt/omoget barn
• Föräldrar i chock/med stor oro
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Vad kan försvåra bröstmjölksproduktion & amning?

Vad kan försvåra bröstmjölksproduktion & amning?
• Separation
• Sjukt/omoget barn
• Föräldrar i chock/med stor oro

13

14

Det här är antagligen mycket viktigt
Ett tankesätt och en filosofi: det du gör ofta blir du bra på!

Kan det vara så att desto mer
vi separerar barn från sina
föräldrar, desto mer metoder,
modeller, program behöver vi
för att få ihop dem?

• Omdelbar start av föräldranärvaro och involvering (om möjligt; hud-mot-hud)
• Kunskap är makt! Information till föräldrarna om vikten av kolostrum/bröstmjölk
samt hur detta kan gå till
• Att stötta föräldrar så de kan, orkar och vill vara med sitt barn på Neo (och vårda
barnet hud-mot-hud och producera bröstmjölk till barnet)
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Första-gången-händelser
Mammor & pappor vars barn vårdades på en neonatalavdelning där de fick vara hos
barnet dygnet runt…
-

Pussade sitt barn
Luktade på sitt barn
Böt blöja på sitt barn
Kontrollerade barnets temperatur
Hade barnet i famnen
Kände sig lugna och trygga med att ha barnet i famnen

…signifikant tidigare är de mammor och pappor vars barn vårdades på en
neonatalavdelning där de inte hade möjlighet att vara hos sitt barn dygnet runt
Baylis et al 2014
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Medeltid
hud-mothud under
vårdtiden

Barnets ålder (minuter) vid
första hud-mot-hud kontakt

Blomqvist et al 2013
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Tidig enteral mat, kolostrum, bröstmjölk och
infektionsskydd
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•
•
•

Ingen tveksamhet att det är bästa för det nyfödda barnet
Extra bra för det förtidigt födda barnet
Antikroppar postnatalt via kolostrum och bröstmjölk

•
•
•

Kolostrum koloniserar barnet med antikroppar från mamman
Främjar GI-kanalens mognad
Minskar risken för infektion

•
•
•

Snabbare fulla matmängder
Kortare vårdtider
Det psykologiska i att tidigt ge barnet mammas egen
bröstmjölk
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Barnets primära vårdplats – Hud-mot-hud
Barnets primära vårdare – Föräldrarna
Personalens primära uppgift – Uppmuntra, stötta,
utbilda, hjälpa, backa föräldrarna. Ansvara för att
den medicinska vården är korrekt
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Bröstmjölk från barnets mamma ges i första hand
Donerad bröstmjölk i andra hand
Modersmjölksersättning
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Rubrik
Underrubrik
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