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Förord 

Socialstyrelsen har utarbetat en vägledning för vård av extremt för tidigt 
födda barn, det vill säga barn som är födda före 28 fullgångna graviditets-
veckor. Vägledningen riktar sig till vårdgivare och verksamhetschefer an-
svariga för neonatalvård med syftet att stödja utformningen av en god vård 
till alla extremt för tidigt födda barn. 

Socialstyrelsen skickade en enkät till företrädare för neonatalenheter i  
Sverige där de kunde beskriva vilka områden som var viktiga att diskutera på 
nationell nivå. Med utgångspunkt från de inkomna enkätsvaren anordnade 
Socialstyrelsen en hearing för ledningsansvariga neonatologer i Sverige. Syf-
tet med mötet var att diskutera aktuella problemområden inom vården av 
nyfödda. I hearingen deltog även representanter från Socialstyrelsen och  
vetenskapliga råd i pediatrisk omvårdnad, obstetrik, barnanestesiologi och 
intensivvård. Innehållet i vägledningen har utformats efter områden som pro-
fessionen identifierat som viktiga och där behovet av nationella rekommen-
dationer är som störst. 

 I oktober 2013 skickades en remissutgåva till landstingen, för-
äldraorganisationer och professionsföreträdare. Vägledningen har reviderats 
utifrån de synpunkter som inkom.  

Flera experter inom neonatologi har deltagit i arbetet med vägledningen. 
Experterna har arbetat i olika grupper, vilka har letts av Lars Björklund, Mats 
Eriksson, Lena Hellström Westas, Stellan Håkansson, Mikael Norman och 
Staffan Polberger. Projektledare vid Socialstyrelsen har varit Michael Soop, 
Andor Wagner, Charlotte Fagerstedt och Eleonora Björkman. 

Lars-Erik Holm 
Generaldirektör 
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Sammanfattning 

När ett barn föds extremt för tidigt, det vill säga före 28 fullgångna gravidi-
tetsveckor, krävs särskilda resurser och kompetenser. Vården av dessa barn 
är komplicerad och vårdpersonalen ställs ofta inför svåra medicinska bedöm-
ningar. Denna vägledning är tänkt att stödja vårdgivare och verksamhets-
chefer ansvariga för neonatalvård att ge en god vård till alla extremt för tidigt 
födda barn. Vägledningen innehåller rekommendationer inom områden där 
behovet av stöd har ansetts som störst. 

Extremt för tidigt födda barn som fötts på regionklinik har visats ha en  
väsentlig högre överlevnad än barn födda på andra sjukhus. Detta motiverar 
att omhändertagandet av mor och barn bör ske på sjukhus med stor erfaren-
het av specialiserad obstetrik och neonatal intensivvård. Det bör även finnas 
tillgång till en väl fungerande transportorganisation med specialiserad per-
sonal både för mammor med hotande förtidsbörd och för de extremt för tidigt 
födda barn som är i behov av att flyttas efter födelsen.  

Barnen drabbas ofta av allvarliga komplikationer och sjukdomar som kan 
leda till både akuta och framtida problem. Nästan alla extremt för tidigt 
födda barn behöver någon form av andningsunderstöd och många behöver 
avancerad respiratorvård. Många barn har ett långvarigt behov av extra syr-
gas och alla måste övervakas noga för att undvika ögonskador (prematuritets-
retinopati). Cirkulationsproblem är vanliga och över hälften av barnen får 
behandling för att stänga ductus arteriosus, vilket är en fosterförbindelse i 
cirkulationen och om den kvarstår öppen kan det få negativa effekter. Akut 
lungsjukdom och sviktande cirkulation bidrar till att extremt för tidigt födda 
barn ofta drabbas av blödningar och syrebrist i centrala nervsystemet. Bar-
nens omogna hjärnor bör därför bedömas fortlöpande och faktorer som kan 
påverka hjärnans utveckling och funktion negativt bör minimeras. 

För att främja de omogna barnens hälsa och utveckling är det centralt att 
vården bedrivs på ett sådant sätt att vårdrelaterade infektioner förebyggs och 
att smärta och stress minimeras. Smärtbehandling bör i första hand ske  
genom icke-farmakologiska metoder, men vid behov även med läkemedel. 

För att optimera tillväxten bör utarbetade nutritionsrekommendationer föl-
jas. De extremt för tidigt födda barnen har ett näringsbehov som vida över-
stiger det hos fullgångna nyfödda, samtidigt som näringstillförseln ofta för-
svåras av omogna organfunktioner och komplikationer från magtarmkanalen.  

Att få ett extremt för tidigt fött barn innebär en stor påfrestning för famil-
jen. Vården bör organiseras så att den är patient- och familjecentrerad, där 
barnets och familjens individuella behov respekteras så långt det är möjligt 
och där föräldrarna stödjs och kontinuerligt informeras om barnets tillstånd 
och prognos.   

Extremt för tidigt födda barn bör följas på kort och lång sikt för att öka 
vårdens kunskap om följderna av en extremt för tidig födelse. Ett strukturerat 
uppföljningssystem ger förutsättningar för att utvärdera och ständigt förbättra 
vården för dessa barn. 
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Inledning 

En normal graviditet varar i cirka 40 veckor. Sker förlossningen före 37 full-
gångna graviditetsveckor definieras barnet som för tidigt fött och om förloss-
ningen sker före 28 fullgångna graviditetsveckor (28 veckor och 0 dagar) 
definieras barnet som extremt för tidigt fött. Graviditetslängden kan beräknas 
från första dagen i den senaste menstruationen, men för större träffsäkerhet 
dateras de flesta graviditeter i Sverige med ultraljud gjorda i vecka 16–18. 

I Sverige föds varje år över 400 barn extremt för tidigt (0,4 procent av alla 
födslar), varav drygt 300 är levande födda (0,3 procent av totalt antal levande 
födda) [1, 2]. Överlevnadschansen för dessa barn förbättras ständigt och 
Sverige är ett av de länder som uppvisar den högsta överlevnaden i världen. I 
en nationell studie rapporterades 70 procent ettårsöverlevnad för barn som 
fötts levande före 27 fullgångna veckor. Ettårsöverlevnaden var högre för 
barn som föddes på en regionklinik jämfört med ett annat sjukhus (74 pro-
cent respektive 56 procent) [3, 4]. Det medicinska födelseregistret visar att 
omkring 90 procent av de extremt för tidigt födda barnen som föddes efter 27 
fullgångna veckor levde vid en månads ålder [1]. 

Extremt för tidigt födda barn riskerar att drabbas av allvarliga sjukdomar i 
nyföddhetsperioden och av senare följdtillstånd i form av neurologisk och 
kognitiv funktionsnedsättning, syn- och hörselskador, utvecklingsförsening 
och beteendeavvikelser. I den nationella studien behövde de flesta barnen 
respiratorvård, mer än hälften behandlades för öppetstående ductus arte-
riosus, 10 procent drabbades av en svår hjärnblödning och drygt 30 procent 
utvecklade omogenhetsförändringar i ögats näthinna (prematuritetsretinopati) 
[3, 4]. Vid 2,5 års ålder hade de flesta (drygt 70 procent) av barnen ingen 
eller endast lindrig påverkan på kognition, språk eller motorik, 7 procent 
hade utvecklat cerebral pares och mindre än 1 procent var blinda eller döva 
[5]. Dessa barn har även följts upp vid 6,5 års ålder men resultaten har ännu 
inte sammanställts. Vården bör följa konsekvenserna av en extremt för tidig 
födelse både på kort och på lång sikt. Det är bland annat vanligare att extremt 
för tidigt födda barn har ett högre blodtryck än jämnåriga barn och därför 
sannolikt även en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom senare i livet [6]. 

Ändamål och målgrupp 
Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att utforma vägledningar, 
rekommendationer och kunskapsöversikter för bland annat nyföddhets-
vården. 

Målgruppen för denna vägledning är vårdgivare och verksamhetschefer 
ansvariga för neonatalvård. Vägledningen är tänkt att stödja dem till att ge en 
god vård till alla extremt för tidigt födda barn samt att underlätta kvalitets-
säkring och uppföljningar. 
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Vägledningens innehåll 
För att säkra vården av extremt för tidigt födda barn finns behov av vägled-
ning inom flera områden. Elva områden har ansetts som särskilt angelägna:  

• omhändertagande före och direkt efter födelsen 
• transporter  
• lungsjukdomar och andningsunderstöd 
• persisterande ductus arteriosus, PDA 
• hjärnskador  
• infektioner 
• nutrition  
• prematuritetsretinopati, ROP 
• smärtbehandling 
• omvårdnad  
• uppföljning.  

Varje område behandlas närmare i var sitt kapitel, men överlappar till viss 
del varandra. Detaljnivån på områdena skiljer sig något åt, där infektioner, 
ROP och uppföljning beskrivs mer överskådligt eftersom det inom dessa 
områden till viss del redan finns aktuellt kunskapsunderlag och rekommen-
dationer. Vägledningen inleds med ett kapitel som beskriver grundförut-
sättningarna för vården av extremt för tidigt födda barn utifrån den befintliga 
lagstiftningen. I slutet av vägledningen finns ett kapitel som tar upp etiska 
dilemman kring livsuppehållande behandling. 

Vägledningens rekommendationer bör ses i sin helhet, men i de grå  
bedömningsrutorna finns två olika nivåer: svarta och ofyllda punkter. De 
svarta punkterna berör mer strukturella och övergripande områden, vilka är 
tänkta att vägleda vårdgivare och verksamhetschefer att ge goda förutsätt-
ningar för en god vård. De ofyllda punkterna svarar på hur en sådan vård kan 
uppnås.  

Vägledningen och dess rekommendationer baseras på bästa tillgängliga 
kunskap utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, och den grundas på  
lagar, förordningar, föreskrifter, riktlinjer, överenskommelser och allmänna 
råd. 

Bästa tillgängliga kunskap 
Det vetenskapliga underlaget har kartlagts utifrån vetenskapliga artiklar som 
undersöker behandlingseffekter men antalet systematiska översikter som rör 
extremt för tidigt födda barn är begränsat. Därför består bästa tillgängliga 
kunskap även av enskilda vetenskapliga artiklar, översiktsartiklar och in-
formation från professionella organisationer eller liknande. Detta underlag 
benämns som systematisk kartläggning i grå bedömningsrutor, med de-
taljerad källhänvisning i texten.  

En stor del av kunskapen i vägledningen har inhämtats från svenskt  
neonatalt kvalitetsregister (SNQ) och den nationella studien EXPRESS  
(extremely preterm infants in Sweden study). SNQ är en nationell kart-
läggning av hela den neonatala vårdens omfattning, innehåll och utfall över 
tid [7]. EXPRESS är både en studie och uppföljning av 1011 barn som föd-
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des före graviditetsvecka 27 under perioden 2004–2007 [3]. Denna vägled-
ning behandlar emellertid vården av barn födda före 28 fullgångna gravidi-
tetsveckor, vilket är tidpunkten som definierar en extremt för tidig födelse. 

När vetenskapligt underlag inte har funnits eller varit svagt har ett  
konsensusförfarande mellan experter använts och beprövad erfarenhet tagits 
tillvara för att ta fram rekommendationer. Detta benämns som konsensus 
mellan expertgruppernas ordförande i grå bedömningsrutor. Socialstyrelsen 
utsåg fem expertgrupper med totalt 41 experter som har en gedigen erfaren-
het av neonatalvård. Socialstyrelsen och experterna identifierade gemensamt 
de områden där rekommendationer behövdes för att säkra och ge stöd för 
vården av extremt för tidigt födda barn. Expertgrupperna har fått utbildning 
och hjälp i litteratursökningen av Socialstyrelsen. Varje grupp har haft en 
ordförande och de har träffat Socialstyrelsen kontinuerligt för att stämma av 
arbetet med vägledningen.  
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Förutsättningar för vården 

Den som ansvarar för vården av extremt för tidigt födda barn behöver ta hän-
syn till vissa grundförutsättningar. Det är vårdens skyldighet att erbjuda god 
vård. Hälso- och sjukvården regleras i flera lagar, förordningar och före-
skrifter. I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, står det bland annat att 
ledningen av hälso- och sjukvården skall vara organiserad så att den tillgodo-
ser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnads-
effektivitet. Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas den personal, 
de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges. 

 
Läs mer 

• De grundläggande bestämmelserna för en god vård finns beskrivna i 
HSL, i patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, och i patientdatalagen 
(2008:355), PDL. 

Patientens delaktighet 
I HSL står det att en god vård ska bygga på respekt för patientens själv-
bestämmande och integritet samt främja goda kontakter mellan patienten och 
hälso- och sjukvårdspersonalen. Vården och behandlingen ska så långt det är 
möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. När det gäller vår-
den av extremt för tidigt födda barn handlar kravet om patientinflytande  
snarare om att det finns rätt kompetens för att bedöma barnets signaler, be-
teende och samspel med föräldrarna och familjen samt om att involvera för-
äldrarna i utformningen av vården.  

I HSL och i PSL finns allmänna regler om att patienten ska ges indivi-
duellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder som 
finns för undersökning, vård och behandling. Om informationen inte kan 
lämnas till patienten ska den i stället lämnas till en närstående om det inte 
finns hinder för detta i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller i 
PSL.  

Ibland finns flera behandlingsalternativ som stämmer med vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Då ska patienten, och i detta fall föräldrarna, få möjlig-
het att välja och få det alternativ som föredras, om det är motiverat utifrån 
tillståndet och kostnaderna (HSL och PSL). 

Ledningssystem – vårdgivarens ansvar 
Vårdgivaren ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksam-
heten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet, enligt 3 kap 1 § Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för syste-
matiskt kvalitetsarbete. Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verk-
samheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i HSL respektive 
tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls. Med en vårdgivare menas en statlig 
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myndighet, ett landsting, en kommun, en enskild näringsidkare (privat vård-
givare) eller annan juridisk person som bedriver hälso- och sjukvård. 

Det ska finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef) 
inom hälso- och sjukvården (HSL). Denna ledningsfunktion måste vara tyd-
lig för att hälso- och sjukvården ska kunna kontrolleras på ett effektivt sätt 
och för att patienter, närstående, personal och tillsynsmyndigheten ska veta 
till vem man kan vända sig för att kunna ställa frågor om verksamheten. 
Verksamhetschefen ansvarar för den löpande verksamheten och för att kra-
ven på en säker och god vård tillgodoses i det medicinska omhändertagandet 
av patienten. Däremot behöver verksamhetschefen inte ha medicinsk kompe-
tens, och får därför låta någon med tillräcklig kompetens och erfarenhet full-
göra vissa ledningsuppgifter (HSL). 

Fast vårdkontakt – trygghet, kontinuitet och 
samordning i vården 
• Socialstyrelsen anser att ett extremt för tidigt fött barn har ett livshotande 

tillstånd och därför bör den fasta vårdkontakten vara en läkare. 

Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, konti-
nuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Om det är nödvändigt 
för att tillgodose dessa behov, eller om patienten begär det, ska verksamhets-
chefen utse en fast vårdkontakt för patienten (HSL). Verksamhetschefen ska 
ansvara för att det för en patient med ett livshotande tillstånd ska utses en 
legitimerad läkare som fast vårdkontakt. Detta ska göras så snart som möjligt 
efter det att en behandlande läkare har konstaterat tillståndet, enligt 2 kap.  
3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:7) om livs-
uppehållande behandling. Extremt för tidigt födda barn under neonatal in-
tensivvård har ett livshotande tillstånd och därmed ska de ha en fast vård-
kontakt som är en läkare. Den fasta vårdkontakten har ansvar för att 
samordna och planera patientens vård, enligt 2 kap. 4–7 § SOSFS (2011:7).  

Samverkan 
Extremt för tidigt födda barn kan behöva vård, hjälp och stöd från olika  
huvudmän, vårdgivare och verksamheter. Vårdgivarens ansvar för planering 
och samverkan inom hälso- och sjukvården regleras till exempel i HSL och i 
4 kap. 6 § SOSFS (2011:9). Där står det att vårdgivaren ska identifiera de 
processer där samverkan behövs för att förebygga att patienter drabbas av 
vårdskada. Det ska även framgå av processerna och rutinerna hur samverkan 
ska bedrivas i den egna verksamheten och med vem (andra vårdgivare, verk-
samheter och myndigheter) samverkan ska möjliggöras. 
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Omhändertagande före och direkt 
efter födelsen 

Omhändertagandet av extremt för tidigt födda barn kräver särskilda resurser 
och kompetenser och bör därför i största möjliga utsträckning erbjudas på 
sjukhus med stor erfarenhet av specialiserad neonatalvård. I studien 
EXPRESS (extremely preterm infants in Sweden study) hade barn som  
föddes på en regionklinik en högre ettårsöverlevnad än barn födda på andra 
sjukhus (74 procent respektive 56 procent) [3, 4]. Det fanns också en skillnad 
mellan olika regioner, där ett mer aktivt (frekvens av olika interventioner) 
obstetriskt och neonatalt omhändertagande var associerat med en högre 
ettårsöverlevnad [8]. 

Prenatalt omhändertagande 
 

 
 
Vid hotande förtidsbörd före 28 veckor bör, förutsatt att förlossningen inte är 
omedelbart förestående, den blivande modern transporteras till ett sjukhus 
med tillgång till specialiserad obstetrik och neonatalvård. En transport i god 
tid innan förväntad förlossning möjliggör en obstetrisk bedömning, diskus-
sion med neonatolog och att de blivande föräldrarna kan informeras i god tid.  

Kortikosteroider till kvinnor med hotande förtidsbörd minskar risken för 
neonatal död och allvarliga sjukdomar hos barnet [9]. Randomiserade studier 
av prenatala steroider innehåller få barn födda före 28 graviditetsveckor, men 

Socialstyrelsens bedömning 

• Det obstetriska omhändertagandet av en kvinna med hotande ex-
trem förtidsbörd och det omedelbara omhändertagandet av det ex-
tremt för tidigt födda barnet bör i största möjliga utsträckning ske 
på sjukhus med stor erfarenhet av sådan specialiserad vård.  
Vid omhändertagandet bör 

o kortikosteroider ges till alla kvinnor med hotande extremt 
för tidig förlossning. 

o föräldrarna om möjligt informeras om innebörden av ex-
tremt för tidig födelse i god tid innan barnet föds.  
 

o Den viktigaste omedelbara åtgärden är att försöka förlänga 
graviditeten, detta under förutsättning att det inte föreligger 
fara för moderns eller barnets liv eller framtida hälsa. 

Bedömningen baseras på systematisk kartläggning, data från stu-
dien EXPRESS och riktlinjer från en europeisk konsensuspanel av 
neonatologer. 
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analyser av stora patientmaterial talar för att steroider har effekt redan efter 
22 till 23 graviditetsveckor [10, 11]. 

Stabilisering av barnet direkt efter födelsen 
 

 
 

När ett extremt för tidigt barn föds bör ett neonatalteam finnas på plats för att 
understödja barnet i övergången till livet utanför livmodern. Teamet bör  
bestå av minst en läkare, vanligen en specialist i neonatologi med god vana 
vid andningsunderstöd och intubering av för tidigt födda barn, samt en sjuk-
sköterska med erfarenhet av neonatal intensivvård. 

Stabiliseringen av barnet bör alltid ske nära barnets föräldrar. Efter stabili-
sering kan det finnas möjlighet att låta barnet komma till mammans famn en 
kort stund, vid behov med bibehållet andningsunderstöd. Partnern kan (be-
roende på lokala förutsättningar) hjälpa till med att till exempel väga barnet 
och lägga in det i kuvösen, och bör sedan få möjlighet att följa med barnet till 
neonatalenheten. 

Värme och avnavling 
Genom att svepa in barnets kropp i plast utan föregående avtorkning minskar 
värmeförluster orsakade av avdunstning från hudytan, och därmed risken för 
undertemperatur hos barn födda före 28 graviditetsveckor [12]. 

Socialstyrelsens bedömning 

• Vården bör organiseras så att ett neonatalteam finnas på plats när 
ett extremt för tidigt barn föds.  

o För att undvika värmeförluster bör barnet snarast efter fö-
delsen och utan föregående avtorkning insvepas i plast. 

o Navelsträngen bör klämmas av tidigast efter 45–60 sekun-
der. Undantag från detta är barn som kräver omedelbara 
upplivningsåtgärder. 

o En sensor för pulsoximetri bör snarast placeras på barnets 
högra handled för att mäta hjärtfrekvens och syremättnad. 

o Om barnet andas bör andningen tidigt understödjas med 
kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP). 

o Vid CPAP eller manuell ventilation används initialt 21–30 
procent syrgas. 

o Surfaktant i trakea bör ges selektivt till barn som behöver 
intuberas på grund av kvarstående andningssvikt och otill-
räckligt svar på icke-invasivt andningsunderstöd. 

o Barnet bör få möjlighet att vara nära sina föräldrar innan 
det flyttas till neonatalenehet. 

Bedömningen baseras på systematisk kartläggning, WHO-
rekommendationer, riktlinjer från en europeisk konsensuspanel av 
neonatologer och konsensus mellan expertgruppernas ordförande. 
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WHO rekommenderar avnavling efter tidigast 60 sekunder, oavsett mog-
nadsgrad, förutsatt att barnet inte behöver omedelbara upplivningsåtgärder 
[13]. En systematisk översiktsstudie visade att fördröjd avnavling hos för 
tidigt födda barn var associerat med lägre blodtransfusionsbehov, bättre  
cirkulatorisk stabilitet och lägre risk för nekrotiserande enterokolit (in-
flammation i tarmen). I dessa studier ingick dock relativt få extremt för tidigt 
födda barn [14].  

Andningsunderstöd 
De flesta extremt för tidigt födda barn skriker och andas spontant efter födel-
sen. De behöver ofta någon form av andningsunderstöd, men har vanligen 
inget omedelbart behov av trakeal intubation [15]. En normal eller stigande 
hjärtfrekvens är det viktigaste och tidigaste tecknet på att barnet stabiliseras 
och har ett acceptabelt gasutbyte. Hos alla extremt för tidigt födda barn bör 
kontinuerlig mätning av hjärtfrekvens och syremättnad med pulsoximetri 
(mätning genom en klämma) påbörjas så snart som möjligt. Pulsoximeterns 
sensor bör placeras på höger handled för tillförlitligast mätning.  

Tidig behandling med kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP, con-
tinuous positive airway pressure) är det viktigaste sättet att understödja  
barnets andning, och behandlingen har visat sig kunna minska behovet av 
respiratorvård [16-18]. Inandningsgasen bör om möjligt vara uppvärmd och 
befuktad. Vid CPAP-behandling eller manuell ventilation används initialt 
21–30 procent syrgas, och senare ändringar i syrgastillförseln bör styras uti-
från puls och syremättnad. Denna rekommendation baseras på en systematisk 
behandlingsöversikt som visade en lägre dödlighet hos för tidigt födda barn 
som fick låg (21–30 procent) jämfört med hög (60–100 procent) syrgas-
tillförsel [19] och på svenska riktlinjerna för neonatal hjärtlungräddning [20].  

Med reservation för ett bristande vetenskapligt underlag och liten klinisk 
erfarenhet av tidig CPAP till de mest omogna barnen, födda före 25 veckor, 
rekommenderas inte längre att intubera extremt för tidigt födda barn enbart 
för att ge surfaktant [21, 22]. Intubation bör endast göras på barn som inte 
svarat på manuell maskventilation med normaliserad hjärtfrekvens samt på 
barn som spontanandas men som har en kvarstående påtagligt ansträngd and-
ning och onormalt låg syremättnad trots ökat CPAP-tryck och ökad syrgas-
tillförsel. Sådana barn bör ges surfaktant så snart tuben kommit på plats. Kli-
nisk erfarenhet talar för att en del av dessa barn kan extuberas till  
näs-CPAP redan innan de överförs till en neonatalenhet.  

 
Läs mer 

• Evidensbaserat omhändertagande vid födelsen av barn med mycket låg 
födelsevikt (Soll, RF, Pfister, RH. Evidence-based delivery room care of 
the very low birth weight infant. Neonatology. 2011; 99(4):349-54). 

VÅRD AV EXTREMT FÖR TIDIGT FÖDDA BARN 15 
SOCIALSTYRELSEN     
 



Transporter av vårdkrävande, 
nyfödda barn 

Extremt för tidigt födda barn kan ibland behöva flyttas från en vårdenhet till 
en annan. Det saknas information om antalet transporter av extremt för tidigt 
födda barn specifikt, men uppgifter i svenskt neonatalt kvalitetsregister 
(SNQ) visar att det i Sverige årligen transporteras cirka 2 500 nyfödda barn 
samt 600 gravida kvinnor [7]. Det kan vara riskfyllt att akut transportera ett 
vårdkrävande nyfött barn eller gravid kvinna mellan olika sjukvårdsenheter, 
och situationen ställer stora krav på kompetens, utrustning och transport-
logistik. Transportregistreringen inom SNQ gör det möjligt att fortlöpande 
utvärdera verksamhetens omfattning och kvalitet. 

Organisationen för neonatala transporter i Sverige är i vissa avseenden till-
fredsställande men behöver ändå förbättras, särskilt för att utjämna regionala 
skillnader i tillgänglighet till kvalificerade transportteam.  

Transportorganisation 
 

 
 
Transporten är en del av vårdkedjan och ska därför utformas så att den till-
godoser kraven på trygghet, kontinuitet, samordning, dokumentation och 
säkerhet i vården, enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL. Det 
innebär i praktiken att den ansvariga sjukvårdspersonalen behöver ha den 
kompetens som krävs för att förbereda patienten och för att ge optimal vård 
under transporten, samt att man använder ändamålsenlig utrustning och säkra 
färdmedel. 

Behovet av neonatala transporter 
Vanliga orsaker till en akut neonatal transport är att barnet behöver speciali-
serad neonatalvård som inte kan erbjudas vid den enhet där födelsen skett. 
Vanliga orsaker är för tidig födelse och livshotande komplikationer såsom 
andningsproblem, medfödda hjärtfel, missbildningar eller andra tillstånd som 
kräver kirurgiska åtgärder. Om specialiserad neonatalvård anses vara nöd-
vändigt bör den gravida kvinnan om möjligt transporteras före födelsen. Om 
förlossningen har kommit igång bör transportteamet istället bege sig till det 
aktuella sjukhuset för att finnas på plats innan barnet föds [23]. Barnet åter-
transporteras till sitt hemsjukhus eller lägre vårdnivå när tillståndet medger 

Socialstyrelsens bedömning 

• Specialiserad neonatalvård kräver en väl fungerande transport-
organisation med schemalagd beredskap.  

Bedömningen baseras på konsensus mellan expertgruppernas  
ordförande. 
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det. Även återtransporten är vanligen en kvalificerad åtgärd som kräver ett 
neonatalteams kompetens och erfarenhet. 

Behov av en förbättrad transportorganisation 
Neonatala transporter bör organiseras med beredskap, så att barnet kan trans-
porteras så snart som möjligt, och utföras av ett specialiserat transportteam. 
Teamet kan anpassas efter behov, men för vårdkrävande nyfödda barn är det 
lämpligt om det består av minst en läkare och en sjuksköterska med god er-
farenhet av neonatal intensivvård och transporter. Det är särskilt viktigt att 
barnet stabiliseras och förbereds inför transporten för att minimera risken för 
komplikationer under pågående transport [24]. 

För närvarande finns transportteam med en ständig schemalagd beredskap 
som utgår från Umeå, Uppsala och Stockholm. Arbetsteamen sköter i första 
hand transporterna i den egna regionen men vid behov, och om det är möj-
ligt, kan de utföra transporter i andra regioner. Ibland har patient, utrustning 
och personal av organisatoriska skäl lastats om vid en länsgräns under en 
markbunden neonatal transport, vilket inte kan anses vara en god och säker 
vård för extremt för tidigt födda barn.  

I landets övriga delar finns ännu ingen motsvarande organisation. Neona-
tala transporter behövs även där, men det saknas en organiserad verksamhet 
med personal som har schemalagd beredskap och ett transportteam får därför 
sammankallas när ett akut behov uppstår. Risken är då att transporten blir 
fördröjd och det kan även vara svårt att mobilisera personal med rätt kompe-
tens. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en nationell utredning 
om luftburen ambulanssjukvård, och slutsatserna därifrån överensstämmer i 
hög grad med de nationella behoven av luftburna neonatala transporter. Det 
gäller särskilt behovet av att samordna dirigeringen av transporterna [25]. 

 
Läs mer 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2009:10) om am-
bulanssjukvård m.m. 
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Lungsjukdomar och 
andningsunderstöd 

För många extremt för tidigt födda barn är andningssvikt och behov av and-
ningsunderstöd dominerande problem från de första levnadsminuterna och 
inte sällan under en stor del av den fortsatta vårdtiden. De flesta av barnen 
utvecklar också någon grad av kronisk lungsjukdom med behov av extra 
syrgastillförsel under lång tid. I den nationella studien EXPRESS (extremely 
preterm infants in Sweden study) behövde 85 procent respiratorbehandling 
någon gång under vårdtiden och mediantiden för denna behandling var elva 
dagar. Av de överlevande barnen fick 73 procent diagnosen bronkopulmonell 
dysplasi (BPD) eftersom de fortfarande behövde extra syrgastillförsel vid en 
ålder motsvarande 36 graviditetsveckor [26]. 

 

 

Akut lungsjukdom (respiratory distress 
syndrome) 
 

 
 
Respiratory distress syndrome (RDS) är en lungsjukdom som ofta drabbar 
för tidigt födda barn. Sjukdomen uppstår vid spontan eller mekanisk ventila-
tion av en omogen lunga med brist på surfaktant och kännetecknas obehand-
lad av ett stigande syrgasbehov och tilltagande andningsbesvär under första 

Socialstyrelsens bedömning 

• De flesta extremt för tidigt födda barn utvecklar någon grad av 
lungsjukdom och därför bör varje enhet som vårdar dem ha väl ut-
arbetade behandlingsrutiner samt utrustning för och vana av att ge 
nödvändigt andningsunderstöd.  

Bedömningen baseras på konsensus mellan expertgruppernas  
ordförande. 

Socialstyrelsens bedömning 

o Vid respiratory distress syndrome (RDS) med tilltagande 
andningsbesvär och stigande syrgasbehov bör surfaktant 
ges tidigt i förloppet. Efter tillförsel av surfaktant bör tidig 
extubation eftersträvas. 

Bedömningen baseras på systematisk kartläggning och 
riktlinjer från en europeisk konsensuspanel av neonato-
loger.  
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levnadsdygnet. Sjukdomen kan förebyggas eller behandlas genom tillförsel 
av surfaktant i trakea. Bäst effekt uppnås om surfaktant ges tidigt i sjukdoms-
förloppet och det bör därför finnas dygnet runt-beredskap för intubation och 
surfaktantbehandling på alla enheter som vårdar extremt för tidigt födda barn 
under deras första levnadsdygn. 

En rekommenderad behandlingsstrategi i europeiska riktlinjer är att ge sur-
faktant till barn födda före 26 graviditetsveckor om syrgasbehovet är över 30 
procent och stigande, och till barn födda efter 26–27 veckor om syrgas-
behovet är över 40 procent och stigande. Om barnet efter 8–12 timmar har ett 
fortsatt högt syrgasbehov till följd av sin lungsjukdom kan en andra dos sur-
faktant ges.  

Två strategier har visats effektiva för surfaktanttillförsel under pågående 
icke-invasivt andningsunderstöd: surfaktant som antingen ges under en kort-
varig intubation genom trakealtuben (INSURE, intubation surfactant extuba-
tion) eller utan intubation genom en tunn kateter ner i trakea. De svenska er-
farenheterna av katetertekniken är hittills begränsade. 

Vid INSURE ges vanligen kortverkande sömnmedel och analgetikum, 
varefter barnet intuberas och surfaktant tillförs genom tuben. Barnets and-
ning stöttas tills extubering åter bedöms vara möjlig [27, 28]. Surfaktant-
tillförsel enligt INSURE kan upprepas om barnet har god egenandning. En 
födelsevikt under 750 g är en identifierad riskfaktor för behov av respirator-
vård efter INSURE, och dessa barn bör som regel inte extuberas direkt igen 
efter en andra dos surfaktant. 
 
Läs mer 

• I ett europeiskt konsensusdokument, godkänt av European Association of 
Perinatal Medicine, finns riktlinjer för behandling av RDS (Sweet, DG, 
Carnielli, V, Greisen, G, Hallman, M, Ozek, E, Plavka, R, et al. Euro-
pean consensus guidelines on the management of neonatal respiratory 
distress syndrome in preterm infants – 2013 update. Neonatology. 2013; 
103(4):353-68). 

Icke-invasivt andningsunderstöd 
 

 
 
Ett andningsunderstöd betecknas som icke-invasivt om det sker på annat sätt 
än genom en trakealtub. Begreppet inkluderar nasalt kontinuerligt positivt 
luftvägstryck (näs-CPAP, nasal continuous positive airway pressure), olika 

Socialstyrelsens bedömning 

o Nasalt kontinuerligt positivt luftvägstryck (näs-CPAP) bör 
vara förstahandsval som andningsunderstöd till extremt för 
tidigt födda barn.  

Bedömningen baseras på systematisk kartläggning och 
riktlinjer från en europeisk konsensuspanel av neonato-
loger. 
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former av nasal ventilation via mask eller näsproppar (NIPPV, nasal inter-
mittent positive pressure ventilation) samt administration av uppvärmd och 
befuktad syrgas eller luft via högflödesgrimma (HFNC, high flow nasal can-
nula).  

Näs-CPAP som primärt andningsunderstöd minskar risken för behov av 
respiratorvård vid RDS och minskar också risken för att en extubering miss-
lyckas [29]. Hos extremt för tidigt födda barn används CPAP ofta som and-
ningsunderstöd vid kronisk andningssvikt med benägenhet för andnings-
uppehåll och långvarigt behov av extra syrgas. Olika CPAP-system skiljer 
sig avsevärt åt när det gäller tryckstabilitet och adderat andningsarbete, men 
den kliniska betydelsen av detta är oklar [30]. Personalens erfarenhet vid att 
applicera CPAP och hantera barnen under pågående behandling har troligen 
en avgörande betydelse för resultatet. 

För NIPPV används i Sverige oftast modifierade CPAP-system som växlar 
mellan två CPAP-nivåer. Dessa system har fått en stor användning trots be-
gränsat vetenskapligt stöd. En studie där 1009 barn med födelsevikt mindre 
än 1000 g ingick visade ingen skillnad mellan NIPPV- och näs-CPAP-
behandling [31]. 

HFNC är bäst dokumenterat för att förhindra reintubering efter avslutad 
respiratorvård. Två randomiserade studier med sammanlagt 435 barn födda 
före 32 fullbordade veckor visade att HFNC var likvärdigt med näs-CPAP på 
denna indikation [32, 33] och resulterade i mindre nästrauma hos de extremt 
för tidigt födda barnen [34]. I Sverige har HFNC mest använts som alternativ 
till CPAP-behandling vid långvarigt behov av andningsunderstöd.  

Det finns ännu inte något övertygande vetenskapligt stöd för att använda 
vare sig NIPPV eller HFNC som primärt andningsunderstöd eller för att be-
handla återkommande andningsuppehåll. Efter extubering är NIPPV eller 
HFNC förmodligen likvärdiga med CPAP. I nuläget rekommenderas näs-
CPAP som förstahandsval vid samtliga ovanstående indikationer. 

Respiratorvård 
 

 
 
Respiratorbehandling av extremt för tidigt födda barn är specialiserad neo-
natalvård och för att uppnå en god kvalitet krävs stor vana och ett stort  
patientunderlag. En läkare med kompetens inom neonatal intensivvård bör 
alltid finnas nära tillgänglig. Det bör också finnas dygnet runt-beredskap för 

Socialstyrelsens bedömning 

• Respiratorvård av extremt för tidigt födda barn bör endast bedrivas 
på enheter med stor erfarenhet av sådan vård. 

o Respiratorvård bör endast användas då andra metoder för 
andningsunderstöd är otillräckliga. Vårdtiderna i respirator 
bör vara så korta som möjligt. 

Bedömningen baseras på konsensus mellan expertgruppernas  
ordförande. 
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att upptäcka och åtgärda komplikationer till respiratorvården, såsom oavsikt-
lig extubering, tubstopp och pneumotorax (lungbristning).  

Intubation och respiratorvård bör endast användas då andra metoder för 
andningsunderstöd har misslyckats eller är otillräckliga. Målet för respirator-
behandlingen är att understödja gasutbytet och att uppnå acceptabla blod-
gaser i väntan på att barnet ska klara att andas utan trakealtub. Andetags-
volymer och blodgaser bör noggrant övervakas. Ett måttlig förhöjt partial-
tryck av koldioxid i blodet (hyperkarbi) kan accepteras, men däremot är en 
mer uttalad hyperkarbi under de första levnadsdygnen associerat med en 
ökad risk för intraventrikulär hjärnblödning. Hypokarbi (låga koldioxidtryck) 
är associerat med en ökad risk för cerebral pares och bör noga undvikas [35].  

Respiratorer som används för ventilation av extremt för tidigt födda barn 
måste ha tillförlitlig mätning av andetagsvolymer och ska kunna användas 
både för volymstyrd konventionell ventilation och för högfrekvent oscilla-
torisk ventilation (HFOV).  

HFOV har ett signifikant användningsområde då effekten av konventionell 
ventilation är otillräcklig (högt syrgasbehov eller behov av höga topptryck). 
HFOV kan också användas som första ventilationssätt och var i en system-
atisk översikt, från mer än 3000 patienter, likvärdig med konventionell venti-
lation för att förebygga utfallen död, BPD eller neurologisk skada; dock sak-
nas med något undantag långtidsuppföljningar avseende lungfunktionen [36]. 
Lokal erfarenhet och behandlingstradition är av stor betydelse för att uppnå 
goda behandlingsresultat, oavsett valet av ventilationssätt. 

Syrgasbehandling 
 

 
 
Extremt för tidigt födda barn är känsliga för både hyperoxi (för högt syrgas-
tryck) och hypoxi (för lågt syrgastryck) i blodet. Hyperoxi tidigt i livet,  
liksom stora fluktuationer i syresättningen, är associerat med en ökad risk för 
ögonskada (prematuritetsretinopati, ROP). En lägre syreexponering minskar 

Socialstyrelsens bedömning 

• Det bör finnas rutiner för syrgasbehandling som inkluderar dose-
ring och justering av syrgastillförseln.  

o Målområdet för syremättnad rekommenderas att ligga på 
mellan 91–95 procent. 

Bedömningen baseras på systematisk kartläggning och interna-
tionella riktlinjer utformade av neonatala sammarbetsnätverk. 

o Barnets syremättnad bör övervakas med pulsoximetri till 
dess att andningen är helt stabil och det inte längre behövs 
något andningsunderstöd eller extra syrgas.  

Bedömningen baseras på konsensus mellan expertgruppernas  
ordförande. 
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risken för ögonskada, men en alltför strikt restriktion är associerad med en 
ökad dödlighet [37].  

Syrgastillförseln styrs efter barnets syremättnad, som mäts med pulsoxi-
metri (mätning genom en klämma). Målområdet för syremättnad är därmed 
avgörande för hur mycket syrgas barnet kommer att exponeras för, men vil-
ket målområde som är optimalt är fortfarande oklart. Målområdet för syre-
mättnad rekommenderas att ligga på mellan 91–95 procent för alla barn som 
behandlas med extra syrgas oavsett ålder. 

I fem aktuella studier, omfattande nästan 5000 extremt för tidigt födda 
barn, var randomisering till ett lägre (85–89 procent) jämfört med ett högre 
(91–95 procent) målområde associerat med en minskad risk för svår ROP (11 
respektive 14 procent) men till priset av en ökad dödlighet (19 respektive 17 
procent) och en ökad risk för nekrotiserande enterokolit (inflammation i tar-
men, 11 respektive 9 procent) [38]. De flesta enheter i Sverige har tills nylig-
en använt ett målområde för syremättnad på 88–92 procent, som sedan ofta 
justerats uppåt med stigande ålder hos det för tidigt födda barnet. Det saknas 
vetenskapligt stöd för ett sådant förfaringssätt [39]. Det är väsentligt att en-
heter som ändrar sina syrgasbehandlingsrutiner följer effekter på tänkbara 
utfall, speciellt förekomsten av ROP. 

Bronkopulmonell dysplasi 
 

 
 

Socialstyrelsens bedömning 

o Diagnoskriteriet för bronkopulmonell dysplasi (BPD) bör 
vara kvarstående, förhöjt syrgasbehov vid en ålder som 
motsvarar 36 fullgångna graviditetsveckor. 

Bedömningen baseras på konsensus mellan expertgrupp-
ernas ordförande. 

o För att förebygga BPD bör koffeincitrat ges inför ex-
tubering och till CPAP-vårdade barn med apnéer (and-
ningsuppehåll). 

o För att förebygga och tidigt behandla BPD kan systemisk 
tillförsel av kortikosteroider i låg dos ges till barn som fort-
farande respiratorvårdas vid omkring två veckors ålder 
utan förbättring av sin lungsjukdom. Ordinationen ges efter 
en individuell bedömning. 

Bedömningen baseras på systematisk kartläggning, rikt-
linjer från en europeisk konsensuspanel av neonatologer 
och på konsensus mellan expertgruppernas ordförande.  
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Definition av BPD 
Diagnosen bronkopulmonell dysplasi (BPD) definieras utifrån barnets syr-
gasbehov vid en ålder som motsvarar 36 fullgångna graviditetsveckor (36 
veckor och 0 dagar). Ett kvarstående syrgasbehov vid denna tidpunkt har  
ansetts vara en indikator både på svårighetsgraden av barnets lungsjukdom 
och på risken för framtida lungproblem.  

Eftersom diagnosen ställs utifrån barnets syrgasbehov blir incidensen av 
BPD vid olika neonatalenheter i hög grad beroende på enheternas indika-
tioner för syrgasbehandling. Det finns ett behov av att definiera BPD på ett 
mer objektivt sätt och av att använda en definition enligt svårighetsgrad  
eftersom barn med svår BPD skiljer sig väsentligt från barn med lindrigare 
BPD när det gäller symtom, allmän prognos och framtida lungfunktion  
[40-42]. För att inte överdiagnostisera BPD bör ett standardiserat test med 
gradvis reduktion av extra syrgastillförsel göras hos barn som vid 36 veckors 
mognadsgrad har ≤ 30 procent syrgas i inandningsluften (barn som behöver 
över 30 procent syrgas får BPD-diagnos utan testning). Testet kan göras med 
syrgas på huv eller högflödesgrimma, och det innebär att syrgastillförseln 
sänks gradvis under kontinuerlig monitorering av barnets syremättnad. I den 
ursprungliga versionen av testet ställdes inte BPD-diagnos om barnet behöll 
en syremättnad på ≥ 88 procent under 60 minuter i rumsluft [43, 44], men 
kriterierna har ändrats i senare studier och skulle behöva standardiseras för 
svenska förhållanden. Syftet med testet är inte att bestämma barnets syrgas-
behov utan att standardisera diagnostiken, bland annat för att möjliggöra 
jämförelser i utfall mellan olika enheter. Att ingen BPD-diagnos ställs be-
höver därför inte innebära att barnets syrgasbehandling ska avbrytas. 

Förebyggande åtgärder och behandling av BPD 
Många olika medicinska behandlingar har använts för att förebygga eller 
behandla BPD, men det vetenskapliga underlaget har varierat.  

Vätsketillförseln till extremt för tidigt födda barn måste individualiseras 
eftersom både en för hög och en för låg tillförsel sannolikt har stor betydelse 
för utvecklingen av BPD [45]. 

Vätskedrivande läkemedel (diuretika) kan vara indicerade vid akut lung-
ödem hos barn som ligger i respirator eller CPAP-behandlas. Furosemid, som 
är den vanligaste vätskedrivande medicinen, bör undvikas om barnet har risk 
för öppetstående ductus arteriosus eller behandlas farmakologiskt för att 
uppnå ductusslutning [46, 47]. Det finns heller inget vetenskapligt stöd för 
kronisk diuretikabehandling, som helst bör undvikas eftersom den kan leda 
till förkalkningar i njurarna och urkalkning av skelettet. 

Koffeincitrat till barn med upprepade andningsuppehåll och till barn i  
respirator inför extubering minskar risken för BPD, sannolikt på grund av ett 
minskat behov av respiratorvård [48-53]. Det är tveksamt om det är till  
någon nytta att ge koffeincitrat till symtomfria barn eller barn som inte be-
höver något andningsunderstöd. 

Det vetenskapliga stödet är inte entydigt när det gäller behandling med 
systemsteroider till extremt för tidigt födda barn [54-57]. Den patient-
ansvarige neonatologen behöver därför göra en individuell bedömning för att 
väga den eventuella nyttan med minskad risk för BPD mot risken för bi-
verkningar på kort och lång sikt. Hos extremt för tidigt födda barn som fort-
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farande kräver respiratorvård efter två veckors ålder kan det vara motiverat 
att ge en kort steroidkur i låg dos för att underlätta extubering och minska 
BPD-risken.  

I väntan på ytterligare studieresultat går det i dagsläget inte att rekommen-
dera vare sig inhalerade kortikosteroider eller β-stimulerare för att förebygga 
eller behandla BPD [58-61]. Inhalationsbehandling med kvävemonoxid har 
inte visats förebygga BPD och förbättrar heller inte prognosen vid etablerad 
svår lunginsufficiens (otillräcklig lungfunktion) [62, 63]. 

24 VÅRD AV EXTREMT FÖR TIDIGT FÖDDA BARN 
SOCIALSTYRELSEN 

 

       

 



Persisterande ductus arteriosus 

Ductus arteriosus är ett blodkärl som förbinder lungartären med stora 
kroppspulsådern (aorta) under fostertiden. Kärlet hålls under fostertiden  
öppet av prostaglandiner eftersom cirkulation genom lungorna då inte är 
nödvändigt. Efter födelsen sluter sig blodkärlet snabbt, vanligen under det 
första dygnet, men hos för tidigt födda barn är stängningen ofta fördröjd. I 
Sverige behandlas cirka 60 procent av de extremt för tidigt födda barnen för 
persisterande ductus arteriosus (PDA) och det är vanligare desto kortare  
graviditetslängden varit [4, 26].  

När flödesmotståndet i lungkretsloppet minskar uppstår vid PDA ett läck-
age av blod från aorta till lungartären (en så kallad vänster–höger-shunt). Om 
shuntblodflödet blir betydande uppkommer symtom i form av ökad and-
nings- och hjärtfrekvens, ökat syrgasbehov och ibland respiratorberoende. 
Barnet kan också få hjärtsvikt, apnéer (andningsuppehåll), blodtrycksfall, 
njursvikt och matsmältningsproblem. PDA har associerats med intra-
ventrikulär hjärnblödning (IVH), nekrotiserande enterokolit (NEC, in-
flammation i tarmen) och kronisk lungsjukdom (bronkopulmonell dysplasi, 
BPD) [64]. 

Trots att PDA är vanligt och kan få betydande konsekvenser för barnet, är 
det vetenskapliga stödet otydligt när det gäller lämpligast diagnostik och 
behandling [65]. Diagnostiken bygger som regel på ultraljudsundersökningar 
av hjärtat (ekokardiografi), men det finns inga enhetliga kriterier för när PDA 
blir betydande och ska behandlas [66, 67]. PDA går att stänga farma-
kologiskt eller kirurgiskt, men behandlingen har ifrågasatts eftersom det är 
vanligt med spontan, fördröjd slutning av PDA [64, 68]. Farmakologisk be-
handling är dessutom mindre effektiv bland de extremt för tidigt födda bar-
nen än hos de mer mogna barnen [69].  

Preventiva åtgärder 
 

 
 
För att förebygga betydande PDA bör en intervention påbörjas före födelsen 
eller under det första levnadsdygnet. Behandling med antenatala (admini-

Socialstyrelsens bedömning 

o De preventiva åtgärderna för persisterande ductus arte-
riosus (PDA) bör omfatta att gravida kvinnor med hotande 
förtidsbörd behandlas med kortikosteroider eftersom det 
utöver effekter på lungomognad, också minskar före-
komsten av betydande PDA.  

o Profylaktisk slutning av ductus arteriosus (med läkemedel 
eller kirurgi) rekommenderas inte.  

Bedömningen baseras på systematisk kartläggning. 
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strerade före födelsen) kortikosteroider rekommenderas till gravida kvinnor 
med hotande förtidsbörd eftersom det har visat sig minska förekomsten av 
betydande PDA hos för tidigt födda barn, även om inte alla vetenskapliga 
studier har kunnat påvisa denna effekt [11, 70, 71]. Kortikosteroider minskar 
nämligen känsligheten för prostaglandiner som annars håller ductus arte-
riosus öppen [72-74]. 

När det gäller extremt för tidigt födda barn har profylaktisk behandling 
med läkemedel visats minska förekomsten av betydande PDA samt minska 
behovet av kirurgisk ductusslutning. Det finns dock risk för biverkningar och 
oklara säkerhetsaspekter. Dessutom är det inte visat att profylaktisk behand-
ling sänker mortaliteten eller förbättrar den psykomotoriska utvecklingen på 
lång sikt [75-78]. Därför kan behandlingen inte rekommenderas i nuläget. 

Profylaktisk ductusligering (inom 24 timmar efter födelsen) hos barn med 
extremt låg födelsevikt (mindre än 1 000 g) är inte välstuderat. Studier har 
visat att det vid operation inte fanns någon skillnad i dödlighet, svår pre-
maturitetsretinopati (ROP) eller allvarlig IVH jämfört med standard-
behandlingen. Förekomsten av NEC minskade däremot. Det vetenskapliga 
stödet är inte entydigt huruvida profylaktiskt ductuskirurgi är kopplat till 
utveckling av BPD [79-82]. 

Avnavling först efter 30–120 sekunder efter födelsen och tidig CPAP-
behandling (continuous positive airway pressure) underlättar cirkulations-
omställningen vid födelsen och båda interventionerna har visats minska  
sådan sjuklighet som också har samband med PDA [14]. 

Diagnostik av PDA 
 

 
 
Ekokardiografi är det avgörande diagnostiska hjälpmedlet och alla extremt 
för tidigt födda barn bör genomgå ultraljudsundersökning av hjärtat för ut-
värdering av PDA, första gången inom ett till tre dygn efter födelsen. Även 
den kliniska bilden och röntgenfynden kan ha betydelse för att diagnostisera 
och värdera PDA. Ett lågt diastoliskt blodtryck kan vara ett tecken på PDA, 
liksom blåsljud på hjärtat vid auskulation och livliga perifera pulsar, särskilt 
tidigt i förloppet.  

Den ekokardiografiska bedömningen är en kvalificerad uppgift som kräver 
kunskap och erfarenhet. Ductusshuntens storlek är beroende av ductusvidden 
samt tryck- och resistensförhållandena i både lung- och systemkretsloppet, 
vilket komplicerar bedömningen. Dessutom är undersökningsförhållandena 
ofta svåra med mycket begränsade ekokardiografiska fönster. En viktig 

Socialstyrelsens bedömning 

o Diagnostik av PDA bör göras med ekokardiografi där 
första undersökningstillfället utförs inom ett till tre dygn. 

Bedömningen baseras på konsensus mellan expert-
gruppernas ordförande. 
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aspekt av diagnostiken är också att ett ductusberoende hjärtfel måste ha ute-
slutits innan det kan bli aktuellt med någon ductusslutande behandling. 

Trots ett stort antal studier inom området saknas både ett starkt vetenskap-
ligt stöd för eller konsensus kring de diagnostiska kriterierna [2, 4, 8]. Föl-
jande ekokardiografiska kriterier kan dock användas som tecken på hemo-
dynamiskt betydande PDA: 

• Ductusvidden överstiger 1,5 mm. 
• Vänster förmak är förstorat, vilket kan mätas med hjälp av diametern på 

vänster förmak (LA, ”left atrial”) och aortaroten (Ao, ”aortic”). En 
LA/Ao-kvot större än 1,5 är tecken på en betydande shunt och värden 
som överstiger 2 indikerar på en kraftig shunt. 

• Barnet har låga eller reverserade diastoliska blodflöden i aorta descen-
dens, mesenterialkärl eller hjärnkärl (en stark indikation). 

• Det finns ett diastoliskt framåtflöde i lungartärgrenarna. En slutdiastolisk 
hastighet överstigande 0,2 m/sek är tecken på en betydande PDA, och en 
hastighet överstigande 0,5 m/sek indikerar en kraftig shunt. 

En ductusundersökning inkluderar vanligen också en bedömning av vänster-
kammarstorleken. För de extremt för tidigt födda barnen finns dock för när-
varande inga uppgifter om tillförlitliga normalvärden. 

På senare tid har biomarkörer såsom pro-BNP, en peptid som utsöndras 
från myokardiet vid belastning, börjat användas i bedömningen [83]. Erfa-
renheterna och det vetenskapliga stödet räcker dock inte för att i nuläget ge  
någon rekommendation. 

Behandling av PDA 
 

 
 
Med PDA-behandling avses en intervention som vanligen påbörjas 1–14 
dagar efter födelsen och som syftar till att få en symtomgivande PDA att 
sluta sig. Farmakologisk eller kirurgisk slutning av ductus utgör basen i be-
handlingsarsenalen. Andelen som inte svarar på farmakologisk behandling är 
högre bland barn med lägre gestationsålder (mognadsgrad). Den spontana 
slutningsfrekvensen av PDA är också lägst i denna grupp.  

Socialstyrelsens bedömning 

• Tidig behandling av PDA bör övervägas vid förekomst av ett eller 
flera ekokardiografiska kriterier och kliniska symtom på betydande 
PDA. Vid intervention bör 

o farmakologisk behandling med ibuprofen användas som 
förstahandsval vid hemodynamiskt betydande PDA. 

o kirurgisk behandling (ligering av PDA) användas restrik-
tivt, men kan övervägas vid terapisvikt, sent recidiv eller 
vid kontraindikation för farmakologisk behandling.  

Bedömningen baseras på systematisk kartläggning och konsensus 
mellan expertgruppernas ordförande. 
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Förutom farmakologisk- och kirurgisk behandling kan även andra inter-
ventioner ha effekt. CPAP-behandling har lågt vetenskapligt stöd när det 
gäller att sluta PDA, men stöds av fysiologisk kunskap och beprövad er-
farenhet. Vätskerestriktion har visst stöd i observationsstudier och kan över-
vägas om det går att säkerställa en fullgod nutrition. Loop-diuretika kan för-
svåra ductusstängning och dessa läkemedel bör därför bara användas till barn 
med tydliga kliniska tecken på övercirkulation i lungor och andra tecken på 
akut hjärtsvikt [84-87]. Blodtransfusion underlättar heller inte slutning av 
PDA och kan därför inte rekommenderas [88]. 

Farmakologisk behandling med 
cyklooxygenashämmare 
Farmakologisk behandling av PDA sker i dagsläget med icke-selektiva 
cyklooxygenashämmare. Ibuprofen rekommenderas som förstahandspreparat 
vid PDA framför indometacin även om preparaten är jämförbara när det gäl-
ler effekten på PDA (tre av fyra barn svarar med slutning av PDA), behand-
lingssvikt, recidiv och PDA som kräver kirurgi (cirka 10 procent) [89]. Re-
kommendationen baseras på ibuprofens mer gynnsamma biverkningsprofil 
(lägre risk för NEC, oliguri och njurpåverkan) [89-91].  

Ibuprofen ges intravenöst, vanligen under tre dagar (en dos/dygn) [92, 93] 
och efter denna behandling kan det bli aktuellt med ytterligare en behand-
lingsomgång. Det finns ett visst vetenskapligt stöd för att en andra behand-
lingsomgång medför slutning av ductus arteriosus [94-96]. Clearance (bort-
forsling) av ibuprofen ökar relativt snabbt med barnets ålder och en högre 
dos kan då vara effektivare [97-99]. Enteral (via mag-tarmkanalen) ibupro-
fenbehandling verkar vara lika effektiv som intravenös [89], men enteral 
administrering kan öka risken för gastrointestinal blödning [76].  

Tidig farmakologisk behandling av PDA (under de första levnadsdygnen) 
har inte visats kunna minska allvarlig neonatal morbiditet såsom BPD, NEC 
eller ROP jämfört med senare behandling (vid fem till sju dagars ålder) 
[100]. 

Kirurgisk behandling 
Vart fjärde barn som ingick i studien EXPRESS (extremely preterm infants 
in Sweden study) opererades för PDA. Operationen skedde vid en median-
ålder av 18 dagar efter födelsen, och orsaken var i 65 procent av fallen att en 
farmakologisk ductusslutning hade misslyckats. Resterande del av barnen 
opererades primärt. En genomgång av alla barn i EXPRESS som behandlats 
kirurgiskt för PDA visade att nutritionen i samband med operation var brist-
fällig [101]. 

Kirurgisk behandling av PDA kan övervägas vid terapisvikt eller recidiv 
efter en farmakologisk behandling. Vidare kan kirurgisk behandling komma 
ifråga om barnet uppvisar symtom som gör att en farmakologisk behandling 
kan anses vara relativt eller helt kontraindicerad (ökad blödningsbenägenhet 
och färsk eller pågående inre blödning i hjärnan eller mag-tarmkanalen) [64]. 
Vid IVH grad I (lindrigare blödning) rekommenderas att upprepa ultraljuds-
undersökningen av hjärnan efter ett dygn, och om blödningen är oförändrad 
anses det inte vara en kontraindikation för farmakologisk behandling. Om 
blod påvisas i ventrikelsystemet bör bedömningen vara mer försiktig när det 
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gäller att starta en farmakologisk behandling. En grad IV-blödning (större 
blödning) bedöms som kontraindikation för farmakologisk behandling. 

En försämrad neurosensorisk förmåga har rapporterats bland barn som har 
opererats för PDA [102, 103]. Tillgänglig data räcker dock inte för att avgöra 
om sambanden beror på att den opererade gruppen varit särskilt sjuk och 
sårbar, eller på att det finns riskfaktorer som är specifikt associerade med det 
kirurgiska ingreppet. Stämbandsförlamning (orsakade av skador på re-
currens-nerven) [104] och postoperativt blodtrycksfall [105] har också visats 
vara vanliga komplikationer och därför bör ductuskirurgi utföras restriktivt 
på extremt för tidigt födda barn. 
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Den omogna hjärnan 

Extremt för tidigt födda barns omogna hjärnor har en ökad risk att drabbas av 
skador och avvikande utveckling. Under den neonatala vårdtiden kan flera 
faktorer påverka och störa hjärnans tillväxt eftersom den befinner sig i en 
dynamisk utvecklingsfas. Detta medför att barnen har en ökad risk att drab-
bas av neurologiska och kognitiva funktionsnedsättningar samt av neuro-
psykiatriska tillstånd såsom ADHD och autism. Dessa tillstånd är associerade 
med komplikationer som uppstår under graviditeten och neonatalperioden 
[106-108]. 

Det har visats att hjärnskadorna minskar med förbättrad neonatalvård [3] 
och det är därför av största vikt att den initiala vården av dessa barn sker på 
sjukhus med stor erfarenhet och kompetens av neonatal specialistvård. 
 

 

Hjärnskador 
Extremt för tidigt födda barns omogna hjärnor utvecklar lättare skador, 
såsom blödningar och substansförlust. De hjärnskador som i första hand  
diagnostiseras i neonatalperioden är så kallade intraventrikulära blödningar 
(intraventrikulär hemorrhagi, IVH), vilka uppstår i ett område varifrån nerv-
celler migrerar [109-111]. I 90 procent av fallen inträffar IVH under första 
veckan och vanligen redan under de tre första levnadsdygnen. Storleken på 
blödningen påverkar prognosen, där lindrigare blödningar (IVH grad I–II) 
ofta inte medför någon större risk för senare påverkan, medan större blöd-

Socialstyrelsens bedömning 

• Omhändertagandet har stor betydelse för risken att utveckla hjärn-
blödningar och skador i hjärnans vita substans. Det är därför av 
största betydelse att vården sker på enheter med stor erfarenhet av 
extremt för tidigt födda barn. 

• Hjärnan bör bedömas fortlöpande för att diagnostisera skador och 
avvikelser samt för att informera föräldrarna om barnets tillstånd 
och prognos. Bedömning bör ske med hjälp av 

o kliniska undersökningar. 
valida undersökningsmetoder för upptäckt av hjärnskada, 
till exempel ultraljud, elektroencefalografi och magnetisk 
resonanstomografi. 

• Verksamheterna bör utarbeta rutiner för att minska riskfaktorer 
som är kopplade till utveckling av hjärnskador.  

• Neurologisk och kognitiv uppföljning bör ske till skolåldern enligt 
det nationella uppföljningsprogrammet. 

Bedömningen baseras på systematisk kartläggning och konsensus 
mellan expertgruppernas ordförande. 

30 VÅRD AV EXTREMT FÖR TIDIGT FÖDDA BARN 
SOCIALSTYRELSEN 

 

       

 



ningar (IVH grad III–IV) innebär en hög risk för utveckling av senare funk-
tionsnedsättningar.  

Cirka 10–15 procent av de extremt för tidigt födda barnen drabbas även av 
blödning i lillhjärnan. Blödningarna ökar risken för senare kognitiv och mo-
torisk funktionsnedsättning.  

Risken för skador i hjärnans vita substans är även högre för dessa barn. 
Cystisk periventrikulär leukomalaci (cPVL) medför en substansförlust i  
hjärnan som är kopplad till utveckling av motoriska och perceptuella (upp-
fattningsförmåga) funktionsnedsättningar. Mer diffus vitsubstansskada är 
också relativt vanligt. 

Förbättrad neonatalvård, som är anpassad för de allra minsta barnen, har 
medfört att förekomsten av IVH grad III–IV och cPVL (och därmed även 
risken för cerebral pares) har minskat, men fortfarande drabbas 15–20 pro-
cent av de extremt prematurfödda barnen [3]. 

Metoder för att upptäcka hjärnskador 
Neurologisk bedömning kan vara svår att genomföra på extremt för tidigt 
födda barn. Barnets neurologiska funktion (såsom muskeltonus, aktivitet, 
kramper, sömn och vakenhet) bör bedömas kliniskt.  

Ultraljudsundersökningar av hjärnan kan ge direkt information om mor-
fologisk skada. Både IVH och PVL kan upptäckas, medan blödningar i lill-
hjärnan kräver stor vana för att kunna ses [109, 111, 112]. Ultraljuds-
undersökningar bör göras som rutin på samtliga av dessa barn inom de  
3 första dagarna, efter 3–7 dagar, efter 14–21 dagar, då barnet nått beräknad 
fullgången tid samt därutöver vid behov. Vid tilltagande ansamling av cere-
brospinalvätska (posthemorragisk ventrikeldilatation, PHVD) och hydro-
cefalusutveckling (vattenskalle) bör tätare ultraljud göras och tidig kontakt 
tas med neurokirurg. Barnets huvudomfång bör rutinmässigt mätas varje 
vecka eller oftare vid behov.  

Mer diffus vitsubstansskada kan diagnostiseras med magnetisk reso-
nanstomografi (MR). Redan efter ett dygn har den registrerade hjärn-
aktiviteten, med EEG (elektroencefalografi) eller amplitud-integrerat EEG 
(aEEG, ett modifierat EEG), visats vara prediktivt för senare prognos. Det 
visar på betydelsen av den tidiga hjärnskadans roll för barnets framtida pro-
gnos. EEG- och aEEG-undersökningar har även visat att subkliniska (inte 
fullt utvecklade) epileptiska anfall är relativt vanliga, framförallt hos barn 
med IVH [109, 111, 112].  

Vid fullgången tid, eller veckorna före, bör ultraljud eller MR av hjärnan 
göras. Skadorna som då kan ses är ofta prediktiva för senare problem, men 
tyvärr är inte alltid en normal undersökning prediktiv för normal utveckling. 
Undersökningarna visar att extremt för tidigt födda barn, oavsett hjärnskada 
eller inte, har en lägre hjärnvolym när de nått beräknad fullgången tid jämfört 
med fullgångna barn. Det vetenskapliga stödet är dock inte entydigt om 
huruvida ultraljud [113, 114] eller MR [115] ger lämpligast prediktiva in-
formation. 
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Förebygga hjärnskador – riskfaktorer 
Det finns inga specifika interventioner för att behandla uppkomna hjärn-
skador utan fokus ligger främst på att bedriva vården på ett sådant sätt att 
barnens exponering för riskfaktorer som är kopplade till hjärnskador mini-
meras, så långt det är möjligt. Dessa riskfaktorer innefattar: 

• bristande och omogen kontroll av hjärnblodflöde 
• instabil cirkulation 
• olämpliga blodgasnivåer 
• lungomognad 
• kronisk lungsjukdom 
• andningsuppehåll (apnéer) 
• bristande nutrition 
• smärta och stress 
• kirurgiska ingrepp 
• persisterande ductus arteriosus (PDA) 
• transporter 
• höga bilirubinnivåer  
• infektion 
• inflammation.  

En del av de skador som uppstår kan relateras till barnens relativt låga och 
omogna reglering av hjärnblodflöde. Barnets blodgasnivåer bör övervakas 
kontinuerligt eftersom höga koldioxidnivåer medför ökad risk för IVH,  
medan låga nivåer ökar risken för cPVL och cerebral pares [35]. Enkla vård-
åtgärder, såsom blöjbyte och justering av tubläge, kan även påverka hjärnans 
blodcirkulation och syresättning. Lungomognad och kronisk lungsjukdom är 
väl kända riskfaktorer för hjärnskada [116]. Ett av de viktigaste resultaten av 
att ge mödrar antenatala steroider, så att fostrets lungfunktion mognar, är att 
det även medför minskad risk för IVH. 

Både akuta och mer kroniska nutritionsproblem är vanliga hos mycket för 
tidigt födda barn, vilket ökar risken för skador i och bristande utveckling av 
hjärnan. Hypoglykemi är associerat med sämre utveckling, men även måttlig 
hyperglykemi under det första levnadsdygnet innebär en riskfaktor för vit-
substansskada och död hos dessa barn [117]. Ett högt natriumintag samt  
administrering av hyperosmolära lösningar har visat sig ha ett samband med 
utveckling av IVH och bör därför undvikas [118].  

Frekvent smärta och stress är kopplat till en minskad hjärntillväxt och för-
ändrad hjärnorganisation och kan medföra både akuta, fysiologiska effekter 
och permanenta förändringar i smärtrespons och centralnervös funktion [119, 
120]. Smärtsamma åtgärder bör alltid minimeras. Även kirurgiska ingrepp 
och transporter ökar risken för hjärnblödningar. 

Höga bilirubinnivåer kan leda till hjärnskador orsakade av så kallad 
kärnikterus, vilket dock är ovanligt i Sverige. Däremot är det vanligare med 
lindrigare bilirubinencefalopati (reversibel hjärnpåverkan) som till exempel 
kan yttra sig som uttalad trötthet. De flesta extremt för tidigt födda barnen 
behöver ljusbehandling för att sänka bilirubinnivån, men hos dessa barn kan 
det vara svårt att upptäcka symtom och se den karakteristiska gulfärgningen 
av huden. 
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Infektioner 

Att förebygga infektioner är centralt i alla former av vård. Det blir särskilt 
tydligt i vården av extremt för tidigt födda barn eftersom de har ett under-
utvecklat försvar mot infektioner. Samtidigt medför vården av dessa barn, 
liksom all intensivvård, stora infektionsrisker, bland annat genom många 
invasiva åtgärder och användning av avancerad teknisk utrustning. 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) kräver att vården håller en god hy-
gienisk standard och hygienkravet finns även reglerat i Socialstyrelsens före-
skrifter och allmänna råd (SOSFS 2007:19) om basal hygien inom hälso- och 
sjukvården m.m. Det finns även krav på infektionsförebyggande åtgärder i 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om lednings-
system för systematiskt kvalitetsarbete. 

Förebygga spridning av infektioner 
 

 
 
Vårdrelaterade infektioner är ett dokumenterat problem vid flera neonatal-
enheter. Brister i vårdhygien har speciellt uppmärksammats i samband med 
spridning av multiresistenta bakterier, bland annat så kallade ESBL-bildande 
gramnegativa tarmbakterier [121]. 

Trånga vårdutrymmen kan öka risken för vårdrelaterade infektioner, vilket 
beskrivs i SOSFS (2011:9). De extremt för tidigt födda barnen bör vårdas i 
ändamålsenliga lokaler, vilket inte alltid är fallet i dag. Den medicintekniska 
utrustningen kräver alltmer plats och föräldramedverkan i vården gör att 
varje barn behöver betydligt mer utrymme än tidigare.  

Föräldrarnas medverkan är en viktig och central del av svensk neonatal-
vård, och därför måste verksamheterna ha rutiner för att informera för-
äldrarna om de hygienregler som gäller. Basala hygienregler ska alltid  

Socialstyrelsens bedömning 

• Enheter som vårdar extremt för tidigt födda barn bör ha säkerhets-
rutiner som syftar till att förebygga uppkomsten av infektioner och 
smittspridning. 

• Extremt för tidigt födda barn vårdas ofta på flera sjukhus och  
därför bör vårdgivarna samordna sina vårdhygieniska rutiner och 
den information som rör smittrisker. 

• I det systematiska kvalitetsarbetet är det nödvändigt att registrera 
vårdrelaterade infektioner, med uppföljning och återkoppling.  

Bedömningen baseras på hygienkrav i hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:19 och 
SOSFS 2011:9) samt på kunskapsunderlag och rapporter från  
Socialstyrelsen och rekommendationer från Läkemedelsverket. 
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tillämpas vid patientnära arbete för att förebygga spridning av patient- och 
sjukhusflora. Då ett extremt för tidigt fött barn vårdas på flera olika sjukhus 
behövs en samordning mellan olika vårdgivares hygienrutiner.  

Användningen av antibiotika inom neonatal intensivvård är omfattande. 
Antibiotikabehandlingen påbörjas ofta innan infektionsmisstanken bekräftas 
eftersom allvarliga infektioner är förhållandevis vanliga och symtomen van-
ligen svårtolkade i början av förloppet. Läkemedelsverket har utformat re-
kommendationer för behandling av allvarliga neonatala infektioner [122], där 
det bland annat går att läsa att: ”antibiotikabehandling måste utformas opti-
malt med avseende på antibiotikaval och behandlingstidens längd för att mi-
nimera riskerna för behandlingssvikt och resistensutveckling”. 

 
Läs mer 
Information från Läkemedelsverket:  

• Rekommendationer för behandling av neonatal sepsis (Neonatal sepsis - 
ny behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket. 
2013; 24(3):15-25). 

• Vikten av hygienrutiner för att förebygga infektioner och av ett förnuftigt 
antibiotikaanvändande (Riesenfeld-Örn, I, Aspevall, O. Vårdrelaterade 
infektioner, antibiotika och antibiotikaresistens. Information från Läke-
medelsverket. 2013; 24(3):77). 

Information från Socialstyrelsen:  

• Probleminventering och åtgärdsförslag för smittspridning inom svensk 
neonatalsjukvård (Smittspridning inom svensk neonatalsjukvård, pro-
bleminventering och åtgärdsförslag. Socialstyrelsen; 2011). 

• Ett kunskapsunderlag om att förebygga vårdrelaterade infektioner  
(Att förebygga vårdrelaterade infektioner – Ett kunskapsunderlag. Soci-
alstyrelsen; 2006). 
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Nutrition – en förutsättning för 
tillväxt och utveckling 

Extremt för tidigt födda barn har ofta ett otillräckligt näringsintag och upp-
visar en postnatal tillväxthämning som delvis kan förklaras av undernäring 
[123]. Barnen är unika när det gäller näringsbehov och nutritionen under de 
första levnadsmånaderna spelar en stor roll. För att uppnå en normal tillväxt 
och utveckling bör för tidigt födda barn växa enligt kurvan för normal foster-
tillväxt [124]. Den fetala tillväxten är mycket snabbare än spädbarns-
tillväxten, vilket medför att extremt för tidigt födda barn behöver mer näring 
än fullgångna barn. Ett barn som till exempel föds efter 24 fullgångna gravi-
ditetsveckor och väger omkring 700 g förväntas femdubbla sin kroppsvikt 
under de följande 3,5 månadernas vårdtid på en neonatalenhet. Nutritionen 
ska inte enbart resultera i en normal tillväxt, det vill säga vikt, längd, huvud-
omfång och kroppssammansättning, utan även i en normal tillväxt och ut-
mognad av samtliga organsystem.  

Näringsintag och övervakning av tillväxten 
 

 
 
Extremt för tidigt födda barn har stor risk för att bli undernärda under vård-
tiden på en neonatalenhet [123, 125]. Detta är på kort sikt förknippat med 
dålig tillväxt och på lång sikt med svåra komplikationer såsom synnedsätt-
ning, utvecklingsstörning och hjärt- och kärlsjukdom [6]. Det är inte möjligt 
att ge några generella rekommendationer för näringsintag eftersom behovet 
av näring varierar och beror på i vilken graviditetsvecka barnet föds, postna-
tal ålder, hälsotillstånd, vikt, tillväxtmönster, nutritionsstatus och andelen 
enteral (via mag-tarmkanalen) respektive parenteral (intravenöst) nutrition. 
Näringsintaget bör således beräknas individuellt med täta intervaller. Re-
kommenderat näringsintag presenteras i bilaga 1 [126-128].  

Det extremt för tidigt födda barnet kommer snabbt att få stora ackumu-
lerade näringsbrister om det ordinerade näringsintaget är lägre än det re-

Socialstyrelsens bedömning 

• Barnets näringsintag behöver säkerställas genom individuell nä-
ringsberäkning och utvärderas kontinuerligt för att upptäcka nä-
ringsbrist, näringsöverskott eller rubbningar i ämnesomsättningen.  

o Rekommenderat näringsintag finns i bilaga 1. 
o Barnets vikt bör inte gå ner mer än 5–10 procent under de 

tre första levnadsdygnen. 
• Barnets nutrition och tillväxt bör följas efter utskrivningen.  

Bedömningen baseras på konsensus mellan expertgruppernas  
ordförande. 
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kommenderade, och det är därför nödvändigt att ta ställning till närings-
intaget på daglig basis [129]. Näringsintaget är som lägst under de första fyra 
levnadsveckorna [123] och viktnedgången snabbast under den första veckan, 
men barnen uppvisar ofta en fortskridande tillväxthämning när det gäller 
vikt, längd och huvudomfång under de första fyra veckorna. Under denna 
period får barnen vanligtvis en kombination av parenteral och enteral nutrit-
ion. Andra riskperioder för undernäring är vid kirurgi [101], när barnet har 
skrivits ut från neonatalenheten och när barnet går över från sonduppfödning 
till amning eftersom det då det blir svårare att beräkna näringsintaget. Am-
ningen är dock viktig och bröstmjölk är den bästa maten för barnen. Efter 
hemgången varierar uppföljningen och rådgivningen till föräldrarna, och 
tillväxthastigheten kan snabbt minska om barnet inte är moget att själv re-
glera sitt intag eller har svårigheter att äta. För att optimera tillväxten och 
utvecklingen är det viktigt att barnen följs upp på mottagningsbesök, inom 
den neonatala öppenvården eller i samverkan med primärvården eller specia-
listmottagningar [130]. 

Det saknas effektutvärderingar av de övre gränserna för ett säkert intag av 
många näringsämnen. Ett onödigt högt intag av järn (till exempel vid blod-
transfusioner), som inte kan utsöndras från kroppen, har bland annat kopplats 
till försämrad tillväxt och ökad risk för infektioner och prematuritets-
retinopati [131, 132]. 

 

Tillväxtmätningar 
Vikten mäts om möjligt dagligen, medan längd och huvudomfång kan mätas 
en gång i veckan. Eventuella tillväxtavvikelser tydliggörs genom att plotta 
tillväxten mot den normala tillväxtkurvan för friska foster. Under de första 
tre levnadsdygnen kommer en initial viktnedgång, som inte bör vara mer än 
5–10 procent, men efter det förväntas barnet växa parallellt med den intraute-
rina tillväxtkurvan. Barn som har full enteral nutrition och en god och stabil 
tillväxt kan vägas varannan dag [133]. 

Blodprover 
Under de första två levnadsveckorna behöver nivån av glukos och elektro-
lyter samt syra-basstatus i blodet följas. Det gäller särskilt då barnet är kli-
nisk instabilt. Även triglycerider, urea och kreatinin behöver följas upp. Indi-
kationen för blodprov måste vägas mot de negativa effekterna såsom smärta 
och blodbrist.  
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Parenteral nutrition 
 

 
 
Parenteral nutrition är en invasiv behandling som innebär en hög risk för 
komplikationer (särskilt vårdrelaterade infektioner) och därför bör det finnas 
en stor erfarenhet, väl fungerande rutiner och en noggrann övervakning av 
behandlingen.  

Redan under de första levnadstimmarna kräver barnets snabba tillväxt en 
mycket hög tillförsel av energi och näringsämnen. Detta kan åstadkommas 
med en koncentrerad parenteral nutritionslösning, via en central ven, i kom-
bination med en snabb ökning av den enterala tillförseln av bröstmjölk [134, 
135]. 

Vätske- och saltbalans 
 

 
 
En adekvat vätske- och saltbalans är nödvändig för att undvika rubbningar 
såsom dehydrering, övervätskning, elektrolytrubbningar och metabol acidos, 
som i sin tur kan leda till ökad mortalitet och morbiditet [45].  

Hos extremt för tidigt födda barn motsvarar kroppens totala vätskeinnehåll 
90 procent av födelsevikten. Barnens njurfunktion är omogen, begränsad och 
ligger på gränsen till njursviktsnivåer. Dessa speciella förhållanden gör att 
vätske- och saltbalansen är snäv; rubbningar är vanliga och små obalanser 
kan få stora konsekvenser, framför allt under de första levnadsveckorna. 

En tidig tillförsel av fosfat, kalcium och magnesium bör eftersträvas. Låga 
mängder av natrium och kalium kan tolereras i samband med tillfreds-
ställande nutrition. Vätske- och natriumkloridintagen bör begränsas under de 
tre första levnadsdygnen (bilaga 1). Ibland krävs vätskebegränsning även 
senare av kliniska skäl, och då är det extra viktigt att tillgodose en tillräcklig 
näringstillförsel genom att använda tillräckligt koncentrerade närings-
produkter.  

Socialstyrelsens bedömning 

o Parenteral nutritionslösning bör ges snarast (inom några 
timmar) efter födelsen, kombinerat med tidig start av en-
teral tillförsel av bröstmjölk. 

Bedömningen baseras på systematisk kartläggning. 

Socialstyrelsens bedömning 

o Vätske- och saltbalansen bör kontrolleras noggrant, speci-
ellt under den första levnadsveckan. 

Bedömningen baseras på konsensus mellan expert-
gruppernas ordförande. 
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Enteral nutrition 
 

 
 
Mag-tarmkanalens funktionella mogna sker snabbare om den enterala till-
matningen startas tidigt, vilket också minskar behovet av parenteral nutrition 
och därmed risken för invasiva infektioner [136, 137]. Den enterala nutri-
tionen trappas upp med målsättningen att nå full enteral nutrition inom  
14 dagar från födelsen.  

Om möjligt bör barnet få droppar av mammans råmjölk eller bröstmjölk i 
munnen eftersom det ger infektionsskydd och positiv smakstimulans [138]. 
Bröstmjölk är överlägsen som nutrition till extremt för tidigt födda barn, 
bland annat eftersom det minskar risken för att utveckla nekrotiserande  
enterokolit (tarminflammation) [139]. Om mamman saknar egen mjölk är 
bankmjölk (givarmjölk) det bästa alternativet (efter föräldrarnas med-
givande) [139]. Först i tredje hand kan det bli aktuellt att använda moders-
mjölksersättning till för tidigt födda barn. För att gynna amningen är det bra 
om urmjölkningen om möjligt sker inom sex timmar efter förlossningen samt 
att fortsätta med urmjölkningar minst sex gånger per dygn [140]. Även hud-
mot-hudkontakt mellan barn och mamma stödjer mjölkproduktionen och 
barnets amningsbeteende [141]. Föräldrarna bör få information, helst redan 
före förlossningen, om betydelsen av råmjölk och bröstmjölk samt vikten av 
tidig urmjölkning. 

Uppfödning med oberikad bröstmjölk, framför allt bankmjölk, innebär en 
stor risk för proteinbrist samt brist på energi och olika mineraler. För att nä-
ringsintaget via bröstmjölken ska bli tillräckligt behöver mjölken analyseras 
och nästan alltid berikas [142, 143]. Berikningen bör individualiseras efter-
som det minskar risken för under- och övernutrition. Det enklaste sättet för 
att åstadkomma en lämplig berikning är att regelbundet näringsanalysera 
bröstmjölkens innehåll av protein, fett och kolhydrater [144]. 

Socialstyrelsens bedömning 

• Verksamheterna bör ha skriftliga rutiner för hantering av bröst-
mjölk och bankmjölk, samt tillgång till bröstpump. Bröstmjölks-
tillförsel bör 

o vara förstahandsvalet vid enteral nutrition 
o berikas individuellt för att optimera nutritionen 
o uppmuntras efter utskrivning i form av amning. 

Bedömningen baseras på systematisk kartläggning. 

38 VÅRD AV EXTREMT FÖR TIDIGT FÖDDA BARN 
SOCIALSTYRELSEN 

 

       

 



Prematuritetsretinopati 

Extremt för tidigt födda barn riskerar att drabbas av ögonjukdomen pre-
matureitetsretinopati (ROP) som beror på en förändrad blodkärlsutveckling i 
ögat. Kärlpåverkan kan läka av sig själv och synskadan kan förebyggas 
genom att i tid behandla med laser eller frysning. Drygt 30 procent av de 
extremt för tidigt födda barnen utvecklar allvarlig ROP som kräver akut be-
handling för att förhindra att näthinnan lossnar och synen förloras (mindre än 
1 procent av barnen är blinda) [5]. 

Risken att drabbas av ROP blir högre ju tidigare barnet föds, vilket beror 
på deras mer outvecklade blodkärl i näthinnan. Syrgastillförseln till dessa 
barn bör ligga på en lämplig och stabil nivå eftersom barnen är känsliga för 
både höga (hyperoxi) och låga syrgastryck i blodet. Hyperoxi och stora fluk-
tuationer i syresättningen tidigt i livet är associerade med en ökad risk för 
ROP. Risken för ROP minskar vid en lägre syrgasexponering, men en alltför 
strikt restriktion är associerad med en ökad dödlighet [37]. En närmare be-
skrivning av syrgasbehandling ges i vägledningens kapitel om lungsjuk-
domar och andningsunderstöd. 

Undernäring och proteinbrist har kopplats till ökad risk för ROP och det 
finns ett visst vetenskapligt stöd för att även ett högt intag av järn ökar risken 
[131, 132]. 

Diagnostik och behandling   
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Screening för ROP bör omfatta alla extremt för tidigt födda barn och genom-
föras enligt Sveriges ögonläkarförenings riktlinjer [145]. Undersöknings-
resultatet bör registreras i nationellt kvalitetsregister (SNQ med sidoregistret 
SWEDROP) [146]. Ögonundersökning för bedömning av ROP är en smärt-
sam procedur och smärtan förebyggs med ögondroppar i kombination med 
icke-farmakologiskt stöd [147, 148]. 
  

Socialstyrelsens bedömning  

• Det bör finnas rutiner för regelbundna ögonläkarundersökningar 
för att tidigt diagnostisera prematuritetsretinopati (ROP).  

• Avancerad ROP (stadium 3–4) kräver akut ögonkirurgisk be-
handling (vanligtvis laser) och görs under generell anestesi.  

Bedömningen baseras på Sveriges ögonläkarförenings riktlinjer 
och konsensus mellan expertgruppernas ordförande. 
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Läs mer 

• En kunskapsöversikt om prematuritetsretinopati (Holmström, G. Re-
tinopathy of prematurity, state of the art - dokument 2012. [cited 2014-
07-01]; Available from: http://swedeye.org/wp-content/uploads/ROP-
2012.pdf).  
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Smärtbehandling 

För tidigt födda barn som vårdas på neonatala intensivvårdsenheter utsätts 
ofta för smärta på grund av sin omogenhet, olika sjukdomstillstånd, kompli-
kationer och vårdprocedurer. Smärtan kan få negativa konsekvenser, både på 
kort och på lång sikt, eftersom det omogna barnet är inne i en känslig period 
med kraftig tillväxt och differentiering av centrala nervsystemet. Därför bör 
antalet smärtsamma ingrepp minimeras och smärtsamma tillstånd behandlas. 

Smärta bör i första hand hanteras genom en icke-farmakologisk behand-
ling, men det finns omständigheter då farmakologisk smärtbehandling är 
nödvändig. Flertalet av de läkemedel som används är ofullständigt testade 
och dokumenterade (effekt, säkerhet och dosering) för extremt för tidigt 
födda barn, varför behandlingen mestadels utgår från beprövad erfarenhet 
snarare än från vetenskapligt stöd. Att läkemedel saknar godkänd indikation 
behöver inte betyda att kunskapen är otillräcklig då det ofta finns god klinisk 
erfarenhet av dem.  

Extremt för tidigt födda barn bör försäkras smärtfrihet, så långt det är möj-
ligt, trots att de har andra fysiologiska förutsättningar för att reagera och ut-
trycka sin smärta jämfört med fullgångna barn. Riskerna med läkemedels-
behandling (toxisk påverkan och biverkningar) måste vägas mot den smärta 
barnet upplever utan smärtstillande läkemedelsbehandling och även mot de 
skador som kan uppstå på grund av smärtan. Denna balansgång är svår, men 
mycket viktig, och modern neonatal smärtbehandling utgår därför från en så 
kallad multimodal balanserad strategi [149]. Denna strategi innebär regel-
bunden smärtskattning, individualiserad beteendestödjande (icke-farma-
kologisk) behandling samt, vid behov, också farmakologisk behandling. 

Smärtskattning 
 

 
 
Såväl internationella som nationella riktlinjer och rutiner förespråkar att alla 
enheter som vårdar nyfödda barn ska ha rutiner som inkluderar en struktu-
rerad modell för smärtskattning [150, 151]. Det är grundläggande med en 
objektiv smärtskattning för att kunna ge en adekvat och säker smärtbehand-
ling till dessa barn. Det finns ingen gyllene regel för objektiv smärtskattning, 
men vanligen används olika observationsskalor. Det är dock angeläget att 

Socialstyrelsens bedömning 

• För diagnostik av smärta bör smärtskattning användas med hjälp 
av valida instrument (anpassade efter ålder, mognadsgrad och typ 
av smärta) så långt det är möjligt. 

Bedömningen baseras på svenska riktlinjer från Svensk Barn-
smärtförening och riktlinjer som utarbetats av en internationell 
konsensusgrupp. 
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man väljer valida instrument som är utarbetade för barnets mognadsgrad och 
typ av smärta, såsom akut procedursmärta eller kontinuerlig smärta och 
stress (till exempel vid respiratorvård eller postoperativ vård). Bilaga 2 visar 
de smärtskattningsinstrument som ofta används och som rekommenderas i 
dagens neonatalvård. 

Icke-farmakologisk smärtbehandling 
 

 
  

Barn som vårdas på neonatala enheter genomgår dagligen ett stort antal mer 
eller mindre smärtsamma åtgärder. De allra minsta och yngsta patienterna är 
mest känsliga och kan till och med uppleva ett blöjbyte eller en vändning 
som smärtsam. Grundprincipen är att antalet smärtsamma ingrepp alltid bör 
minimeras.  

Det finns flera icke-farmakologiska strategier som kan minska barnets 
smärtreaktion och ha en lugnande effekt. Vårdmiljön bör optimeras, bland 
annat genom att minimera störande syn- och hörselintryck. Ett exempel på 
detta är dämpad direktbelysning, framförallt till en början när barnet är extra 
känsligt.  

Barnet bör vara mätt, torrt och varmt inför smärtsamma procedurer. Barnet 
bör även få hjälp med så kallat icke-nutritivt sugande, vilket innebär att bar-
net suger på till exempel en napp, en hand eller ett finger (sitt eget eller för-
älderns) [152]. Om det är möjligt bör föräldrarna alltid engageras i smärt-
behandlingen, dels för att kunna rapportera barnets smärta och dels för att de 
ska kunna tillämpa stöttande åtgärder såsom hud-mot-hudvård (HMH) eller 
stödjande sammanhållning [153]. 

 

Socialstyrelsens bedömning 

• Antalet smärtsamma ingrepp bör minimeras. 
• Extremt för tidigt födda barn bör alltid få ett icke-farmakologiskt 

individualiserat omhändertagande för att minska upplevelsen av 
smärta och stress. Detta kan innefatta 

o att vårdmiljön är genomtänkt och optimerad, till exempel 
lugn. 

o att föräldrarna är delaktiga.  
o att hud-mot-hudvård och stödjande sammanhållning  

används. 
o att barnet är mätt, torrt och varmt inför procedurer. 
o att barnet ligger bekvämt. 
o att barnet ges möjlighet till ett icke-nutritivt sugande. 

Bedömningen baseras på svenska riktlinjer från Svensk Barn-
smärtförening och riktlinjer som utarbetats av en internationell 
konsensusgrupp. 
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Farmakologisk smärtbehandling 
 

 
 
Mer smärtsamma ingrepp, som till exempel nålstick, inläggning av central 
venkateter eller av dränage, intubation, operation och respiratorbehandling, 
kräver oftast farmakologisk smärtbehandling utöver den icke-farmakologiska 
behandlingen som alltid utgör basen i smärtbehandlingsstrategin.   

Den farmakologiska behandlingen kan innefatta både analgetiska (smärt-
stillande) och sedativa (lugnande eller sövande) läkemedel som är valda ut-
efter hur smärtsamt tillståndet eller åtgärden är. Det finns klinisk erfarenhet 
av vilka preparat som bör användas till extremt för tidigt födda barn men det 
vetenskapliga stödet är begränsat. Ordination av läkemedel bör ske med en 
medveten strategi. Varje enhet bör ha rutiner med behandlingsförslag som är 
väl inarbetade, som är säkra att använda även i en akut situation och som 
noggrant dokumenteras och följs upp. 

För lätt till medelsvår smärta kan smärtstillande effekt ofta uppnås genom 
att ge söta lösningar (koncentrerad glukos eller sukros) i munnen på nyfödda 
barn [154]. De positiva effekterna har även setts hos extremt för tidigt födda 
barn, även om det vetenskapliga stödet är begränsat [155]. Premedicinering 
bör i princip alltid ges inför intubation, förutom direkt efter födelsen eller i 
andra akuta situationer när en intravenös ingång saknas. Postoperativ smärta 
och smärtsamma tillstånd, såsom till exempel nekrotiserande enterokolit, bör 
alltid behandlas farmakologiskt. Vid respiratorbehandling kan ett icke-
farmakologiskt stöd vara tillräckligt om inget annat skäl till smärta före-
ligger, till exempel något smärtsamt tillstånd eller vid postoperativ vård.  
Läkemedelsbehandling kan dock bli aktuellt med ökad ålder och behand-
lingstid eftersom den upplevda stressen av respiratorvård då kan tillta [156]. 

Läkemedel bör administreras i tid inför en smärtsam procedur. Vid kombi-
nationer av läkemedel bör de ges sekventiellt utifrån anslagstid, egenskaper 
och effekt. Preparat med snabb anslagstid och kort effektvaraktighet anses 
idealiska för en kortvarig och akut procedur såsom intubation [157]. Vid 

Socialstyrelsens bedömning 

• Varje enhet bör ha väl utarbetade farmakologiska smärtbehand-
lingsrutiner som även är lämpade för akuta situationer. Rutinerna 
bör omfatta smärta vid till exempel: 

o procedursmärta, inklusive intubation 
o postnatal och postoperativ smärta 
o behandling av kontinuerlig smärta och stress under respi-

ratorbehandling. 
• Farmakologisk behandling bör administreras i tid inför smärt-

samma procedurer och bör alltid kompletteras med ett icke-
farmakologiskt stöd.  

Bedömningen baseras på svenska riktlinjer från Svensk Barn-
smärtförening och riktlinjer som utarbetats av en internationell 
konsensusgrupp. 
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sedering bör barnet ha ett stabilt blodtryck eftersom detta alltid medför en 
viss risk för blodtrycksfall. Sedering med bensodiazepiner avråds till extremt 
för tidigt födda barn [158]. 

Läkemedelssubstanser absorberas och elimineras vanligen långsammare 
hos nyfödda barn, vilket är ytterligare förstärkt hos extremt för tidigt födda 
barn. Om flera läkemedel används samtidigt är det önskvärt att hitta en effek-
tiv kombination med så få läkemedel som möjligt eftersom kombinationer 
kan vara riskfyllda. I vissa fall, framförallt vid bruk av opioider, kan det dock 
vara fördelaktigt att använda kombinationer av flera olika läkemedel där de 
olika preparatens effekt förstärker varandra, vilket leder till att styrkan på 
doserna kan minskas och därmed också bieffekterna av de enskilda läkemed-
len. Detta gäller till exempel vid postoperativ vård då behandling med både 
paracetamol, opioider och klonidin kan bli aktuellt. 

Utsättningstiden av viss analgetika, till exempel av opioider, bör indi-
vidualiseras. Tiden beror på vilken dos barnet har fått samt på hur länge be-
handlingen har pågått. Först bör en successiv minskning av dosens storlek 
ske och därefter en minskning av antalet doser. Abstinenssymtom kan vara 
svårtolkade hos extremt för tidigt födda barn men om symtom uppkommer 
bör man återgå till ursprungsdosen och därefter vänta med fortsatt dos-
minskning tills dess att barnet är abstinensfritt. 
 
Läs mer 

• Verksamheter som ska ta fram rutiner kan få stöd av riktlinjer från en 
arbetsgrupp inom Svensk Barnsmärtförening (Svensk Barnsmärt-
förening. Nationella riktlinjer för prevention och behandling av smärta i 
nyföddhetsperioden, reviderad 2013 [cited 2014-07-04]; Available from: 
http://www.svenskbarnsmartforening.se/svenskbarnsmartforening/dokum
ent/Nationella-riktlinjer-2013.pdf). 

• Det finns information från Läkemedelsverket om farmakologiska pre-
parat till fullgångna barn som kan ge viss vägledning även för vården av 
extremt för tidigt födda barn (Behandling av barn i samband med smärt-
samma procedurer i hälso- och sjukvård – kunskapsdokument. Informat-
ion från Läkemedelsverket. 2014; 25(3):9-22). 
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Omvårdnad 

Vården av extremt för tidigt födda barn inriktar sig på att rädda liv, men även 
på att främja barnets långsiktiga hälsa och utveckling. Ända från födelsen 
och fortsatt genom hela vårdtiden bör omvårdnaden anpassas efter barnets 
aktuella utvecklingsnivå så att stimuli blir så gynnsamma som möjligt och 
negativa effekter av stress och smärta så små som möjligt. En högkvalitativ 
omvårdnad bör vara individualiserad, utvecklingsstödjande och familje-
centrerad. 

Patient- och familjecentrerad vård 
 

 
 
Patient- och familjecentrerad vård är ett förhållningssätt där vården inte be-
gränsas till att bara vara sjukdomsorienterad utan vidgas till att omfatta andra 
behov hos både barnet, föräldrar och eventuella syskon. FN:s barnkonvention 
ligger till grund för barnets rättigheter som en egen individ och som en del av 
familjen [159, 160]. Det finns även specifika policydokument för familje-
centrerad [161, 162] och neonatal omvårdnad [163, 164]. 

En patient- och familjecentrerad vård innebär bland annat följande:  

• Familjevård erbjuds, vilket innebär att föräldrar och barn inte skiljs åt. 
Vården bör därmed bereda plats så att föräldrar kan bo på nyföddhets-
enheten.  

• Mammor med egna medicinska behov bör i möjligaste mån samvårdas 
med barnet på nyföddhetsenheten. 

• Familjens individuella behov respekteras så långt det är möjligt.  
• Föräldrarnas känslomässiga behov uppmärksammas. Föräldrarna bör 

erbjudas psykosocialt stöd och stöd i bindnings- och anknytningsproces-
sen, vilket även inkluderar amningsstöd (se även kapitlet om nutrition).  

• Föräldrarna uppmuntras att ta eget ansvar för barnets omvårdnad. Ut-
vecklingen gynnas av en hög föräldranärvaro och tidiga interventioner 
som fokuserar på samspelet mellan barnet och föräldrarna. 

Socialstyrelsens bedömning 

• Vården av extremt för tidigt födda barn bör organiseras så att den 
är patient- och familjecentrerad. Detta innebär att vården bör: 

o vara individualiserad 
o vara utvecklingsstödjande 
o erbjuda familjevård  
o erbjuda samvård 
o aktivt involvera och informera föräldrarna. 

Bedömningen baseras på systematisk kartläggning och konsensus 
mellan expertgruppernas ordförande. 
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• All information delas med föräldrarna, om det inte finns något hinder för 
det i offentlighets- och sekretesslagen eller föräldrabalken 6 kap. 3 § och 
4 §. 

• Samarbetet mellan föräldrar och personal underlättas.  

En patient- och familjecentrerad vård är central för en framgångsrik bindning 
och anknytning mellan barn och föräldrar. Anknytningen är avgörande för 
hjärnans utveckling och barnets förmåga till stresshantering, som i sin tur 
påverkar barnets allmänna utveckling och dess framtida hälsa. En god an-
knytning är även viktig för att föräldrarna ska känna sig trygga i sitt föräldra-
skap [165]. Den korta graviditetstiden kan dock försvåra detta eftersom för-
äldrarna kan få en naturlig krisreaktion och eftersom anknytningen måste 
utvecklas under neonatalvårdstiden. Dessutom ger extremt för tidigt födda 
barn svaga signaler och har ofta ett annorlunda och mer svårtolkat beteende 
jämfört med fullgångna barn [166, 167]. Det är därför väsentligt att det inom 
enheterna finns kompetens att läsa det för tidigt födda barnets signaler. 

Utvecklingsstödjande omvårdnad 
Utvecklingsstödjande vård baseras delvis på den medicinska behandlingen, 
men även på sociologi och beteendevetenskap. Grunden är kompetensen att 
förstå barnets beteende, att stödja barnets självreglering (till exempel av 
nervsystemet, vakenhet och interaktion med omgivningen) samt att gynna 
föräldrarnas och vårdpersonalens samspel med barnet. Individuellt anpassad 
utvecklingsstödjande vård bör erbjudas då vården ger positiva kortsiktiga 
effekter och ökar barnets välbefinnande under neonatalvårdtiden, även om de 
långsiktiga effekterna har ett svagare vetenskapligt stöd. Genom att individ-
anpassa vården och eftersträva en lugn omgivning ökar möjligheterna till en 
ostörd sömn och en mer gynnsam utveckling för barnet. De positiva effek-
terna på barnets utveckling blir tydligare med lägre mognadsgrad.  

Det finns olika interventionsprogram som kan användas inom vården av 
extremt för tidigt födda barn. NIDCAP (newborn individualized develop-
mental care and assessment program) är ett program som kan utföras under 
hela vårdtiden, med början direkt efter födelsen, vilket är betydelsefullt ur ett 
neurobiologiskt utvecklingsperspektiv [168]. Ett centralt moment i NIDCAP 
är den individuella bedömningen av barnets mottaglighet för, och förmåga 
att, hantera stimuli. Andra moment är positionering av barnet, anpassning av 
den omgivande miljön samt handhavande vid specifika vårdåtgärder. Det 
finns ett visst vetenskapligt stöd för att NIDCAP har positiva kortsiktiga ef-
fekter på de allvarligare formerna av bronkopulmonell dysplasi samt minskar 
incidensen av nekrotiserande enterokolit och förbättrar situationen för famil-
jerna. Studierna visade även positiva långsiktiga effekter på barnens beteende 
och motorik [163, 169]. Andra studier har visat att NIDCAP har positiv in-
verkan på hjärnans mognad och på den kognitiva utvecklingen [170, 171] 
samt leder till kortare vårdtider [172]. 

På många neonatalenheter används en modifierad NIDCAP-vård som ar-
betar mot samma mål, med samma medel, men inte fullt ut inbegriper alla 
observationsmoment. Metoderna MITP (mother infant transaction program) 
och IBAIP (infant behavioral assessment and intervention program) bygger 
på samma teoretiska bas som NIDCAP. Metoderna är framförallt avsedda att 
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användas efter utskrivningen och syftar till att stärka kommunikationen mel-
lan barn och föräldrar. MITP har visats minska stressnivån hos föräldrarna 
under barnets första år och vid fem års ålder sågs en gynnsam påverkan på 
barnets kognitiva utveckling [173, 174]. IBAIP har också visats förbättra den 
motoriska utvecklingen för barn med födelsevikt under 1 500 g och vid 
femårsuppföljningen uppvisades en bättre kognition (performance IQ) samt 
förmåga att koordinera synintryck och rörelsemönster (visuell-motorisk in-
tegration) [175, 176].  

En ofta använd metod, som bör erbjudas dygnet runt, är hud-mot-hudvård 
(HMH, även benämnd känguruvård eller kangaroo mother care, KMC). Me-
toden bygger på att barnet har direkt hudkontakt med en förälder eller nära 
familjemedlem. Det vetenskapliga stödet för metodens positiva effekter finns 
framför allt i låginkomstländer [177-179]. Studier har visat att HMH bidrog 
till minskad dödlighet, färre allvarliga infektioner och andra medicinska till-
stånd, bättre temperaturreglering samt förkortad vårdtid. Metoden har även 
visats ha smärtlindrande effekter [152, 180, 181] och positiv påverkan på 
barnets tillväxt, mödrars tillfredställelse och bindning till barnet efter ut-
skrivningen [182], mammans mjölkproduktion och barnets amningsbeteende 
[141]. Längre amningstid påverkar i sin tur barnets kognitiva utveckling po-
sitivt [182]. 
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Dilemman kring livsuppehållande 
behandling 

• Hälso- och sjukvården ska erbjuda alla barn en god hälso- och sjukvård 
på samma villkor som befolkningen i övrigt. Alla levande födda barn ska 
ges en chans till överlevnad, oavsett ålder, så länge det är förenligt med 
vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Vården av extremt för tidigt födda barn är komplicerad. Den innefattar ställ-
ningstaganden som rör livsduglighet utanför fosterlivet och beslut om att 
avstå från eller avbryta livsuppehållande behandling. Den nationella studien 
EXPRESS (extremely preterm infants in Sweden study) visade att 40 procent 
av barnen som överlevt minst 24 timmar, men som senare avled under på-
gående neonatal intensivvård, dog efter ett beslut om att avbryta livs-
uppehållande åtgärder.  

EXPRESS visade att det fanns stora skillnader i vården mellan barn födda 
vid graviditetsvecka 22 och 23: neonatalt omhändertagande (48 jämfört med 
83 procent), intubation vid födelsen (59 jämfört med 81 procent) samt över-
levnad vid förlossning och inläggning på neonatal intensivvårdsavdelning 
(38 jämfört med 81 procent) [4]. Handläggning får inte ske endast utifrån 
graviditetslängd eftersom vården inte får diskriminera en patient på grund av 
ålder, vilket framgår av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, och 
diskrimineringslagen (2008:567). Dessutom begränsas en sådan handlägg-
ning av träffsäkerheten i graviditetsdateringen och av individuella variationer 
i mognadsgrad och riskfaktorer. 

Ställningstagande 
Det är omöjligt att ge detaljerad vägledning som går att tillämpa i alla olika 
situationer. Vårdpersonalen måste med stöd av sin yrkeskunskap göra de 
medicinska bedömningarna (6 kap. patientsäkerhetslagen [2010:659], PSL, 
samt i 2 och 3 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd [SOSFS 
2011:7] om livsuppehållande behandling). En förutsättning för vårdperso-
nalens arbete är att vårdgivaren säkerställer att det finns ett ledningssystem 
som används för att systematisk och fortlöpande utveckla och säkra verksam-
hetens kvalitet (3 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
[SOSFS 2011:9] om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete). Oklara 
och svårbedömda lägen kommer alltid att uppstå och ibland är det nöd-
vändigt att överväga om det är förenligt med vetenskap och beprövad er-
farenhet att ge livsuppehållande behandling om ytterligare botemedel inte 
finns att erbjuda (principerna utgår från HSL, 6 kap. PSL, SOSFS [2011:7] 
och Socialstyrelsens handbok Om att ge eller inte ge livsuppehållande be-
handling - Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal [183]). 
Det är en självklarhet att undvika eller avbryta de åtgärder som gör mer 
skada än nytta. I vissa situationer och efter en individuell bedömning, kan 
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ansvarig läkare bedöma att livsuppehållande behandling inte ska inledas även 
om barnet visar livstecken vid födelsen.  

• ”Inför ett ställningstagande till att inte inleda eller inte fortsätta livs-
uppehållande behandling ska den fasta vårdkontakten rådgöra med minst 
en annan legitimerad yrkesutövare. Den fasta vårdkontakten bör även 
rådgöra med andra yrkesutövare som deltar eller har deltagit i patientens 
vård” (3 kap. 2 § SOSFS [2011:7]). ”Om det ännu inte finns någon pla-
neringsansvarig läkare utsedd för patienten ska ansvarig överläkare eller 
bakjour tillämpa bestämmelserna…” (3 kap. 4 § SOSFS [2011:7]). 

• Patienten ska erbjudas en palliativ vård med så god livskvalitet och sym-
tomlindring som möjligt [183]. 

• Återkommande samråd och informerande samtal med föräldrarna eller 
närstående ska ges (HSL och SOSFS [2011:7]). 

Föräldrarnas delaktighet 
Det är angeläget att föräldrarna så tidigt som möjligt informeras om barnets 
tillstånd och överlevnadschanser. Enligt svensk rätt är vårdnadshavaren legal 
ställföreträdare för patienter under 18 år och ska bestämma om barnets per-
sonliga angelägenheter. Förädlarnas önskemål om barnets vård ska respek-
teras så länge det kan anses gagna barnets intresse och rätten till ett liv av 
värde samt att det är förenligt med en sakkunnig och omsorgsfull vård som 
uppfyller kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet (6 kap. PSL, 6 kap. 
11 § föräldrabalken [1949:381] och Socialstyrelsens handbok om livsuppe-
hållande behandling [183]). 

En läkare kan inte tvingas att utföra en åtgärd som inte skulle vara till 
nytta för patienten men det kan ibland vara betydelsefullt att ge föräldrar 
eller närstående tid, under förutsättning att det inte medför lidande för barnet, 
att inse tillståndets utsiktslösa prognos innan behandling avbryts. Om en för-
älder inte vill att livsuppehållande behandling inleds är det viktigt att vård-
kontakten förvissa sig om att man förstår informationen, kan inse och över-
blicka konsekvenserna av att behandlingen inte inleds eller fortsätter, har haft 
tillräckligt med tid för sina överväganden, och står fast vid sin inställning  
(4 kap 1 § SOSFS 2011:7). 

Dokumentation 
Ett sätt att säkerställa barnets och föräldrarnas både moraliska och legala 
rättigheter, samt att kvalitetssäkra vården, är att individualisera ställnings-
tagandena och att förbättra dokumentationen kring beslut om att avstå från 
eller avbryta livsuppehållande behandling av extremt för tidigt födda barn. 
En god dokumentation, rutiner och en tydlig ansvarsfördelning gör det lättare 
att utreda olika händelseförlopp i vården, till exempel om ett beslut om livs-
uppehållande behandling senare ifrågasätts. Krav på dokumentation ställs i  
3 kap. Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:14) om 
informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården samt i 3 kap. 
3 § SOSFS (2011:7) där det står: ”Den fasta vårdkontakten ska i patient-
journalen dokumentera 
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1. sitt ställningstagande till livsuppehållande behandling, 
2. när och på vilka grunder han eller hon har gjort sitt ställningstagande, 
3. när och med vilka yrkesutövare han eller hon har rådgjort, 
4. vid vilka tidpunkter samråd med patienten har förekommit, 
5. om samråd med patienten inte har varit möjligt och i så fall orsaken till 

detta, 
6. när och på vilket sätt patienten och närstående har fått individuellt  

anpassad information i enlighet med 2 b § hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763), och 

7. vilken inställning till den livsuppehållande behandlingen som patienten 
eller närstående gett uttryck för.” 
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Uppföljning av barnen 

 
 
Ökad överlevnad bland för tidigt födda barn och förändrade behandlings-
metoder innebär ökad kunskap om de långsiktiga och ofta komplexa följ-
derna av för tidig födelse. För att öka kunskapen och förbättra arbetet ytter-
ligare krävs ett strukturerat uppföljningssystem som innefattar flera olika 
professioner och som följer barnen upp till skolåldern. Svensk förening för 
neonatologi vill möjliggöra en likvärdig uppföljning av neonatala riskbarn i 
Sverige och föreningen håller därför på att utforma nationella rekommenda-
tioner för en sådan strukturerad uppföljning [184]. 

Syftet med en sådan uppföljning är att tidigt identifiera och diagnostisera 
avvikelser hos det enskilda barnet, och därmed ge förutsättningar för tidig 
behandling och lämpligt stöd till barnet och dess familj. Genom att samla in 
och sammanställa uppföljningsdata går det även att följa upp kvaliteten och 
vetenskapligt utvärdera den neonatala vården och behandlingen. Svensk upp-
följningsdata är också nödvändigt för att kunna informera nyblivna föräldrar 
till svårt sjuka barn om deras barns framtida prognos. I detta är svenskt neo-
natalt kvalitetsregister, SNQ, en viktig kunskapskälla. 

 

Socialstyrelsens bedömning 

• Verksamheter som vårdar extremt för tidigt födda barn bör följa 
upp barnen på kort och lång sikt.  

Bedömningen baseras på konsensus mellan expertgruppernas  
ordförande. 
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med.dr. och överläkare, Skånes universitetssjukvård 

Mats Eriksson ordförande expertgrupp omvårdnad, smärtbehand-
ling och hjärnan, samt vetenskapligt råd vid Social-
styrelsen                     
docent, Örebro universitet, och specialistsjuk-
sköterska, Universitetssjukhuset Örebro 

Lena Hellström Westas vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen och expert-
gruppssammankallande 
professor, Uppsala universitet, och överläkare, Aka-
demiska sjukhuset 

Stellan Håkansson ordförande expertgrupp transporter                     
docent och överläkare, Norrlands universitets-
sjukhus 

Mikael Norman ordförande expertgrupp PDA 
professor, Karolinska Institutet, och verksamhets-
chef och överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 

Staffan Polberger ordförande expertgrupp nutrition 
docent och överläkare, Skånes universitetssjukvård 

Eleonora Björkman projektledare (2014), Socialstyrelsen  
Charlotte Fagerstedt projektledare (2013–2014), Socialstyrelsen  
Anette Richardson enhetschef, Socialstyrelsen 

Michael Soop projektledare (2010–2011), Socialstyrelsen  

Andor Wagner projektledare (2012), Socialstyrelsen 

Deltagare i expertgrupp lungsjukdomar 
Thomas Abrahamsson med.dr. och överläkare, Universitetssjukhuset i Lin-

köping 
Veronica Berggren leg. barnsjuksköterska, Astrid Lindgrens Barnsjuk-

hus 
Kajsa Bohlin med.dr., Karolinska Institutet, och överläkare, Astrid 

Lindgrens Barnsjukhus 
Kristina Bry professor och överläkare, Drottning Silvias barn- 

och ungdomssjukhus 
Johanna Dalström barnläkare Falu lasarett 
Aijaz Farooqi med. dr. och överläkare, Norrlands universitetssjuk-

hus 
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Ola Hafström med.dr., överläkare och sektionschef, Skånes uni-
versitetssjukvård 

Baldvin Jónsson docent, Karolinska Institutet, och överläkare och 
sektionschef, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 

Kenneth Sandberg docent och leg. läkare, Drottning Silvias barn- och 
ungdomssjukhus 

Richard Sindelar med. dr. och överläkare, Akademiska barnsjukhuset 

Deltagare i expertgrupp transporter 
Uwe Ewald adj. professor och överläkare, Akademiska sjukhuset 
Anders Fernlöf sjukhusingenjör, Akademiska sjukhuset 
Barbara Graffman barnläkare och neonatolog, Universitetssjukhuset i 

Linköping 
Boubou Hallberg med.dr., Karolinska Institutet, och överläkare och 

sektionschef, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Tova Hannegård-  specialistläkare anestesi- och intensivvård,  
Hamrin  biträdande överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjuk-

hus 
Elisabeth Hentz med.dr. och överläkare, Drottning Silvias barn- och 

ungdomssjukhus  
Sven Johansson överläkare, Länssjukhuset Ryhov 
Johan Robinson överläkare, Norra Älvsborgs Länssjukhus 
Bo Selander överläkare, Centralsjukhuset Kristianstad 
Johannes van den Berg sjuksköterska, vik. lektor och transportledare, Norr-

lands universitetssjukhus 
Ulf Westgren docent, Lunds Universitet, och överläkare, Helsing-

borgs Lasarett 

Deltagare i expertgrupp PDA 
Anna-Karin Edstedt  med.dr. och biträdande överläkare, Sachsska barn- 
Bonamy  och ungdomssjukhuset 
Ola Hafström se ovan 
Stellan Håkansson se ovan 
David Ley professor och överläkare, Skånes universitetssjuk-

vård 
Per Winberg med.dr. och överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjuk-

hus 
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Mats Blennow professor, Karolinska Institutet, och överläkare, 

Astrid Lindgrens Barnsjukhus 
Björn Westrup med.dr., Karolinska Institutet, och överläkare, Astrid 

Lindgrens Barnsjukhus 

Deltagare i expertgrupp nutrition 
Magnus Domellöf docent och enhetschef, Umeå universitet 
Ann Dsilna Lindh med.dr., Karolinska Institutet, och specialist-
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research fellow, University of Central Lancashire, 
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universitetssjukvård 
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ST-studierektor, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 
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Bilaga 1. Rekommenderat 
näringsintag  

Näringsämne (kg/d)a Dag 0b Dag 4c EN fulldosd TPN fulldose 
Vätska (ml) 80–100 130–160 135–200 135–180 
Energi (kcal) 50–60 105–125 115–135 90–115 
Protein/aa (g) 2–2,4 3,5–4,5 4,0–4,5 3,5–4 
Kolhydrater (g) 7–10 11–16 9–15 13–17 
Glukos (mg/kg/min) 5–7 - - 9–12 
Fett (g) 1,0–1,5 4–6 5–8 3(–4) 
DHA (mg) - - 12–60 11–60 
Arakidonsyra (mg) - - 18–45 14–45 
Na (mmol) 0–1 2–4 3–7 3–7 
K (mmol) 0–1 1,0–2,5 2–3 2–3 
Cl (mmol) 0–1 2–4 3–7 3–7 
Ca (mmol) 0,5–1,5 2,2–2,7 3,0–3,5 1,5–2 
P (mmol) 0,5–1,5 1,7–2,5 2–3 1,5–1,9 
Mg (mg) 0–4 6–11 8–15 4,3–7,2 
Fe (mg) - 0 2–3 0,1–0,2 
Zn (mg) - 1–1,5 1,5–2,5 0,4–0,45 
Cu (µg) - 70–110 120–200 20–25 
Se (µg) - 2–5 2–7 2–5 
Mn (µg) - 0–4 1,0–7,5 0–1 
I (µg) - 10–30 10–50 10 
Vit A (RE) (IE)  - 1 000–2 300 1 300–3 300 700–1 500 
Vit D (IE) - 220–600 400–1 000 40–160 
Vit E (TE) (mg) - 2,2–7 2,2–11 2,8–3,5 
Vit K (µg) - 4,4–20 4,4–28 4,4–16 
Vit C (mg) - 13–35 11–46 15–25 
Tiamin B1 (µg) - 140–300 140–300 200–350 
Riboflavin B2 (µg) - 150–300 200–400 150–200 
Pyridoxin B6 (µg) - 45–250 45–300 150–200 
Niacin (NE) (mg) - 0,4–7,0 0,4–5,5 4–7 
Pantoten (mg) - 0,3–2,0 0,3–2,1 1–2 
Biotin (µg) - 1,7–12,0 1,7–16,5 5–8 
Folat (µg) - 35–90 35–100 35–80 
Vit B12 (µg) - 0,1–0,6 0,1–0,77 0,1–0,5 
Referens: [126-128] 
a För samtliga enheter avses per kilo kroppsvikt och dygn. Som kroppsvikt 
används aktuell vikt förutom de första dygnen då födelsevikten används, tills 
den har uppnåtts och passerats. 
b Dag 0 definieras här som födelsedagen, det vill säga från födelsen till näst-
följande dags morgon. Rekommendationen gäller heldygn och behöver ju-
steras ned individuellt beroende på vid vilken tidpunkt barnet är fött.  
c Barnet bör få fulldos nutrition åtminstone från och med levnadsdag fyra 
(men fortfarande viss vätskebegränsning). Rekommendationen i denna ko-
lumn är ungefärlig och baserad på 50 procent enteral och 50 procent parente-
ral nutrition. De exakta målen (som ska beräknas individuellt) beror på pro-
portionerna parenteral tillförsel av näringsämnet i fråga, så målen kommer 
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till exempel att vara något lägre än angivet om barnet får en större andel pa-
renteral nutrition. 
d Rekommenderat intag vid full enteral nutrition (EN).  
e Rekommenderat intag vid total parenteral nutrition (TPN). 

 

56 VÅRD AV EXTREMT FÖR TIDIGT FÖDDA BARN 
SOCIALSTYRELSEN 

 

       

 



Bilaga 2. Exempel på smärtskattningsinstrument 
Smärtskattningsinstrument Referens Dimensioner Inriktning 

 
Validerad för  
gestationsålder 

ALPS-Neo Astrid Lindgren and Lund children’s 
hospitals pain and stress assessment 
scale for preterm and sick newborn 
infants 

[185] Beteende: ansiktsuttryck, vakenhetsgrad, aktivitet och 
tonus i extremiteter.  
Fysiologiska: andning 

Kontinuerlig < 42 veckor som 
vårdas på  
neonatalenhet 
direkt postnatalt 

ALPS 1 Astrid Lindgren children’s hospital 
pain assessment scale for term  
neonates  

 Beteende: ansiktsuttryck, vakenhetsgrad, aktivitet och 
tonus i extremiteter.  
Fysiologiska: andning 

Kontinuerlig Fullgångna till en 
månads ålder 

BIIP Behavioral Indicators of Infant Pain [186] Beteende: ansiktsuttryck, handaktivitet, sömn Procedur 23–32 veckor 
COMFORT
-neo 

 [187] Beteende: ansiktsuttryck, vakenhetsgrad, rörelse och 
tonus i extremiteter, gråt 

Kontinuerlig 24–43 veckor 

EDIN E´chelle Douleur Inconfort  
Nouveaune 

[188] Beteende: ansiktsuttryck, kroppsrörelser, sömnkvalitet, 
kontakt, tröstbarhet 

Kontinuerlig 34–37 veckor 

NFCS Neonatal Facial Coding System [189, 190] Beteende: ansiktsuttryck Procedur och 
Kontinuerlig 

 

NIPS Newborn Infant Pain Scale [191] Beteende: ansiktsuttryck, andningsmönster,  
extremitetsrörelser, vakenhetsgrad, gråt 

Procedur  

N-PASS Neonatal Pain, Agitation, and  
Sedation Scale 

[192] Beteende: gråt, vakenhetsgrad, ansiktsuttryck,  
extremitetstonus 
Fysiologiska: hjärtfrekvens, andningsfrekvens,  
blodtryck, syremättnad 

Procedur och 
Kontinuerlig 

23–40 veckor 

PIPP 
PIPP-R 

Premature Infant Pain Profile 
Premature Infant Pain Profile-
Revised 

[193] 
[194] 

Beteende: ansiktsuttryck 
Fysiologiska: hjärtfrekvens, syremättnad 
Kontext: gestationsålder, vakenhetsgrad 

Procedur 24–48 veckor 
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