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Abstrakt 
Bakgrund: Tidigt tillmatning, både parenteral och enteral, är standard på 

neonatalavdelningar. Det finns emellertid inga publicerade eller allmänt accepterade 

riktlinjer angående nutritionsstrategier för underburna och underviktiga barn. Syfte: 

Syftet var att utforska enteral nutritions inverkan på utveckling av nekrotiserande 

enterokolit (NEC) hos underburna och underviktiga nyfödda barn. Metod: Data 

samlades från kvantitativa vetenskapliga artiklar där underburna och underviktiga 

barn med låg födelsevikt var inkluderade i studier om enteral nutrition och NEC. 

Sökningar genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl och Web of Science. Därefter 

analyserades data med hjälp av Whittemore och Knafls analysmetod “The integrative 

review: updated methodology” som resulterade i fyra områden: “tidig enteral 

nutrition och utveckling av NEC”, “sen enteral nutrition och utveckling av NEC”, 

“snabb enteral nutrition och utveckling av NEC” samt “långsam enteral nutrition och 

utveckling av NEC”. Resultat: Litteraturöversikten visade på en något högre 

procentuell förekomst av NEC hos barnen med tidig eller sen enteral tillmatning, med 

en minimal skillnad på 0,2 %. Lägst förekomst av NEC hade barn som tillmatades 

långsamt. Slutsats: På grund av de snarlika resultaten kunde ingen slutsats dras för 

vilken nutritionsstrategi av dessa som är bäst för underburna och underviktiga 

nyfödda barn för att förebygga uppkomsten av NEC.  

 

Nyckelord: Låg födelsevikt, litteraturöversikt, nekrotiserande enterokolit, prematur, 

tillmatning. 
 

Abstract 
Background: Early feeding, both parenteral and enteral, is standard in neonatal 

intensive care units. There are, however, no published or generally accepted guidelines 

regarding nutritional strategies for premature and low birth weight infants. Aim: The 

aim of this study was to examine the influence of enteral nutrition on the development 

of necrotizing enterocolitis (NEC) in preterm and low birth weight infants. Method: 

Data were collected from quantitative scientific articles that included preterm infants 

and preterm infants with low birth weight and examined enteral nutrition and NEC. 

Searches for data were made in the databases PubMed, Cinahl and Web of Science. The 

data have been analyzed with Whittemore and Knafl´s “The integrative review: 

updated methodology” and resulted in four groups: “early enteral nutrition and NEC”, 

“late enteral nutrition and NEC”, “rapid enteral nutrition and NEC” and “slow enteral 

nutrition and NEC”. Results: This study showed a slightly higher percentage of NEC in 

infants who received early or late enteral feeding with a minimal difference of 0,2%. 

The lowest occurrences of NEC were found in the group of infants who were fed 

slowly. Conclusions: Due to the similar results, no conclusion could be drawn for which 

nutritional strategy is best for preterm and low birth weight infants to prevent NEC.  

 

Key words: Feeding, literature review, low birth weight, necrotizing enterocolitis, 

premature birth 
 

 



 
 

Förklaring av begrepp som förekommer i litteraturöversikten 

Begrepp 

Gestationsålder Kvinnans graviditetslängd när det är 

fostrets ålder som avses 

Fullgången (full term) Född mellan vecka 37+0 och 42+0 

Underburen (preterm) Född före vecka 37+0 

Extremt underburen (extremely 

preterm) 

Född före vecka 28+0 

LBW (Low Birth Weight) Låg födelsevikt, < 2500g. 

VLBW (Very Low Birth Weight) Mycket låg födelsevikt, < 1500g. 

ELBW (Extremely Low Birth Weight) Extremt låg födelsevikt, < 1000g. 

SGA (Small for Gestational Age) Liten och lätt för gestationsålder 

IUGR (Intra Uterine Growth 

Restriction) 

Intrauterin tillväxthämning 

(tillväxthämning i livmodern) 
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Inledning 
 

Sedan mitten av 1970-talet i Sverige har förlossnings- och neonatalvården utvecklats 

mycket snabbt och Sverige är idag ett av världens främsta inom området. Men i takt 

med att barnens liv kan räddas vid allt tidigare mognadsålder ställs högre krav på 

neonatalvården. Barnsjuksköterskor som arbetar på en neonatalavdelning vårdar barn 

med problem relaterade till underburenhet, såsom tarmsjukdomen nekrotiserande 

enterokolit (NEC). Det finns således behov av ny och fortlöpande forskning inom 

området för att minimera morbiditet och mortalitet hos de underburna barnen.  

 

Bakgrund 
 

När det gäller barn inom hälso- och sjukvården ska barnets bästa alltid komma i första 

rummet. För att ge god vård ska det finnas kompetent personal samt de lokaler och 

den utrustning som är ändamålsenliga (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 2017:30). 

Vård och behandling ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd 

med patienten. När det gäller vård av underburna barn innebär patientinflytande 

snarare att det ska finnas nödvändig kompetens hos personalen för att de ska kunna 

bedöma barnets signaler, beteende och samspel med föräldrar och familj 

(Socialstyrelsen, 2014). Hälso- och sjukvården ska erbjuda alla barn en god vård på 

samma villkor som befolkningen i övrigt. Alla levande födda barn ska ges en chans till 

överlevnad, oavsett mognadsålder, så länge det är förenligt med vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Vården av underburna barn är komplicerad och handläggning 

får inte ske endast utifrån graviditetslängd, eftersom vården inte får diskriminera en 

patient på grund av ålder (Diskrimineringslagen, SFS 2008:567; Socialstyrelsen, 2014; 

HSL, SFS 2017:30).  

 

Omvårdnad vid neonatalavdelning 

Neonatalavdelning (eng. Neonatal Intensive Care Unit [NICU]) är en 

intensivvårdsavdelning för barn födda före fullgången tid (före v. 37+0) och/eller 

nyfödda sjuka barn äldre än 37 gestationsveckor. I Sverige vårdas ca en av tio nyfödda 

barn vid en neonatal intensivvårdsavdelning med högteknologisk utrustning (Svenskt 
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Neonatalt Kvalitetsregister, [SNQ], 2017). Vid svenska sjukhus varierar graden av 

intensivvård då olika sjukhus tar emot nyfödda med olika gestationsålder. Indelningen 

är vanligen från v.22+0, v.28+0 eller v.32+0. I Sverige föds ca 300 levande barn per år 

innan de nått en gestationsålder av 27 fullgångna veckor. Dessa barn kan kräva 

avancerad neonatal intensivvård under flera månader. De allvarligaste 

komplikationerna som förekommer hos underburna barn är hjärnblödningar, 

bronkopulmonell dysplasi (BPD; störd lungfunktion), prematuritetsretinopati (ROP; 

ögonsjukdom med eventuell synskada av olika grad) och nekrotiserande enterokolit 

(NEC; tarmsjukdom där vävnaden gått i nekros)(The Express Group, 2009). 

 

Vårdmiljön utgör en väsentlig del för att uppnå målet för en god balans i barnets hälsa 

och sjuksköterskan kan anpassa miljön så den blir bästa möjliga för patienten. En 

onödigt stor mängd energi krävs från barnet för att återupprätta balansen om den 

rubbas, vilket påverkar den biologiska processen och återhämtningen på grund av 

energibrist (Johnson, 1990). Personalen på neonatalavdelningen kan i omvårdnaden av 

barnet använda sig av metoden Newborn Individualized Developmental Care and 

Assessment Program (NIDCAP). Att vårda ett barn enligt NIDCAP kräver att personal 

genomgått en standardiserad utbildning. Det är en synaktiv modell där det lilla barnet 

stöds i sin individuella förmåga att klara av vård och miljö samt vara delaktig i sin 

egen utveckling (Westrup, 2007).  

Kängurumetoden (eng. Kangaroo Mother Care [KMC]) är en metod som 

rekommenderas av World Health Organization (WHO) vid kliniker som har en viss 

vårdnivå, och som medför en så stressfri miljö som möjligt för barnet. Metoden innebär 

att barnet ligger endast iklädd blöja, hud mot hud med någon ur familjen så stor del av 

dygnet som möjligt. Detta medför att barnets kroppstemperatur, andning och 

hjärtfrekvens stabiliseras, och det främjar även relationen mellan barnet och dess 

föräldrar. Barnet får även en förbättrad matsmältning och absorption av näringsämnen 

(World Health Organization, 2003; Smith, 2007; Boundy et al., 2016). 

 

Barnsjuksköterskans ansvar 

På neonatalavdelningar jobbar specialistutbildade barnsjuksköterskor dygnet runt, i 

team tillsammans med övrig personal på avdelningen. Barnsjuksköterskan har som 
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uppgift att hantera barnet, göra komplexa bedömningar, genomföra intensiva 

behandlingar och genomföra omedelbara justeringar beroende på barnets reaktioner. 

Barnsjuksköterskan har dessutom som uppgift att guida föräldrarna med direkt 

information, ge positiv förstärkning samt uppmuntran. De allra sjukaste barnen 

tilldelas oftast de barnsjuksköterskorna med mest erfarenhet (Lake et al., 2015; 

Rogowski et al., 2015). Oavsett om barnsjuksköterskan arbetar vid en 

neonatalavdelning eller annan instans för barn och ungdomar ska arbetet präglas av ett 

humanistiskt och etiskt förhållningssätt.  Barnsjuksköterskan ska dessutom arbeta efter 

Barnkonventionens riktlinjer om barns rättigheter samt Nordiskt nätverk för barn och 

ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvårds (NOBAB) standard (Karlsson, 

Mörelius, Radeskog, Runeson & Rydberg, 2008). 

 

Nutrition 

Näringstillförsel till det sjuka nyfödda barnet, framförallt det underburna barnet, är 

särskilt betydelsefull. Det underburna barnet har omogna organfunktioner och 

komplikationer från mag-tarmkanalen som försämrar näringsupptaget. Underburna 

barn är mer känsliga för svält på grund av att de har låga energidepåer. Det finns 

evidens för att en vanlig och allvarlig konsekvens av otillräcklig nutrition hos 

underburna barn är neural underutveckling som senare i livet kan leda till kognitiva 

brister (Socialstyrelsen, 2014; Hay, 2017).  

 

Nutritionsstrategier 

Målet med en optimal nutrition till underburna barn är att uppnå en så normal 

postnatal tillväxt som möjligt och så långt det går efterlikna kroppssammansättningen 

som hos ett fullgånget spädbarn. Barnets näringstillförsel delas in i parenteral och 

enteral, det vill säga näring via infusion i blodomloppet respektive näring via munnen 

och magsäcken. Parenteral nutrition startas vanligen så fort som möjligt hos de allra 

minsta, medan den enterala nutritionen generellt påbörjas inom 24-72 timmar efter 

födelsen (Brennan, Murphy & Kiely, 2016).  
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Den mest optimala enterala nutritionen för både underburna och fullgångna barn är 

bröstmjölk med lämplig berikning, till exempel protein och fett. Fördelarna med 

bröstmjölk är bland annat att maginnehållet töms snabbare, det förekommer mindre 

retention, bröstmjölk stimulerar den gastrointestinala utvecklingen och ger förbättrad 

absorption av näringsämnen samt verkar skyddande för utveckling av NEC (Henry et 

al., 2012; Corpeleijn et al., 2012). Den enterala nutritionen kan ges via nasogastrisk sond 

(NGT), NGT används där behovet av tillmatning beräknas till ca 4-6 veckor.  Om 

behovet av sondmatning är längre än 4-6 veckor bör Perkutan Endoskopisk 

Gastrostomi (PEG) övervägas, för matning direkt in i magsäcken genom hudplanet 

(Wireko & Bowling, 2010). 

 

Nekrotiserande enterokolit, NEC  

NEC innebär akut vävnadsdöd i tunntarmens och ibland colons slemhinnor. NEC är 

framför allt en sjukdom som drabbar underburna barn och barn med tillväxthämning, 

så många som ca 10 % av alla med födelsevikt <1500 g drabbas. Oftast utvecklas NEC 

under de första 3-10 levnadsdagarna, men underburna barn har en ökad risk att 

drabbas av NEC även vid senare ålder (månader) än fullgångna barn. NEC graderas 

utifrån Bells kriterier (1978), där steg I är misstänkt NEC med symtom som apnéer, 

matningssvårigheter, instabil temperatur och bradykardi. Steg II är definitiv NEC där 

dessutom gastrointestinala blödningar förekommer och röntgen avslöjar abdominal 

distension och ileus. Steg III är avancerad NEC med försämring av vitalparametrar, 

tecken på septisk chock samt att röntgen visar fri gas i bukhålan. Mortalitet för NEC 

varierar beroende på vilken grad sjukdomen befinner sig i, för NEC steg I är 

dödligheten ca 10 %, för steg II ca 8 % och för steg III 54 % (Bell et al., 1978; Yost, 2005; 

Gregory, 2007). I Socialstyrelsens statistikdatabas visas förekomsten av NEC varierar 

mellan olika år. I Sverige var det 29 patienter som insjuknade i NEC år 2015, vilket är 

den högsta siffran på 18 år. Tio år tidigare var den siffran nere på nio, och ytterligare 

sex år tillbaka (1999) förekom NEC hos endast tre patienter (Socialstyrelsen, 2015). 
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Orsaker till nekrotiserande enterokolit (NEC) 

Brown och Sweet (1978) konstaterade i slutet av 70-talet att incidensen av NEC 

minskade när de införde långsam enteral matning av nyfödda barn, och därför har 

många instanser valt att starta den enterala nutritionen senare hellre än tidigt. Detta 

trots att LaGamma, Ostertag och Birenhaum (1985) redan 1985 påvisade motsatsen till 

just detta. Även nyare forskning lutar åt att tidig enteral näringstillförsel minskar 

risken för NEC, samt att parenteral nutrition kan avslutas snabbare och att full 

matmängd uppnås tidigare (Smith, Murphy & Kandasamy, 2013). Det finns en studie 

publicerad i The Lancet 1990 vars resultat visade att senarelagd enteral nutrition 

reducerar risken för NEC, men endast hos barn som fick formula och inte bröstmjölk 

(Lucas & Cole, 1990). Barn som diagnostiserats med NEC har jämförts med barn som 

diagnostiserats med NEC och senare avlidit, för att se om det gick att urskilja några 

speciella egenskaper hos de patienter som avled. De faktorer som kunde associeras till 

mortalitet var relaterade till omogenhet, låg födelsevikt och svårighetsgrad av sjukdom 

hos barnet (Clark et al., 2012). Den största orsaken till intestinala skador är allmän 

omogenhet hos det underburna barnet till exempel motilitet, matsmältning, absorption 

samt cirkulatorisk reglering. Detta medför att barnets försvar i mag- och tarmkanalen 

är påtagligt nedsatt, även biokemiska faktorer är bristfälliga eller obefintliga (Choi, 

2014). Att barn med intrauterin tillväxthämning (IUGR) löper större risk att drabbas av 

NEC tros vara för att blodflödet har omdirigerats till mer vitala organ, såsom hjärnan, 

snarare än till mag-tarmkanalen (Deorari, Agarwal, Paul & Nagar, 2007). Gregory 

(2008) undersökte samband mellan andra faktorer än nutrition och NEC. Studien 

visade att underburna barn löpte större risk att utveckla NEC om barnet haft behov av 

andningsstöd för att upprätthålla syresättning under den tidiga neonatala perioden, 

och inte fick näringsberikad bröstmjölk utan formula. Hällström, Koivisto, Janas och 

Tammela (2003) har påvisat att en riskfaktor kan vara maternell korioamnionit 

(inflammation i fosterhinnorna) som i sig kan orsaka kolonisering av invasiva bakterier 

och aktivering av inflammatoriska mediatorer som involverar tarmskada, även om 

riskerna för att utveckla NEC ännu inte är till fullo kartlagda. 
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Teoretisk anknytning 

Abraham H. Maslow 

Abraham Maslow (1908-1970) har grundat “A Theory of Human Motivation” som 

utgår från människans behov och motivationen till att uppfylla dessa. Maslows har i 

sin teori byggt upp en hierarki utifrån de behov människan har; de mest 

grundläggande behoven är fysiologiska, det vill säga mat, vatten, värme och vila, 

därefter följer psykologiska behov såsom trygghet, kärlek och relationer (Maslow, 

1943). Ett spädbarn saknar dock förmågan att själv uppfylla dessa behov och behöver 

därför hjälp av sina vårdnadshavare eller avdelningspersonal för att uppnå den 

optimala nutritionen. När behovet av föda är tillfredsställt tillkommer behovet av 

säkerhet. Spädbarn visar tydligt när de känner otillräckligt med skydd eller trygghet. 

Skydd och trygghet är en essentiell del hos människan, det handlar om att älska och bli 

älskad, att hitta tillhörighet och att skyddas från hotande stimuli. För att tillhörighets- 

och kärleksbehoven ska kunna tillfredsställas gäller det att de fysiologiska behoven och 

säkerhetsbehoven blivit mött först. Blir inte de två första trappstegen i hierarkin 

uppfyllda kommer personen påverkas i de nästkommande stegen (Maslow, 1943; 

Maslow, 1987). 

 

Dorothy E. Johnson 
Dorothy Johnson (1919-1999) är grundare för “The Behavioral System Model” som är 

en omvårdnadsteori där patienten/personen ses som ett system av olika beteenden 

med tillhörande sju subsystem. Inrutade, repetitiva och målmedvetna sätt att bete sig 

kategoriserar en människas liv och summerar det till en integrerad helhet; ett system. 

Externa och interna faktorer påverkar systemet på olika sätt och systemet försöker då 

erhålla en stabilitet och balans. En av dessa faktorer kan vara stressorer; stimuli som 

medför stress och instabilitet i systemet (Johnson, 1990).  

 

De subsystem som beskrivs består av olika beteendemässiga svar, responsiva 

tendenser eller åtgärder med ett gemensamt driv eller mål. Subsystemen är uppdelade 

i anknytning eller anslutning, beroende, intag, elimination, sexualitet, aggressivitet och 
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prestation. Subsystemen “intag” och “elimination” är två betydelsefulla områden inom 

Johnsons teori. De handlar i stort om när, hur, var, hur mycket och under vilka 

förhållanden föda intas, samt när, hur och under vilka förhållanden eliminering sker. 

Subsystemen “beroende” och “anknytning” innebär vikten av trygghet och närhet, 

beteenden som speglar behovet av uppmärksamhet, fysisk hjälp och säkerhet. 

Subsystemen styrs av tre huvudkoncept som innebär att skyddas från skadliga 

influenser, vistas i en vårdande miljö och stimulering för tillväxt; dessa är nödvändiga 

förutsättningar för att bibehålla sin hälsa (Johnson, 1990).  

 

Johnson menar att patienten är i behov av stabilitet och kontinuitet i omvårdnaden, i 

såväl sömn-, födo-, och eliminationsmönster som i sociala interaktioner. En sjuk 

individ har samma behov av dessa mönster som en frisk individ. Barnsjuksköterskan 

har en uppgift att med skyddande och upprätthållande åtgärder stödja patientens 

naturliga mönster och adaptiva beteenden, till exempel hjälp med föda och 

eliminering, eller manipulera omgivningen till en optimal miljö, detta ska medföra 

trygghet och säkerhet (Johnson, 1961). 

 

Problemformulering  
Nekrotiserande enterokolit, NEC, är en fruktad diagnos som orsakar sjuklighet, död 

och långsiktiga komplikationer hos underburna barn och underburna barn med låg 

födelsevikt. Exakt vad som orsakar NEC är fortfarande oklart, däremot pekar 

forskning mot att nutritionen är en del i utvecklingen av NEC. Det finns dock varken 

internationell eller nationell standard för hur underburna barn bör tillmatas för att 

undvika NEC och dess komplikationer. För att upprätthålla en god hälsa och balans 

och för att tillgodose spädbarnets behov av korrekt nutrition, krävs att 

sjukvårdspersonal såsom barnsjuksköterskor utvecklar metoder för att utvärdera 

effekten av omvårdnadsåtgärder, till exempel nutritionsstrategier. 

 

Syfte 

Syftet var att utforska enteral nutrition och dess effekt på utveckling av nekrotiserande 

enterokolit (NEC) hos underburna och underviktiga nyfödda barn. 
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Metod  

Design 
Designen som valdes för studien var kvantitativ systematisk litteraturöversikt, som 

utgår från ett positivistiskt perspektiv, för att söka säker kunskap. Detta innebär att 

vald data innefattar datainsamling från stora urval, standardiserade mätmetoder och 

statistik från olika skattningar, tester och mätningar. Resultatet baserades på valida och 

reliabla fakta, det vill säga i vilken utsträckning studien mätte det som skulle mätas 

respektive i vilken utsträckning mätinstrumenten mätte inkorrekt (bias). Felen som kan 

uppstå är urvalsfel, designfel, mätfel, bortfallsfel och forskarfel. Studierna som 

granskats var både experimentella studier och observationsstudier, i form av 

randomiserade kontrollstudier respektive kohortstudier (Kristensson, 2014; Polit & 

Beck, 2016).  

 

Urval 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier för litteraturöversikten var att artiklarnas resultat innefattade barn 

som var födda underburna, samt underburna barn med låg, väldigt låg eller extremt 

låg födelsevikt. Barnen i studierna skulle vara inneliggande på en neonatalavdelning. 

De inkluderade artiklarna skulle innefatta enteral nutrition, vilket innebär kontinuerlig 

eller intermittent matning via oral eller nasogastrisk sond, med endera bröstmjölk eller 

bröstmjölksersättning. I urvalet av artiklar inkluderas NEC steg I, II och III enligt Bell´s 

Stage (1978). 

 

Exklusionskriterier var studier med barn som hade parenteral nutrition eller matades 

via PEG, det vill säga en annan matningsteknik än per os eller nasal sond. Övriga 

exklusionskriterier var barn som diagnostiserats eller misstänktes vara drabbade av 

sjukdom. Övriga artiklar som inte hade med enteral nutrition och NEC att göra 

exkluderades också, eftersom de inte var relevanta för syftet.  
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Datainsamling 
Litteratursökningen genomfördes i databaserna BMJ Journals, Cinahl, Pubmed, 

SveMed+, Web of Science och Wiley Online Library. Endast sökningarna i Cinahl, 

Pubmed och Web of Science gav relevanta träffar. Även manuella sökningar gjordes. 

 

Sökord som användes i sökningarna var följande; premature, preterm infant, low birth 

weight, very low birth weight, extremely low birth weight, enteral nutrition, enteral 

feeding, necrotizing enterocolitis, NEC, nurs*, intervention, feeding intervention och 

nutrition intervention. MeSH-termer respektive Cinahl headings visas nedan (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Översikt av MeSh-termer och Cinahl headings. 

MeSH-termer Cinahl headings 

Premature “Premature Birth” [MeSH] Premature (MH "Infant, Premature") 

Enteral nutrition “Enteral Nutrition” [MeSH] Enteral nutrition/enteral feeding (MH "Enteral 

Nutrition") 

Low/very low birth weight  (“Infant, Low Birth Weight” 

[MeSH]) OR “Infant, Very Low Birth Weight” [MeSH] 

Low birth weight (MH "Infant, Very Low Birth Weight") 

OR (MH "Infant, Low Birth Weight") 

Necrotizing enterocolitis “Enterocolitis, Necrotizing” 

[MeSH] 

Necrotizing enterocolitis (MH "Enterocolitis, 

Necrotizing") 

 Feeding (MH "Infant Feeding, Supplemental") OR (MH 

"Infant Feeding Schedules") OR (MH "Infant Feeding") 

OR (MH "Infant Nutritional Physiology") 

 Preterm (MH "Infant, Premature") 

 Neonatal Intensive Care Unit (MH "Intensive Care Units, 

Neonatal") OR (MH "Intensive Care Units, Pediatric") OR 

(MH "Intensive Care, Neonatal") OR (MH "Neonatal 

Intensive Care Nursing") 

 

De booleska operatorer som använts i sökningarna är AND och OR. AND har använts 

mellan söktermer som båda ska ingå i sökresultatet, t.ex. mellan “enteral nutrition” och 

“necrotizing enterocolitis”. OR har använts mellan två söktermer där endera eller båda 

ska ingå i resultatet, till exempel mellan “low birth weight” och “very low birth 

weight” (Kristensson, 2014; SBU, 2014). 
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Avgränsningar för litteraturöversikten var att artiklarna inte skulle vara publicerade 

före 1 januari 2006, samt att de skulle vara skrivna på engelska eller svenska och enbart 

omfatta människor.  I Web of Science kunde avgränsningar göras inom ämnesområden 

eller tidskrifter, där av valdes avgränsningar såsom “pediatrics”, “medicine general 

internal” och “nutrition dietetics”. En översikt av författarnas datasökningar kan ses i 

bilaga 1. 

 

Relevans- & kvalitetsbedömning  
De insamlade vetenskapliga studierna är granskade med hjälp av Statens Beredning 

för medicinsk Utvärderings (SBU) relevansbedömningsmall. Bedömningen av 

studiernas relevans gjordes av båda författarna och är indelade i två steg: 

Steg 1.  Icke relevanta artiklar till studiens syfte sorterades bort utifrån 

inklusions- och exklusionskriterier. 

Steg 2.  Utvalda artiklar relevansgranskades, och de som ansågs vara relevanta 

till studiens syfte gick vidare till kvalitetsgranskning (SBU, 2014). 

 

Kvalitetsbedömningen av de inkluderade studierna är gjorda av båda författarna 

utifrån SBU:s kvalitetsmall för randomiserade studier samt observationsstudier. 

Genom mallen bedöms riskerna för systematiska fel och intressekonflikter, även 

bedömning av studiernas överensstämmelse, generaliserbarhet, precision, 

publikationsbias, effektstorlek, dos-responssamband och sannolikheten av att effekten 

är underskattad. Samma granskningsmallar användes till samtliga artiklar för att öka 

generaliserbarheten. De granskade studierna kategoriseras sedan till att vara antingen 

av låg (n=2), medel (n=7) eller hög (n=11) kvalitet (SBU, 2014; bilaga 2). Endast artiklar 

av medel eller hög kvalitet användes till resultatet i litteraturöversikten, dvs. att 18 

artiklar inkluderades. Tidskrifterna för de slutgiltiga artiklarna är kontrollerade i 

Ulrichsweb, där en tidskrift saknade önskad stämpel “Refereed”. Denna artikel har än 

dock bedömts vara av god kvalitet efter SBU’s bedömningsmallar samt granskning av 

tidskriftens hemsida. En översikt av urvalsprocessen kan ses i bilaga 3 där författarna 

använt sig av flödesschemat från SBU (SBU, 2014).  
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Dataanalys 

Insamlad data har analyserats med hjälp av Whittemore och Knafls (2005) integrativa 

review metod, vilket innebar att författarna sammanfattar tidigare gjord empirisk eller 

teoretisk litteratur för att ge en mer omfattande förståelse av ett visst problem. Det 

första steget i den systematiska analysen innebar att dela in insamlad data i 

subgrupper, nästa steg var att extrahera, koda och organisera data inom en hanterbar 

ram. Detta var en passande systematisk metod för att förbättra noggrannheten i 

processen och är lämplig vid flera olika typer av reviewer. Integrativ review är den 

bredaste analysmetoden som möjliggör för samtidigt införande av experimentell och 

icke-experimentell forskning, för att på så sätt bättre förstå ett visst fenomen. Denna 

typ av metod möjliggör också att kombinera data från både teoretisk samt empirisk 

forskning (Whittemore & Knafl, 2005). 

 

Samtliga artiklar skrevs ut i pappersformat och vid genomläsning upptäcktes fyra 

områden; “Snabb enteral nutrition och utveckling av NEC”, “Långsam enteral nutrition och 

utveckling av NEC”, “Tidig enteral nutrition och utveckling av NEC” och “Sen enteral 

nutrition och utveckling av NEC”. Dessa tilldelades sedan varsin färg för att systematiskt 

kunna sammanställas i ett resultat. Varje artikel granskades systematiskt med ett 

område i taget, och därefter gjordes samma sak med alla artiklarna med de fyra olika 

områdena. Allt inom samma område i både text, tabeller och figurer markerades med 

samma färg. Sedan kunde varje färg lyftas ur sin respektive artikel för att sedan 

sammanställas inom de enskilda områdena.  

 

Varje artikel fick en bokstav som kod, från A till Q, för att på ett enklare sätt kunna 

hantera data utan att varje gång kontrollera vilka författarna var, och vilken rubrik 

artikeln hade. Det medförde också att det blev enklare att kartlägga hur och när den 

enterala nutritionen påbörjades och få en snabb överblick. Med koderna skapades en 

matris för att enkelt kunna se i vilka artiklar de olika områdena påträffades (bilaga 4). 

När all data från varje färg sammanförts hjälptes författarna åt att lägga in och 

sammanställa allt i Google Docs och Word som text, tabeller och figurer. 



12 
 

 

Forskningsetiska överväganden 
De studier i litteraturöversikten som är godkända av etiska kommittéer är därmed 

även granskade vad gäller autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada principen 

och rättviseprincipen. Författarna har i och med detta bedömt utvalda vetenskapliga 

artiklar som etiskt försvarbara att använda till litteraturöversikten. Samtliga resultat 

som framkommit under analysprocessen har presenterats i litteraturöversikten. 

Författarna har hanterat materialet varsamt och inte medvetet förvrängt eller uteslutit 

fakta som framkommit under processen.  

 

Resultat 
 

Det sammanställda resultatet kommer från 18 vetenskapliga artiklar varav åtta stycken 

var observationsstudier och tio stycken experimentella studier. Av dessa 18 

behandlade sju tidig och sen enteral nutrition, och elva behandlade snabb och långsam 

enteral nutrition. Sammanlagt ingick 4,730 barn i studierna, och bland dessa hade 257 

barn (5,4 %) diagnostiserats med NEC (figur 1; tabell 2). Studierna var genomförda i 

olika länder, merparten i U.S.A., därefter Australien, Brasilien, England, Indien, 

Turkiet och Tyskland.  

 

Figur 1. Antal barn med nekrotiserande enterokolit (NEC) 

 

Snabb enteral nutrition och utveckling av NEC 
Bland barnen som tillmatades enligt en snabbare strategi, i sammanlagt elva artiklar, 

utvecklade 65 av 1602 barn NEC (4 %) (tabell 3). Den snabba ökningen av 
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matmängderna i studierna var ganska lika, i tre av studierna ökades maten med 20 

ml/kg/dag (Thomas, Cherian, Santhanam & Jana, 2012; Bellinger-Dierks, Glaser, 

Wirbelauer, Rücker & Frieauff, 2016; Li, Valentine, Wang, Wang & Dong, 2016), i en 

med 10-20 ml/kg/dag och i en studie med 15-20 ml/kg/dag (McCallie et al., 2011; 

Viswanathan et al., 2014). I tre av studierna ökades tillmatningen med 30 ml/kg/dag, 

där de i den ena går vidare till att öka med 40 ml/kg/dag från dag två osv. 

(Krishnamurthy, Gupta, Debnath & Gomber, 2009; Karagol, Zenciroglu, Okumus & 

Polin, 2012; Jain, Mukhopadhyay, Jain & Kumar, 2015). I en studie ökades 

tillmatningen med 20-25 ml/kg/dag och i en med 25-30 ml/kg/dag (Maas et al., 2012; 

Zubani et al., 2016). I en studie har de inte specificerat hur mängden mat ökades, men 

resultatet visar att barnen i den “snabba” gruppen nådde full matmängd fortare än de i 

den “långsamma” gruppen (Härtel et al., 2008). 

 

Tabell 3. Ökning av matmängd mot förekomst av nekrotiserande enterokolit (NEC) 

Författare Snabb Långsam 

 Ökning NEC(%)* Ökning NEC(%)* 

Belling-Dier et al. 20ml/kg/d 2 (1,4) 10ml/kg/d 1 (0,6) 

Härtel et al. <12 dagar 4 (0,5) >12 dagar 4 (0,7) 

Jain et al. 30ml/kg/d 

40ml/kg/d 

3 (7,5) 20ml/kg/d 

30ml/kg/d 

4 (9,3) 

Karagol et al. 30ml/kg/d 4 (9,0) 20ml/kg/d 5 (11,0) 

Krishnamurthy et al. 30ml/kg/d 2 (4,0) 20ml/kg/d 1 (2,0) 

Li et al. ~20ml/kg/d 11 (13,4) ~10ml/kg/d 2 (2,7) 

Maas et al. 25-30ml/kg/d 3 (3,3) 15-20ml/kg/d 4 (2,7) 

McCallie et al. 10-20ml/kg/d 2 (3) full MM** senare 15 (18,0) 

Thomas et al. till 300ml/kg/d 1 (3,3) till 200ml/kg/d 1 (3,2) 

Viswanathan et al. 15-20ml/kg/d 33 (11,2) 6-12ml v.a.d. 7 (5,6) 

Zubani et al. 20-25ml/kg/d 0 10ml/kg/d 0 

*Antal barn som utvecklade NEC i resp. studie. **MM =matmängd.  

 

Långsam enteral nutrition och utveckling av NEC 
I de studier som undersökte långsam nutritionsstrategi, diagnostiserades 44 av 1495 

barn med NEC (2,9 %) (tabell 3). De som behandlade långsam ökning av matmängden 

utgick från olika strategier. I tre studier ökades maten med 10 ml/kg/dag (Bellinger-

Dierks, Glaser, Wirbelauer, Rücker & Frieauff, 2016; Li, Valentine, Wang, Wang & 

Dong, 2016; Zubani et al., 2016), i en med 15-20 ml/kg/dag (Maas et al., 2012), och i tre 
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studier ökades tillmatningen med 20 ml/kg/dag varav de i ena gick upp till 30 

ml/kg/dag på dag 2 (Krishnamurthy,  

Gupta, Debnath & Gomber, 2009; Karagol, Zenciroglu, Okumus & Polin, 2012; Jain, 

Mukhopadhyay, Jain & Kumar, 2015) och i en ökades maten med 6-12 ml varannan 

dag (Viswanathan et al., 2014). I två av studierna definierades inte själva ökningen, 

men resultatet i ena visade att det hade gått långsammare för dessa grupper att komma 

upp i full matmängd än de “snabba” grupperna (Härtel et al., 2008; McCallie et al., 

2011). I den andra som inte specificerat ökningen, visades att på samma tid som den 

“snabba” gruppen hade uppnått 300 ml/kg/dag, uppnådde den “långsamma” gruppen 

200 ml/kg/dag (Thomas, Cherian, Santhanam & Jana, 2012). 

 

Tidig enteral nutrition och utveckling av NEC 
Från sju studier där barnen blev tidigt insatta på enteral nutrition, utvecklade 77 av 856 

barn NEC (8,9 %) (tabell 4). Definitionen av tidigt startad enteral nutrition var i många 

av studierna liknande, i två studier startades tillmatningen inom de första 24 

levnadstimmarna (Arnon et al., 2012; Hamilton, Massey, Ross & Taylor, 2013), medan 

det i två studier väntades med start till dag två och i en inom 48 timmar (Donovan, 

Puppala, Angst & Coyle, 2006; Mosqueda, Sapiegiene, Glynn, Wilson-Costello & 

Weiss, 2008; Leaf et al., 2012). I en studie startades enteral tillmatning inom 72 timmar 

(Konnikova et al., 2015) och i en annan studie fanns ett större spann på 

tillmatningsdebut mellan dag ett och 23, med ett medelvärde på 4,4 dagar (Celik, 

Aygun & Çetinoglu, 2009). 

 

Tabell 4. Nutritionsstart mot förekomst av nekrotiserande enterokolit (NEC) 

Författare Tidig Sen 

 Start NEC(%)* Start NEC(%)* 

Arnon et al.  <24h 0 >24h 0 

Celik et al. Dag 4** 8 (6,2) Dag 9 12 (7,2) 

Donovan et al. 27,1h 2 (3,5) ~3,5 d 2 (8,7) 

Hamilton et al. 8-14h 23 (7,1) 17-52h 18 (6,5) 

Konnikova et al. ≤ 72h 5 (6,3) ≥ 72h 5 (10,0) 

Leaf et al. 48h 36 (17,9) Dag 6 30 (14,9) 

Mosqueda et al. 48h 3 (9,0) Dag 8 4 (14,0) 

*Antal barn som utvecklade NEC i resp. studie. **Annat tidsbegrepp om ”tidig” 

 



15 
 

Sen enteral nutrition och utveckling av NEC 
Av de sju artiklar med studier som undersökte en sen insättning av enteral nutrition 

till barnen, visade resultaten på en utveckling av NEC hos 71 av 777 barn (9,1 %) (tabell 

4). Sen start av enteral nutrition har definierats något olika i de vetenskapliga 

artiklarna, och kunde även variera inom de enskilda studierna. I två studier startades 

tillmatningen under eller efter tredje levnadsdygnet (Donovan, Puppala, Angst & 

Coyle, 2006; Hamilton, Massey, Ross & Taylor, 2013; Konnikova et al., 2015). I en av 

studierna visades ett spann av påbörjad enteral nutrition från dag ett till dag 47, med 

ett medelvärde på 9 dagar (Celik, Aygun & Çetinoglu, 2009). I två andra studier 

visades en start av tillmatning på levnadsdag sex och åtta (Mosqueda, Sapiegiene, 

Glynn, Wilson-Costello & Weiss, 2008; Leaf et al., 2012), och i en studie startades 

tillmatning efter första levnadsdygnet (Arnon et al., 2012). 

 
Tabell 2. Förekomst av nekrotiserande enterokolit (NEC) i samtliga studier 

Författare Snabb Långsam Tidig Sen 

 Antal* NEC(%) Antal* NEC(%) Antal* NEC(%) Antal* NEC(%) 

Arnon et al.      30 0 30 0 

Belling-Dier et al. 147 2 (1,4) 154 1 (0,6)     

Celik et al.     130 8 (6,2) 167 12 (7,2) 

Donovan et al.     57 2 (3,5) 23 2 (8,7) 

Hamilton et al.     326 23 (7,1) 277 18 (6,5) 

Henderson et al.         

Härtel et al. 717 4 (0,5) 713 4 (0,7)     

Jain et al. 40 3 (7,5) 43 4 (9,3)     

Karagol et al. 43 4 (9,0) 42 5 (11,0)     

Kimak et al.         

Konnikova et al.     79 5 (6,3) 51 5 (10,0) 

Krishnamurthy et al. 46 2 (4,0) 44 1 (2,0)     

Leaf et al.     201 36 (17,9) 201 30 (14,9) 

Li et al. 82 11 (13,4) 74 2 (2,7)     

Maas et al. 92 3 (3,3) 148 4 (2,7)     

McCallie et al. 64 2 (3,0) 83 15 (18,0)     

Mosqueda et al.     33 3 (9,0) 28 4 (14,0) 

Thomas et al. 30 1(3,3) 31 1(3,2)     

Viswanathan et al. 294 33(11,2) 125 7(5,6)     

Zubani et al. 47 0 38 0     

Totalt 1602 65(4,1) 1495 44(2,9) 856 77(8,9) 777 71(9,1) 

*Antal deltagare i enskilda studier samt förekomsten av NEC. Uppdelat i de fyra framtagna områdena. 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Ungefär hälften av studierna (n=10) är experimentella studier varav sju randomiserade, 

dessa har ett starkt bevisvärde enligt Polit och Beck (2016). Övriga studier är 

observationsstudier (n=8). Randomiserade kontrollstudier anses vara av högt värde vid 

evidensbaserad vård, dessa används framförallt inom omvårdnad på grund av strävan 

efter starkare evidens för grundläggande omvårdnad (Coates, 2004). Att de valda 

vetenskapliga artiklarna enbart är av kvantitativ metod var inget medvetet val vid 

datainsamlingen, men de studier som återfanns inom valt område var av kvantitativ 

design.  

 

Trots att de artiklar som inkluderades i litteraturöversikten hade utfört sina studier i 

olika delar av världen så fanns gemensamma nämnare; enteral nutrition och NEC hos 

underburna, underviktiga barn, där av ansågs att de var likartade och att resultaten 

kunde tolkas på ett rättvist sätt. Ingen fokus lades på i vilken specifik gestationsålder 

barnen i studierna var, förutom att de skulle vara underburna (< v.37+0). Forskningen 

och tekniken går fort framåt och därför ansågs att endast nyare artiklar (högst ca tio år) 

borde inkluderas i litteraturöversikten.  

 

Nyckelord i relevanta artiklar användes också som sökord vid manuella sökningar. De 

första sökningarna genererade flest träffar och sedan återkom samma artiklar flera 

gånger i de efterföljande sökningarna, vilket tolkades som att området ringats in. 

Sökningarna som gjordes med sökordet “Nurs*” för att hitta artiklar med 

omvårdnadsperspektiv medförde inga ytterligare artiklar, detsamma gällde med 

“Intervention”. I sökningarna gjordes vissa avgränsningar initialt, bland annat valdes 

“Full text” och “Randomized controlled trials”. Dessa sökningar gjordes sedan om 

utan avgränsningen, men resultatet blev inte annorlunda. Under processen gjordes 

tidigare sökningar om, för att se om något nytt blivit publicerat sedan de första 

sökningarna gjordes. 
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Författarna har granskat artiklarnas statistiska signifikans under analysprocessen. 

Samtliga studier har angett att ett p-värde på < 0.05 anses vara statistiskt signifikant 

resultat. Många studier har dock fått ett högre p-värde på resultatet kopplat till NEC 

och detta förklaras med att ett större antal deltagare skulle vara önskvärt för att få ett 

mer trovärdigt resultat, och att slutsatserna inte kunde dras till alla underburna barn.  

 

En styrka med denna litteraturöversikt är att sökningar utfördes i flera olika databaser 

anpassade till ämnet. Även en sökning i Cochrane gjordes samt genomgång av 

samtliga av de granskade artiklarnas referenslistor för att se om ännu fler relevanta 

artiklar kunde inkluderas med hjälp av manuell sökning. 

 

En svaghet kan vara att en del av studierna hade ett mindre antal deltagare, en större 

grupp deltagare hade varit att föredra, vilket även författarna i studierna själva 

påpekar. Att det inte finns en generell och internationell standard för hur underburna, 

underviktiga barn bör tillmatas kunde ses i de granskade studierna, där den enterala 

strategin kunde se olika ut på olika sjukhus även i samma land. Definitionen av snabb, 

långsam, tidig och sen enteral tillmatning kunde definieras på olika sätt vid olika 

institutioner. Alla artiklar utom en kunde dock sägas ha snarlika definitioner.  

 

Alla studier utom en hade blivit granskad av etiska kommittéer. Den studie som inte 

hade blivit etiskt granskad undersöktes än mer ingående och den bedömdes ha fört ett 

etiskt resonemang.  

 

Nya studier är under genomförande, så sent som i januari 2017 publicerades en 

projektplan för en studie inom just detta område som kommer att behandla hur snabbt 

eller långsamt underburna barn bör tillmatas. Denna studie kommer dock inte vara 

färdigställd förrän tidigast 2019 (Abbott et al., 2017). 

 

Resultatdiskussion  
Resultatet visar att det är en minimal skillnad i förekomsten av NEC vid tillmatning 

snabbt eller långsamt. Lägst förekomst av NEC fanns hos barnen som tillmatades 

långsamt. Inga generella slutsatser kan dock dras i frågan om det är bättre att börja 
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med enteral nutrition långsamt eller snabbt, tidigt eller sent på grund av de snarlika 

resultaten (figur 1). Dock förefaller det sig inte vara fördelaktigt att påbörja enteral 

tillmatning för sent, eftersom de barnen som tillmatades sent hade högst förekomst av 

NEC.  

 

Detta motstridiga resultat kan styrkas och motsägas i flertalet studier. Att tiden när 

tillmatning påbörjas inte påverkar risken för NEC visade Kempley et al. (2013) i sin 

studie. Även Bingham (2012) visade i sitt resultat att tidig regelbunden tillmatning inte 

ökade risken för NEC. Detta motsäger sig dock Pietz, Achanti, Lilien, Stepka och 

Mehta (2006) i sin studie, där de analyserar data från 20 år tillbaka. De hävdar istället 

att en senarelagd, långsam och konstant enteral matning är bättre för barn med mycket 

låg födelsevikt och utvecklingen av NEC.  

 

Det enda som forskare verkar eniga om är att bröstmjölk är att föredra framför 

formula. Men även detta bör kombineras med när och hur nutritionen ska påbörjas och 

fortskrida (Corpeleijn et al., 2012; Henry et al., 2012; Eidelman et al., 2012). Trots att 

moderns egen bröstmjölk är det bästa för barnet finns alternativet att ge barnet 

donerad bröstmjölk. Trots pastörisering är denna mjölk bättre än formula. Detta visar 

McGuire och Anthony (2002) i sin studie, betydligt färre spädbarn som fick bröstmjölk 

än de som fick bröstmjölksersättning utvecklade NEC. Bröstmjölk är trots allt den 

naturliga födan för barnet, och inom Maslows (1987) hierarki är födan naturligt ett av 

de starkaste behoven en människa har, starkare är säkerhet och starkare än kärlek. 

Födan är extra viktigt för det sköra underburna barnet eftersom organen är omogna 

och därför inte fungerar som hos fullgångna barn. Målet med nutritionen hos de 

underburna barnen är att de ska nå samma vikt som de hade haft i livmodern om det 

legat kvar tiden ut, därför är det extra viktigt att tillsätta fett och protein till barnets 

föda (Martin et al., 2009). 

 

Att inte ha några exakta direktiv mer än att bröstmjölk är att föredra, kan skapa 

dilemman i jobbet för barnsjuksköterskan på neonatalavdelningen. Den enterala 

nutritionen bör inte skilja sig åt för mycket beroende på vart barnet föds och vårdas, 

utan standardiserade protokoll med riktlinjer bör finnas på samtliga avdelningar som 
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vårdar dessa barn. Dock är det viktigt att komma ihåg att alla barn inte är exakt 

likadana, utan vården ska kunna anpassas efter det enskilda barnets behov. Det kan 

därför vara en fördel att jobba enligt NIDCAP där omvårdnaden planeras helt utifrån 

den lilla individen och vad just denne behöver för en säker utveckling. Med NIDCAP 

ska alltså barnsjuksköterskan kunna bedöma hur barnet mår innan måltiden, under 

tiden och efteråt, och på detta vis kunna avgöra om matmängd och hastighet var 

lämpligt för barnet (Westrup, 2007).  

 

Flera av studierna i denna litteraturöversikt påtalar i sina diskussioner att det finns 

flera fördelar med att påbörja enteral matning tidigt och öka i en snabbare takt, vilket 

kan styrkas i studien utförd av Terrin et al. (2008) vars resultat visade att barnen 

uppnår full matmängd snabbare och att tiden med en infart för parenteral tillförsel 

kunde kortas.  

 

Tidsramarna på en del av de experimentella studierna var korta, ibland så kort som tio 

dagar, vilket kan ha påverkat studiens resultat. Eftersom NEC kan uppkomma vid 

olika åldrar (dagar, veckor, månader) bör en studie som undersöker NEC inte avslutas 

förrän barnet tidigast skrivs ut från sjukhuset för att få ett rättvist resultat. Ett förslag 

på hur tecken på NEC tidigt kan upptäckas är att personalen på neonatalavdelningen 

har med bukstatus med mätning och auskultation av buken i barnets 

omvårdnadsplanering. Barnsjuksköterskan observerar dagligen barnets parametrar, 

såsom andning och saturation, och bör således enkelt kunna observera barnet före och 

efter tillmatning.  

 

Extremt underburna barn är redan i riskzonen för NEC, och de är inkluderade i 

studien. Om fullgångna barn med NEC inkluderats hade resultatet förmodligen blivit 

annorlunda, så även om jämförelsen varit om barnen tillmatats med formula eller 

bröstmjölk. Likt Maslow (1943) och Johnsons (1990) teorier belyser litteraturöversikten 

nutritionens viktiga funktion för underburna och underviktiga barn, inte bara för 

tillväxten och hjärnans utveckling utan också för vidare sjuklighet eller dödsfall. För att 

kunna tillämpa och erbjuda vård som det underburna nyfödda barnet behöver och 

faktiskt också har rätt till, krävs kompetent personal som med fördel bör vara 
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vidareutbildad med spetskompetens för neonatalvård (Karlsson, Mörelius, Radeskog, 

Runeson & Rydberg, 2008). Hos de underburna barnen är det extra viktigt att se en 

helhet på intag och elimination, barnets förmåga att “sköta magen” och ha ett 

fungerande avföringsmönster kan ha betydelse för hur bra eller dåligt det fungerar 

med födointaget samt den eventuella utvecklingen av nekrotiserande enterokolit 

(Johnson, 1990). 

 

För att återkoppla till omvårdnaden av barnet, där studier av Kangaroo Mother Care 

(KMC) visat sig ha positiv effekt på mag- tarmkanalens utveckling och därmed också 

verka förebyggande mot NEC, så är det också en stärkande metod för barnets 

trygghetsbehov (Boundy et al., 2016). Detta är en sådan sak som studierna i denna 

litteraturöversikt inte tar upp. Det finns flertalet faktorer i vården av underburna barn 

som möjligtvis kan påverka den eventuella utvecklingen av NEC, faktorer som i 

enlighet med Maslow (1987) och Johnson (1990) har betydelse för barnets 

välbefinnande. Förutom det som tidigare nämnts; avföringsmönster eller svårigheter 

relaterat till detta så kan miljön runt barnet manipuleras för att bli optimal. Att sänka 

ljuset, dämpa ljudet samt stötta barnet i dess kroppspositioner är alla olika 

omvårdnadsåtgärder som kan manipuleras och göra det fördelaktigt för det 

underburna barnet att gå upp i vikt samt att utvecklas neurologiskt (Lubbe, van Der 

Walt & Klopper, 2012). Det gäller också att fråga sig om barnet har tillräckligt med 

psykologiskt och socialt stöd från familj och personal. Sjuksköterskans ansvar enligt 

Johnson är att vara en extern styrka som verkar för att bevara integrationen av 

patientens beteenden på en optimal nivå under de förhållanden där beteendet utgör ett 

hot mot fysisk eller social hälsa (Johnson, 1990). 

 

Slutsats 
Nekrotiserande enterokolit är en förödande sjukdom med hög dödlighet och 

sjuklighet. Eftersom den enterala nutritionen tros spela en betydande roll bör 

ytterligare omfattande randomiserade kontrollerade studier utföras. Det kan också 

tyckas lämpligt att ta fram en internationell eller åtminstone nationell standard för hur 

och när underburna och underviktiga barn bör tillmatas för att undvika 

komplikationer såsom nekrotiserande enterokolit, och för att uppnå adekvat tillväxt för 
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dessa barn. En standard för tillmatning av underburna och underviktiga barn skulle 

underlätta arbetet för barnsjuksköterskan på neonatalavdelningen. Så i strävan efter att 

skydda de nyfödda från otrygghet och sjuklighet så bidrar vår studie med en inblick i 

en liten bit av vad som krävs, nämligen noggrann planering av barnets omvårdnad och 

nutrition.  

 

Nästa intressanta steg inom omvårdnadsforskningen är att undersöka kombinationen 

av matens påverkan och miljöns inverkan på barnet. Exempelvis jämföra avdelningar 

som arbetar enligt NIDCAP med avdelningar som inte arbetar med NIDCAP. Om 

samtliga inneliggande underburna eller sjuka barn tas om hand enligt NIDCAP för att 

optimera alla faktorer runt barnet som kan manipuleras och förbättras, bör således 

även riskerna för olika komplikationer kunna minskas. Att utbilda personal kostar 

pengar, men det gör även vården av NEC, så i ett långsiktigt perspektiv bör det vara 

positivt på både på individ- och samhällsnivå!  
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Bilaga 1. Sökschema litteratursökning 
Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 

Begränsningar Typ av 

sökning (t.ex. 

fritext, abstract, 

nyckelord, 

MESH-term) 

Antal 

träffar 

Motiv till exklusion av artikel Utvalda 

artiklar 

170122 PubMed (((Enteral nutrition AND 

necrotizing 

enterocolitis)) AND 

infant, low birth 

weight[MeSH Terms]) 

AND infant, very low 

birth weight[MeSH 

Terms] 

English 

10 years 

Humans 

RCT 

All fields 

MeSH 

23 18 st exkluderades i första 

sållningen då artiklarna inte 

svarade mot studiens syfte 

utifrån exklusionskriterierna. 

2 st exkluderades i djupare 

granskning då artiklarna 

beskrev hur snabbt barnen når 

födelsevikt och hur lång 

vårdtiden tar. 

3 

(1 dubblett). 

170202 Web of 

Science 

(necrotizing 

enterocolitis) AND 

(premature) AND 

(enteral nutrition) AND 

(low birth weight) AND 

(enteral feeding) 

English 

Pediatrics or Medicine 

General Internal  or 

Nutrition Dietetics 

Articles 

2006-2017 

Topic 35 19 st exkluderades i första 

sållningen då artiklarna inte 

svarade mot studiens syfte. 

 12 st exkluderades i djupare 

granskning då artiklarna 

beskrev annat än NEC som 

primärfokus, andra specifika 

samtidiga åkommor och hur 

fort barnet kom upp i FV. 

4 

(1 dubblett) 



 
 

170310 Web of 

Science 

(necrotizing 

enterocolitis) AND 

(preterm) AND 

(nutrition)  

English 

Articles 

2006-2017 

Topic 301 271 st exkluderades i första 

sållningen då artiklarna inte 

svarade mot studiens syfte 

utifrån exklusionskriterier. 

19 st exkluderades i djupare 

granskning då artiklarna inte 

beskrev NEC, var av 

paper/review typ och beskrev 

andra åkommor. 

11 

(6 dubbletter) 

 

170123 Cinahl Infant, low birthweight 

AND enteral nutrition 

OR enteral feeding AND 

enterocolitis, necrotizing 

  89 66 st exkluderades i första 

sållningen då artiklarna inte 

svarade mot studiens syfte 

utifrån exklusionskriterierna. 

18 st exkluderades i djupare 

granskning. 

5 

(1 dubblett) 

170202 Cinahl Manuell sökning A 

randomized controlled 

trial of high vs slow 

volume initiation and 

rapid vs slow 

advancement of milk 

feeds in infants with 

birthweight 1000 g in a 

resource-limited setting. 

  487 Jag hittade inte den jag sökte 

på, men 4 artiklar plockas ut för 

vidare kontroll, av dem beställs 

1 st och 1 st sparas för 

granskning 

1 

170310 Google 

Scholar 

Manuell sökning, 

snowballing 

   4 exkluderades. 5 

 



 
 

Bilaga 2. Översiktstabell för vetenskapliga artiklar 
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval (bortfall) Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

(1) 

Arnon, S., 

Sulam, D., 

Konikoff, F., 

Regev H, R., 

Litmanovitz, 

I. & Naftali, 

T.  

Israel 

2012 

Very early 

feeding in 

stable small 

for gestational 

age preterm 

infants: a 

randomized 

clinical trial. 

Syftet var att 

undersöka 

effekten av att 

införa tidig 

tillmatning för 

att snabbt 

uppnå full 

matmängd hos 

stabila spädbar 

som är små för 

gestation-

såldern (SGA). 

60 st SGA spädbarn 

ingick i studien, 30 

st i varje grupp. 

Bortfall: av 313 barn 

mötte 71 

inklusionskriterierna 

och av dessa föll 11 

st bort olika 

anledningar. 

En Randomized Control Trial (RCT). Ena gruppen 

påbörjade tillmatning inom 24 timmar efter födelsen, och 

andra gruppen fick sen tillmatning (efter 24 timmar). 

Andrahands resultat som tittades på var förekomsten av 

NEC och sepsis. 

Data jämfördes med Friedmans analys och variationstest. 

Även Wilcoxon “matched-pairs” test användes. 

Godkänd av Institutional Ethics Committee (IEC) samt 

godkännande från medverkandes målsman givits.  

Ingen incidens 

av NEC i 

någon av 

grupperna. 

Dock färre i 

studiegruppen 

som utvecklade 

sepsis.  

Hög 

(2) Belling-

Dierks, F., 

Glaser, K., 

Wirbelauer, 

J., Rücker, 

V. 

&Frieauff, 

E. 

Tyskland 

2016 

Beställdes 

Does rapid 

enteral feeding 

increase 

intestinal 

morbidity in 

very low birth 

weight 

infants? A 

retrospective 

analysis. 

 

Syftet var att 

undersöka 

incidencen av 

NEC och tarm-

perforation hos 

VLBW barn 

som får 

antingen snabb 

eller långsam 

enteral 

nutrition.  

301 VLBW barn 

inkluderades i 

studien. 

Bortfall: av 342 st, 

41 exkluderas, av de 

301 i studien avlider 

11st. 

En retrospektiv kohortstudie från ett centrum. Barnen 

födda 2008-2010 delades in i gruppen “långsam” nutrition 

(158 st), och barn födda 2011-2013 i gruppen “snabb” 

nutrition enligt nya riktlinjer (147 st). 

Analyserades med IMB´s Statistical Package of Social 

Sciences Statistics software, v. 23. Unpaired t-test, Mann-

Whitney´s U-test och Pearson´s Chi-square/Fisher´s exact 

test användes. 

Godkänd av Ethic Committee of the Medical Faculty of 

Wuerzburg. 

Snabbare 

enteral 

tillmatning är 

säkert hos 

VLBW barn 

och kan 

förkorta 

vårdtiden, 

snabb 

tillmatning 

ökar inte risken 

för NEC och 

tarmperforation 

Hög 



 
 

(3) 

Celik, Ç., 

Aygun, C. & 

Çetinoglu, E. 

Turkiet 

2009  

Does early 

enteral feeding 

of very low 

birth weight 

infants 

increase the 

risk of 

necrotizing 

enterocolitis? 

Syftet var att 

undersöka om 

tidig enteral 

tillmatning hos 

underburna 

med väldigt låg 

födelsevikt 

ökar risken för 

nekrotiserande 

enterokolit 

(NEC) eller 

inte. 

297 underburna barn 

inkluderades i 

studien.  

Under första 

perioden (2003-

2004) följdes 67 st. 

Under andra 

perioden (2004-

2006) följdes 130 st. 

Bortfall: av 300 

födda  exkluderades 

3 st pga fullgångna 

SGA. 

En retrospektiv studie.  

Första periodens spädbarn började inte med enteral 

tillmatning förrän de blev extuberade. 

Andra periodens spädbarn började med enteral 

tillmatning så fort som möjligt trots intubering. 

Kategoriska variabler jämfördes med x²-test och Fisher’s 

exact test. 

Godkänd av the Local Ethics Committee. 

20st totalt 

under båda 

perioderna 

utvecklade 

NEC, 12st 

under första 

perioden och 

8st under 

andra. 

Hög 

(4) 

Donovan, 

R., Puppala, 

B., Angst, 

D. & Coyle, 

B. 

U.S.A 

2006 

Outcomes of 

early nutrition 

support in 

extremely 

low-birth-

weight infants. 

Nya riktlinjer 

för enteral 

nutrition hade 

införts på en 

NICU avd. och 

studien 

undersökte 

bland annat 

förekomsten av 

NEC. 

92 st barn med 

ELBW medverkade 

i studien. 

70 st efter införande 

av 

nutritionsprotokoll, 

23 st innan. 

Bortfall: av 93 

journaler innehöll 92 

st tillräckligt med 

information för att 

inkluderas och 

analyseras. 

En retrospektiv observationsstudie. Barn födda 2002-

2003 efter de nya riktlinjerna jämfördes med 23 barn 

födda innan nya riktlinjerna 1999. Båda grupperna 

startade Minimal Enteral Feeding (MEF) fast vid olika 

tidpunkter, vid 27.1 h ålder respektive 80,4 h ålder. 

Analyserades med Fisher´s exact test och two-tailed 

Student´s t-test. 

Godkänd av Institutional review board. 

Standard-

iserade 

protokoll för 

tidig enteral 

tillmatning för 

ELBW inom 

24 h ålder kan 

ha positiva 

konsekvenser. 

2 barn ur varje 

grupp 

utvecklade 

NEC. 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(5) 

Hamilton, 

E., Massey, 

C., Ross, J. 

& Taylor, S. 

USA 

2013 

Early enteral 

feeding in 

very low birth 

weight infants. 

Syftet var att 

jämföra 

effektiviteten 

av ett 

utbildnings-

baserat 

kvalitets-

förbättrande 

projekt och 

relationen till 

tid till full 

matmängd och 

incidensen av 

NEC och/eller 

mortalitet och 

antalet dagar 

med PN hos 

spädbarn med 

väldigt låg 

födelsevikt.  

603 spädbarn med 

mycket låg 

födelsevikt 

inkluderades 

Medverkande barn 

var födda under två 

perioder. 

Bortfall: Bara barn 

födda under 

studietiden som 

matchade 

inklusionskriterierna 

valdes ut.  

 

En retrospektiv studie. Båda perioderna påbörjades 

enteral matning 6-24 timmar postnatalt.  

Analysen gjordes med t-test eller Wilcoxon Rank Sum. 

Även Chi-square, Fisher’s exact, linjär regression och 

logisk regression användes.  

Godkänd av Institutional Review Board (IRB)/ 

Independent Ethics Committee (IEC). 

Incidensen för 

NEC var 

ungefär lika i 

båda 

perioderna 

(6,5% resp. 

7,1%).  

Hög 

(6) 

Härtel, C., 

Haase, B., 

Browning-

Carmo, K., 

Gebauer, C., 

Kattner, E., 

Kribs, A., 

Segerer, H., 

Teig, N., 

von der 

Wense, A., 

Does the 

Enteral 

Feeding 

Advancement 

Affect Short-

term 

Outcomes in 

Very Low 

Birth Weight 

Infants? 

Syftet var att 

jämföra de 

kortsiktiga 

resultaten hos 

VLBW 

spädbarn av 

deras enterala 

matnings 

framfart. 

1430 st spädbarn 

med väldigt låg 

födelsevikt från 13 

olika 

neonatalavdelningar 

inkluderades i 

studien. 

 

 

 

En Controlled Clinical Trial (CCT). 713 st var med i en 

grupp med långsam enteral tillmatning, och 717 st var 

med i en grupp med snabb enteral tillmatning. 

Analyserad med SPSS 13.0 och Fisher’s exact test. 

Godkänd av Research in Human Subjects Committee of 

the University of Lübeck. 

4 st i varje 

grupp 

utvecklade 

NEC.  

Medel 



 
 

Wieg, C., 

Herting, E. 

& Göpel, 

W. 

Tyskland 

2008 

Manuell 

sökning. 

Bortfall: av 1909 

VLBW 479 st 

exkluderades pga 

otillräcklig 

dokumentation. 

(7) 

Jain, S., 

Mukhopadh

yay, K., 

Jain, V. & 

Kumar, P. 

Indien 

2015 

Manuell 

sökning. 

Slow versus 

rapid enteral 

feed in 

preterm 

neonates with 

antenatal 

absent end 

diastolic flow. 

Syftet var att se 

incidensen av 

matnings-

intolerans och 

NEC hos 

underburna 

spädbarn med 

AEDF när 

enteral matning 

startas vid 6-72 

timmar och 

ökas antingen 

snabbt eller 

långsamt. 

83 st spädbarn 

medverkade i 

studien.  

Bortfall av 159 

födda sorterades 76 

bort vid deras 

exklusionskriterier. 

En Randomized Control Trial (RCT). Barnen delades in i 

grupper om <1250 g (30st) och >1250g (53st) i 

födelsevikt, och sedan ytterligare snabb och långsam 

grupp.  

Analys var gjord enligt intention to treat, chi-squared test, 

student’s t test, Kaplan-Meier användes. Statistisk analys 

gjordes i SPSS software 19. 

Godkänd av Institutional Ethics Committee. 

I gruppen 

>1250g slow 

fick 3 st NEC, i 

>1250g rapid 

fick 1 st NEC. 

I gruppen 

<1250g slow 

fick 1 st NEC 

och i <1250g 

rapid 2 st NEC.  

Hög 

(8) 

Karagol S, 

B., 

Zenciroglu, 

A., Okumus, 

N. &  

Randomized 

Controlled 

Trial of Slow 

vs Rapid 

Enteral 

Feeding 

Advancements 

Syftet var att 

utvärdera 

effekten av 

långsamma vs 

snabba 

hastigheter av 

enterala 

 92 st medverkade i 

studien. Födelsevikt 

750-1250g, 

gestationsvecka <32.  

 

 

En Randomized Control Trial (RCT). Ena gruppen 

tillmatades med 20ml/kg/dags ökning, och den andra 

gruppen ökades med 30ml/kg/dag.  

Analyserades med SPSS v.16. Beskrivande analys och 

X²-test användes. Kategorisk data analyserades med 

Pearson X²-test.  

 Incidensen för 

NEC var 

liknande i båda 

grupperna, 

något lägre i 

grupp två.  

 Hög 



 
 

Polin A., R. 

Turkiet 

2012 

on the Clinical 

Outcomes of 

Preterm 

Infants With 

Birth Weight 

750-1250g. 

matningsvolym

er, på de 

kliniska 

resultaten hos 

för tidigt födda 

barn med 

födelsevikt 

750-1250g. 

Bortfall: av 124 

samtyckte 92 st, av 

de 92 avled 7 st.  

Studien är godkänd av Health Research Ethics Committee 

och målsmans godkännande innan studiestart. 

 

(9) 

Konnikova, 

Y., Munir, 

M.Z., 

Makda, M., 

D’Onofrio, 

D., 

Freedman, 

D.S. & 

Martin, R.C. 

USA 

2015 

Manuell 

sökning. 

Late Enteral 

Feedings Are 

Associated 

with Intestinal 

Inflammation 

and Adverse 

Neonatal 

Outcomes. 

Syftet var att 

utvärdera 

effekten av 

timingen för 

första enterala 

matningen på 

intestinal 

inflammation 

och risk för 

sjukdom. 

130 spädbarn <33 

veckor medverkade i 

studien. 

Bortfall: av 301 

potentiella 

kandidater passade 

130 st in på 

inklutionskriterierna. 

En retrospektiv kohortstudie. Barnen kategoriserades till 

tidig eller sen enteral tillmatning. “Tidig”-gruppen fick 

tillmatningen på eller innan tredje levnadsdagen, och 

“sen”-gruppen fick tillmatningen efter tredje 

levnadsdagen. 

Godkänd av The Beth Israel Deaconess Medical Center’s 

Insitutional Review Board. Godkännande från 

medverkandes målsman har givits. 

6,3% 

utvecklade 

NEC i “tidig”-

gruppen, och 

10% i “sen”-

gruppen. 

Hög 

(10) 

Krishnamurt

hy, S., 

Gupta, P., 

Debnath, S. 

Slow versus 

rapid enteral 

feeding 

advancement 

in preterm 

newborn 

infants 1000-

Syftet var att 

utvärdera 

huruvida 

prematurt 

födda som 

väger 1000-

1499g vid 

Av 143 inneliggande 

prematurer gav 100 

barn sitt samtycke 

och randomizerades 

in i två grupper, 50 

st i varje. 

En Randomized Control Trial (RCT). Inkluderade barn 

födda tidigare än graviditetsvecka 34 samt med 

födelsevikt 1000-1499g.  

50 st valdes via datorprogram slumpmässigt till grupp 1: 

med långsam ökning av matvolym, och 50 st till grupp 2: 

med snabb ökning av matvolymen. 

1 av 50 i 

“långsam”  

utvecklade 

NEC och 2 av 

50 i “snabb” 

gruppen. 

 Hög 



 
 

 

& Gomber, 

S. 

Indien 

2009 

1499g: a 

randomized 

controlled 

trial. 

födelsen som 

mottar snabb 

enteral 

matvolymer av 

30ml/kg/dag 

tidigare uppnår 

fullständig 

enteral 

matmängd 

(180ml/kg/dag) 

än de som fick 

långsam 

enteral 

matvolym på 

20ml/kg/dag 

utan att öka 

förekomsten av 

matningsintole

rans eller 

nekrotiserande 

enterocolit. 

Bortfall: Av de 143 

barnen exkluderades 

41 barn pga 

medfödda 

missbildningar = 

102 barn. Av dessa 

gav 100 sitt 

samtycke. Av dessa 

avled 10 barn. 

Mann-Whitney U-test, t-test och Pearson Chi-square test 

användes vid analysen. 

Godkänd av Institutional Ethics Committee. 

Godkännande från medverkandes målsman har givits. 

(11) 

Leaf, A., 

Dorling, J., 

Kempley, 

S., 

McCormick, 

K., Mannix, 

P., Linsell, 

L., 

Juszczak, E. 

Early or 

Delayed 

Enteral 

Feeding for 

Preterm 

Growth-

Restricted 

Infants: A 

Randomized 

Trial. 

Syftet var att 

utvärdera vad 

tidig eller sen 

enteral 

nutrition har 

för effekt hos 

underburna 

SGA spädbarn.  

404 st spädbarn från 

54 olika sjukhus 

medverkade i 

studien. 

 

 

 

 

En Randomized Control Trial (RCT). Barnen delades in i 

två grupper; tidig nutrition (24-48h, efter födelsen, 201st) 

och sen nutrition (120-144h efter födelsen, 201st) 

Analys gjord med Strata v.10. Cox regression och 

Kaplan-Meier kurvor användes. 

Godkännande från medverkandes målsman har givits. 

36 st i tidiga 

gruppen 

utvecklade 

NEC och 30 st 

i sena gruppen. 

Hög 



 
 

& 

Brockle-

hurst, P. 

England 

2012 

Manuell 

sökning. 

Bortfall: av 404 

randomizerade 

inkluderade barn föll 

2 barn bort pga en 

rekryterades av 

misstag och den 

andra drog tillbaka 

sin medverkan. 

(12) 

Li, Z., 

Valentine, 

J.C., Wang, 

D., Wang, 

L. & Dong, 

M. 

USA & 

Kina 

2016 

Manuell 

sökning 

Comparison of 

enteral feeding 

of preterm 

infants 

between two 

hospitals in 

China and 

United States. 

Syftet var att 

jämföra 

detaljer hos 

underburna 

barns enterala 

matning mellan 

två sjukhus i 

Kina och i 

USA, och att 

analysera 

orsakerna och 

olikheterna. 

156 st barn <32 

veckor medverkade i 

studien. 

Bortfall, inget. 

En retrospektiv kohortstudie. I Kina användes 

långsammare ökning av maten än i USA. 

Analys gjordes med programmet SPSS 13.0. 

Independent-Samples t-test, nonparametric test och X²-

test användes. 

Godkänd av Institutional Review Board of Cincinnati 

Children’s Hospital Medical Center, University of 

Cincinnati, OH och Ethics Committee of Peking Union 

Medical Collage Hospital in China. 

Från sjukhuset 

i Kina 

utvecklade 2st 

NEC och i 

USA 11st. 

Medel 

(13) 

Maas, C., 

Mitt, S., 

Full, A., 

Arand, J., 

Bernhard, 

A Historic 

Cohort Study 

on 

Accelerated 

Advancement 

of Enteral 

Feeding 

Syftet var att 

utvärdera 

effekten av 

ökad enteral 

matning tills 

uppnådd full 

enteral 

 Totalt 224 spädbarn 

ingick i studien. 

136 st födda 

2006/2007, 88 st 

födda 2010, GA 

<32, med 

En retrospektiv kohortstudie. Barnen födda ‘06/07 fick 

mindre mängd mat och ökades långsammare än barnen 

födda ‘10 

Data jämfördes med Wilcoxon/Kruskal-Wallis test. 

Analysen gjordes med JMP 9.0.1 

Godkänd av The Institutional Review Board. 

 Full enteral 

matmängd var 

uppnådd 

snabbare i 

2010-gruppen. 

Incidensen av 

NEC var 

 Hög 



 
 

W., Poets C. 

F. & 

Franz A. R. 

Tyskland 

2012 

Volumes in 

Very 

Premature 

Infants. 

 

matmängd och 

incidensen av 

NEC och 

tarmperforatio

n (FIP) hos 

mycket 

underburna 

barn. 

födelsevikt <1500g 

Bortfall: av 148 st 

födda -06/07 6 avled, 

bortfall födda-10, av 

92 st avlider 4. 

Godkännande från medverkandes målsman har givits. liknande i båda 

grupperna. 

(14) 

McCallie, 

KR., Lee, 

HC., Mayer, 

O., Cohen, 

RS., Hintz, 

SR. & 

Rhine, WD. 

USA 

2011 

Improved 

outcomes with 

a standardized 

feeding 

protocol for 

very low birth 

weight infants. 

Syftet var att 

utvärdera 

effekterna av 

ett 

standardiserat 

matningsproto

koll för barn 

med mycket 

låg födelsevikt 

(VLBW), på 

närings, 

kliniska och 

tillväxtresultat. 

147st spädbarn med 

mycket låg 

födelsevikt ingick i 

studien. 

Födelsevikt <1500g. 

Bortfall av 189 st 

exkluderas 8, 

transporteras till 

annat sjukhus 16, 

annat 3, avlidna 15 

st. 

En retrospektiv jämförelseanalys. Barnen var uppdelade i 

två grupper; “före” protokollinförande (83st) och “efter” 

(64st).  

Analyserades med SAS Enterprise Guide 4.1. Fisher´s 

exact test, X²-test, Student´s t-test och F-test användes. 

Godkänd av Institutional Review Board och Stanford 

University Panel on Medical Human Subjects.  

15 st i “före” 

gruppen 

utvecklade 

NEC, och 2 st i 

“efter” 

gruppen. 

Medel 

(15) 

Mosqueda, 

M., 

Sapiegien, 

L., Glynn, 

L., Wilson-

Costello, D. 

& Weiss, M.  

The early use 

of minimal 

enteral 

nutrition in 

extremely low 

birth weight 

infants.  

Samla 

information för 

att se hur 

effektivt 

minimal 

enteral 

nutrition är för 

ELBW  

61 barn medverkade 

i studien.  

Bortfall: 157 

tillgängliga barn, 84 

randomiserades i två 

grupper. 4 

exkluderades, 18 

avled, 1 ångrade sin 

medverkan. 

En Randomized Control Trial (RCT). Barnen delades in i 

två grupper; MEN (Minimal Enteral Nutrition, 33 st) och 

NPO (None Per Orem, 28 st). MEN gruppen fick tidig 

tillmatning från dag 2. NPO gruppen hölls på enbart 

parenteral nutrition fram till dag 7. 

Mann-Whitney test, Student´s t-test och X²-test användes 

i analysen.  

Godkänd av Loyola University Medical Center 

Institutional Review Board. Godkännande från 

3st i MEN 

gruppen 

utvecklade 

NEC och 4st i 

NPO gruppen 

utvecklade 

NEC. Slutsats: 

tidig MEN hos 

ELBW 

förbättrade inte 

Medel 



 
 

USA 

2008 

medverkandes målsman har givits. födo-

toleransen.  

(16) 

Sallakh-

Niknezhad, 

A, Bashar-

Hashemi, F, 

Satarzadeh, 

N, 

Ghojazadeh, 

M & 

Sahnazarli, 

G. 

Iran 

2010 

Early versus 

late trophic 

feeding in 

very low birth 

weight 

preterm 

infants 

Studien var att 

jämföra tidig 

(<48h) med 

sen (>72h) 

enteral matning 

och det 

neonatala 

utfallet 

gällande NEC, 

intolerans, 

sepsis, vikt, 

antal 

inneliggande 

dygn och hur 

länge barnen 

fick parenteral 

nutrition.  

170 st underburna 

barn medverkade i 

studien.  

Bortfall; endast barn 

som matchade 

inklusionskriterierna 

studerades. 

En kohort studie. 125 st barn fick tidig tillmatning, 45 st 

sen under en ettårsperiod 2007-2008. 

Dataanalys med Windows 14, t Student test, X2 och 

Linier regression tests. Statistisk signifikans satt till 0,05. 

Godkänd av Intitutional Review Board of Tabriz 

University of Medical Sciences Research and Ethics 

Committee. Godkännande från medverkandes målsman 

har givits. 

Ett fall av NEC 

uppstod i varje 

grupp. 

Låg 

(17) 

Shah, P., 

Nathan, E., 

Doherty, D 

& Patole, S. 

Australien, 

2015 

Optimising 

enteral 

nutrition on 

growth 

restricted 

extremely 

preterm 

neonates- a 

difficult 

proposition 

Syftet var att 

utvärdera 

nutritionen hos 

extremt 

underburna och 

tillväxthämma

de barn som 

tillmatades 

efter ett 

standardiserat 

protokoll.  

220 barn 

medverkade i 

studien. 

Bortfall; alla barn 

födda under 

studietiden som 

överlevde de första 

72 h inkluderades. 

En retrospektiv analys av prospektivt insamlad data. 

Barnen var indelade i IUGR (extremt underburen, 38st) 

och non-IUGR (182st). I IUGR gruppen påbörjades 

minimal enteral nutrition i medel dag 7, och i non-IUGR 

på dag 5. IUGR gruppen hade snabbare ökning i maten än 

non-IUGR gruppen.  

Analyserades med SPSS 18.0. Chi-square test, Fixher´s 

exact test och Mann-Whitney test användes. 

Godkänd av Institutional Ethics Committee.  

4st i IUGR 

gruppen 

utvecklade 

NEC, och 14st i 

non-IUGR 

gruppen.  

Statistisk 

signifikans 

kunde inte 

säkerställas. 

Låg 



 
 

(18) 

Thomas, N.,  

Cherian, A., 

Santhanam, 

S. & Jana, 

K. A. 

2012 

Indien 

A 

Randomized 

Control Trial 

Comparing 

Two Enteral 

Feeding 

Volumes in 

Very Low 

Birth Weight 

Babies. 

Syftet var att 

testa hypotesen 

om att ökade 

matmängder är 

säkrare och 

leder till bättre 

postnatal 

tillväxt. 

64st spädbarn med 

födelsevikt <1500g 

ingick i studien. 

En Randomized Control Trial (RCT). Barnen delades in i 

två grupper; “high-volume” och en kontrollgrupp, där 

barnen fick ökning med 20ml/kg/d till 300ml/kg/d resp. 

fortsatt till 200ml/kg/d. 

Analys gjord på intention-to-treat basis. SPSS software, 

student’s t-test, Fisher’s exact test och Pearson’s chi-

square test användes. 

Godkännande från medverkandes målsman har givits. 

Lika stor 

förekomst av 

NEC i båda 

grupperna, 1 i 

varje grupp 

drabbades. 

Medel 

(19) 

Viswanatha

n, S., 

McNelis, 

K., Super, 

D., 

Einstadter, 

D., Groh-

Wargo, S. & 

Collin, M. 

USA 

2014 

Standardized 

Slow Enteral 

Feeding 

Protocol and 

the Incidence 

of Necrotizing 

Enterocolitis 

in Extremely 

Low Birth 

Weight 

Infants. 

Syftet var att 

studera 

effekten av 

standardiserad 

långsam 

enteral 

matnings-

protokoll 

(SSEF) hos 

spädbarn med 

extremt låg 

födelsevikt. 

419 st medverkade i 

studien, 294 st i 

kontrollgruppen och 

125st i SSEF-

gruppen. 

Bortfall, i 

kontrollgruppen; 72 

avlider, 3 utvecklar 

NEC innan studien 

hinner börja, 3 st 

annat, 13 st födda 

efter v 31, 5 flyttade 

till annat sjukhus, 1 

medfödd 

missbildning. I 

SSEF-gruppen 

bortfall 17 avled, 3 

äldre än v 31. 

En Controlled Clinical Trial (CCT). I kontrollgruppen fick 

barnen 10ml/kg/d med ökning på 15-20ml/kg/d. I SSEF-

gruppen fick barnen 0,5ml/varje eller varannan timme, 

med ökning på 0,5ml/varje eller varannan dag. 

Analyserades med Propensity Score (PS) analys och 

Statistical software R version R-2.14.1.  

Godkänd av Institutional Review Board of the MHMC. 

 

 

Markant 

reducering av 

NEC i SSEF-

gruppen 

jämfört med 

kontroll-

gruppen. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(20) 

Zubani, A., 

Mersal, A., 

AlSaedi, S.,  

AlAhmadi, 

K., AlDeek, 

A. & bin 

Sadiq, B. 

Saudiarabie

n 

2016 

Comparison of 

Volume and 

Frequency 

Based Feeding 

Protocols in 

Very Low 

Birth Weight 

Infants: A 

Prospective 

Randomized 

Study. 

Syftet var att 

jämföra två 

strategier för 

att främja 

enteral matning 

hos spädbarn 

med mycket 

låg födelsevikt 

(VLBW). 

Av 101 deltagare var 

det 85 st som 

slutförde studien.  

Spädbarn med 

födelsevikt <1500g.  

Bortfall av 101 barn 

exkluderades eller 

återtog sin 

medverkan 16 st. 

En Randomized Control Trial (RCT). Deltagarna blev 

slumpmässigt, via datorprogram, delade till de två 

grupperna “frequency advancement” (FA) och “volume 

advancement” (VA).  

Analyserades med SPSS program v.20. t-test, Chi-

squared och multipel linjär regression användes. 

Godkänd av Institutional Review Board. Godkännande 

från medverkandes målsman har givits. 

Barnen i VA 

gruppen nådde 

full enteral 

nutrition 

tidigare än FA 

gruppen, och 

detta utan 

evidens för 

NEC.  

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 3. Flödesschema av inkluderade/exkluderade artiklar 
 

Artikelabstrakt från databassökningar och andra källor: 935  

→ Exkluderade abstrakt: 860 

↓ 

Artiklar i fulltext: 75 →  Exkluderade artiklar: 55 

↓ 

Inkluderade artiklar: 20  

↓ 

Hög kvalitet: 11 

Medel kvalitet: 7 

Låg kvalitet: 2 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4. Matris över resultatområdenas förekomst i artiklarna 
Författare Tidig Sen Långsam Snabb 

Arnon et al.  x x   

Belling-Dier et al.   x x 

Celik et al. x x   

Donovan et al. x x   

Hamilton et al. x    

Henderson et al.     

Härtel et al.   x x 

Jain et al.   x x 

Karagol et al.   x x 

Kimak et al.     

Konnikova et al. x x   

Krishnamurthy et 

al. 

  x x 

Leaf et al. x x   

Li et al. x  x x 

Maas et al.   x x 

McCallie et al.   x x 

Mosqueda et al. x x   

Thomas et al.   x x 

Viswanathan et 

al. 

  x x 

Zubani et al.   x x 



 


