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Sammanfattning 
	  
Bakgrund Extremt prematura barn har svårt att tillgodogöra sig näring på grund av att mag- 
tarmkanalen är omogen. Barnen har hög risk för undernäring och tillväxthämning är vanligt. 
Nutritionen måste därför optimeras och vara individuellt anpassad efter varje barns behov. 
För att nå de uppskattade näringsbehoven och möjliggöra att den fetala tillväxten efterföljs är 
det nödvändigt att berika den enterala nutritionen. 
Syfte Att undersöka näringsintaget mellan två års-kohorter av extremt prematura barn och 
jämföra näringsintaget med uppskattat näringsbehov samt undersöka om ändrade 
nutritionsregimer påverkat viktutveckling. Sekundärt undersöktes förekomst av 
nekrotiserande enterokolit (NEC).   
Metod En retrospektiv observationsstudie av extremt prematura barn (<27 gestationsveckor) 
födda under 2006 respektive 2011. Närings- och viktdata för den första levnadsmånaden 
bearbetades i SPSS version 22.0. Independent samples t-test och Chi-2 test användes i 
statistiska analyser.  
Resultat I studien deltog totalt 54 extremt prematura barn; 28 barn födda under 2006 och 26 
barn födda under 2011. Barnen i 2011 kohorten representerade en grupp efter de ändrade 
nutritionsregimerna och de hade ett signifikant högre medelintag än 2006 kohorten 
beträffande intag av vätska (p< 0,001), energi (p= 0,002) och protein (p< 0,001). De i 2011 
kohorten följde i medeltal bättre de uppskattade näringsbehoven jämfört med 2006 kohorten. 
Barnen i 2006 kohorten hade i medeltal en viktförändring på -1,98 SDS och de i 2011 
kohorten -1,83 SDS. Ett barn i 2006 kohorten och fem i 2011 kohorten insjuknade i NEC. 
Slutsats Barn födda under 2011 följde de uppskattade näringsbehoven bättre jämfört med 
barn födda under 2006. Fler barn i den senare födelsekohorten drabbades av NEC. Ändrade 
nutritionsrutiner resulterade i ökat näringsintag vilket inverkade positivt på viktförändring hos 
dessa små barn.   



	  

	  

Abstract 
	  
Background Extremely premature infants have difficulty assimilating nutrients because the 
digestive tract is immature. These infants have high risk of malnutrition and growth failure. 
To achieve estimated requirements, nutritional intakes must be optimized and individually 
tailored. However, to reach nutritional requirements and enable fetal growth, enrichment of 
the nutrition is necessary. 
Objective To examine the nutrient intakes between two cohorts of extremely preterm infants, 
and compare nutrient intakes with estimated nutritional needs and examine whether altered 
nutrition regimens influenced the weight gain. Secondary aim was to examine the incidence 
of necrotizing enterocolitis (NEC). 
Method A retrospective observational study including extremely preterm infants (<27 
gestational weeks) born during 2006 and 2011, respectively. Nutritional- and weight data 
were processed in SPSS version 22.0. Statistical analyses were performed by using 
independent samples t-test and Chi-square test.  
Results In total the study included 54 infants, 28 children were born during 2006 and 26 
children were born during 2011. Infants in the 2011 cohort represented a group after the 
change of nutritional regimens and they had higher nutritional mean intakes compared to 
infants born during 2006 regarding fluids (p <0.001), energy (p = 0.002) and protein (p 
<0.001). In mean the 2011 cohort followed the estimated needs better than the 2006 cohort. 
The children in the 2006 cohort had an average weight change of -1.98 standard deviation 
scores (SDS) and in the 2011 cohort, -1.83 SDS. One child in the 2006 cohort and five in the 
2011 cohort was diagnosed with NEC. 
Conclusion Infants born during 2011 had higher nutritional intakes compared with infants 
born during 2006. More infants born in the recent cohort suffered from NEC. Changes of 
nutritional regimens resulted in higher nutritional intakes and had a positive impact on weight 
gain in these vulnerable infants.   
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1. Bakgrund 
Tack vare medicinsk utveckling överlever allt fler extremt prematura barn (1). Till extremt 
prematur räknas barn som föds före gestationsvecka (GV) 28 (2). I den svenska hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) står det att ”Vården av barn födda före 28:e graviditetsveckan ska vara 
god och ges utifrån bästa tillgängliga kunskap” (3). Socialstyrelsen publicerade år 2013 en 
vägledning för vård av extremt prematura som belyser sex områden som anses vara av 
särskild vikt (4). Ett av dessa områden är nutritionens betydelse för tillväxt och hälsa hos 
extremt prematura barn.  
 
Extremt prematura barn har svårt att tillgodogöra sig näring i och med att deras mag-
tarmkanal är mycket omogen och för att deras sugreflex inte är utvecklad vilket medför att 
barnet inte kan äta på egen hand (5). Näringstillförsel sker därför via parenteral nutrition (PN) 
och enteral nutrition (EN), ofta kombinerad under de första veckorna, för att sedan övergå till 
enbart EN. För att förhindra ett katabolt tillstånd hos barnet måste PN sättas in så snabbt som 
möjligt efter barnets födelse (4). EN påbörjas försiktigt och stegvis under de första 
levnadsdagarna, normalt sett över fyra dagar till total enteral nutrition har uppnåtts. 
 
Extremt prematura barn föds oftast med extremt låg födelsevikt <1000g och det är dessa barn 
som har störst risk för undernäring (6). Målet med näringstillförseln är att tillväxt, 
kroppssammansättning och organutveckling ska motsvara den intrauterina tillväxten (7). 
Barnen har dock inte samma förutsättningar som i den intrauterina miljön och därför sker den 
fetala tillväxten långsammare. En anledning till att extremt prematura barn har mycket stora 
näringsbehov är att de inte har hunnit bygga upp något näringslager före födseln (8). Om ett 
barn följer en normal graviditet är det först i den tredje och sista trimestern som den bygger 
upp detta näringslager (7, 9). I Socialstyrelsen publikation från 2013 anges uppskattat 
näringsbehov för extremt prematura (4). Det uppskattade energibehoven för extremt 
prematura anges vara mellan 105-135 kcal/kg/dag beroende på administrationssätt, EN eller 
PN (4, 10). Proteinbehovet uppskattas vara mellan 3,5 - 4,5 g/kg/dag och vätskebehovet till 
130 – 200 ml/kg/dag vid fjärde levnadsdagen.  
 
Det är ingen tvekan om att bröstmjölk är den bästa enterala födan att ge till spädbarn och detta 
innefattar även extremt prematura barn (11, 12). Bröstmjölk stimulerar tarmmognad och 
jämfört med formula minskar insjuknandet i nekrotiserande enterokolit (NEC) hos barn som 
får bröstmjölk (12). NEC är den vanligaste tarmkomplikationen hos extremt prematura barn 
och orsakar hög sjuklighet och dödlighet hos dessa små och sköra barn (13). Det har även 
påvisats att malnutrition är sammankopplat med insjuknandet av NEC (14-16).   
 
För att möta det stora näringsbehovet hos extremt prematura barn är det nödvändigt att berika 
bröstmjölken (2, 4, 17). Samtidigt som det finns en risk att övernutriera när bröstmjölken 
berikas, därför bör analys av bröstmjölk genomföras regelbundet (18). Det finns även viss 
evidens för att aminosyror kan påverka förekomsten av NEC, så försiktighet bör iakttas vid 
berikning (19). Energiinnehållet och de enskilda makronutrienterna, varierar mellan mödrars 
egen bröstmjölk och donerad bröstmjölk samt mellan olika typer av formula, vilket även det 
ger en indikation på att individuell berikning är önskvärt för att möta näringsbehovet hos 
extremt prematura barn (20, 21). Otillräcklig tillförsel av energi och protein har visat samband 
med sämre tillväxt hos extremt prematura barn (6). Vilken typ av enteral berikning som ger 
det bästa resultatet när det gäller att möta de uppskattade näringsbehoven är ännu oklart. Även 
betydelsen av olika nutritionsregimer och dess påverkan på viktutvecklingen saknas det 
evidens för hos extremt prematura barn, vilket denna studie kommer att behandla.  
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2. Syfte 
Syftet är att undersöka om mängden energi, protein och vätska har förändrats i och med 
ändrade nutritionsregimer för extremt prematura barn samt jämföra det faktiska intaget av 
energi, protein och vätska med gällande uppskattat näringsbehov för dessa barn. Studien 
syftar även på att undersöka om ändrade nutritionsregimer inverkat på viktutvecklingen samt 
undersöka förekomst av NEC vid två olika årskohorter av extremt prematura barn. 
 

3. Metod 

3.1 Studiedesign 
Denna studie är en kvantitativ retrospektiv observationsstudie av barn som vårdades på Astrid 
Lindgrens barnsjukhus Neonatalavdelning i Stockholm mellan 2006-05-01 till 2006-12-31 
och 2011-05-01 till 2011-12-31.  
 

3.2 Urval 
Alla barn som inkluderades till studien föddes före gestationsvecka 27 och var födda vid 
Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm mellan 1 maj 2006 till 31 december 2006 samt 
mellan 1 maj 2011 till 31 december 2011. Barn med fullständig nutritionsdata de första 28 
levnadsdagarna inkluderades även i studien.  Det totala antalet barn delades upp i två 
kohorter, de som föddes under 2006 ingick i kohorten 2006 och de som föddes 2011 ingick i 
kohorten 2011. De som avled före 28 dagar postpartum exkluderades. Den slutgiltiga 
studiepopulationen blev 28 i kohorten 2006 och 26 i kohorten 2011 (Figur 1). 
 

	  

Figur 1. Inkluderade och exkluderade barn (n=61), Stockholm, september 2014. *GV= 
gestationsvecka 

 
Kohorten från 2006 representerade en grupp före ändringen av nutritionsregimerna och 
kohorten från 2011 representerade en grupp efter ändringen. Under 2006 blandades andra 
typer av enteral berikning i bröstmjölken och formulan. Framförallt användes 
kaloriförstärkning i form av produkter som exempelvis Liquigen och Duocal. Vidare 
användes Enfamil och Nutriprem vilka är proteininnehållande berikningsprodukter som även 
innehåller vitaminer och mineraler. Under 2011 ändrades nutritionsregimerna som innebar en 
mer aktiv nutritionsstrategi med målet att optimera proteinintaget. Annan typ av enteral 
berikning av bröstmjölken och formulan infördes, FM85 (Bilaga 1) och Complete Amino 
Acid Mix (CAAM, Bilaga 2). Samt att det byttes typ av spolvätska för navelartärkateter, från 
NaCl till utspädd Vaminolac, en produkt som innehåller aminosyror. 

Födda	  levande	  
<27GV*	  
n=61	  

kohort	  2006	  	  
n=	  32	  

kohort	  	  2006	  
avled	  <28	  dagar	  

n=	  4	  

2006	  inkluderade	  
till	  studien	  
n=	  28	  

kohort	  2011	  	  
n=	  29	  

kohort	  2011	  
avled	  <28	  dagar	  

n=	  3	  

2011	  inkluderade	  
till	  studien	  
n=26	  
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3.3 Tillvägagångsätt 
Studien ägde rum i Stockholm och Umeå mellan augusti till oktober 2014 och skrevs på 
uppdrag av dietist Vera Westin och överläkare Boubou Hallberg, neonatalavdelningen vid 
Astrid Lindgrens barnsjukhus. Allt material kodades och hanterades konfidentiellt. 

 

3.3.1 Datainsamling 
En dataexport från den nationella databasen Nutrium (www.nutrium.se) av redan insamlat 
material gjordes av författaren av denna studie.	  Dataexporten innehöll nutritions- och 
tillväxtdata samt kön och födelseålder. Detaljerad data angående det faktiska intaget av all 
enteral och parenteral vätska, inkluderat enteral berikning och tillsatser har insamlats 
retrospektivt för varje dag från födelsedag (dag 0) fram till dag 28. All tillgänglig data 
gällande vikt insamlades också. Författaren till denna studie har själv genomfört 
datainsamling utifrån journalgenomgång av varje enskilt barn i respektive kohort angående 
uppgifter om start av berikning i enteral nutrition och typ av berikningsprodukt, förekomst av 
NEC samt om barnen genomgått operation för NEC. Data lagrades i Microsoft Office Excel, 
2010. På samma metodiska sätt hämtades uppgifter om något barn avlidit <28 dagar 
postpartum och även det lagrades i Microsoft Office Excel.  
 

3.3.2 Beskrivning av data 
Nutritionen definieras som energiintag mätt i kcal/kg/d och makronutrienterna protein, fett 
och kolhydrater i g/kg/d från allt intag, enteralt och parenteralt. För enkelhetens skull 
sammanslogs alla aminosyror och benämndes som protein. Energiinnehållet deklarerades från 
berikningsprodukternas tillverkare och analyser gjordes på bröstmjölken, sedan beräknades 
den använda mängden och registrerades i barnens journaler. Bröstmjölken från både barnens 
mammor men även donerad bröstmjölk analyserades för energi och makronutrienter med 
hjälp av infraröd analys (Milkoscan 4000) vid Eurofins Steins Laboratorium AB, Jönköping. 
Den bröstmjölk som inte blev analyserad uppskattades följa medelvärdet för den analyserade 
bröstmjölken. Eftersom proteininnehållet minskar under de första veckorna postpartum 
delades bröstmjölken in i tidig (<28 dagar) och mogen (>28 dagar). Den totala mängden 
vätske- och nutritionsintag inkluderade även navelspolvätska, intravenösa mediciner och 
blodprodukter. Nutritionsintaget från blodprodukter var beräknat från publicerade värden 
(22). Den svenska könsspecifika tillväxtkurvan användes för att bedöma standard deviation 
score (SDS) gällande vikt (23). Eftersom alla barn inte vägdes var sjunde dag, användes 
interpolerade värden, det vill säga ett linjärt samband antogs vara mellan två intilliggande 
reella mätningar.  
    

3.4 Dataanalys 
Dataexportfilen från databasen Nutrium sammanslogs med filerna från Microsoft Office 
Excel och statistiska analyser genomfördes i statistikprogrammet IBM SPSS statistics version 
22.  
 
Alla deltagare grupperades in i två kohorter utefter när de var födda. En 2006 kohort och en 
2011 kohort. Alla barnen, oberoende kohorttillhörighet, delades även in i grupper utifrån hur 
väl deras medelintag från dag 0 till dag 28 matchade Socialstyrelsen uppskattade behov (4). 
Grupperna bedömdes som under, inom eller över för respektive vätska, energi och protein. På 
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samma sätt delades barnen in i grupper efter sitt medelintag från dag 21 till dag 28 (under, 
inom eller över) då all eventuell berikning sattes in vid dag 21. Barnen i respektive kohort 
grupperades in i två grupper per kohort, den ena gruppen bestod av de som inte fick någon 
berikning och den andra gruppen bestod av de som fick berikning.  
 
Normalfördelning bedömdes med hjälp av q-q-plots och standardavvikelse i relation till 
medelvärde. Om standardavvikelsen var mer än 50 % av medelvärdet bedömdes det som icke 
normalfördelat. Vid normalfördelad data presenteras det som medelvärde och vid icke 
normalfördelat som median med 25-75 percentilen. De analysmetoder som användes var 
independent samples t-test och Chi-2 test. Independent samples t-test användes när två 
grupper analyseras med icke grupperade variabler och var normalfördelade. Chi-2 test 
användes när grupperade variabler jämfördes. Signifikansnivån sattes till P<0,05. 
Kontinuerliga variabler presenteras som medelvärde, median, spridningsmått (25-75 
percentilen) och min-max värde. Grupperade variabler presenteras i stapeldiagram med antal 
barn och högsta- lägsta värde inom respektive grupp.  
 

3.5 Etik 
Studien bedömdes inte vara av etiskt känslig karaktär då det var en retrospektiv 
observationsstudie. Tillstånd att gå in i journaler undertecknades av sektionschef på 
neonatalavdelningen i Huddinge. Om än studien inte är av etiskt känslig karaktär finns 
godkända etikprövningar för båda kohorterna. För kohorten 2006 (Dnr 138/2008) och för 
kohorten 2011 (Dnr 2007/1613-31/2). Allt material kodades och behandlades konfidentiellt. 
Sedan en tidigare studie (1) hade vårdnadshavarna till studiepopulationen gett muntligt 
samtycke till att uppgifter från sjukhusjournaler får användas för forskning. 
 

4. Resultat 

4.1 Beskrivning av kohorterna 
Sammanlagt ingick 54 barn i studien, 28 barn i kohorten 2006 och 26 barn i kohorten 2011. 
Av deltagarna i kohorten 2006 var 61 % (n=17) flickor och 39 % (n=11) pojkar, i kohorten 
2011 var 46 % (n=12) flickor och 54 % (n=14) pojkar (Tabell 1). Deltagarna var i medel 
födda i GV 26 i kohorten 2006 och i GV 25 + 1 i kohorten 2011. Åldersspann och födelsevikt 
presenteras i Tabell 1. I kohorten 2006 var det totalt 17 barn (61 %) som fick berikad EN 
under sina första 28 levnadsdagar och i kohorten 2011 var det 13 barn (50 %) som fick 
berikad EN de första 28 levnadsdagarna.  
 
  



	  

	   9	  

Tabell 1. Beskrivning av studiens kohorter och deltagare. Stockholm, september 2014. 

Bakgrundsvariabel 

Kohort 
2006 2011 

n 
Medel  

(Min- Max) n 
Medel  

(Min- Max) 
Kön Flicka 17  12  

Pojke 11  14  
Gestationsålder 28 26,0 (23,4-26,9) 26 25,2 (23,3-26,7) 
Födelsevikt 28 829 (499-1167) 26 736 (498-1140) 
Diagnostiserad 
med NEC 

     
 1  5  

Opererad för 
NEC 

     
 0  3  

	  

4.2 Intag av vätska, energi och protein 
I en jämförelse mellan kohorternas medelintag av all typ av vätska, energi och protein visades 
det att det fanns signifikanta skillnader mellan kohorterna för alla parametrar (P<0,001- 
P=0,002, Tabell 2). Kohorten 2011 hade i medel ett högre intag än kohorten 2006 för alla tre 
parametrar (vätska, energi och protein). Intaget av enteral vätska var inte normalfördelat då 
standardavvikelsen var >50%. Medianvärdet för enteral vätska i kohorten 2006 var 83,17 
ml/kg/d (25-75 perc.: 49,69-101,03) och i kohorten 2011 54,07 ml/kg/d (25-75 perc.: 22,02-
91,25). 
 
Tabell 2. Jämförelse mellan kohorternas medelintag av vätska, energi och protein mellan dag 
0 till dag 28. Samt Socialstyrelsen uppskattade behov för respektive vätska, energi och 
protein. Stockholm, september 2014. 

 
 

Intags typ Kohort n Medel 
Std. 

Avvikelse 
 

P-värde1 SOS2 

All typ av vätska 
ml/kg/dag 

2006 28 153 7,57   
2011 26 168 9,33 <0,001 130-200 

Energi  
kcal/kg/dag 

2006 28 98,4 9,47   
2011 26 107 8,14 0,002 105-135 

Protein  
g/kg/dag 

2006 28 3,00 ,443   
2011 26 3,76 ,337 <0,001 3,5-4,5 

1Independent samples t-test. 2 SOS= Socialstyrelsen (4). 
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4.3 Näringsrekommendationer och intag 
I medelintag följde kohorten 2011 det uppskattade näringsbehoven av energi och protein 
under de första 28 levnadsdagarna bättre jämfört med kohorten 2006 (Tabell 2). Inom 
kohorten 2006 var medelintaget av vätska inom det uppskattade näringsbehovet. För energi 
och protein var medelintaget under det uppskattade näringsbehovet.  
 
Alla barnen i båda kohorterna var inom det uppskattade behovet av vätska.  
Det uppskattade behovet av energi uppfyllde fem av 28 barn i kohorten 2006 respektive 16 av 
26 barn i kohorten 2011. Medelintaget av energi var i snitt 8,6 kcal/kg/d högre i kohorten 
2011 jämfört med kohorten 2006 vilket resulterade i att en större andel i kohorten 2011 var 
inom det uppskattade behovet av energi, 18 % (n=5) i kohorten 2006 vs. 62 % (n=16) i 
kohorten 2011.   
 
Fyra av 28 barn i kohorten 2006 var inom det uppskattade näringsbehovet av protein medan 
18 av 26 i kohorten 2011 var det.  
 

4.4 Berikning 
Det var 17 av 28 barn i kohorten 2006 som fick berikad bröstmjölk eller formula i form av 
Nutriprem eller Enfamil under de första 28 dagarna. I kohorten 2011 var det 13 av 26 barn 
som fick berikad bröstmjölk eller formula i form av FM85 eller CAAM under de första 28 
dagarna. I medel påbörjades berikningen av EN (bröstmjölk eller formula) för kohorten 2006 
dag 17 och för kohorten 2011 dag 21.  
 
Alla barnen i båda kohorterna var inom det uppskattade behovet av vätska mellan dag 0 till 
dag 28. Det fanns ingen signifikant skillnad i jämförelse av totalt vätskeintag mellan de båda 
kohorterna för dag 21 till dag 28 (P= 0,520), chi-2 test.  
 
I Figur 2 ses en signifikant skillnad mellan de som var under, inom eller över det uppskattade 
näringsbehovet mellan dag 21 till 28 huruvida de fick berikad EN eller inte (P< 0,001 chi-2 
test). Den visar att barn som fick berikad EN överskred det uppskattade näringsbehovet för 
energi i större utsträckning än de som inte fick berikning, i båda kohorterna, mellan dag 21 till 
28. De barn som underskred det uppskattade näringsbehovet fick i majoritet inte någon 
berikad EN mellan dag 21 till 28 i båda kohorterna.  
 
Det var en signifikant skillnad mellan de barn som var under eller inom det uppskattade 
behovet för energi mellan dag 0 till 28 huruvida de fick berikad bröstmjölk eller formula, eller 
inte (P< 0,001, Figur 2). De barn som inte fick någon berikning var i majoritet under det 
uppskattade energibehoven, i båda kohorterna. Bland de barn som fick berikning i kohorten 
2011 var det övervägande många fler som var inom än under det uppskattade behovet av 
energi mellan dag 0 till 28. 
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Figur 2. Medelintaget av energi (n=54) hos extremt prematura barn. Resultat av hur många 
barn som är under, inom eller över det uppskattade behovet. Siffrorna i staplarna står för 
antal barn. Vänstra bilden avser medelintaget mellan dag 21 till 28 och högra bilden mellan 
dag 0 till 28. Stockholm, september 2014. 

 
 
I jämförelse mellan de barn som hade ett proteinintag under eller inom det uppskattade 
behovet sågs ingen signifikant skillnad mellan de som fick berikning eller inte dag 21 till dag 
28 (Figur 3, P=0.645, chi-2 test). Mellan dag 21 till 28 var det sju fler i kohorten 2006 som 
fick berikning och var inom det uppskattade behovet än mellan dag 0 till 28. Bland de som 
inte fick någon berikning 2011 var det fyra fler barn som var under det uppskattade behovet 
av protein mellan dag 21 till dag 28 än mellan dag 0 till dag 28. 
 
Mellan dag 0 till 28 sågs en signifikant skillnad mellan de barn som var under eller inom det 
uppskattade näringsbehovet av protein och om de fick berikad EN eller inte (Figur 3, P< 
0,001 chi-2 test). Barnen som fick berikning i kohorten 2006 var i majoritet under det 
uppskattade behovet av protein mellan dag 0 till 28. I kohorten 2011 var det ett övervägande 
antal barn som inte fick någon berikning och som var inom det uppskattade behovet av 
protein mellan dag 0 till 28.  
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Figur 3. Medelintaget av protein (n=54) hos extremt prematura barn. Resultat av hur många 
barn som är under, inom eller över det uppskattade behovet. Siffrorna i staplarna står för 
antal barn. Vänstra bilden avser medelintaget mellan dag 21 till 28 och högra bilden mellan 
dag 0 till 28. Stockholm, september 2014. 

	  

4.5 Viktutveckling 
Interpolerade veckovärden av vikt (gram) för båda kohorterna presenteras i tabell 3. Det var 
ingen signifikant skillnad mellan kohorternas viktutveckling, independent samples t-test.  
 

Tabell 3. Medelvikt vid födelse och vid veckovisa mätningar för respektive kohort (vikten mätt 
i gram). Stockholm, september 2014. 

 

 

 

 

 

 
 

 

I kohorten 2006 sågs en kraftigare viktnedgång än i kohorten 2011 mellan mättillfälle ett och 
två (Figur 4). Den totala viktnedgången de första 28 dagarna var i snitt högre bland kohorten 
2006 än kohorten 2011. I kohorten 2006 var medel SDS -0,87 vid födsel och -2,85 SDS vid 
dag 28. Viktförändringen för kohorten 2006 var -1,98 SDS. I kohorten 2011 var medel SDS -
0,79 vid födsel och -2,62 SDS vid dag 28. Detta visar en viktförändring på -1,83 SDS.   
 

     

Kohort 

2006 2011 
n Medel n Medel 

Födelsevikt 28 829 26 736 
Vikt v1 28 797 26 767 
Vikt v2 28 892 26 848 
Vikt v3 28 959 26 915 
Vikt v4 28 1071 25 1016 
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Figur 4. Viktutveckling visat i standard deviation scores (SDS) (n=54). * siffrorna avser 
mättillfällen av barnens medel SDS inom respektive kohort.  
1= vid födelse, 2-5 = veckovisa interpolerade viktvärden. Stockholm, september 2014. 

 

4.6 Nekrotiserande enterokolit 
Det var totalt sex stycken som diagnostiserades med NEC, en av dem ingick i kohorten 2006 
och fem av dem ingick i kohorten 2011 (Tabell 1). Av dessa sex barn var det tre som 
opererades för NEC, alla dem ingick i kohorten 2011. Av de barn som fick NEC var det ingen 
som fick berikning under de första 28 levnadsdagarna, varken i kohorten 2006 eller 2011. 
 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Eftersom detta är en retrospektiv studie har författaren till detta arbete inte kunnat påverka 
deltagarna på något sätt och därför har forskareffekten inte påverkat arbetet. Däremot har 
författaren själv hämtat den information som bedömdes nödvändig och det kan ha lett till 
systematiska fel som exempelvis fel klassificering eller konfirmeringsbias. Det är inte 
säkerställt att de nya mer aktiva nutritionsregimerna sattes in 2011, vilket kan vara ett 
selektionsfel som denna studie har. Däremot vet vi att FM85 och CAAM sattes in i maj 2011. 
Det är även en lång tid mellan kohorterna, små succesiva förändringar i intaget av näring och 
energi kan ha skett och som inte är utläsbart i datat till denna studie. Dessa små förändringar i 
vården av dessa barn kan ha skett under tiden mellan kohorterna och är inte uttalade i 
materialet som samlades in vilket kan ha lett till falskt positivt resultat om de ändrade 
nutritionsregimernas effekt. 
 
I Sverige föds det ungefär 300 levande extremt prematura och eftersom det var få barn, totalt 
54 stycken fördelat över två års-kohorter, går det inte att generalisera resultaten i denna studie 
på den stora massan och det är en svaghet som denna studie har (4). Barnen som inkluderades 
vårdades i samma stad och inom samma verksamhet (Astrid Lindgrens Barnsjukhus) vilket 
gör en generalisering av resultatet till Sveriges alla extremt prematura barn svår. Astrid 
Lindgrens barnsjukhus är ett regionsjukhus och vården på en regionklinik har visat sig ha 

-‐3,00	  
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-‐2,00	  

-‐1,50	  

-‐1,00	  
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bättre ettårs-överlevnad än andra sjukhus (4), vilket kan återspeglas till att vården och 
nutritionssituationen för just de barnen som ingick i denna studie är bättre än barn som vårdas 
på andra sjukhus. Data över kohorten 2011 är inte validerad något som 2006 datat är vilket 
kan ha lett till missvisande siffror och resultat i denna studie. Författaren har dock sett över 
insamlad data flera gånger för att rätta till eventuella fel. Eftersom alla mödrars bröstmjölk 
inte analyserades finns det missvisande siffror gällande det faktiska intaget av energi och 
makronutrienter hos barnen, något som bör tas med i bedömningen av nutritionsstatusen.  
 

5.2 Resultatdiskussion 
Denna studie visar på att vätske-, energi- och proteinintaget ökat från kohorten 2006 till 
kohorten 2011. Nutritionen är en punkt som Socialstyrelsen vill lyfta i sin publikation ”Vård 
av extremt tidigt födda barn-	  en vägledning för barn födda före 28:e graviditetsveckan”, 
vilket indikerar att nutritionen är viktig (4). Även tidigare studier har visat på en 
undernutrition hos denna grupp av barn (2), därför ses det positivt på att kunna visa att en 
ökning av nutritionen har skett i denna studie. Medianintaget av enteral vätska har dock 
minskat från kohorten 2006 till kohorten 2011. Vilket kan leda till sämre utveckling av 
organen hos dessa barn (12). Vad anledningen till denna minskning är svarar inte denna studie 
på, men det kan spekuleras om vården har förbättrats så pass mycket att barn som är ännu mer 
svårt sjuka och ännu mer extremt prematura har kunnat räddas (1). Det kan leda till att 
överlevnaden sätts mer i fokus hos dessa barn samt att desto sjukare och mer extremt tidigt 
födda barnen är, är det osäkert hur mycket de kan tillgodogöra sig EN (5). Därför får de i 
större utsträckning PN och den enterala nutritionen kommer sekundärt. De får PN för att 
säkerställa att de får näring i sig men kvaliteten i form av EN kommer i andra hand.  
 
I denna studie har det påvisats att de ändrade nutritionsregimerna har lett till att de extremt 
prematura i bättre utsträckning möter de uppskattade näringsbehoven. I alla parametrar 
uppfyllde kohorten 2011 i medelintag de uppskattade näringsbehoven medan de i kohorten 
2006 endast var inom de uppskattade behoven när det gällde vätska (4). Om än 
proteinberikning sattes in något tidigare i kohorten 2006 jämfört med kohorten 2011 kan en 
signifikant skillnad och ökning påvisas i och med att kohorten 2011 i medelintag når upp till 
de uppskattade behoven för protein, något som kohorten 2006 inte gör. Det går inte att utläsa 
om det är just berikningen som har gjort denna skillnad i proteinintaget men ändrade 
nutritionsregimerna har lett till ett ökat intag av protein vare sig det är berikningen som gjort 
det eller någon annan förändring. En annan teori om varför de i kohorten 2011 bättre når upp 
till de uppskattade näringsbehoven utöver de ändrade nutritionsregimerna kan vara de små 
succesiva osynliga förändringarna över tid. Föräldrarna kanske uppmuntrades att lära känna 
sitt barn och dess behov mer i kohorten 2011 än i kohorten 2006 och på så sätt kunde de 
upplysa vårdpersonalen eller hjälpa till själva om deras barn var hungrigt till exempel.  
 
En intressant iakttagelse är att genom berikning var det fler som överskred behovet av energi 
både i kohorten 2011 och 2006. Troligtvis beror överskridningen på berikningen, i och med 
att det var i samband med insättandet som det ökade men det är inget som är säkerställt. Det 
är även många fler i kohorten 2006 som var inom det uppskattade behovet för energi mellan 
dag 21 till 28 än mellan dag 0 till 28 vilket tyder på att berikning har effekt för att uppnå de 
uppskattade näringsbehoven. De uppskattade behoven är just uppskattade behov och inte 
rekommendationer, så om det är negativt att några barn överskred går inte att uttala sig om, 
det är därför önskvärt att mer forskning bedrivs inom detta område.  
 
Viktnedgången (här angett som SDS) är inte lika drastisk mellan mättillfälle ett och två i 
kohorten 2011 som den är i kohorten 2006, något som de ändrade nutritionsregimerna 
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förmodligen har påverkat i positiv riktning. Tidig nutrition har visat på en snabbare catch-up 
av vikt postnatalt (24), något som kan antas har skett i kohorten 2011 i och med att SDS 
viktnedgången inte var lika drastisk mellan mättillfälle ett till två som den var i kohorten 
2006. 
 
Ett annat intressant fynd är att ingen av de som fick NEC fick någon berikning. Det går därför 
inte att dra någon parallell de faktorerna emellan, om än kohorterna är för få och att det inte 
finns någon styrka i studien är det en intressant iakttagelse. Vad de ökade fallen av NEC beror 
på går inte att utläsa i denna studie. En teori kan vara att barnen i kohorten 2011 hade en 
tendens till att födas tidigare vilket innebär att deras organ är än mer omogna och på så sätt 
kan ha bidragit till denna ökning.   
 
Tillväxtkurvorna är könsspecifika men näringsrekommendationerna är inte uppdelade efter 
kön, något som kan vara ide att införa då vi i Lucas studie kan se att pojkar som fick en 
prematur formula med mer protein hade ett bättre IQ angående verbal utveckling än flickor 
(25). I en annan studie fanns dock ingen signifikant skillnad mellan pojkar och flickor 
beträffande näringsintag och tillväxt, däremot fanns det signifikant skillnad gällande 
sjuklighet hos barnen, flickor tenderade att klara sig bättre i lägre gestationsålder jämfört med 
pojkar (1, 15). I denna studie är studiepopulationen väldigt liten vilket försvårar en jämförelse 
mellan könen. 
 
Samhället påverkas av att den medicinska utvecklingen gått framåt i och med att fler extremt 
prematura barn överlever (1), vilket kan leda till att nya komplikationer uppkommer och att 
vissa individer behöver mer vård och extra stöd i skolan (26). Tack vare förbättrad medicinsk 
vård och tydligare riktlinjer för nutritionsbehandling kan förhoppningsvis komplikationer 
eller sjuklighet förhindras eller förmildras hos dessa högriskpatienter vilket skulle främja 
individen och på sikt även samhället. 
 

6. Slutsats 
Undernutrition är vanligt bland extremt prematura barn och många når inte upp till 
Socialstyrelsens uppskattade näringsbehov, vilket även denna studie visar på. Efter de 
ändrade nutritionsregimerna ses dock att de uppskattade näringsbehoven i större utsträckning 
följs, därför är det av vikt att berika näringstillförseln så tidigt som möjligt. Kohorten från 
2011 hade en bättre nutritionsstatus vilket även resulterade i att den fetala tillväxten i större 
utsträckning följs jämfört med kohorten från 2006. Incidensen av NEC har ökat men det går 
inte att säga att det beror på berikningen. 
 

7. Yrkesrelevans 
Denna studie har visat på att nutritionsbehandling inom neonatalvården får allt mer 
uppmärksamhet, en utveckling som dietister bidragit med till stor del. Nutritionen är viktig 
hos dessa barn för att de ska få en så bra start i livet trots de omständigheter det innebär att 
vara extremt tidigt född. Dietisten kan, i samarbete med övriga yrkeskårer inom 
neonatalverksamheter, bidra till bättre förutsättningar, både på kort- och lång sikt för dessa 
patienter. Denna studie har visat på en förbättrad nutritionssituation hos extremt prematura, 
något som är av högsta relevans för kliniskt verksamma dietister. 
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8. Författarens bidrag till arbetet 
FP har själv planerat undersökningen och genomfört delar av datainsamlingen. FP har sedan 
bearbetat och analyserat data samt författat uppsatsen.  
 

9. Tack 
Stort tack till familj och vänner som har hjälpt mig med korrekturläsning och stöttning när det 
behövdes. Tack till Susanna Klevebro som hjälpte mig med NEC data. Jag vill även tacka 
Vera och Boubou för ett mycket spännande uppdrag. 
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FM85  

	  

Energi kJ 306 2120 310
Kcal 73 510 75

Protein, varav g 2,05 14,2 2,0
 -vassleprotein g 2,05 14,2 2,0
Kolhydrat, varav g 7,67 53 7,7

   -sockerarter, totalt g 5,5 38,5 5,5
   -mjölksocker g 5,3 37 5,3

 -maltodextrin g 2,3 16 2,3
Fett, varav g 3,8 26,4 3,8

   -mättade g 1,32 7,3 1,1
   -enkelomättade g 1,55 12,3 1,8
   -fleromättade g 0,68 4,8 0,7

       varav
          -linolsyra mg 0,60 520 75

   
       -arakidonsyra 
        (AA/ARA)

mg 14,5 100 14,4

   
       -dokosahexaensyra  
        (DHA) 

mg 14,5 100 14,4

Vitamin A µg 77 636 92
Vitamin D µg 1,2 8,87 1,3
Vitamin E mg 1,5 10,8 1,6
Vitamin K µg 5,8 50 7,2
Vitamin C mg 10 89 13
Tiamin mg 0,1 0,76 0,11
Riboflavin mg 0,16 1,3 0,19
Niacin mg 0,72 5,07 0,73
Vitamin B6 mg 0,07 0,51 0,07
Folacin µg 12 88 13
Vitamin B12 µg 0,23 1,69 0,24
Biotin µg 2,2 15,2 2,2
Pantotensyra mg 0,72 5,07 0,73
Kolin mg 12 90 13
Inositol mg 14 100 14
Taurin mg 5,8 40,6 5,8
L-karnitin mg 1,1 8,1 1,2
Natrium mg 34 177 25
Kalium mg 93 532 77
Klorid mg 45 380 55
Kalcium mg 77 558 80
Fosfor mg 45 330 48
Järn mg 0,77 5,32 0,77
Magnesium mg 6,2 50 7,2
Zink mg 0,87 6,08 0,88
Jod µg 18 120 17
Koppar mg 0,06 0,41 0,06
Mangan µg 11 80 12
Selen µg 2,4 14,5 2,1
Osmolaritet                      261 mOsm/l

7YL5(5�+PZJOHYNL�����N
05.9,+0,5:,9! Laktos, vegetabilisk olja,  maltodextrin, enzymatiskt hydrolyserad vassleprotein, 
kolinbitartrat, arginin, inositol, taurin, nukleotider (adenosin 5’-monofasfat, cytidin 5’-monofosfat, 
guanosin 5’-monofosfat, uridin 5’-monofosfat), L-karnitin, mineralämnen (kalium, kalcium, järn, 
magnesium, zink, jod, koppar, mangan, selen), vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, 
B6, folacin, B12, biotin, pantotensyra), och Bifidobacterium lactis.
Artikelnummer: �������

�
7YL5(5�+PZJOHYNL�+YPJRMpYKPN� ��TS�
05.9,+0,5:,9! Vatten, vassleprotein, vegetabilisk olja, laktos, maltodextrin, kolinbitartrat, 
arginin, inositol, taurin, nukleotider (adenosin 5’-monofasfat, cytidin 5’-monofosfat, guanosin 
5’-monofosfat, uridin 5’-monofosfat), L-karnitin, mineralämnen (natrium, kalium, kalcium, 
järn, magnesium, zink, jod, koppar, mangan, selen), vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, 
niacin, B6, folacin, B12, biotin, pantotensyra).
Artikelnummer: ������

��
7YL5(5�-4���/4-�����N�
05.9,+0,5:,9! Maltodextrin, hydrolyserat vassleprotein, sojalecitin, kolin, inositol, L-karnitin, 
taurin mineralämnen (natrium, kalium, kalcium, järn, magnesium, zink, jod, koppar, mangan, 
selen), vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folacin, B12, biotin, 
pantotensyra). 
Artikelnummer: ������
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7YL5(5�7YLLTPL� ��TS
05.9,+0,5:,9!�Vatten, maltodextrin, laktos, enzymatiskt hydrolyserad vassleprotein, 
vegetabilisk olja, MCT-fett, fiskolja, L-histidin, L-prolin, L-arginin, kolinbitartrat, inositol, 
taurin, L-karnitin, nukleotider (adenosin 5’-monofosfat, cytidin 5’-monofosfat, guanosin 
5’-monofosfat, uridin 5’-monofosfat), mineralämnen (natrium, kalium, kalcium, järn, 
magnesium, zink, jod, koppar, mangan, selen), vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, 
niacin, B6, folacin, B12, biotin, pantotensyra). 
Artikelnummer: 900126

7YL5(5�-4����/4-� 7YL5(5�KPZJOHYNL7YL5(5�WYLLTPL

per flaska  
90ml

drickfärdig 
per 100 ml 

drickfärdig 
per 100 ml

pulver 
färdig blandning 

per 100 ml
pulver 

per 100 g

Energi kJ 335 302
kcal 80 72

Protein, varav g 2,88 2,59
 -vassleprotein g 2,88 2,59
Kolhydrat, varav g 8,41 7,6
 -laktos g 3,69 3,32
 -maltodextrin g 4,72 4,25
Fett, varav g 4 3,6
 -mättade g 1,93 1,7
 -enkelomättade g 1,15 1
 -fleromättade g 0,67 0,6
      varav
       -linolsyra g 0,56 0,5
       -linolensyra mg 77 69
       -arakidonsyra 
        (AA/ARA)

mg 14,6 13,1

       -dokosahexaensyra  
        (DHA) 

mg 14,6 13,1

Vitamin A µg 370 333
Vitamin D µg 3,7 3,3
Vitamin E mg 3,6 3,2
Vitamin K µg 6,4 5,8
Vitamin C mg 21 19
Tiamin mg 0,14 0,13
Riboflavin mg 0,2 0,18
Niacin mg 1,6 1,4
Vitamin B6 mg 0,094 0,085
Folacin µg 41 37
Vitamin B12 µg 0,23 0,21
Biotin µg 4 3,6
Pantotensyra mg 0,8 0,72
Kolin mg 20 18
Inositol mg 20 18
Taurin mg 6,3 5,7
L-karnitin mg 3,1 2,8
Natrium mg 51 46
Kalium mg 120 108
Klorid mg 76 68
Kalcium mg 116 104
Fosfor mg 77 69
Järn mg 1,8 1,6
Magnesium mg 8,3 7,5
Zink mg 1,2 1,1
Jod µg 28 25
Koppar mg 0,083 0,075
Mangan µg 12 11
Selen µg 4,8 4,3
Osmolaritet                      271 mOsm/l

Energi kJ 1480 74
kcal 348 17

Protein, varav g 20 1
 -vassleprotein g 20 1
Kolhydrat, varav g 66 3,3
 -maltodextrin g 60 3
Fett g 0,4 0,02
Vitamin A µg 7100 355
Vitamin D µg 75 3,8
Vitamin E mg 80 4
Vitamin K µg 160 8
Vitamin C mg 350 17,5
Tiamin mg 3,0 0,15
Riboflavin mg 4,0 0,2
Niacin mg 30 1,5
Vitamin B6 mg 2,6 0,13
Folacin µg 800 40
Vitamin B12 µg 2,25 0,11
Biotin µg 70 3,5
Pantotensyra mg 14 0,7
Kolin mg 171 8,6
Inositol mg 78 3,9
Taurin mg 36 1,8
L-karnitin mg 70 3,5
Natrium mg 520 26
Kalium mg 1320 66
Klorid mg 460 23
Kalcium mg 1500 75
Fosfor mg 900 45
Järn mg 34,4 1,7
Magnesium mg 80 4
Zink mg 18 0,9
Jod µg 260 13
Koppar mg 1,0 0,05
Mangan µg 126 6,3
Selen µg 50 2,5
Osmolaritet             363 mOsm/l

per 100 g
per portion  
(5 g pulver)
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Complete Amino Acid Mix (CAAM) 

	  

Nutricia
Tel: 08-24 15 30 • E-post: info@nutricia.se • www.nutricia.se

Näringsvärde 100 g Essential Amino Acid Mix
Ett pulver avsett för spädbarn, barn och vuxna. Innehåller de essen-
tiella aminosyrorna. Essential amino acid mix kan användas som 
proteintillskott i de fall när endast de essentiella aminosyror önskas, 
som tillskott vid lågproteinkost och vid vissa urea-
cykeldefekter samt vid arginasbrist med fler tillstånd.

100 g pulver ger 95 g aminosyror. 

Ingredienser
 L-lysinacetat, L-leucin, L-valin, L-treonin, L-isoleucin, L-tyrosin, 
L-fenylalanin, L-histidin, L-cystin, L-metionin, L-tryptofan

Complete Amino Acid Mix
Ett pulver avsett för spädbarn, barn och vuxna. Innehåller essentiella 
och icke essentiella aminosyror. Complete amino acid mix kan använ-
das som proteinberikning i de fall när helprotein 
eller peptider är olämpligt. 

100 g pulver ger 98 g aminosyror. 

Ingredienser
L-lysin, L-glutamat, L-leucin, L-arginin, L-prolin, L-valin, L-aspa-
raginsyra, glycin, L-isoleucin, L-treonin, L-fenylalanin, L-histidin, 
L-serin, L-tyrosin, L-alanin, L-cystin, L-tryptofan, L-metionin, 
L-glutamin, L-glutaminsyra

Branched Chain Amino Acid Module
Ett pulver avsett för barn och vuxna där kosten 
bör förstärkas med grenade aminosyror, exempelvis  
vid leversjukdom.
Ingredienser
L-leucin, L-isoleucin, L-valin. 

L-Arginine
Ett pulver för barn och vuxna där man önskar                                    
förstärka näringsintaget med aminosyran arginin. 

Ingredienser
L-arginin

L-Alanine
Ett pulver för barn och vuxna där man önskar                                    
förstärka näringsintaget med aminosyran alanin. 

Ingredienser
L-alanin 

Adamin – G (L-Glutamin)
Ett pulver för barn och vuxna där man önskar förstärka näringsintaget 
med aminosyran glutamin. Lämplig vid tillstånd 
av metabol stress, exempelvis vid trauma, 
enterokolit, sepsis, kemoterapi eller strålning.

Ingredienser
L-glutamin 

Användning och tillredning
Aminosyrorna kan tas som en fastare smet eller som dryck. Blanda 
pulvret med kallt vatten till en smet och späd sedan med mer vatten  
om man önskar inta produkten som dryck. Föreslagen spädning är 
5 %, d.v.s. 5 g pulver späs med vatten upp till 100 ml. Skaka eller 
rör blandningen innan den ges. Om den tas som en smet ska extra 
vätska ges vid sidan vid samma tillfälle. Det går att blanda med sylt  
eller liknande för bättre smaktolerans. 
Aminosyrorna kan även blandas i välling och sondmat. Blanda då 
alla torra ingredienser och späd sedan med vatten till önskad volym. 
Vid sondmatning med färdig lösning får man först lösa pulvret i en 
liten mängd vatten och antingen tillsätta sondmaten eller ge med 
spruta före eller efter övrig sondmat.
Tillredda aminosyror bör användas direkt efter tillredning. Om man 
vill spara redan tillredd blandning ska den förvaras i kylskåp och 
sparas i max 24 timmar. 

Dosering
Doseringen är individuell och skall ske enligt ordination från läkare 
eller dietist. Ej för intravenöst bruk.

Förvaring
Oöppnad förpackning förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. 
Bäst- före datum anges på förpackningen som dag-mån-år. 
Öppnad förpackning försluts väl och används inom 1 månad.

 /100 g Complete  Essential Branched 
 pulver Amino Acid Amino Acid Chain
      Amino Acid 

Energi kJ 1394 1343 1168
 kcal 328 316 275
Proteinekvivalenter g 82 79 68,7
Kolhydrat g – – –
Fett g – – –
Fiber g – – –
Aminosyror g  98 94,5 100
L-alanin g 3,5 – –
L-arginin g 7,66 – –
L-asparaginsyra g 6,39 – –
L-cystine g 2,4 3,78 –
L-glutaminsyra g 8,17 – –
Glycin g 6 – –
L-histidin g 4,38 3,78 –
L-isoleucine g 5,95 10,4 30
L-leucin g 10,22 16,17 45,5
L-lysin g 7,55 13,25 –
L-metionin g 1,65 3,78 –
L-fenylalanin g 4,5 5,67 –
L-prolin g 7 – –
L-serin g 4,29 – –
L-treonin g 5 11,35 –
L-tryptofan g 2 2,36 –
L-tyrosin g 4,3 9,46 –
L-valin g 6,5 14,56 24,5
L-glutamin g 0,7 – –

 /100 g L-Arginin L-Alanine Adamin-g  
 pulver   (L-glutamin)
Energi kJ 1525 1355 1491 
 kcal 359 319 351
Proteinekvivalenter g 89,7 79,7 87,7
Kolhydrat g – – –

Fett g – – –

Fiber g – – –

Aminosyror g  100 100 100
L-alanin g – 100 –
L-arginin g 100 – –
L-asparaginsyra g – – –
L-cystine g – – –
L-glutaminsyra g – – –
Glycin g – – –
L-histidin g – – –
L-isoleucine g – – –
L-leucin g – – –
L-lysin g – – –
L-metionin g – – –
L-fenylalanin g – – –
L-prolin g – – –
L-serin g – – –
L-treonin g – – –
L-tryptofan g – – –
L-tyrosin g – – –
L-valin g – – –
L-glutamin g – – 100

Beställning: 
Essential Amino Acid Mix, Complete Amino Acid Mix, Branched Chain Amino 
Acid Module, L-Arginine, L-Alanine och Adamin-G (L-glutamin) kan köpas på 
apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från Mediq Sverige AB.
Tel: 0771-999 888 • Fax: 031-388 92 01 • E-post: ks.sjukvard@mediq.com

Produkt Best nr Antal/Förp

Essential Amino Acid Mix   75 36 73  1 burk à 200 g
Complete Amino Acid Mix  78 64 67  1 burk à 200 g
Branched Chain Amino Acid Module  78 90 65  1 burk à 200 g
L-Arginine  90 02 78  1 burk à 100 g
L-Alanine  75 13 55  1 burk à 100 g
Adamin-G (L-glutamin)  77 99 67  1 förpackning à 20 st x 5 g


