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Efter 6 timer 

 

 

 

 

 

  

 

 

Barnet ammes frit. Hvis barnet ikke har suttet 

efter 1 time, hjælpes mere aktivt. Barnet 

lægges hud mod hud hele perioden, som 

slutter med bs 2 timer efter fødslen 

2 timer post partum (tpp) 

Bs < 2. 5 mmol/l  

 Bs  1.7 - 2.4 mmol/l 

gives tilskud af mm/mme  

3 ml/kg på ammesonde 

eller bæger 

 

Symptomer på hypoglycæmi 

og/eller bs < 1.7 mmol/l 

Pædiater kontaktes mhp. Iv.  

2 timer post partum  
Bs ≥ 2.5 mmol/l,  

Barnet ammes frit og placeres hud mod hud 

så meget som mor og barn ønsker. 

Bs bestilles til 4 tpp 

 

Bs bestilles til 4 ti 
4 timer pp 

Bs ≥ 2.5 mmol/l,  
Barnet ammes frit 

og placeres hud mod 

hud så meget som 

mor og barn ønsker. 

Ikke flere kontroller, 

da der er 2 bs ≥ 2.5 

mmol/l 

 

4 timer pp  

Bs  1.7-2.4 mmol/l   
gives tilskud af  

mm/mme  

6 ml/kg på 

amme-sonde eller 
bæger i for-

bindelse med 
amning 

 

4 timer pp 

Bs ≥ 2.5 

mmol/l 

Barnet lægges 

til og  ammes 

frit og der 

bestilles bs til   

6 tpp 

4 tpp :Symptomer på 

hypoglycæmi og/eller bs < 

1.7 mmol/l   

 

Gives tilskud af mm/mme 

 6 ml/kg  og Pædiater 

kontaktes mhp. Iv.  

 

6 timer pp 

Bs ≥ 2.5 mmol/l,  
Barnet ammes frit og 

placeres hud mod hud så 

meget som mor og barn 

ønsker. Ikke flere 

kontroller, da der er 2 bs 

≥ 2.5 mmol/l 

6 timer pp 

Bs ≥ 2.5 mmol/l,  
Barnet ammes frit og 

placeres hud mod hud så 

meget som mor og barn 

ønsker.  Der bestilles bs 

til 8 tpp 

6 timer pp:  

Bs < 2.5 mmol/l,   

 

8 timer pp 
Bs ≥ 2.5 mmol/l,  

Barnet ammes frit, minimum hver 3. 
time de første 24 timer og placeres 
hud mod hud så meget som mor og 

barn ønsker. Ikke flere kontroller, da 
der er 2 bs ≥ 2.5 mmol/l 

 

8 timer pp 

Bs < 2.5 mmol/l,  
Barnet gives tilskud 

10ml/kg og  

pædiater kontaktes 
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Barnet gives tilskud 

10ml/kg og  

pædiater kontaktes 

Efter 8 timer 

Efter 4 timer 

4 timer pp 
Bs 1.7 -  2.4 

mmol/l 
Barnet lægges 

til og gives 
tilskud af 
mm/mme 

3 ml/kg på 

ammesonde 
eller bæger 

  

6 tpp 

8 timer pp 
Bs ≥ 2.5 mmol/l 

Ammes og bs bestilles til 10 
tpp mhp at få 2 bs ≥ 2.5 

mmol/l. Lavt bs herefter er 
patologisk og pæd 

kontaktes 

6 timer pp  

Bs  1.7-2.4 mmol/l   
gives tilskud af  

mm/mme  

6 ml/kg på 

amme-sonde eller 
bæger i for-

bindelse med 
amning. Bs 

bestilles til 8 tpp 

 


