
MODERMÆLKSERSTATNINGER 

 
                                                  

 

ALMINDELIGE MODERMÆLKSERSTATNINGER 

 

 

Producent Produktnavn Anvendelses 

tidsrum 

Produktform Forbrug Særlige karakteristika Forhandles hos Økonomisk 

tilskud 

 

Semper Allomin 1 

(med lipilact) 

Fra fødslen Drikkeklar og 

som pulver 

Fuld 

ernæring 

Ligner MM mest af 

Sempers produkter. 

Indeholder 0,4mg jern, 

MFGM,  præbiotika og 

fedtsyrer. 

Dagligvare- og 

netbutikker 

Nej 

Nestlé  Nan  Pro 1  

(Nan1) 

Fødslen Pulver. 

OBS: Den 

drikkeklare 

Nan1 inde-

holder ikke 

probiotika 

Fuld 

ernæring 

Ligner MM mest af 

Nestle´s produkter. 

Indeholder 0,4 mg jern, 

probiotika og fedtsyrer. 

 

 

Dagligvare- og 

netbutikker 

Nej 

Arla Baby&Me 

Organic 

Fra fødslen Drikkeklar og 

som pulver 

Fuld 

ernæring 

Ligner MM.  

Økologisk med 0,5mg 

jern, præbiotika og 

fedtsyrer. 

Dagligvare- og 

netbutikker 

Nej 

HiPP 

 

 

 

 

Baby 

Combiotik 1 

Fra fødslen Drikkeklar og 

som pulver 

Fuld 

ernæring 

Ligner MM. 

Økologisk med 0,5mg 

jern, præbiotika og 

fedtsyrer. 

Dagligvare- og 

netbutikker 

Nej 

 

 

MODERMÆLKSERSTATNINGER TIL BØRN MED OBSTIPATION OG KOLIK  



 

 

Semper Allomin1 

Syrnet (grøn) 

(med lipilact) 

Fra fødslen Pulver Fuld 

ernæring 

Tilsat citronsyre, som 

modvirker hård 

afføring, mavekneb og 

gylp 

Dagligvare- og 

netbutikker 

Nej 

Semper Allomin1 

SensiPro 

Syrnet (gul) 

(med lipilact) 

Fra fødslen Pulver Fuld 

ernæring 

Som syrnet grøn, men 

tilsat BioGaya 

OBS: må ikke varmes 

over 40graderC 

Dagligvare- og 

netbutikker 

Nej 

Nestle´ Nan HA 1 

med bifidus 

 

 

Fra fødslen Pulver  Fuld 

ernæring 

Ligner Nan Pro1. Er 

delvist hydroliseret og 

dermed lettere 

optagelig. Tilsat 

probiotika. 

Forebygger derfor 

både allergi og 

obstipation, men er 

ikke behandlende. 

Dagligvare- og 

netbutikker 

Nej 

Nestle´ Nan 1 

Sensilac 

Fra fødslen Pulver Fuld 

ernæring 

Som Nan Pro 1  

tilsat en anden 

mælkesyrebakterie  

(L. reuteri) med 

dokomenteret effekt 

mod kolik 

Dagligvare- og 

netbutikker 

Nej 

 

 

MODERMÆLKSERSTATNINGER TIL PRÆMATURE 

 

 

Nestlé Pre NAN 

discharge 

Fra fødslen  

(børn over 

1800g) 

Pulver og 

drikkeklar 

Fuld 

ernæring 

Specialprodukt som 

anvendes under 

lægetilsyn til 

præmatures behov for 

Apotek Ved læge-

ordination kan der 

ydes tilskud 



øget protein 

(hydroliseret 

valleprotein). 

Pulverudgaven er 

tilsat probiotika. 

 

Nestlé FM 85 Fra fødslen Pulver Ikke 

komplet 

som fuld 

ernæring 

Specialprodukt som 

tilsættes MM og 

anvendes under 

lægetilsyn. Bruges 

også til børn med lav 

fødselsvægt.  

 

 

Apotek Nej 

Mead 

Johnson 

1)Enfalac 

Premature med 

Lipil  

 

 

2)Enfamil 

HMF 

1)Fra 

fødslen til 

2000g eller 

termin 

 

2)Til børn 

under 1500g 

eller før uge 

32 

 

1)Pulver som 

blandes i 2 

styrker 

 

 

2) Pulverbreve, 

som tilsættes 

udmalket MM 

Fuld 

ernæring 

Specialprodukt som 

anvendes under 

lægetilsyn.  

Apotek Ved læge-

ordination kan der 

ydes tilskud  

 

MODERMÆLKSERSTATNINGER TIL BØRN DISPONERET FOR ELLER MED ALLERGI 

 

Mead 

Johnson 

Nutramigen 1 

Lipil 

Fra fødslen Pulver Fuld 

ernæring 

Fuldt hydrolyseret 

kasein. Laktose og 

saccharosefri. 

Allergiforebyggende 

og behandlende med 

flerumættede 

fedtsyrer. 

Apotek Nej 



Mead 

Johnson 

Nutramigen AA 

Lipil 

Fra fødslen Pulver Fuld 

ernæring 

Aminosyrebaseret. 

Anvendes som 

behandling af børn 

med svær allergi. Er 

tilsat flerumættede 

fedtsyrer.  

Apotek Nej 

Semper 

 

Profylac 

 

Fra fødslen  

 

Pulver 

 

Fuld 

ernæring 

 

Hydrolyseret og 

ultrafiltreret 

valleprotein. 

Allergiforebyggende 

og behandlende. 

Apotek 

 

Nej 

Nestle´ Althera Fra fødslen  Pulver Fuld 

ernæring 

Hydroliseret og 

ultrafiltreret 

valleprotein. Renset 

laktose, som giver 

bedre smag. 

Allergiforebyggende 

og behandlende. 

Apotek Nej 

Nutricia Pepticate og 

Neocate LCP 

 

Fra fødslen Pulver Fuld 

ernæring 

Nedbrudt til 

aminosyreniveau. 

Anvendes til 

diagnosticering og 

behandling af moderat 

og stærk allergi. 

Apotek eller 

direkte fra firma 

Ved læge-

ordination kan der 

ydes tilskud 

  

MODERMÆLKSERSTATNINGER TIL BØRN MED SÆRLIGE SYGDOMME 

 

Nutricia Infantrini 0-12 mdr. 

eller op til  

8 kg. 

 

Drikkeklar  Fuld ernæring. 

Kan benyttes 

som 

supplement fra 

13-18 mdr.  

Anvendes under 

lægetilsyn til syge 

børn med behov for 

energitæt ernæring, fx 

hjertesygdom eller 

malnutrition. 

Er glutenfri. 

Apotek eller 

direkte fra firma 

Ved 

lægeordination 

kan der ydes 

tilskud 



Giver 1½ x den 

energi, som findes i 

alm. MME 

 

Nutricia 1)Neocate 

Active   

 

 

2)Neocate 

Advance 

>12 mdr. Drikkeklar 

og pulver 

1) tilskud i 

kop eller i 

madlavning 

 

2) Fuld 

ernæring i 

sonde eller til 

madlavning 

 

Anvendes til børn 

med komælksallergi 

eller multipel 

fødevareintolerance 

Apotek eller 

direkte fra firma 

Nej 

Mead 

Johnson 

Pregestimil 

Lipil 

Fra fødslen Pulver Fuld ernæring Højthydrolyseret. 

Kaseinbaseret. 

Anvendes ved 

malabsorption af fedt 

eller 

komælksproteinallergi 

med gastrointestinale 

symptomer. 

Apotek Ved 

lægeordination 

kan der gives 

tilskud 

 

 

 

TILSKUDSBLANDINGER 
 

Semper Allomin 2 

 

Fra 6 mdr. Pulver og 

drikkeklar 

Supplement til 

overgangskost 

Har 1,2 mg jern samt højere 

protein og kalcium indhold end 

Allomin 1 

Dagligvare- og 

netbutikker 

nej 

Semper Allomin 2 

Syrnet (grøn) 

 

Fra 6 mdr. Pulver og 

drikkeklar 

Supplement til 

overgangskost 

Som Allomin 2 tilsat 

citronsyre, som modvirker hård 

afføring, gylp og mavekneb 

Dagligvare- og 

netbutikker 

nej 

Semper Allomin 2 

Syrnet (gul) 

Fra 6 mdr. Pulver og 

drikkeklar 

Supplement til 

overgangskost 

Som grøn Allomin 2 tilsat 

BioGaya 

Dagligvare- og 

netbutikker 

nej 



Semper Allomin 3 Fra 9 mdr. Pulver Supplement til 

overgangskost 

Som Allomin 2, med små 

justeringer ift. barnets alder 

Dagligvare- og 

netbutikker 

nej 

Nestle´ Nan HA 2 Fra 6 mdr. Pulver Supplement til 

overgangskost 

Lidt højere indhold af protein, 

jern og kalcium end Nan HA1.   

Dagligvare- og 

netbutikker 

nej 

Nestle´ Nan Pro2 

(Nan 2) 

Fra 6 mdr. Pulver.  

OBS: den 

drikkeklare 

Nan2 inde-

holder ikke 

probiotika 

Supplement til 

overgangskost 

Har 0,8mg jern samt 

maltodextrin, som giver 

tykkere konsistens. 

Ellers som Nan Pro1 

Dagligvare- og 

netbutikker 

nej 

Nestle´ Nan 2 

Goodnight 

Fra 6 mdr. Pulver 

 

Supplement til 

overgangskost.  

Som Nan Pro2, men lavet på 

risflager. Giver tykkere 

konsistens. 

Dagligvare- og 

netbutikker 

nej 

Arla Baby&Me 2 

Organic 

Fra 6 mdr. Pulver og 

drikkeklar 

Supplement til 

overgangskost. 

Som Baby&Me 1 med mindre 

fedt, mere protein og 0,9mg 

jern. 

Dagligvare- og 

netbutikker 

nej 

HiPP Baby 

Combiotik 2 

Fra 6 mdr. Pulver og 

drikkeklar 

Supplement til 

overgangskost. 

Som Baby Combiotik 1 med 

mindre fedt, mere protein og 

0,7-1mg jern. 

Dagligvare- og 

netbutikker 

nej 

Mead 

Johnson 

Nutramigen 2 

Lipil 

Fra 6 mdr. Pulver Fuld ernæring, 

men i praksis 

som supplement 

til 

overgangskost. 

Tilsat mere calcium og mindre 

protein, ellers lig Nutram.1 

Allergiforebyggende og 

behandlende. 

Apotek nej 

Mead 

Johnson 

Nutramigen 2 

LGG 

Lipil 

Fra 6 mdr. Pulver Som 

Nutramigen 2 

 

Som Nutramigen 2. Tilsat 

probiotika. 

Til børn med eksem og diarre´ 

pga. mælke- eller sojaallergi 

Apotek nej 

 

GENERELLE BEMÆRKNINGER: 
 

HUSK: skemaet er kun vejledende, idet der hurtigt sker produktændringer. 

 

Forkortelserne MM = modermælk, MME = modermælkserstatning 



MFGM=mælkemembranens indhold af vigtige faktorer for især den kognitive udvikling 

Fedtsyrer betyder her: flerumættede, som fremmer hjernens, synets og centralnervesystemets udvikling (ofte DHA og ARA) 

Præbiotika = kortkædede sukkermolekyler, som er mad for tarmfloraen (FOS og GOS) 

Probiotika= bakterier, som fremmer tarmfunktionen (fx mælkesyre- eller bifidobakterier) 

BioGaya=mælkesyrebakterien  Lactobacillus Reuteri 

 

 

Nye informationer, januar 2017 

Nyt jernpræparat i handelen. 

Vær opmærksom på, at der nu findes forskellige koncentrationer i jernpræparaterne på markedet. Det betyder, at vejledningen om 

8mg jern dagligt (præmature eller lavvægtige mature børn) kan betyde enten 8 eller 6 dråber. ”Jernmedic” produkterne er dem med 

6 dråber. 

 

Link om udmalkning på vores egen hjemmeside. 

Nu er der mulighed for at henvise til information med billeder og anbefalinger ift. udmalkning via vores egen hjemmeside. Det 

findes under Vejledning/Amning: 

http://www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/Sundhed/Sundhedsplejen/Vejledning/Kost-og-ernaering.aspx 

Linket ”efter fødslen” fører direkte til Skejbys Pdf om emnet. 

 

Højthydroliseret MME som allergiforebyggelse. 

Der har længe været faglig diskussion om, hvorvidt de højthydroliserede MME (Nutramigen, Profylac, Althera) faktisk gør en 

forskel ved forebyggelse af allergi. Sundhedsstyrelsen skriver, at man afventer det europæiske selskab for allergologi EAACI´s 

vurdering, som skulle komme i 2017, før man vil ændre på anbefalingerne.  

Indtil da må vi fortsætte efter gældende regler, hvilket også er Skejbys procedure: 

”Hypoallergen MME tilbydes børn, hvor mindst en af forældrene eller søskende har eller har haft lægediagnosticeret, betydende og 

behandlingskrævende allergisk sygdom omfattende de kliniske diagnoser astma, høfeber, atopisk eksem og fødemiddelallergi.”  

Der tilføjes fra pædiater Bente Høst (Skejby) at behandlingskrævende allergisk sygdom IKKE er behandling med håndkøbsmedicin, 

men ordineret receptpligtigt medicin. 

Hvis man ønsker mere viden om allergirisiko har Astma-Allergi foreningen en informativ oversigt, som vedhæftes. 

PS: Jeg har netop forhørt mig om Skejbys procedure igen, idet min erfaring er, at mange nyfødte tilbydes almindelig MME (Allomin 1) 

uden hensyntagen til allergirisiko. Deres officielle procedure er altså fortsat ovenstående. 

 

http://www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/Sundhed/Sundhedsplejen/Vejledning/Kost-og-ernaering.aspx


MME Althera ændret. 

Indholdet i Althera MME er opdateret. Det er især kalcium og D-vitamin, som er øget, så det også dækker behovet hos lidt ældre 

børn. Værdierne svarer til de anbefalede for børn 0-1 år. Dåserne skifter desuden udseende. 

Produktet bruges både som forebyggelse og til behandling af konstateret komælksproteinallergi til børn fra fødslen op til 1 år.  

 

Plejeprodukter og efterfødselstilbud 

Flere mødre har gjort mig opmærksom på positive erfaringer med Multi-Mams produkter, hvorfor jeg tillader at nævne deres eksistens 

her: der findes creme til brystvorter, kompressor til sårede vorter og gel til tandfrembrud (BabyDent). 

Den private virksomhed www.gynzone.dk har apps vedr. fødestillinger, knibeøvelser og efterfødsels træning. Disse er udviklet af 

fagpersoner. 

 

I dag forhandles mange produkter både i dagligvarebutikker og via netshop, Fx: www.Modermælk.dk Vær opmærksom på, at ikke alle 

produkter lever op til anbefalingerne på det danske marked. Dog skal MME følge både danske og EU lovkrav. 

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler tidligst vælling fra 6 mdr., primært for at fremme fuld amning i 6 mdr. Der foreligger undersøgelser, som 

viser, at vælling ikke er mere mættende end MME. Derfor er vællinger ikke med i skemaet her. 

 

Opbevaring og holdbarhed: Drikkeklar MME kan opbevares uåbnet ved 5-25 grader. Åbne kartoner skal på køl og bruges inden 24 timer. 

Pulver bør opbevares tørt. Åbne dåser kan holde 1 mdr. Pulver kan evt. fryses i lufttæt beholder i 3 mdr. Se i øvrigt udløbsdato. 

 

Der skelnes i lovgivningen om krav til produkterne mellem modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, hvor MME er underlagt 

strengere ernæringsmæssige og markedsføringskrav end tilskudsblandingerne. 

 

Der ydes nu kun økonomisk tilskud ved diagnosticeret allergi og de tilhørende produkter.  

 

Allergidisposition jf Astma-Allergi foreningen ( http://www.allergiforebyggelse.dk/allergirisiko) 

 

Et barn, hvis forældre eller større søskende, ikke har nogen overfølsomhedssygdom, har 5-10% risiko for at udvikle en eller anden form for 

allergi. 

Hvis mor, far eller større søskende har, eller har haft, en lægediagnosticeret allergisk sygdom, har barnet særlig risiko for at udvikle allergi. 

Man siger, at et barn med særlig risiko, har arvet "talentet" for at udvikle en overfølsomhedssygdom, men man kan ikke sige, hvilken der 

eventuelt vil være tale om. 

 

http://www.gynzone.dk/
http://www.modermælk.dk/


 

  
 

Allergidisposition betyder lægedokumenteret allergisk sygdom hos forældre eller 

søskende. Ved allergisk sygdom forstås her sygdommene astma, høfeber, atopisk 

eksem (børneeksem) og fødevareallergi. 

 

Navlesnors IgE 
Få steder i landet tages en blodprøve fra navlesnoren, så snart barnet er født. Det kaldes en navlesnors IgE. Prøven fortæller om et barns 

risiko for at udvikle allergi. 

Dec. 2016, Inge-Lise S. Ramsay 


