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❙ ❙ God tillväxt är ett mått på välbefinnande. En tillväxtavvi-
kelse kan vara en indikator på ohälsa. Det kan röra sig om en
generell sjukdom eller undernäring, men kan också vara ut-
tryck för psykosocial problematik.
Under år 2000 införs, efter fleråriga diskussioner, nya BVC-
journaler inklusive nya tillväxtkurvor inom barnhälsovården
i Sverige [1]. Utöver moderna kurvor krävs en bra metodik i
sammanhanget.

❙ ❙ Frågeställning
Hur kan förekomsten av metodfel vid mätning och registre-
ring av tillväxten inom barnhälsovården exemplifieras?

❙ ❙ Försökspersoner
I anslutning till kompetensutvecklingsdagar inom barnhälso-
vårdsområdet erbjöds de närvarande distriktssköterskorna att
under pauser i programmet individuellt väga samt mäta längd
och huvudomfång på särskilt inkallade barn och registrera
mätvärdena på de nya tillväxtkurvorna.
Tjugonio distriktssköterskor antog möjligheten att delta. Fler-
talet hade mångårig erfarenhet av barnhälsovårdsarbete.

❙ ❙ Metod
Vid mätningarna erbjöds för liggande mätning en mätbräda
med fixerad huvudända och rörlig fotplatta, för stående mät-
ning vanlig fast mätsticka på väggen (TB Hyssna AB, Instru-
ment Teknik – ej stadiometertyp), digitala vågar (Mettler TE
15 för späda barn och SECA för större barn) och vanliga mått-
band av plast. Uppgift om tidigare tillväxtdata förelåg ej. Dis-
triktssköterskorna vägde och mätte och prickade in barnens
aktuella ålder och mätvärdena på de nya tillväxtkurvorna.
Spridningen i mätningarna och registreringarna beräknades.

❙ ❙ Resultat
Barn 1 (en sju månader gammal flicka) bedömdes av 16 dis-
triktssköterskor och barn 3 (en två år gammal flicka) av 14 av
dessa. Barn 2 (en knappt åtta månader gammal pojke) och
barn 4 (en två år och tio månader gammal pojke) bedömdes
av 13 andra distriktssköterskor.
Spridningen av erhållna mätvärden exemplifieras i Figur 1–3.

95-procentigt konfidensintervall för medelvärdena redovisas
i Tabell I. Sammanlagt hamnade 33 av totalt 56 mätvärden för
längd utanför de 95-procentiga konfidensintervallen för me-
delvärdena för respektive barn. Motsvarande siffror för vikt
var 38 av 56 och för huvudomfång 24 av 56.
Bedömningen av kurvmarkeringarna framgår av Tabell II.
Vid 5 av 56 tillfällen markerades felaktig ålder. Vid två, tre
respektive sex tillfällen gjordes felaktig markering för längd,
vikt respektive huvudomfång.

❙ ❙ Diskussion
Som framgår ovan erhölls överraskande stora skillnader vid
såväl längd-, vikt- som huvudomfångsmätningarna. Ett stör-
re antal mätningar av varje barn hade varit värdefullt men be-
dömdes inte genomförbart.
Distriktssköterskorna var naturligtvis medvetna om att det är
nakenvikt som gäller i aktuella åldrar. Vid vägning har också
barnets placering betydelse, barnet skall placeras/stå mitt på
vågen. Vid längdmätning skall fötterna placeras tillsammans
och båda hälarna skall tryckas mot fotplattan eller väggen.
Det är viktigt att ha raka knän, rak kroppshållning och att hål-
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la huvudet rakt upp (vid mätning i liggande) respektive rakt
fram (vid mätning i stående). Här måste man ofta handgripli-
gen hjälpa till så att barnet får en riktig ställning, dock natur-
ligtvis utan att lyfta barnet. Huvudomfångsmätning sker
enklast och bäst om barnet sitter stadigt i förälderns knä. Man
måste vara uppmärksam så att måttbandet inte glider, och
gamla måttband bör bytas ut [2]. Mätningarna bör upprepas.
Vår tolkning av inprickningarna på kurvorna har varit välvil-
lig, men likväl är det, som framgår av Tabell II, lätt att göra
fel också i dessa moment både vad gäller att beräkna och mar-
kera rätt ålder och vad gäller de olika måtten.
Som en delförklaring till avvikelserna bör noteras att mät-
ningarna ägde rum under viss tidspress i för distriktssköter-
skorna okända lokaler men med bekant mätutrustning. Kur-
vorna var emellertid nya och de aktuella barnen tröttnade så
småningom en aning (men på det hela taget var de fantastiskt
samarbetsvilliga!). Å andra sidan var distriktssköterskorna
medvetna om att vi skulle jämföra resultaten varför man kun-
de förvänta extra stor noggrannhet.
Det måste naturligtvis påpekas att enstaka mätvärden ger re-
lativt litet information. Värdena måste ses i relation till tidi-
gare värden (men dessa bör förstås också vara korrekta) och
till hur både föräldrar och undersökare uppfattar att barnet
mår.

❙ ❙ Slutsats
Att mäta och registrera tillväxt är svårt. Även erfarna dis-
triktssköterskor erhåller olika värden vid mätning och väg-
ning av samma barn och kan pricka in de noterade värdena fel.
En medvetenhet om metodfelen kan förhoppningsvis öka
noggrannheten och leda till upprepade mätningar vid behov.
Naturligtvis bör vetskapen om möjliga metodfel vägas in
både i bedömningen av tillväxten och i rådgivningen till för-
äldrar. Det är angeläget att barn med betydelsefulla tillväxtav-
vikelser identifieras och får fortsatt värdering och eventuell
åtgärd. Även om mätningar vid verifierade endokrina sjukdo-
mar och/eller tillväxtrubbningar ställer högre krav på nog-
grannhet än mätningar inom barnhälsovården är det naturligt-
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Figur 1. Resultat av 16 distriktssköterskors registrering av hu-
vudomfång hos en sju månader gammal flicka.
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Figur 2. Resultat av 14 distriktssköterskors registrering av
längd hos en två år gammal flicka.
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Figur 3. Resultat av 13 distriktssköterskors registrering av vikt
hos en två år och tio månader gammal pojke.

Tabell I. Medelvärden (95-procentigt konfidensintervall).

Barn Längd, cm Vikt, kg Huvudomfång, cm

1 70,2–70,7 8,73–8,76 45,8–46,2

2 70,6–71,1 9,28–9,31 45,4–45,7

3 81,8–82,4 10,5–10,7 47,1–47,3

4 95,8–96,4 16,1–16,2 50,2–50,5

Tabell II. Antal felmarkeringar på tillväxtkurvan. Inprickningen av ål-
dern och övriga mätvärden bedömdes som »fel« om avvikelsen jäm-
fört med den sanna åldern översteg 1/2 månad eller om avvikelsen
jämfört med det egna mätvärdet översteg 1/4 SD.

Barn Fel ålder Fel längd Fel vikt Fel huvudomfång

1 1 0 0 0

2 0 0 1 1

3 3 1 0 2

4 1 1 2 3

➨
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vis viktigt att så långt möjligt både mäta och registrera rätt
också på BVC – det är ju inte sällan där misstanke om sjuk-
dom/avvikelse uppkommer. Det är naturligtvis också viktigt
att inte oroa i onödan.
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SUMMARY

Measurements of height, weight and head circum-
ference in child health services. Even experienced
nurses obtain divergent results
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Growth reflects general health but also the nutri-
tional and environmental health of a child. Dis-
ordered growth may be an early manifestation of
disease or deficiency. In Sweden, the newly up-
dated growth charts are highly valued at the child
health services, yet measurements of height,
weight and head circumference of four infants
showed that even experienced nurses achieved
noticeably large differences in their individual re-
sults. In several cases the plotted data also devia-
ted concerning the exact age of the child or the
registered value. Awareness of methodological
problems should lead to more accurate advice
and referral.
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