
162 Läkartidningen  ❙ Nr 3  ❙ 2002  ❙ Volym 99

Klinik och vetenskap

❙ ❙ Avvikelser i tillväxt kan tjäna som en viktig signal på att
barn far illa eller har drabbats av sjukdom. För att man skall
kunna reagera krävs kunskap om vilka faktorer som påverkar
att barn växer olika fort. Som Ulla Strandgren och medarbe-
tare tydligt visade i Läkartidningen 19/01 är en stor felkälla
det faktum att det kan vara svårt att mäta barn. Man rapporte-
rar att 14 erfarna distriktssköterskor fick upp till 2 centime-
ters skillnad i kroppslängd när de mätte en 2-årig flicka [1].

Tillväxtavvikelser föregår ofta andra tecken på somatisk
sjukdom, ibland med flera år. Typiska exempel är hyperkor-
tisolism, tyreoideasjukdom och kraniofaryngeom. Vid gast-
rointestinala symtom kan tillväxtdeficit styrka misstanke om
celiaki eller inflammatorisk tarmsjukdom. I studier från Stor-
britannien har man uppmärksammat att barn utan somatisk
sjukdom som är kortare än –2 SD i förhållande till populatio-
nen inte sällan senare visar sig ha utsatts för misshandel eller
övergrepp [2]. Hur förhållandet mellan tillväxtavvikelser och
socioekonomiska faktorer ser ut i Sverige är inte känt i detalj,
men det är klarlagt att även mindre uttalade tillväxtavvikelser
kan vara symtom på psykosocial ohälsa [3].

Man kan fråga sig hur man skall kunna värdera om en till-
växtavvikelse orsakas av mätfel eller om den är symtom på
underliggande sjukdom. Svaret är att ett enskilt mätvärde ger
liten information och att avvikelser skall leda till att mätning-
en upprepas. Fortsätter avvikelsen finns skäl att ta reda på or-
saken.

För att uppdatera längdstandarden i Sverige infördes vid
millennieskiftet nya tillväxtkurvor på barnavårdscentralerna.
Nya kurvor introduceras också inom skolhälsovård och sjuk-
vård under hösten 2001. Kurvorna baseras på tillväxtdata från
3 650 barn uppvuxna i Göteborg och födda 1974 [4-6]. De
nya kurvorna innehåller inte bara en uppdaterad referens, utan
också nya pedagogiska hjälpmedel för att öka säkerheten vid
tolkning av tillväxtavvikelser.

Varför varierar kroppslängden?
Variationen vid enskilda mättillfällen orsakas av flera fakto-
rer. Barnets medverkan är den enskilt viktigaste faktorn. Sär-

skilt i 1–2-årsåldern värjer barnet sig ofta mot olika typer av
undersökningar. Barnet skall helst vara mätt, glatt och tryggt,
precis som det borde vara då dess psykomotoriska utveckling
bedöms. På samma sätt som vid misstanke om avvikande ut-
veckling bör/måste därför också avvikelser i tillväxt följas
upp med ett extra besök. 

Mättekniken och utrustningen spelar också roll. Tekniskt
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kan mätning av det stående barnet ske genom att bara ställa
barnet rakt, eller genom att sträcka barnet aktivt genom att 
fatta under processus mastoideus. I båda fallen skall barnet 
stå så att det har blicken riktad rakt fram. När barnet sträcks
uppmäts det knappt 3 mm längre i skolåldern [7]. Det vik-
tigaste hos utrustningen är att den sitter på rätt höjd och är 
hel.

När man jämför ett barns längd med föregående mätvärde

har tidpunkten på dygnet och årstidsvariationen i tillväxt be-
tydelse. Gravitationen gör att längden minskar signifikant de
första sex timmarna efter det att barnet gått upp ur sängen. I
skolåldern ser man en genomsnittlig dygnsvariation i längd på
knappt 4 mm [7], medan enskilda barn kan minska upp till 15
mm från klockan 08 till 13 [Gelander L, Albertsson-Wikland
K, pers medd].

Årstidsvariationen i längdtillväxt har undersökts, framför
allt i skolåldern. Man har då funnit att majoriteten av barn
minst dubblerar sin tillväxthastighet under årets ljusaste må-
nader. Till detta kommer påverkan på tillväxthastigheten i
samband med både kroniska sjukdomar och mer banala infek-
tioner [8, 9].

När skall man reagera för avvikelse?
Förloppet för hur barnet växer över tiden är en betydligt käns-
ligare indikator för ohälsa än vilken längd barnet har vid en
viss ålder. De viktigaste bedömningsgrunderna finns beskriv-
na i manualen till tillväxtkurvan [10] (se Faktaruta).

Följer man tillväxtavvikelser över tiden kan avvikelser på
0,75 SD tillåtas över sex månader i 18–24 månaders ålder.
Över 2 års ålder tillåts 0,75 SD på ett år (Tabell I). 

Man kan förstås fråga sig hur man skall kunna reagera på
avvikelser när den normala variationen är så stor. Svaret är att
den stora variationen mellan två mätpunkter till största delen
orsakas av de tekniska svårigheterna att mäta barn. Tittar man
på mätningar av 2-åriga flickor finner man att längden maxi-
malt tillåts avvika knappt 0,9 SD på sex månader. Fram till
4 års ålder får barnets längd dock inte avvika totalt med mer
än knappt 1,1 SD. Att den tillåtna avvikelsen knappt ökar trots
att mätintervallet ökar från 6 månader till 2 år beror just på att
verklig förändring i tillväxt har liten del i förhållande till mät-
tekniska svårigheter som orsak till avvikelsen. Det friska bar-
net som avviker kraftigt i längd vid en mätning kommer dess-
utom vid nästa mätning att uppvisa en minskad avvikelse (Fi-
gur 1). 

Komplexiteten i att bedöma tillväxtförlopp gör att framti-
da versioner av datoriserade journaler bör innehålla funktio-
ner som talar om för användaren när en avvikelse i tillväxt är
alltför stor.

Ett bra instrument för att spåra sjukdom
Regelbundna tillväxtmätningar i skola och BVC skapar fan-
tastiska möjligheter dels att hitta barn med ohälsa eller sjuk-
dom, dels att bespara barnet och samhället onödiga utredning-
ar och kostnader när barnet växer normalt. Genom den 
utveckling som sker med nya datorbaserade journalsystem 
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Bedömningsgrunder för tillväxt [10]

1. Är barnets storlek normal i förhållande till population?

2. Är barnets storlek normal i förhållande till föräldrar? 
(Bedöms med hjälp av nomogram för medelföräldralängd.)

3. Är vikten normal i förhållande till längden? 
(Bedöms genom ålders- och könsrelaterad 
viktindexreferens, BMI.)

4. Är barnets tillväxthastighet normal? (Bedöms genom att se 
om barnet växer kanalparallellt eller avviker i SD-score.)

5. Är tillväxthastighet normal i förhållande till pubertetsstatus?

Tabell I. Vikt- och längdavvikelser i SD-score (95 procents konfi-
densintervall) [10].

Per Per Per
Ålder tre månader sex månader tolv månader

0–3 månader 1,8
3–6 månader 1,2
6–9 månader 1,0
9–12 månader 0,75

12–18 månader 1,0
18–24 månader 0,75
2–4 år 0,75
4–7 år 0,5

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

5432

Längd, SD-score

Ålder, år
5432

Ålder, år

Figur 1.
Exempel på två barn som avviker kraftigt 
i längd mellan två mätpunkter. Det är typiskt
att en enskild punkt avviker kraftigt, 
och att barnet sedan återgår till att följa 
sin tillväxtkanal (SD-score) på ett adekvat sätt.



är vi på väg mot att barnets tillväxt kan ta en plats som ett 
värdefullt diagnostiskt hjälpmedel inom både hälso- och 
sjukvård.

Innan denna möjlighet till fullo kan utnyttjas krävs god
kunskap om hur tillväxtavvikelser skall tolkas. Till denna
kunskap hör att misstänkta tillväxtavvikelser skall följas upp.
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SUMMARY

A child’s growth mirrors health or illness

Lars Gelander, Lars Hagenäs, 
Kerstin Albertsson Wikland
Läkartidningen 2002;99:162-4

The growth of children is an important health indi-
cator. In the individual child, growth mirrors health
or illness. At the child population level, growth may
be used to monitor living conditions. Continued de-
viations may indicate somatic disorders or psycho-
social problems. The assessment of the growth of
an individual child is complicated due to the dif-
ficulty to measure children. Thus, the height of the
child will have to deviate substantially from that of
the reference population before action is called for.
The progress over time of the child's growth, on the
other hand, is a much more sensitive indicator of ill
health than is the height of the child at a certain age.
Systematic assessment of each measuring may
serve as an aid to detect abnormal growth and 
thereby facilitate a correct diagnosis. 
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