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Att följa barns tillväxt
Barns tillväxt och kroppsliga mognadstempo är genetiskt programmerade processer. De är samtidigt
känsliga för kroppslig sjukdom, näringssituation liksom fysisk och psykisk stress. På populationsnivå
speglar tillväxten därför den socioekonomiska standarden. För det individuella barnet är
tillväxtförloppet en känslig, sammanfattande, indikator på såväl fysisk och psykisk hälsa som
kroppsligt mognadsstadium. Sett ur detta perspektiv blir tillväxtkurvan ett viktigt instrument för
hälsovården vid BVC och skola samt för sjukvården. Regelbundna mätningar av längd och vikt bör
därför göras av alla barn och ungdomar för att man ska kunna bedöma individuella tillväxtförlopp.
Denna text är tänkt att vara ett hjälpmedel för hälsovården vid BVC och skola med beskrivning av
barns normala tillväxt och kroppsliga utveckling, hur olika tillväxtkurvor är konstruerade samt hur
man kan tolka olika förlopp i längd-, vikt-, BMI- och huvudomfångskurvorna.
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Barnets tillväxt- och mognadsperioder
Tillväxtens faser
Längdtillväxten kan indelas i fyra faser: intrauterin, spädbarnsåret, barndom och pubertet. Tillväxten
under var och en av dessa perioder styrs av ett samspel mellan konstitutionella dvs genetiska,
faktorer och omgivningsfaktorer i form av nutritionssituation, kroppslig eller psykisk stress och
sjukdom. Tempot i den somatiska utvecklingen och tillväxten kan dessutom skilja sig mellan olika
individer, likaledes påverkat av samspelet mellan konstitution och miljö. Tillväxtkurvor för längd, vikt
och huvudomfång blir därför, tillsammans med kunskap om längder och utvecklingstempo i familjen,
viktiga hjälpmedel vid bedömning av barnets hälsotillstånd och somatiska utveckling.
Fostertillväxt
Av graviditetens 40 veckor är det bara 38 som utgörs av embryonal- och fosterutveckling eftersom
graviditetsstart konventionellt räknas från sista menstruationens första dag och inte från
konceptionstillfället. Tillväxthastigheten är initialt mycket hög
Faktaruta: En betydande andel av
och accelererande men bromsas in från omkring vecka 20.
variationen i födelsevikt utgörs av
Viktökningen per tid är maximal först vid vecka 34 varefter
skillnader i den fettackumulering hos
det sker en stark inbromsning. Begränsningen av tillväxten är
fostret som sker de tio sista
graviditetsveckorna. Det nyfödda
nödvändig för att barnet ska kunna passera
barnet innehåller genomsnittligt cirka
förlossningskanalen och anses förmedlas via maternella
450 g fett.
mekanismer. Sannolikt har olika kvinnor olika förmåga att
påverka fostertillväxten i detta avseende vilket kan vara en del av bakgrunden till variationer i
födelsestorlek. Detta påverkar det omedelbara postnatala tillväxtförloppet då barnet ofta mycket
snabbt anpassar sig till den genetiska storlekspotentialen. Födelsestorleken är mest korrelerad till
moderns storlek medan faderns bidrag till barnets storlek ökar gradvis under de två första
levnadsåren.

Figur 1 Tillväxthastighetskurvor för vikt respektive längd under den prenatala och tidiga postnatala perioden. Det
streckade förloppet på högra kurvan visar den hypotetiska tillväxten då det inte finns en intrauterin tillväxthämning. En
tillväxthämning mot slutet av graviditeten anses medieras via maternella mekanismer (sk maternal constraint). Om den
är uttalad ser man en omedelbar catch-up tillväxt postnatalt (från Tanner, 1989).

4

Version
1 maj 2011
Födelsestorlek
I Sverige är genomsnittlig födelselängd och -vikt cirka 50 cm respektive 3,5 kg med ett spridningsmått
(1 standardavvikelse; 1 SD) på 2 cm respektive 0,5 kg. Pojkar är cirka 7 mm längre än flickor och 135 g
tyngre. Graviditetslängden påverkar förstås födelsestorleken; tillväxten mot slutet av graviditeten
motsvarar cirka 1 cm respektive 150-200 g per vecka. För överburna barn; dvs efter 40 veckors
graviditet bromsas den intrauterina tillväxten upp. Postnatalt är den initiala längdtillväxten normalt
cirka 1 cm per vecka. Huvudomfånget är vid födelsen cirka 35 cm med ett spridningsmått på 1,5 cm.
Pojkar har 0,5 cm större huvudomfång än flickor. Statistiskt är födelsestorleken korrelerad till
moderns storlek - stora mammor föder stora barn och små mammor små barn – men i vissa familjer
är det vanligt att barnen föds stora alternativt små oavsett moderns storlek. När det gäller intrauterin
tillväxt kontra vuxen längd är födelselängden i mycket högre grad än födelsevikten relaterad till
vuxenlängden (Figur 2).

Figur 2 Samband mellan
födelsestorlek och längd vid
18 års ålder. Från danska
mönstringsdata åren 197374; n=4.300. Vid en
födelsevikt <2.500 g var
vuxenlängden
genomsnittligt 175,7 cm
jämfört med 184,3 cm vid
>4.500 g. De som hade
födelselängd <47 cm blev
genomsnittligt 175,2 cm
vilket ökade till 184,3 cm vid
födelselängd >56 cm.
(Sörensen 1999).

Små barn – SGA och IUGR
Litenhet vid födelsen (SGA – small for gestational age) definieras som längd eller vikt < -2 SDS för
graviditetslängden vilket för fullgångna barn motsvarar ≤ 2,5 kg respektive ≤ 46 cm. För ett barn född
i t.ex. vecka 36 är gränserna cirka 2,2 kg och 44 cm.
Litenhet vid födelsen beror i ett globalt perspektiv på undernutrition, bristande hälsa och ung ålder
hos modern. Kroniska infektioner som malaria eller hakmask med anemi är vanliga bidragande
faktorer. Enligt FN´s statistik för 2003-2008 var andelen barn med låg födelsevikt (<2500 g) i Etiopien
20 %, Haiti 25 % och Indien 28 %.
I ekonomiskt utvecklade länder kan orsaker till låg födelsevikt i stället sökas bland konstitutionella
tillstånd hos fostret, intrauterin infektion eller maternell sjukdom t.ex. SLE, cyanotiskt hjärtfel, högt
blodtryck och koagulopati. Preeklampsi eller annan placentadysfunktion är då ofta den direkta
orsaken.
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Många barn som är födda SGA är konstitutionellt små
beroende på epigenetisk prägling, kromosomal aneuploidi (dvs
för få eller för många kromosomer) eller beroende på
avvikelser i enstaka gener (monogena tillstånd). De kan därför
betecknas normalstora för sin konstitution. Foster som
däremot inte klarar att växa efter sin genetiska konstitution
beroende på externa eller maternella/intrauterina orsaker kan
sägas ha en ”intrauterin tillväxthämning” (IUGR, intrauterine
growth retardation). IUGR är således definitionsmässigt en
undergrupp av SGA. Majoriteten av de barn som är intrauterint
tillväxthämmade gör en omedelbar postnatal tillväxtspurt
(catch-up tillväxt) till sin genetiskt bestämda storlek. På
gruppnivå finns för de tillväxthämmade barnen ökad risk att i
vuxen ålder drabbas av metabolt syndrom; sannolikt gäller
detta främst bland dem som etablerar övervikt/obesitas.
Ökad födelsestorlek - LGA
Fullgångna barn med födelsevikt eller –längd >2 SDS (>cirka 4,5
Figur 3 BMI-standardkurvan visar
kg respektive >cirka 55 cm) kan betecknas som stora (LGA –
fettspurten under första levnadsåret.
Vä, BMI-förlopp för pojke som
large for gestational age). Andelen barn med hög födelsevikt
helammas och har en uttalad fettspurt.
har ökat de senaste decennierna vilket dels kan bero på att
Hö, flicka med matningsproblem och
dålig viktuppgång. I båda fallen ser man
andelen mödrar med högt BMI har ökat samt att frekvensen
att BMI-måttet, liksom för
rökning under graviditeten minskat. Globalt sett är fler kvinnor
normalkurvan, vänder nedåt efter första
än någonsin obesa vid ingången till graviditeten samtidigt som
levnadsåret.
viktuppgången under graviditeten är större än tidigare (Tsoi 2010). I Sverige var 2007, 25 % av
mödrarna överviktiga (BMI 25-30) vid inskrivningen på mödrahälsovården och 12 % obesa (BMI >30).
Den genomsnittliga födelsevikten vid maternellt BMI >30 är ökad med cirka 180 g jämfört med BMI
<25.
En maternell insulinresistens - vanligt vid obesitas - accentueras under graviditeten genom inverkan
av placentära hormoner som insöndras till modern. Fostret kommer då att exponeras för de
maternellt ökade nivåerna av glukos och lipider vilket kan orsaka ökad fostertillväxt. Eftersom LGA
(liksom SGA) är korrelerat till övervikt/obesitas och metabol sjukdom i vuxen ålder kommer en ökad
andel barn födda LGA sannolikt ha konsekvenser för framtida generationers hälsa.
Andelen rökande mödrar har minskat drastiskt i Sverige; 1983 rökte 31 % under graviditeten jämfört
med 7 % 2007 1.
Den normala initiala viktnedgången efter födelsen
Under de första dagarna efter födelsen förlorar barnet vikt med en genomsnittlig maximal
viktnedgång av sex procent tredje levnadsdagen. Den nedre normalgränsen för viktförlust är elva
procent. Det bröstuppfödda barnet har genomsnittligt uppnått födelsevikten vid 8 dagars ålder. För

1

Barn till rökande mödrar har genomsnittligt 170 g lägre födelsevikt.

6

Version
1 maj 2011
att bevaka den omedelbara viktutvecklingen bör, som ett minimum, vikten kontrolleras vid 5 och 10
dagars ålder
Spädbarnsårets tillväxt
Det första levnadsårets tillväxt (”infancyperioden”) är dramatisk och kan till viss del betecknas som
en fortsättning på fostertillväxten eftersom nutritionen då har så stort inflytande. Sammanlagt växer
barnet cirka 25 cm under första året men tillväxthastigheten bromsas in mycket snabbt under
perioden vilket syns i Figur 9. Vid ett års ålder är längden genomsnittligt cirka 75 cm med ett
spridningsmått (1 SD) av 2,6 cm. Pojkar är då genomsnittligt 1,5 cm längre än flickor men skillnaden
minskar till knappt 1 cm vid två års ålder. Viktutvecklingen är intensiv under första levnadsåret;
bidragande är en signifikant fettspurt. Detta avspeglas i BMI-måttet som vid födelsen är cirka 14,0
kg/m2 för både flickor och pojkar för att öka brant till 17,5-17,9 vid ett års ålder (Figur 2). Rörelser i
relativ position på längd- och viktkurvorna är speciellt uttalade under första levnadsåret. Typiskt rör
sig stora barn nedåt i kurvan och små uppåt. Barn som är födda tillväxthämmade t.ex. på grund av
dålig placentafunktion gör oftast en omedelbar snabb längd- och viktspurt (s.k. catch-up tillväxt)
under den första eller de första levnadsmånaderna. Mätning av barnets vikt och längd bör göras med
täta intervall på BVC under det första levnadsåret 2.
Faktaruta: Barn som helammas har bättre längd- och viktutveckling under de första levnadsmånaderna men sämre
tillväxt efter sex månaders ålder fram till ett års ålder.I välnutrierade populationer är det efter ett års ålder ingen
signifikant skillnad mellan (tidigare) helammade barns tillväxt och bakgrundspopulationen.
Vissa barn visar en ”amningspuckel” dvs en övergående ökning i sin placering på vikt- och ofta också längd-kurvan under
första levnadsåret; detta oavsett bröst- eller flaskuppfödning.

Ammade barns tillväxt
Bröstmjölksuppfödning anses vara optimalt för barnet hälsa. WHO rekommenderar att alla barn ska
ammas exklusivt de första fyra till sex månaderna och därefter partiellt upp till två års ålder. WHO
har tagit fram en tillväxtkurva för 0-5 år baserad på ammade barn som man anser beskriva den
optimala tillväxten 3. WHO:s tillväxtkurva skiljer sig dock inte väsentligt från de svenska längd- och
viktkurvorna under amningsperioden. I Sverige har amningsfrekvensen varierat betydligt över tid.
Under perioden 1950 till 1970 minskade andelen ammade vid sex månads ålder från 40 % till under
10 %. Därefter har det skett en attitydförändring i samhället när det gäller amningens värde och
frekvensen har åter (2006) stigit, till omkring 70 % som ammas helt eller delvis vid sex månaders
ålder och cirka 40 % samt 17 % vid nio respektive tolv månaders ålder.
När man värderar betydelsen av amning för längd- och viktutveckling måste man förstås ta hänsyn till
socioekonomiska skillnader mellan länder. Studier i den industraliserade världen visar att helammade
barn har något bättre viktutveckling de första två till tre månaderna men därefter tappar position
jämfört med populationskurvorna. Mellan 12 och 36 månaders ålder har skillnaderna jämnat ut sig. I
absoluta tal är det bara små skillnader mellan grupperna även under de första levnadsmånaderna.

2

Brittiska expertgruppen för uppföljning av barns tillväxt rekommenderar att man för alla barn följer längd- och viktutvecklingen med
månatliga intervall under första levnadshalvåret, varannan månad mellan 6-12 månaders ålder samt var tredje månad därefter. Samma
intervall rekommenderas för barn med avvikande tillväxt. Wright et al. British Medical Journal 2010;340:647
3
WHO-kurvorna beskrivs i mer detalj senare i denna text
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Figur 4 Tillväxt 0 till 3 år uttryckt i SDS
enligt bakgrundspopulationen för
längd, vikt, BMI och huvudomfång för
belgiska barn som huvudsakligen
ammats. Bakgrundspopulationen är
alla belgiska barn. Från Flemish
Growth Study 2004 (Roelants 2009).

Begreppet amningspuckel
En del barn gör under de första levnadsmånaderna en tydlig spurt uppåt i sin placering på viktkurvan.
Ofta stimuleras samtidigt placeringen på längdkurvan, men i mindre utsträckning. Under andra
hälften av första levnadsåret brukar placeringen i kurvorna sjunka igen. En sådan övergående
tillväxtspurt brukar kallas för amningspuckel oavsett om barnet är bröstmjölks- eller flaskuppfött.
Längdpositionen vid två års ålder förutser barnets tillväxtpotential
Tillväxten under de två första levnadsåren kan betraktas som
Faktaruta: De första två levnadsåren kan
en anpassningperiod då det är vanligt att positionen i
ses som en anpassningsperiod då barnets
längdplacering gradvis anpassar sig till
tillväxtkurvorna förändras. Sannolikt representerar
den genetiska potentialen.
längdpositionen vid två års ålder ofta den genetiska
potentialen och statistiskt bidrar också först då båda föräldrarna lika mycket till barnets längd. En
vanlig missuppfattning är att halva vuxenlängden har uppnåtts vid två års ålder. Påståendet kan inte
stämma eftersom flickor och pojkar är relativt liklånga vid två års ålder (pojkar är då cirka 0,8 cm
längre) och ända fram till pubertetsstart medan slutlängden skiljer sig 13 cm. Genomsnittligt uppnår
pojkar hälften av slutlängden mellan 2 och 2,5 års ålder och flickor mellan 1,5 och 2 års ålder.
Skillnaden orsakas av att flickor mognar kroppsligt snabbare än pojkar under hela uppväxten. Detta
blir uppenbart under puberteten men skillnaden finns redan tidigt under småbarnsåren. Flickor är
därför tillväxtmässigt alltid närmare sin slutlängd än jämngamla pojkar.
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Huvudomfångstillväxt
Skalltillväxten speglar hjärnans tillväxt som är dramatisk under första levnadsåret med en
genomsnittlig huvudomfångsökning på 12 cm från ett värde av cirka 35 cm vid födelsen. Andra året
minskar ökningen drastiskt till knappt 3 cm. Redan under tredje och fjärde åren är ökningstakten
marginell med respektive 1 och 0,7 cm. En avvikande position på huvudomfångskurvan bör jämföras
med föräldrarnas huvudomfång. Nomogrammet i Figur 5 kan användas för att beräkna medelvärdet
uttryckt i SDS för familjen.
I vissa familjer förekommer som ett normalt fenomen extra stora huvuden och tvärtom extra litet
skallomfång i andra familjer. En vuxen man/kvinna har ett genomsnittligt huvudomfång av cirka
56/55 cm (se Figur 22). Längre individer har större huvudomfång; t.ex. har en vuxen man som är 190
cm lång genomsnittligt två cm större skallomfång än en som är 170 cm.
Vid en tydlig acceleration på huvudomfångskurvan ska upprepade mätningar med täta mellanrum
göras eftersom man måste misstänka att en störning i cirkulationen av hjärnvätska föreligger
(hydrocefalus). Om en tydlig asymmetri av huvudformen utvecklas bör detta bedömas av barnläkare
för att utesluta en för tidig suturslutning mellan skallens ben. Minskad tillväxt av huvudomfånget
med klar sänkning i positionen på kurvan bör också uppmärksammas eftersom detta någon gång kan
vara förenat med störning av den kognitiva utvecklingen.

Figur 5 Vä: Huvudomfångskurva med utökade SD-markeringar. Utveckling av huvudomfång för pojke med akondroplasi
och likvorcirkulationsstörning. Hö: Nomogram för uppskattning av ”medelföräldraskallomfång”.

Småbarnsårens tillväxt (BVC-åldrarna)
Under småbarnsåren sker längdtillväxten med efter åldern avtagande hastighet; en treåring växer
drygt sju cm/år och en sexåring knappt sex cm/år. Barnen blir genomsnittligt slankare under denna
period och den ”relativa vikten”, dvs vikt för längd, representerat av BMI-måttet minskar med ett
lägsta värde vid cirka sex års ålder.
Tillväxt och kroppslig mognad under skolperioden; adrenarke
Under skolperioden växer barnet med avtagande hastighet fram till pubertetsstarten och
tillväxthastigheten minskar ju längre puberteten dröjer. För det genomsnittligt mognande barnet är
hastigheten alldeles före pubertetsstart 5 cm/år för pojkar och 5,5 cm/år för flickor. Könsskillnaden
beror på att flickor startar sin pubertet tidigare, det vill säga vid en högre hastighet, än pojkar.
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Hos båda könen börjar binjurebarken producera androgena hormoner vid 7-8 års ålder. Detta brukar
kallas adrenarke och ger mer eller mindre uttalade ”hudpubertets”-tecken med stimulation av talgoch sk apokrina svettkörtlar så att barnen kan få kvisslor och börja lukta vuxensvett. Enstaka barn får
axillar- eller könsbehåring. Adrenarke är inte kopplad till den egentliga pubertetens mekanismer, dvs
till hypofys-gonadaxeln. En hudpubertet som uppträder tidigare under barndomen (prematur
adrenarke) är inte ovanligt. Normalt medför den inte accelererad tillväxt eller skelettmognad. Det har
diskuterats om en prematur eller en mer intensiv adrenarke än normalt indikerar risk för metabolt
syndrom i vuxen ålder.
Pubertetsutveckling
Människan karakteriseras av en lång barndom innan pubertetsutvecklingen startar. Under
barndomen är pubertetsutvecklingen hämmad av starka centrala neurologiska mekanismer som
minskar vid tio- till elvaårsåldern för flickor och elva- till tolvårsåldern för pojkar. Puberteten startar
då denna hämning faller bort och man kan således tala om att en ”pubertetsbroms” normalt reglerar
ålder för pubertet. Flickor har en tydligt svagare broms än pojkar vilket visas dels av den tidigare
pubertetsstarten och dels av att nästan alla barn som går in i en för tidig pubertet är flickor.
Pubertetsstarten orsakas av ökande gonadotropinpulser som stimulerar testiklar och ovarier till att
börja insöndra könshormoner.
Pojkarnas pubertetsutveckling: För pojkarna orsakar manligt könshormon, testosteron, tillväxt av
genitalia och maskulin kroppsbehåring, en väsentlig ökning av muskelmassan och breddökning av
axelpartiet. Testosteron omvandlas i viss mån hos pojken till östradiol och de båda könshormonerna
ökar anabolismen genom ökande tillväxthormon-, IGF-I och insulinnivåer som tillsammans inducerar
den pubertala tillväxtspurten.
Figur 6 Orkidometer används kliniskt för
uppskattning av testikelvolym. Testiklarna
börjar insöndra testosteron vid 3-4 mL volym
vilket indikerar pubertetsstarten. Maximal
tillväxthastighet sammanfaller med 10-12 mL.
Vuxenstorlek motsvarar genomsnittligt 17-25
mL. En volym <10 mL hos en fullpuberterad
individ talar för gonadskada med defekt
könscellsbildning.

Testikelvolymen är 1-2 mL under barndomen fram till pubertetsaktiveringen. Genomsnittlig
startålder för pojkars pubertet är omkring 11,5 år då testiklarna har vuxit till 4 mL volym och börjar
ge ökande nattliga testosteronnivåer i cirkulationen. Tillväxtspurten
Faktaruta: Under puberteten
brukar bli skönjbar vid en testikelvolym av 6-7 mL då
orsakar könshormonerna en
testosteronproduktionen blivit högre. En snabb kroppslig
temporär ökning av anabolismen
beroende på höga nivåer av
pubertetsutveckling samt tillväxtmaximum på genomsnittligt 9
tillväxthormon, IGF-I och insulin.
cm/år under en kort period sammanfaller med 10-12 mL
Tillsammans ger detta en markant
testikelvolym vid omkring 14 års ålder. Östrogennivåerna är då ofta
ökning av tillväxthastigheten.
så höga att många pojkar reagerar med en övergående tillväxt av
10

Version
1 maj 2011
bröstkörtlarna, sk gynekomasti. Denna är ibland enbart ensidig. Vuxen testikelstorlek är 17-25 mL.
För pojkar räknas puberteten vara försenad om testiklarna är mindre än 4 mL vid fyllda 14 år och
ingen pubertetsutveckling har skett, och för tidig om könsutvecklingen startar före 9 års ålder.
Bestämning av testikelvolym är således väsentligt för bedömning av pojkars tillväxt och
pubertetsutveckling. Det vanligaste misstaget är att överskatta testikelvolymen. Man bör därför vid
palpationen omfatta testikeln med fingrarna så fullständigt som möjligt så att form och grad av
fasthet (mjuk, fast, spänd) kan noteras. Bitestikeln skall inte inkluderas i volymbestämningen.
Förekomst av vidgade blodkärl (varicocele) är inte ovanligt och skall noteras. Båda testiklarna skall
identifieras till volym och läge.
Flickornas pubertetsutveckling: Denna startar genomsnittligt mellan 10 och 11 års ålder då
östrogennivåerna stiger och ger en begynnade tillväxtspurt via ökade tillväxthormon-, insulin och
IGF-I nivåer. Tillväxtökningen startar några månader före starten av bröstutvecklingen.
Pubesbehåring börjar uppträda inom något halvår. Den maximala tillväxtspurten som motsvarar cirka
8 cm/år sammanfaller med bröstutvecklingsstadium B3. Den första menstruationen, menarke,
inträffar genomsnittligt vid cirka 13 års ålder, ungefär ett år efter maximal tillväxthastighet och då
tillväxthastigheten börjar bli långsammare. De normala åldersvariationerna för flickors pubertetsstart
är 8,5 till 13 år och för menarke 11-15 år. På individnivå ska dock pubertetsåldrar för pojkar och
flickor jämföras med familjens pubertetsåldrar och inte med populationsgenomsnittet.

Figur 7 Tannerstadier pojkar/flickor.
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Pubertetstillväxtens storlek är beroende av åldern
Tillväxtspurten startar i periferin och går inåt. Händer och fötter börjar således tillväxtspurten först,
följt av armar och ben och avslutas med ryggradens tillväxt. Händer och fötter avslutar också sin
tillväxt först. Pubertetens tillväxtspurt fram till vuxen slutlängd, ”pubertetskomponenten” av tillväxt,
omfattar för den genomsnittligt mognande individen 20-30 cm och utgör 12-17 % av den vuxnes
längd, dock med stora interfamiljära variationer. Pubertetstillväxtens storlek kan således variera
betydligt mellan individer men är däremot inte tydligt beroende av kroppslängden. I genomsnitt har
korta barn lika stor pubertetsspurt som normallånga barn (se Figur 10). Den huvudsakliga skillnaden i
vuxen slutlängd beror därför på tillväxten före puberteten.

Figur 8 Tabellen visar karakteristika för tillväxt och pubertetsutveckling för grupper av flickor som startar puberteten vid
olika åldrar, från 8 till 13 års ålder (totalt n=148). Notera att t.ex. tiden från pubertetsstart till menarke samt den totala
pubertetstillväxten är starkt beroende av ålder för pubertetsstart (från Llop-Vinolas 2004).

Det är också viktigt att veta att vid tidig pubertetstart blir den sammanlagda pubertetstillväxten
större, och tvärtom, mindre, vid sen pubertet. Därigenom blir slutlängden relativt neutral inför
variationer i pubertetsåldrar; åtminstone inom de normala åldersintervallen.
Den prospektiva, longitudinella Solnastudien av normala barn födda omkring 1955, registrerar
tillväxtminimum, innan pubertetsstarten, för pojkar/flickor genomsnittligt vid 10,6/9,0 års ålder; start
av pubertetsspurten vid 12,1/10,0 års ålder och i stort sett avslutad tillväxt vid 19,2/17,5 års ålder.
Durationen av hela pubertetstillväxten är genomsnittligt 7,2/7,6 år (Taranger 1980).

Tillväxthastighet cm/år

Figur 9 Tillväxthastighetskurvor
pojkar/flickor. Siffrorna markerar
genomsnittliga tidpunkter för kroppsliga
utvecklingsfaser.
1. Adrenarke; start av binjurebarkens
androgenproduktion.
2. Telarke; start av bröstutvecklingen.
3. Pubarke; start av könsbehåring.
4. Spermarke; då spermier kan återfinnas i
urinen.
5. Menarke; den första menstruationen.
6. Skelettets mineralisering ökar upp till 2025 års ålder.
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Hastigheten för hela pubertetsutvecklingen är liksom pubertetstillväxtens storlek och den
tidsmässiga relationen mellan de olika pubertetshändelserna tydligt beroende av ålder för
pubertetsstart. Longitudinella studier visar att t.ex. tiden från pubertetsstart (B2) till maximal
tillväxthastighet (PHV, peak height velocity) är längre – i en studie genomsnittligt 1,6 år för de med
tidig pubertet jämfört med 0,9 år för de med sen pubertet (Pantsiotou 2008). Det var dock ingen
skillnad i vuxenlängd för flickor med olika ålder för pubertetsstart. Figur 8 visar pubertetstillväxtdata
från ytterligare en longitudinell studie som på samma sätt visar likartade slutlängder för flickor med
pubertetsstart i olika åldrar men inom de normala åldersvariationerna (Llop-Vinolas 2004) 4.
Figur 10 Exempel på genomsnittlig
tillväxthastighet med pubertetsspurt för
kortväxta normala flickor jmf med
normallånga mot Tanners
tillväxthastighetsstandard. De kortväxta
flickorna (genomsnittlig längd -2,5 SDS vid 8
års ålder) behöver växa långsammare än de
genomsnittligt långa (-0,3 SDS vid 8 års ålder)
flickorna för att bibehålla sina respektive
positioner i längdkurvan. Under puberteten
växer dock båda grupperna lika fort och lika
mycket (från Mulligan 1999).

När är vuxen slutlängd uppnådd?

Faktaruta: Ålder för uppnående av
vuxen längd är beroende på ålder
för pubertetsutveckling.
Genomsnittligt mognande flickor
och pojkar har vuxit färdigt vid 17
respektive 19 års ålder.

Tillväxten avslutas då skelettets tillväxtzoner förbenats vilket är ett resultat av den långvariga
exponeringen för östrogener under puberteten. Därigenom blir slutet av tillväxten relaterad till ålder
för pubertet. De flesta flickor har uppnått sin slutlängd i sexton- till sjuttonårsåldern. En vanlig
missuppfattning är att flickor slutar att växa i samband med sin första menstruation. En flicka i
genomsnittlig ålder för pubertet växer dock 6-8 cm efter menarke; den allra största andelen under
det första året. Pojkarna uppnår sin slutlängd i arton- till nittonårsåldern. Ett barn med tidig pubertet
kan emellertid ha vuxit färdigt redan i femtonårsåldern medan tillväxten kan fortsätta efter 20-års
åldern för ett barn med utpräglat sen pubertet. I den svenska tillväxtstudien av barn i Solna födda
omkring 1955 var den återstående tillväxten för sent mognande pojkar 2,6 cm mellan 18-21 år och
0,3 cm mellan 21 och 25 år. De sent mognande som utgjorde 23 % av alla pojkar hade sitt
tillväxtmaximum (PHV, peak height velocity) genomsnittligt vid 15,6 års ålder jämfört med
genomsnittet 14,0 för hela populationen.

4

Också den longitudinella, prospektiva studien av barn från Solna födda omkring 1955 visar att de tidsmässiga
sambanden mellan pubertetsstadier skiljer sig mellan barn som puberterar tidigt respektive sent inom det
normala åldersspannet för pubertet. Till exempel var tiden mellan tillväxtmaximum och menarke 1,3 år för de
tidiga jämfört med 0,8 år för de sena flickorna. Totala pubertetstillväxten var för tidiga/sena individer 29,2/24,8
cm (pojkar) respektive 26,1/19,0 cm (flickor) (Hägg 1992).

13

Version
1 maj 2011
Ett exempel på förlängd tillväxtfas beroende på försenad pubertet är vid Noonans syndrom. Det
medför en genomsnittligt två år försenad pubertet och den återstående tillväxten efter 17 års ålder
är vid Noonans syndrom genomsnittligt 8,6 cm för pojkar och 2,0 cm för flickor.
Olika individer kan ha olika tillväxttempo
Genomsnittligt förväntas individen vara ”kanalföljare” dvs tillväxtpositionen i längdkurvan motsvarar
också slutlängdspositionen. Många barn avviker från detta mönster eftersom tempot för individens
kroppsliga mognad kan avvika från det genomsnittliga 5. Mognads- och tillväxttempo påverkas
förutom av ärftliga egenskaper också av nutritions- och hälsofaktorer 6. Detta innebär att vissa barn
t.ex. kan ha en långsam kroppslig mognad och växa i en låg position på tillväxtkurvan redan från
småbarnsperioden men istället kompensera detta med en mer än genomsnittlig pubertetsspurt.
Därigenom kan en högre längdposition uppnås än vad som indikerats av den tidigare positionen.
Andra barn kan ha en snabb kroppslig mognad och växa i en hög position som inte kommer att bli
den slutgiltiga eftersom tillväxten avslutas tidigare (Figur 11). En kartläggning av tillväxtmönster hos
föräldrar och syskon kan därför vara värdefullt vid bedömning av barns tillväxt. De åldersperioder
som kan vara informativa för bedömning av tillväxtmönster är: 1) längd- och viktutveckling från
födelsen fram till ett års ålder, 2) längdpositionen vid två års ålder, 3) längdpositionen vid skolstart,
4) längdpositionen vid pubertetsstart, 5) totala pubertetstillväxten från pubertetsstart (definierat
som testis 4 mL respektive bröstutveckling stadium B2) till vuxen slutlängd.
Figur 11 Tillväxthastighetkurvor för grupper
av sent (heldragen linje) respektive tidigt
(streckad linje) mognande barn. Pojkar ovan.
Flickor nedan, Tillväxthastigheterna för de
två grupperna skiljer sig redan från
småbarnsåren. Den temporärt ökade
tillväxthastigheten vid adrenarke kommer
tidigare hos de tidigt mognande barnen.
Slutlängden skiljer sig inte signifikant mellan
de två grupperna. De tidigt mognande barn
har dock något kortare benlängd. Från First
Zϋrich Longitudinal Study (Gasser 2001).
Likartade fynd med skilda tillväxthastigheter
redan från 4-5 års ålder för flickor och från
10-11 års ålder för pojkar för tidigt
respektive sent puberterande barn beskrivs i
den prospektiva tillväxtstudien för barn i
Solna (Hägg 1991 och 1992).

5

Som exempel visar Zϋrich Longitudinal Study av normala barns tillväxt att två tredjedelar av barnen byter mer
än en SDS under hela tillväxten. Efter två års ålder är vandringen i tillväxtkanalerna mindre uttalad men
fortfarande har enbart en fjärdedel en vandring som är mindre än 0,5 SDS (Hermanussen 2001). Se också ref.
Mei 2004 för andelen barn som vandrar signifikant i percentilkanalerna i CDC2000 kurvorna i ett longitudinellt
material från California Child Health and Development Study.
6
Under perioder med långsam kroppslig utveckling och långsam tillväxt kan man förvänta att finna
serummarkörer som talar för lågt anabolt status; dvs högt SHBG, lågt IGF-I samt låga insulinnivåer beroende på
hög insulinkänslighet visavi glukosmetabolismen.
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Begreppet medelföräldrarlängd (target height)
Statistiskt bidrar båda föräldrarna i lika grad till barnets
Faktaruta: Med medelföräldrarlängd
vuxenlängd. Eftersom män genomsnittligt är cirka 13 cm
menas den genomsnittliga längden av
längre än kvinnor måste man vid beräkning av föräldrarnas
föräldrarna korrigerat för barnets kön.
genomsnittslängd korrigera för könet på barnet.
Medelföräldrarlängd brukar enkelt räknas ut genom att addera föräldrarlängderna och efter att ha
lagt till (för en son) eller dragit ifrån (för en dotter) 13 cm dividera med två (Tanners metod) 7. Man
kan sedan avläsa vilken position (”längdkanal”) på längdkurvan detta värde motsvarar vid vuxen ålder
och jämföra med barnets aktuella placering. De normala variationerna för barnets uppnådda
vuxenlängd omkring medelföräldrarlängd är emellertid stora; cirka 10 cm ovan och 10 cm nedom
medelvärdet. Det är därför bättre att tala om medelföräldrarlängd som ett område snarare än ett
medelvärde. Vid stora skillnader i föräldrarlängder är det troligen vanligt att den ena förälderns
längdegenskap är dominant vilket förstås sätter medelföräldrarlängdbegreppet ur spel.
Tillväxtkurvan innehåller ett nomogram för enkel avläsning av medelföräldralängd.
Förändring av kroppsproportioner under barndomen
Olika kroppsdelar har skilda tillväxtprogram med olika tempo för sin tillväxt vilket gör att barnets
kroppsproportioner gradvis förändras under uppväxten. Det nyfödda
Faktaruta: Armspannmåttet är
barnet har jämfört med äldre barn och vuxna oproportioneligt stort
lika med kroppslängden från
huvud som har en initialt hög tillväxthastighet. Huvudomfånget är vid
cirka sju års ålder. Det kan
födelsen 35 cm vilket utgör cirka 60 % av huvudets vuxenstorlek.
därför användas i stället för
längd för att bedöma tillväxten
Redan vid ett års åldern har andelen ökat till 84 % och vid två års ålder
för t.ex. ortopediskt
till 88 %. Armar och ben ser oproportioneligt korta ut vid födelsen men
handikappade barn då det är
växer snabbare än bålen vilket gör att kroppsproportionerna
svårt att mäta stående längd.
förändras. Övre kroppssegmentets (mätt som ”sitthöjd”) andel av hela
längden minskar snabbt under den tidigaste barndomen (Figur 12) från cirka 69 % vid födelsen till 60
% och 55 % vid två respektive tre års ålder och därefter i långsammare takt. Vid pubertetsstarten
utgör andelen cirka 51 % och trenden vänder då beroende på att ryggradens pubertetsspurt kommer
senare. Armspannsmåttet är likaledes initialt litet men motsvarar från cirka sju ålders ganska väl
kroppslängden. Under skolåldern kan man därför använda armspann som ersättning för
längdmätningar; t.ex. om barnet har ett ortopediskt handikapp som gör längdmätning omöjlig.
Armspannsmåttet prickas då in i den vanliga tillväxtkurvan i stället för längden. Mot slutet av
tillväxtperioden blir armspannsmåttet genomsnittligt cirka 4 cm större än totallängden för män men
enbart någon cm längre för kvinnor.

7

Tanners metod (Tanner 1970) är den vanligaste och är enkel att använda. Den kan dock ge en underskattning
på 4-6 cm då föräldrarna är kortväxta. Det finns flera andra metoder som bygger på olika matematiska
samband mellan föräldralängderna; ibland adderas även ett mått på den sekulära trend för längd som finns i
den aktuella populationen. Kortväxta friska barn får dessutom ofta en bättre vuxen längd än motsvarande den
SDS-position som de vuxit i före puberteten (Rekers-Mombarg 1996; Poyrazoglu 2009).
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Relativ Sitthöjd, M ± 3 SD
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Figur 12 Kroppsproportions- (sitthöjdsprocents) -kurva för flickor, medel ±3 SD (referensdata från Fredriks et al.).
Genomsnittsindividen följer under uppväxten vanligen sin relativa placering i kurvan. Typiskt vid många syndrom
inklusive skelettdysplasier är avvikande kroppsproportioner. Ofta är nedre extremiteterna disproportioneligt korta vilket
skapar en hög relativ sitthöjd. Vid t.ex. Downs och Turners syndrom motsvarar den relativa sitthöjden ofta +2 SDS.
Hormonrubbningar, t.ex. tillväxthormonbrist (GHD i figuren) ger däremot vanligen inte avvikande kroppsproportioner.
Vid långvuxenhet är nedre extremiteterna ibland oproportioneligt långa vilket kan ge en placering såsom i figuren. LWD,
Leri-Weill dyskondrosteos. Utveckling av relativ sitthöjd för en flicka med akondroplasi visas.

Sekulära trender för längd, vikt och pubertetsutveckling – ett mått på förändringar av
socioekonomiska förhållanden och nutrition.
Fostertillväxt och födelsestorlek:
Den socioekonomiska och nutritiva standarden har tydligt betydelse för fostertillväxten.
Födelsestatistik från Danmark visar att under perioden 1973-77 vägde 1 % av de nyfödda flickorna
och 2,1 % av pojkarna mer än 4,5 kg. Därefter har det med ökande maternellt BMI skett en
kontinuerlig ökning till 2,4 % av flickorna och 4,6 % av pojkarna under perioden 1998-2003. Under
denna senare tidsperiod föddes samtidigt 50 flickor och 111 pojkar med en vikt >5,5 kg. I
utvecklingsländerna är förhållandena motsatta. Varje år föds omkring 18 miljoner barn som har
födelsevikt under 2,5 kg. Totalt globalt beräknas 14 % av alla barn ha en födelsevikt <2,5 kg.
Skillnaderna av undervikt mellan välmående länder och utvecklingsländer är stora med t.ex. 28 % i
Indien jämfört med 4 % i Sverige. Ett känsligt mått på socioekonomisk standard och hälsoläge är
mortaliteten för barn före fem års ålder. Enligt UNICEFs statistik från 2008 ligger denna siffra ≥200
per 1000 barn för fyra länder: Afghanistan 257, Angola 220, Chad 209 och Somalia 200. För 47 länder
var ”under fem års mortaliteten” ≤10. För Sverige var siffran 3.
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Längdtrender
Människans kroppslängd och kroppsliga mognadstempo påverkas starkt av den omgivande miljön
och har i alla tider varit känsliga indikatorer för samhällens socioekonomiska status. Den genetiska
längdpotentialen tycks däremot ha varit oförändrad under tusentals år. Arkeologiska fynd visar att
den manliga längden hos bondebefolkningen på Gotland på 1360-talet var omkring 169 cm, en längd
som rekryterna till armén uppnådde igen omkring år 1900.
I och med industrialismens genombrott i början på
1800-talet försämrades levnadsvillkoren för den
befolkning som flyttade in till städerna. Längden i
populationen minskade och t.ex. fabriksabetande
pojkar i 1830-talets Manchester hade en medellängd
kortare än nutidens -2 SDS. Skiftande
socioekonomiska förhållanden har således skapat
positiva och negativa trender för längdtillväxt och
pubertet. I takt med ökande välstånd har trenden
vänt. I Holland ökade 18-åriga pojkars längd mellan
1860 och 1990 från 165 cm till 181 cm. I VästFigur 13 Exempel på sekulär trend för längd.
Tyskland ökade längden för nittonåriga pojkar från
Genomsnittslängd för rekryter i Italien födda mellan
174,0 till 179,8 cm mellan 1957 och 1993. Inom en
1854 och 1962. Notera minskningen i längd för
population kan också längdskillnader existera mellan årgångarna 1896 till 1900. Från Hermanussen et al.
1995.
olika socioekonomiska grupper. I Sverige var
”studenter” på 1870-talet 173 cm, en längd som bakgrundsbefolkningen uppnådde först två
generationer senare, på 1930-talet.
I de flesta Europeiska länder har vuxenlängden ökat de
senaste 100 åren med i genomsnitt 1-2 cm per dekad.
Ökningen har dock inte varit uniform i alla länder och den
har stannat upp eller gått tillbaka under perioder av svält
och krig. Ökningstakten har numera minskat och motsvarar
cirka 3 mm per dekad i skandinaviska länderna men är
fortfarande 3 cm per dekad i vissa syd- och östeuropeiska länder. I Holland visar de senaste
populationsundersökningarna från 1997 respektive 2008 att den sekulära trenden har avstannat på
en genomsnittslängd av 184 cm för män och 170,6 cm för kvinnor (van Buuren 2010). Anpassningen
av längd till den genetiska potentialen hos en population som lever i gynnsamma betingelser sker
långsamt under många generationer.
Faktaruta: Sekulär trend för längtillväxt är
en flergenerationsprocess . För populationer
som får förbättrade socioekonomiska
förhållanden tar det flera generationer att
uppnå sin genetiska potential.

17

Version
1 maj 2011
Figur 14 Genomsnittlig längd per ålderskategori av
flickor i Oslo 1920-1975. Man ser en uttalad trend i
längdökning per ålderskategori mellan 1920 och
1940. Den medför dock inte en motsvarande stor
ökning av längden vid 18 års ålder och innebär
således till stor del en tempoförskjutning av tillväxten
till yngre åldrar. En markerad minskning av längder
sker under krigsårens undernutrition och
psykosociala stress. Efter ockupationen syns en
omedelbar catch-up och längden vid 18 års ålder är
inte nämnbart påverkad. Längdförlusten för 8-10 års
kohorterna 1942 har försvunnit i 18 årskohorterna
1950-52 (samma individer) (från Brundtland 1980).

Trender för ålder för uppnående av vuxen slutlängd
Eftersom mognadstempot och ålder för pubertet är beroende av levnadsvillkoren har också åldern
för uppnående av vuxen slutlängd förändrats. Som exempel har denna ålder för män i Norge
förändrats från 29 år 1780 till 25 år 1860 och 20 år 1960. I Polen var längdökningen för män födda
1953 genomsnittligt 2-3 cm mellan 19-27 års ålder. I Sverige ökar den genomsnittliga längden upp till
20 års ålder för pojkar och 18 år för flickor även om den huvudsakliga slutlängden uppnås för pojkar
vid 18 år och för flickor vid 16 år.
Trender för pubertetsutveckling
I likhet med tillväxttempo och kroppslängd är ålder och tempo för pubertetsutveckling beroende av
socioekonomiska omgivningsfaktorer. Trenden i Europa har varit tydlig under de senaste två hundra
åren. Från tidigt 1800-tal till mitten av 1900-talet har åldern för menarke sjunkit från 15-17 till 1313,5 år. Som exempel visar en undersökning av menarkeåldrar i de tre största städerna i Norge för
kvinnor födda mellan 1830 och 1960 en trend under perioden från omkring 16 års ålder till strax över
13 år. Numera kan man fortfarande observera omfattande pubertetstrender i områden med snabb
socioekonomisk utveckling. I ett fattigt område i Mexico sjönk menarkeåldern under perioden 1975
till 2000 från 14,8 år till 13,0 år.
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Figur 15 Exempel på sekulär pubertetstrend:
Menarkeåldrar per födelsekohort för kvinnor
födda efter 1830. Data från tre kvinnokliniker
i respektive Oslo, Bergen och Trondheim
(n=9050). Som exempel kan nämnas att
menarkeålder i Oslo för kvinnor födda 1855
var 15,8 år med SD 2,2 år jämfört med
kvinnor i Trondheim födda 100 år senare
(1955) med menarkeålder 13,3 år och SD 1,1
år. Från Rosenberg 1991.

I norra Europa tycks pubertetsåldrarna numera ha stabiliserats med genomsnittlig pubertetsstart för
flickor (stadium B2) mellan 10,7 – 11,2 år och menarke vid 13,0 – 13,5 år. Två stora aktuella
representativa populationsstudier i Holland respektive Belgien kan inte påvisa någon pubertetstrend
jämfört med 1980 och endast en marginell sådan mot yngre åldrar jämfört med 1965. I den
holländska studen som gjordes 1997 deltog också turkiska och marockanska barn som var de största
invandrargrupperna. De turkiska flickorna startade pubertetsutvecklingen 0,6 år senare än de
holländska men uppnådde menarke fem månader tidigare och tycks således ha ett snabbare
pubertetstempo. Liknande förhållande visades för de marockanska flickorna.
För de nordiska länderna finns konsekutiva representativa studier huvudsakligen från Danmark. I en
nationell tvärsnittsstudie utförd 1991-3 kunde man inte finna signifikanta åldersförändringar för
pubertetsstadier varken för pojkar eller flickor jämfört med en studie från 1964. Något som verkar
vara ett trendbrott har därefter rapporterats från Köpenhamn (Aksglaede 2010) där man i en
tvärsnittsstudie utförd 2006-8 finner ett år tidigare pubertetsstart för flickor (från 10,9 till 9,9 år för
B2) jämfört med en liknande studie utförd 1991-3. Menarke har däremot tidigarelagts enbart 3
månader (från 13,4 år till 13,1 år) vilket innebär att tempot för pubertetsutvecklingen har blivit
långsammare. I denna studie kunde ökning av kroppsvikt, mätt som BMI, inte förklara den tidigare
pubertetsstarten. Liknande förhållanden med sänkt ålder för pubertetsstart och betydligt
långsammare tempo fram till menarke rapporteras i studier från USA med stadium B2 genomsnittligt
vid 9,5 respektive 10,4 år för svarta och vita flickor samt menarke vid respektive 12,2 och 12,6-12,9
år (Wu 2002, Sun 2005).
Det finns mer sparsamt med rapporter av pojkars pubertetsutveckling. Enligt moderna studier från
socioekonomiskt utvecklade regioner inträffar pubertetsstarten (testisvolym 4 mL eller stadium G2)
omkring 11,5 års ålder. Någon trend mot yngre åldrar har inte kunnat registreras sedan 1965 i den
senaste holländska studien från 1997 och inte heller i den ovan nämnda danska studie från 1991-3
jämfört med data från 1964. Dessutom kan den senaste studien från Köpenhamn inte visa någon
signifikant tidigare pubertetsstart för pojkar till skillnad för hos flickor (Sörensen 2010).
Viktutvecklingstrender
Sedan 1980-talet har, i västvärlden, andelen människor med övervikt eller obesitas ökat väsentligt
vilket kan tänkas bero på förändrad livsstil med bl.a. ökat intag av enkla sockerarter kombinerat med
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ökande stillasittande livsstil. Barnens metabola start i livet har dessutom förändrats i och med att
andelen mödrar med högt BMI vid ingången till graviditeten har ökat väsentligt. Detta påverkar den
intrauterina nutritionssituationen med en ökning av andelen nyfödda som är stora för tiden.
Trenden av förändrad kroppsvikt hos barn, ungdomar och vuxna har studerats genom att jämföra
utvecklingen av BMI inom och mellan populationer. Ökningstakten för median-BMI är oftast relativt
liten samtidigt som andelen med högt BMI har ökat väsentligt. Det är sannolikt i första hand de
individer som har genetisk/epigenetisk metabolisk disposition som reagerar med obesitasutveckling
på den förändrade livsstilen. Hos vuxna definieras enligt WHO:s kriterier övervikt som BMI >25 och
obesitas som BMI>30. För barn har man för varje ålderskategori skapat så kallade ISO-BMI-nivåer
(ISO-BMI 25 respektive ISO-BMI 30) som ska motsvara de nämnda nivåerna hos vuxna.
Figur 16 Trender 1980-2003 för
prevalensen övervikt (ISO-BMI 25) och
obesitas (ISO-BMI 30) hos flickor per
ålderskategori. Den markanta
postpubertala ökningen av övervikt
flyttar ned i åldrarna under tidsperioden.
Från konsekutiva nationella
populationsundersökningar i Holland
1980, 1997 och 2003 (van den Hurk
2007).

Populationsundersökningar visar att det i västvärlden finns en generell, ofta snabb, ökning av
andelen barn och ungdomar med högt BMI (Figur 16 och Figur 17). Ökningen tog fart under 1980talet i många ekonomiskt utvecklade länder och ökningstakten hade ett maximum mot slutet av
1990-talet med en fördubbling till tredubbling av andelen överviktiga barn. Ökningstakten visar för
närvarande (2010) en tendens att bromsa upp eller till och med att minska i vissa länder. I Sverige
uppskattas var femte fyraåring vara överviktig enligt ISO-BMI normerna och cirka 4-5 % vara obesa.
En studie som rapporterar situationen i Europa mot slutet av 1990-talet och början av 2000-talet
visar att prevalensen övervikt hos 7-11 åringar ligger relativt homogent omkring eller något under 20
% i norra Europa och Mellaneuropa men över 30 % i södra Europa. Totalt uppskattades antalet
överviktiga barn i EU-länderna år 2006 till 22 miljoner varav 5 miljoner obesa.
I ett globalt perspektiv rapporteras, i takt med förbättrade socioekonomiska förhållanden, en snabb
ökning av obesitasfrekvensen hos barn i många utvecklingsländer. Det är möjligt att tidigare
undernutrierade populationer som också startar livet med intrauterin undernutrition och låg
födelsevikt har ökad känslighet att utveckla övervikt och överviktsrelaterad metabol sjukdom vid
introduktionen av en modern ”västerländsk” livsstil. BMI, som är ett enkelt mått på vikt för längd, är
dock inte idealiskt för bedömning av metabol risk. För populationsstudier borde i stället midjemåttet
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användas eftersom det är direkt relaterat till visceral fettmängd och därmed till hälsorisker.
Eftersom mer än vart tredje överviktigt barn och vartannan överviktig tonåring beräknas vara obes
som vuxen kommer en befarad övervikts- ”epidemi” i utvecklingsländer ha stor betydelse för det
framtida hälsoläget.
Figur 17 Sekulär trend 1980-2003 för övervikt och
obesitas hos 4-15 år gamla flickor och pojkar i
Holland (van den Hurk 2007).

Barn från andra socioekonomiska förhållanden och/eller av annat etniskt ursprung
Sverige är numera ett land med allt större andel invandrare; omkring 12 % av befolkningen är
utlandsfödda. Den årliga inflyttningen är omkring 100.000 personer varav en dryg fjärdedel är barn
och ungdomar. Antalet barn som föds i Sverige är omkring 100.000 per år varav cirka 20 % föds av
kvinnor som själva är födda utomlands.
Många populationer i världen har på grund av dåliga socioekonomiska förhållanden påverkad
längdtillväxt och ålder för kroppslig mognad. Längd och tillväxt kan därför vara påverkade för många
invandrargrupper, och kanske också för första generationens barn, födda i Sverige. Den holländska
populationsstudien från 1997 visar att barnen i de stora invandrarpopulationerna från Turkiet och
Marocko får en slutlängd som är cirka 10 cm kortare än den holländska. Samtidigt är det väl känt att
barn som migrerar till socioekonomiskt bättre förhållanden får en bättre längdtillväxt och man kan
därför förvänta sig att längdskillnaden kommer minska med tiden. Även om invandrarnas barn
förväntas bli längre än sina föräldrar tar det flera generationer innan den genetiska längdpotentialen
uppnås. Det är därför ännu oklart vilka genetiska längdskillnader som finns mellan olika populationer
i världen.
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Hur är tillväxtkurvorna gjorda?
SD-kurvor används i Sverige

Faktaruta: Tillväxtkurvorna för längd, vikt,
huvudomfång och BMI beskriver
populationen fördelning per ålderskategori
och kön och behöver inte nödvändigtvis visa
den enskilda individens tillväxtmönster.

Längd och huvudomfång är mått som i en population är
normalfördelade; dvs ganska väl följer Gausskurvans
utseende (infällt i Figur 18). Variationen omkring
medelvärdet kan då beskrivas med hjälp av
standardavvikelser (standarddeviationer, SD) som är ett statistiskt mått för normalfördelade
variabler. Definitionsmässigt ligger 68 %; 95 % och 99,8 % av populationens värden inom respektive
±1; ±2 och ±3 SD vilket illustreras i Figur 18. De svenska tillväxtkurvorna använder sig av
standarddeviationer och är uppbyggda med kurvlinjer som beskriver medelvärdet samt 1, 2 och 3 SD
nedom och ovan medelvärdeslinjen. Andelen individer i populationen motsvarande de sju nivåernalinjerna är statistiskt 0,13 %; 2,28 %; 15,87 %; 50,0 %; 84,13 %; 97,72 % samt 99,87 %. SD-linjerna är
således också percentillinjer. I de flesta andra länder används kurvor som beskriver vissa fixa
procentnivåer – så kallade ”percentilkurvor”. Vanligen använder man som lägsta percentilnivå 2,5 %
och som högsta 97,5 % vilket således motsvarar ett ungefärligt område av ±2 SD 8.
Figur 18 Den svenska tillväxtkurvan
beskriver längd, vikt och
huvudomfång för barn födda
omkring 1974 i Göteborg är gjord
med standardavvikelser
(standarddeviationer, SD) som
spridningsmått kring medelvärdet.
Inom SD-områdena ±1; ±2 och ±3
finns för ett strikt normalfördelat
mått respektive 68; 95 och 99,8 %
av populationens mätvärden. De sju
SD-linjerna motsvarar då också de
procentuella populationsnivåerna
(percentilerna): 0,13 %; 2,3 %; 15,9
%; 50,0 %; 84,1 %; 97,7 % samt 99,9
% . Punktmarkeringarna visar
medelvärden för den tidigare
använda ”Solnakurvan” dvs för
barn födda omkring 1955.
Den infällda bilden visar
normalfördelningskurvans
(Gausskurvans) utseende. Den
beskriver fördelningen av
normalfördelade variabler såsom
längd och huvudomfång. De flesta
värdena i en sådan population
ligger nära, och jämnt fördelade
kring ett medelvärde. Därav den
toppiga formen. Standardavvikelse
(SD) är ett mått på hur mycket
värdena i en population avviker
från medelvärdet.

Vikt och BMI är däremot inte normalfördelade mått; spridningen nedanför medelvärdet är snäv (man
kan inte vara hur mager som helst) medan spridningen ovan medel är betydligt större (för BMI8

Den brittiska tillväxtkurvan (UK90) använder nio percentillinjer från 0,4 till 99,6 med ett inbördes avstånd
mellan varje linje motsvarande 0,67 SDS. De två lägsta percentilerna är 0,4:e (-2,67 SDS) och 2,3:e (-2 SDS).
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kurvan se Figur 20). Därigenom blir vikt- och BMI-måtten kraftigt snedfördelade och deras respektive
fördelningar lämpar sig egentligen inte att beskriva med SD. För de svenska tillväxtkurvorna som
använder SD också för vikt och BMI har man försökt lösa problemet genom att matematiskt bearbeta
bakgrundsmaterialet och därefter konstruera SD-nivåer. Avstånden mellan SD-linjerna, som
egentligen borde vara enhetliga, blir därigenom mycket olika. För att visuellt kompensera för denna
asymmetri på viktkurvan har Y-axeln (vikt i kg) gjorts icke linjär. Internationellt används vanligen
percentilkurvor för vikt och BMI och med yttergränserna 3:e till 97:e percentilerna; någon gång med
yttergränser 0,4:e till 99,6:e percentilerna.
Längdkurvan
De kurvor som beskriver längdtillväxten av svenska barn har konstruerats av mätdata från BVC och
skola för ett stort antal individer. Genomsnittslängd och statistisk spridning i SD-enheter kring
medelvärdet har därefter beräknats per ålderskategori. Genom att sammanbinda punkterna för
medel- och bestämda SD-nivåer för varje ålderskategori får man en rad kurvlinjer. Detta är det
gängse sättet att konstruera tillväxtkurvor för längd, vikt och huvudomfång trots att kurvan
egentligen bara beskriver hur ett visst kroppsmått fördelar sig i populationen per ålder. Ett problem
med denna typ av tillväxtkurva är att den inte tar hänsyn till individuella olikheter i mognadstempo
som också styr tillväxthastigheten. Tydligast blir detta under pubertetsåren eftersom
populationsfördelningen av längd är ett medelvärde för barn med olika pubertetsstadier. De flesta
barn avviker därför under denna period från kurvförloppet; de med något tidigare pubertet
accelererar i kurvorna och de med något senare pubertet sjunker i position. Även under
småbarnsåren och skolåren är det vanligt att se avvikelser beroende på att vissa barn har ett
snabbare och andra har ett långsammare mognadstempo (se Figur 11 och Figur 19). Alla barn är
således inte ”kanalföljare”.
Tillväxthastighetskurvan
På de vanliga tillväxtkurvorna beskriver barnets position vid en viss ålder den över tiden
ackumulerade tillväxten. Genom att följa samma barns tillväxt över tiden kan man registrera
tillväxthastighet per åldersintervall och från dessa konstruera tillväxthastighetskurvor. Som syns i
Figur 19 minskar tillväxthastigheten kontinuerligt under hela barndomen fram till pubertetsstarten.
Genomsnittligt växer barnet under de första fem levnadsåren 25, 12 , 9, 8 och 7 cm per år.
Hastigheten fortsätter att långsamt sjunka fram till pubertetsstarten då den är som lägst;
genomsnittligt 5,5 cm/år för flickor och 5,0 cm/år för pojkar. Tillväxthastigheten skiljer sig för
kortväxta och långväxta barn; för att följa en låg position på längdkurvan krävs en tillväxhastighet
under medel och tvärtom över medel för ett barn med hög position (se också Figur 10). Detta
innebär också att ett kortvuxet barn som växer med genomsnittlig (populations-)hastighet för åldern
kommer att öka sin position, dvs göra en catch-up tillväxt.
Faktaruta: Barnets tillväxthastighet ska bedömas tillsammans med ålder och utvecklingsstadium samt position i kurvan.
Ett kortvuxet barn behöver inte växa lika snabbt för att behålla sin position som ett långvuxet.Ett barn med försenad
pubertetsutveckling växer normalt mycket långsamt och ett barn i full pubertetsutveckling ska växa med pubertal
hastighet. Tillväxthastigheter bör beräknas från noggranna mätningar med sex månaders intervall.

23

Version
1 maj 2011

Figur 19 Tillväxthastighetskurva för flickor visande 3:e, 10:e, 25:e, 50:e, 75:e, 90:e och 97:e centilerna med angivande av
medianen även för tidigt respektive sent mognande individer (Tanners data).

Viktkurvan
Liksom för längd- och huvudomfångskurvorna är avstånden mellan SD-linjerna på svenska
tillväxtkurvan enhetliga per ålderskategori. Detta trots att vikt i likhet med BMI är kraftigt
snedfördelat i en population. För att visuellt-grafiskt kompensera för detta har istället skalan (kg) på
Y-axeln gjorts logaritmisk.
Längd och vikt ska bedömas tillsammans
Vanligen värderar man förloppen på längd- och viktkurvorna tillsammans. En tydlig spurt på
viktkurvan drar normalt med sig en viss spurt även längdmässigt. Avsaknad av längdspurt eller till och
med sackande längdutveckling då det finns en markant viktspurt ska anses som onormalt och
föranleda medicinsk bedömning av barnet. Vid stillastående vikt under en längre period eller till och
med viktnedgång finns ofta somatiska eller psykologiska problem. Viktkurvan illustrerar vikt för ålder
men vore mer korrekt om den visade vikt för längd vilket är det primära sambandet. Det finns
således ingen parallellitet mellan positionerna på längd-för-ålder och vikt-för-ålder kurvorna. Till
exempel indikerar en position av +3 SDS för både längd och vikt en överviktssituation och, tvärtom,
positionen -3 SDS för längd och vikt en underviktssituation. I vissa länder såsom i Norge har man
därför använt vikt-för-längdkurva för att registrera barnets viktutveckling. Ett annat mått för ”relativ
vikt”, dvs vikt för längd, är BMI som numera rekommenderas internationellt för att följa relativ vikt
även i pediatriken.
BMI-kurvan
Body Mass Index (BMI) är ett mått på ”relativ vikt” dvs vikt för längd. Måttet (kg/m2) har i sig ingen
fysiologisk betydelse utan har skapats för att göra vikt så oberoende av längd som möjligt. BMI är
beroende av ålder och utvecklingsstadium eftersom det påverkas av de förändringar som normalt
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sker i barnets kroppssammansättning och proportioner. På populationsnivå har BMI god korrelation
till fettmängden men för den enskilda individen är precisionen inte lika bra. Trots detta
rekommenderas BMI av internationella expertgrupper som mått på viktutveckling för barn. På
individuell nivå lämpar sig BMI främst till att följa den relativa viktutvecklingen över tiden och mindre
till att jämföra den absoluta nivån mellan individer.
Förloppet av BMI-kurvstandarden speglar barnets fysiologi. Den initiala kraftiga accelerationen under
det första levnadsåret motsvarar den normala fettspurten under perioden. Barnet går därefter in i en
slankhetsperiod med minskat BMI fram till sex-sju års ålder då värdet åter ökar. Den ålder då värdet
börjar öka kallas ofta ”adiposity rebound”. En tidig sådan vändning tillmäts betydelse som indikator
för risken för framtida övervikt. BMI ökar sedan kontinuerligt under perioderna ”adrenarke” och
pubertet. Ökningen är ungefär lika stor för båda könen men avspeglar under puberteten för pojkarna
tillkomst av muskelmassa medan den för flickor speglar en fettspurt. En fullpuberterad flicka har, i
förhållande till kroppsvikten, väsentligt mer fettmängd jämfört med en fullpuberterad pojke 9.
BMI-kurvan brukar internationellt utformas med percentilnivålinjer; i Sverige med SD-linjer. Eftersom
BMI-måttet statistiskt är kraftigt snedfördelat - det är betydligt glesare mellan percentil eller SDlinjerna ovanför än nedom medellinjen – kan det vara svårt att förstå den fysiologiska betydelsen på
individnivå av en större förändring i positionen. Man har dock ansett det viktigt att i BMI-kurvan
markera gränser för övervikt och fetma (obesitas). För vuxna defineras dessa gränser med BMIvärdena 25 och 30. För barn har man föreslagit att samma percentilnivåer som vid 18 års ålder
motsvarar 25 respektive 30 ska, extrapolerat nedåt i åldrarna, definiera övervikt respektive obesitas.
Dessa nivåer (”ISO-BMI” 25 och 30 linjer) är markerade i de svenska SD-BMI kurvorna. I exemplet
Figur 20 visas även ISO-BMI linjer för 35 och 40. Undervikt har på motsvarande sätt definierats i tre
nivåer som ”thinness grades 1-3” 10 utgående från BMI-positionerna 18,5; 17 och 16 vid 18 års ålder.

9

Flickor/kvinnor har störrre andel kroppsfett i alla åldrar. I populationsundersökningen NHANES (national
health and nutrition examination survey) 1999-2004 gjordes DEXA-mätning på knappt 17.000 individer 8 år och
äldre. Könskillnaden i kroppsfettsprocent var, för 8-11 åringar, knappt 4 procentenheter men ökade till 12
procentenheter för 16-19 åringar. Andelen kroppsfett var lägst för pojkar-män i åldersgruppen 16-19 år.
Uppdelat på etniska grupper var kroppsfettsprocent för ”Non-Hispanic white” respektive ”Non-Hispanic black”
för pojkar-män: 8-11 år 28,1 /25,3 %; för 16-19 år 23,1/20,4 % och för 40-59 år 29,0/26,1 %. För flickor-kvinnor
var motsvarande siffror 32,0/30,7 %; 34,6/34,3 % 40,1/41,8 %. I denna population var, år 2003-2004, 32,2 % av
individerna >20 år obesa med BMI >30. Bland barn 2-19 år hade 33,6 % ett BMI>85:e centilen och 17,1 %
BMI>95:e centilen (CDC Vital and Health Statistics 2010).
10
Definitionen utgår från WHO:s BMI-klassifikation för vuxna. Gränsvärden för olika nivåer av ISO-BMI för
åldrarna 2-18 år är föreslagna av Cole et al. (2000 samt 2007 för övervikt respektive undervikt) utgående från
ett internationellt datamaterial (Brasilien, UK, Hong Kong, Holland, Singapore och USA) omfattande fler än
90.000 vardera av pojkar och flickor, 0-25 år gamla. WHO har tidigare (1995) föreslagit att gränsen till övervikt
hos barn och ungdomar ska definieras med den åldersspecifika 85:e percentilen för BMI i den amerikanska
NHANES studien med data från 1971-4.
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Pojkar

Flickor

Figur 20 BMI-kurvor 0-18 år för
pojkar och flickor. BMI-kurvan är
konstruerad i SD-format med
medelvärde ±3 SD från
Göteborgsbarn födda omkring 1974
(Karlberg 2001). Notera att
avstånden mellan SD-linjerna inte är
uniforma; BMI är (liksom vikt) inte
en normalfördelad variabel.
I BMI-kurvan är föreslagna gränser
för övervikt respektive olika grad av
obesitas inlagda. Dessa gränser är
tänkta att motsvara BMI-värdena
25, 30, 35 och 40 för unga vuxna
(dvs 18 års ålder). Föreslagna nivåer
för undervikt grad 1,2 o 3
motsvarande BMI 18,5; 17 och 16
för unga vuxna är också markerade.

Fördelen med ISO-BMI gränserna är att man får en internationell standard som kan användas
oberoende av population. På indivinivå saknas dock kunskap vad de olika nivåerna representerar
kliniskt/fysiologiskt för olika åldrar och de lämpar sig dåligt för klassifikation av det enskilda barnet.
Olika helt friska barn kan också återfinnas inom ett mycket stort BMI-område. Signifikanta vandringar
i kanalerna på BMI-kurvorna (dvs i populationsfördelningen) indikerar däremot fysiologiska
skeenden hos barnet. För att göra BMI-kurvorna grafiskt tydligare skulle man kunna ha enbart
medianen för den egna populationen utan spridningsmått (SD eller percentiler) och istället ha de
nämnda sju ISO-BMI linjerna.
Midjemåttskurvan
Midjemåttet anses som ett bättre mått än BMI för att värdera övervikt och obesitas eftersom det
speglar den centrala-viscerala fettmängden som är kopplat till kardiovaskulär och metabol sjukdom.
Data från moderna studier visar en större sekulär ökning för midjemått än för BMI vilket antyder att
frekvensen övervikt och obesitas kan underskattas om man enbart registrerar BMI; det är således
viktigt att bevaka att utvecklingen inte går mot en större central fettdeposition. En modern
populationsbaserad midjemåttskurva har konstruerats från den holländska tvärsnittsstudien 1997
utgående från drygt 7000 vardera av pojkar och flickor (Figur 21). Kurvan visar nivåer för medel samt
±2 SDS. Eftersom midjemåttet inte är normalfördelat blir avstånden mellan SD-linjerna inte
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enahanda. Man har i kurvan inkluderat risknivågränser som ska ange övervikt och obesitas. Dessa
nivåer är teoretiskt uppskattade efter motsvarande risknivåer för BMI.

Figur 21 Midjemåttkurvan 0-18 år för pojkar och flickor från holländsk tvärsnittsstudie 1997 (Fredriks et al.). Föreslagna
gränser för övervikt och obesitas är markerade.

Prematurkurvor
Kurvorna för prematura barns längd, vikt och huvudomfång baseras på födelsestorleken för barn
födda efter olika graviditetslängder. De representerar därför den intrauterina tillväxten och visar
medelvärden med spridningsmått (±3 SD) från 24:e veckan till fullgången tid. Kurvorna bygger
däremot inte på data från den faktiska extrauterina tillväxten hos prematura barn. Det mycket för
tidigt födda barnet klarar som regel inte att följa födelsepositionen utan sjunker i alla tre kurvorna till
en lägre position med långsam, ibland ofullständig, återhämtning. Alla prematura barn bör följas på
prematurkurvorna fram till fullgången tid varefter korrektion för prematuritetstiden ska göras på de
postnatala kurvorna.
Huvudomfångskurvan
Denna visas på BVC-kurvdelen enbart för åldrar 0 till 3,5 år efter vilken period
huvudomfångstillväxten är liten. För att värdera barnets placering på kurvan behöver man jämföra
med föräldrarnas huvudomfång. Medel för vuxna män och kvinnor är cirka 56 respektive 55 cm,
vardera med en standardavvikelse på 1,5 cm. I figuren nedan visas utvecklingen av huvudomfång till
18 års ålder från en modern holländsk representativ populationsstudie (Figur 22).
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pojkar

flickor

Figur 22 Huvudomfångskurvan 0-18 år för pojkar och flickor (Fredriks et al.). Genomsnittligt ökar huvudomfånget något
även efter 18 års ålder pga skallbenets tillväxt. Bedömning av föräldrars huvudomfång kan vara värdefullt vid bedömning
av avvikande huvudomfångsmått hos barnet. Se också nomogram för bedömning av medelföräldrarhuvudomfång Figur
5.

Sitthöjdsprocentkurvan
Ett användbart mått för kroppsproportioner är sitthöjdens procentuella andel av totallängden – den
”relativa sitthöjden”. Den kan bestämmas även hos det lilla barnet och kan ibland ge en vägledning
om en tillväxtavvikelse har konstitutionella, dvs genetiska, orsaker eller om den beror på t.ex.
hormonella, nutritionella, psykosociala eller inflammatoriska faktorer. Kortväxta individer med
tillväxthormonbrist eller celiaki har som regel normala kroppsproportioner medan många genetiskt
orsakade syndrom och kromosomavvikelser har avvikande proportioner beroende på
disproportioneligt korta nedre extremiteter. En långvarig tillväxthämning orsakad av hypercortisolism
ger tydligt ökad relativ sitthöjd. Om man misstänker genetisk bakgrund till en tillväxtavvikelse kan det
vara värdefullt att också bestämma föräldrars och syskons längd och kroppsproportioner. Figur 12
visar sitthöjdsprocentkurvor från den holländska populationsundersökningen 1997 omfattade drygt
6.000 pojkar respektive flickor. Kurvorna visar medelvärdet samt spridningen ±3 SD. Som huvudregel
följer ett barn sin relativa position i kurvan under uppväxten även om den för vissa kan förändras
under puberteten fram till vuxen ålder.
Armspannskurva
Armspannsmåttet är från början av skolåldern genomsnittligt lika med kroppslängden och kan därför
användas som ersättning för längd vid t.ex. ortopediska eller neurologiska handikapp då det är svårt
att få adekvata längdmätningar. Även för barn som är strålbehandlade mot ryggraden och får kort
rygg, kan armspannsmätningar vara av värde för att följa tillväxten. Armspannsmåttet kan prickas in i
den vanliga längdkurvan och ger en bra uppfattning om längdtillväxten. Man behöver således ingen
särskild armspannskurva. Vid vissa genetiska syndrom är armspannsmåttet kortare (t.ex. vod
dyskondrosteos) och vid andra längre (vid t.ex. Sotos syndrom) än totallängden och kan då ge en
vägledning till möjlig diagnos.
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Syndromspecifika tillväxtkurvor
Många syndrom medför avvikande tillväxtmönster under barndomen och annorlunda
tillväxtkapacitet under puberteten. De vanligaste syndromen är de med avvikande antal kromosomer
dvs Turners (45,X), Klinefelters (47,XXY) och Downs (ex. 47,XX,+21) syndrom och det finns specifika
tillväxtkurvor för dessa liksom för ett antal andra syndrom (ex. Marfans, Noonans och Prader Willis
syndrom). Vid Turners och Noonans syndrom är tillväxtperioden förlängd på grund av utebliven
respektive försenad pubertet. Vid Prader-Willis syndrom är pubertetsutvecklingen vanligen
ofullständig. Har man kännedom om det genomsnittliga tillväxtmönstret går det bra att följa
tillväxten hos barn med olika syndrom även på vanliga tillväxtkurvor. Det kan dock vara pedagogiskt
ur familjens perspektiv att använda en syndromspecifik tillväxtkurva. För tillstånd med gravt
påverkad tillväxt där längdpositionen ligger klart nedom -3 SD linjen kan man använda tillväxtkurvor
med utökade SD-linjer (t.ex. ±5 SD) för att bättre kunna följa tillväxtförloppet.
WHO:s tillväxtkurvor
WHO publicerade 2006 tillväxtkurvor baserade på tillväxten hos barn som företrädesvis varit
bröstuppfödda och därför skulle representera den idealiska normativa tillväxten. Data hämtades från
en multinationell studie (Brasilien, Ghana, Indien, Norge, Oman och USA) omfattande cirka 8500 barn
0-5 år. Enbart barn från priviligierade förhållanden inkluderades och de som ansågs ha avvikande
tillväxtmönster exkluderades. WHO-kurvorna representerar därför medelvärden för populationer
med, sannolikt, skilda genetiska tillväxtpotentialer
Avsikten med att ta fram kurvorna var att etablera tillväxten hos bröstuppfödda barn som den
biologiska normen men även att få en internationell standard som gör det möjligt att direkt jämföra
tillväxten hos barn i olika populationer. Tillväxtkurvorna omfattar längd, vikt och huvudomfång för
ålder; vikt för längd; BMI för ålder; överarmsomkrets för ålder; subskapulär och triceps skinfold för
ålder. Dessutom har man konstruerat en standard för den motoriska utvecklingen under de första två
levnadsåren. Kurvorna för längd, vikt, huvudomfång och BMI presenteras både i percentil (3:e till
97:e) och SD (±3 SD) -format och de publicerade tabellerna innehåller värden omfattande ±4 SD samt
för längd även -5 SD. WHO har senare kompletterat dessa kurvor med sådana för 5-19 år baserade på
amerikanska NCHS-data från 1977 11 som statistiskt bearbetats och grafiskt sammanfogats med WHOdata (de Onis 2007) 12. Man har också framställt tillväxthastighetsstandarder för vikt, längd och
huvudomfång.
WHO-kurvorna har accepterats som officiell standard i UK (ersätter UK90 kurvorna för åldrarna 2
veckor till 4 år) och i Canada (för 0-19 år; ersätter de amerikanska CDC-kurvorna). I USA har CDC
(Center for Disease Control) rekommenderat att WHO-kurvorna ska användas för barn 0-2 år varefter
11

Den amerikanska NCHS referensen från 1977 har redan tidigare av WHO rekommenderats som internationell
referens och använts i ett stort antal länder både i percentil och SD-format. Den är byggd på tvärsnittsdata från
olika studier, bland andra NHES II, 1963-65 för åldrarna 6-11 år; NHES III, 1966-70 för 12-17 år samt NHANES I,
1971-74 för 4-17 år. Som jämförelse är den nya amerikanska CDC-2000 standarden 0-20 år byggd på 5 olika
studier utförda 1963-1994. Dock uteslöts viktdata för barn >6 år från den senaste studien - NHANES III; 1988-94
för både vikt och BMI-kurvorna för att undvika alltför stor ökning av 85:e och 95:e percentilgränserna i CDC2000 standarden.
12

Vikt-för-ålder kurvan sträcker sig enbart till 10 år.
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man ska fortsätta att följa barnen på CDC-2000 kurvorna. I Norge rekommenderar myndigheterna
WHO-kurvorna 0-5 år och därefter de nya norska kurvorna från 2009. Man kan förvänta att fler
länder adopterar WHO-kurvorna; antingen enbart 0-5 år eller 0-19 år som sina nationella standarder.
Hittills (2011) har enligt WHO fler än 140 länder accepterat WHO-standarden i någon variant och 0-5
år standarden rekommenderas av International Pediatric Association (IPA) samt European Childhood
Obesity Group (ECOG). Det kommer dock under överskådlig framtid finnas behov av nationella
deskriptiva tillväxtkurvor; inte minst för länder som behöver genomgå ekonomisk utveckling. Som
exempel har, i Bangladesh, hälften av barnen 0-5 år gamla en längd nedanför -2 SDS på WHOkurvorna vilket kan göra det svårt att få acceptans för WHO-standarden i det dagliga
hälsovårdsarbetet. Kinesiska 3 åriga pojkar och flickor födda 1997 och som lever i optimala
förhållanden är däremot enbart 0,32 respektive 0,36 SDS kortare än WHO-standarden vilket helt
ligger inom variationerna för längd mellan de i WHO-studien ingående populationerna.

Figur 23 Medianen från WHO-kurvan för flickor på Göteborg '74 referensen

Också i långväxta populationer kan det vara svårt att få acceptans för WHO-kurvorna. Holländska
femåriga pojkar hade 1997 en längd av 113,1 cm jämfört med WHO-standardens 109,7 cm vilket
motsvarar +0,68 SDS.
Hur ska mätningarna gå till?
Mätutrustning och mätteknik
Det behövs ingen avancerad mätutrustning för att göra kvalificerade mätningar. Det viktigaste är att
man är medveten om sin mätteknik och att alla som mäter barnet använder samma teknik.
Längdmätarens montering ska vara stabil och en kalibrerad måttstock ska finnas tillgänglig så att man
med jämna mellanrum kan kontrollera att längdmätaren ger konstanta värden. Golvet under
mätaren ska vara plant och fast utan någon matta. Eftersom man kan behöva använda mätningarna
för att dokumentera tillväxtförlopp, dvs tillväxthastigheter, är det nödvändigt att det finns både en
bra precision och reproducerbarhet vid alla rutinmätningar. Den största osäkerheten ligger i barnet
självt som kan sträcka upp sig eller sjunka ihop och det är därför viktigt att ha ett bra samarbete med
barnet under mätningarna. Tidpunkten på dagen har också betydelse om man ska använda
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mätningar med kortare intervall för att beräkna tillväxthastighet. Längden är regelbundet störst tidigt
på morgonen och kan minska upp till 2 cm under dagen, beroende på att diskerna mellan
kotkropparna pressas samman. Den snabbaste minskningen sker under de tidiga morgontimmarna
efter uppstigandet. Denna minskning kan inte korrigeras genom att man sträcker upp barnet. Det kan
därför vara av värde att anteckna tidpunkten för mätningen såväl som vem som utför mätningarna.
Barnet ska mätas i underkläderna, dels för att få riktiga viktmått men också för att kunna kontrollera
och påverka barnets positionering vid längdmätningen. Det ska påpekas att den vanligaste orsaken
till avvikande förlopp på tillväxtkurvorna är inprickning på fel ålder eller inprickning med fel
måttangivelse. Om kurvpositionen avviker tydligt från föregående mättillfälle bör man kontrollera att
tidigare mätvärde är korrekt inprickat.
Längd:

Barn under två års ålder mäts liggande. En person håller barnets huvud mot
huvudplattan. Barnet ska titta rakt upp. Ytterligare en person sträcker barnets ben
genom att försiktigt trycka ned knäna mot underlaget och ser till att båda fötternas
fotsulor ligger an mot fotplattan med tårna rakt upp. Läs av först då du är nöjd med
barnets position. Skalan läses av till närmaste millimeter. Om värdet blir ett jämnt
antal centrimetrar anges ändå resultatet med en decimal - t.ex. 97,0 cm för att man
ska veta mätnoggrannheten. Liggande längdmätning ger ett värde cirka 1 cm längre
än stående. Det är därför adekvat att på kurvan ange då man övergår från liggande
till stående mätningar.
Vid stående mätning ska barnets fötter positioneras intill varandra med hälarna mot
väggen. Kontrollera att barnet sträcker upp ordentligt utan att hälarna lyfter från
underlaget. Axlarna ska inte vara upplyfta. Barnet ska titta rakt framåt. Barnets ska
andas normalt. Mät inte då barnet håller andan. Se till att mätstickan ligger an mot
barnets huvud med ett lätt tryck. Läs av först då du är nöjd med barnets position.

Vikt:

Vikten anges initialt i gram och senare i kg med två decimaler och till sist med en
decimal.

Huvudomfång: Mäts med ett vanligt måttband över det största omfånget. Avläs först sedan
måttbandet sträckts ordentligt kring huvudomfånget. Måttet anges i cm med en
decimal.
Midjemått:

Midjemåttet mäts med ett vanligt måttband mitt emellan översta delen av
höftbenskammen och nedersta revbenet (alltså inte i navelhöjd) efter en normal
utandning. Måttet anges i cm med en decimal.

Sitthöjden:

Denna mäts genom att använda en pall av känd höjd som kan subtraheras från det
uppmätta måttet och som kan ställas tätt mot väggen under längdmätaren. Barnet
ska sitta på pallen mot väggen med så uträtad svank som möjligt och sträcka upp sig
så mycket som möjligt. Avläs då mätstickan ligger an mot huvudet med ett lätt tryck.
Sitthöjdsmätningar kräver uppmärksamhet på tekniken och ett bra samarbete med
barnet för att få reproducerbara resultat. Glöm inte att dra av pallens höjd från
mätvärdet innan du för in resultatet. Genom att därefter dividera sitthöjden med
totallängden får man sitthöjdens procentuella andel av längden som kan föras in i
sitthöjdsprocentkurvan.
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Armspann:

Armspannsmåttet mäts som längsta avståndet mellan händernas fingertoppar.
Barnet står med ryggen mot väggen och sträcker ut armarna maximalt. Om man är
två personer som kan mäta kan en lätt dragning appliceras för att maximera
armspannet varefter yttersta änden på det längsta fingret markeras med
blyertspenna på väggen. Därefter kan detta avstånd mätas med måttband. Om bara
en mätperson är tillgänglig kan armspann mätas genom att placera barnet med
handen i ett hörn som då definierar den ena änden av måttet.

Hur ofta ska mätningar göras?
Upprepade mätningar av barnet görs för att dokumentera ett tillväxtförlopp. Rutinmässiga mätningar
på alla barn görs med täta mellanrum under de första levnadsåren i samband med hälsokontrollerna
på BVC. Svenska skolbarn mäts och vägs rutinmässigt enligt skolhälsovårdens övervakningsprogram
ca vartannat år från 6 – 16 år. För att få en uppfattning om individens tillväxt- och mognadsförlopp
skulle det egentligen vara önskvärt med årliga mätningar för alla barn också under skolåldrarna 13. I
praktiken blir det dock ett litet antal barn med avvikande längd och/eller tillväxt som följs med tätare
intervall. Det är då bra att veta att de kortaste intervall som normalt är informativa främst är
beroende av den åldersrelaterade tillväxthastigheten för respektive längd, vikt och skallomfång. När
det gäller längdmätningar är detta intervall en månad under första levnadsåret, två månader under
andra levnadsåret och tre månader under tredje året. Under resten av barnets tillväxtperiod fram till
fullvuxen längd är det kortaste meningsfulla intervallet halvårsvisa längdmätningar. För
huvudomfånget som har en stor andel av sin totala tillväxt under första levnadsåret är det kortaste
mätintervallet då sannolikt två till tre veckor. Den vanliga frågeställningen vid täta, upprepade
huvudomfångsmätningar är hydrocefalus varvid man kan behöva mäta varje vecka.
Finns årstidsvariationer i tillväxten?
Sannolikt finns det för många barn en årstidsvariation i tillväxten med högre hastighet under vår och
sommar och lägst under vintern. Denna variation har som regel liten betydelse för bedömning av
tillväxtförlopp eftersom den medför bara marginella förändringar i positionen på längdtillväxtkurvan.
Bedömning av tillväxten görs bäst från mätningar på årsbasis.

13

American Academy of Paediatrics rekommenderar att längdmätningar och inprickning på tillväxtkurva görs
för alla barn vid följande åldrar: födelsen, 2-4 dagars ålder, 1månad, 2m, 4m, 6m, 9m, 12m 15 m, 18m, 24m och
sedan årligen till 21 års ålder.
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b) Huvudomf ång
c) Midjemått

a) Längd

d) Sitthöjd

e) Armspann

Figur 24 Mätteknik
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Korrigering för prematuritet vid inprickning i den vanliga tillväxtkurvan
När man prickar in längd, vikt och huvudomfångsmätningar på den vanliga kurvan måste, för
prematurt födda barn, en åldersmässig korrigering göras. Antalet veckor prematuritet ska dras av
från den kronologiska åldern för att kurvpositionen ska kunna jämföras med icke prematura barns.
Detta innebär också att man inte kan föra in mätvärden i kurvan förrän barnet har en ålder
motsvarande fullgången tid. I praktiken är det lämpligt att föra in både ålderskorrigerat och icke
korrigerat värde i kurvorna (och förbinda punkterna med en horisontell linje) eftersom det då blir
lättare att se vilka värden som är korrigerade. Det är viktigt att påpeka att den icke-korrigerade
kurvan inte innehåller någon information i relation till bakgrundskurvan. Frågan om hur länge det är
nödvändigt att ålderskorrigera beror till stor del på vad kurvorna används till och på graden
prematuritet. Om det är viktigt att värdera förändringar i positionen på längdkurvan kan man vid en
grav prematuritet behöva fortsätta ålderskorrektionen upp till 4-5 årsåldern. Vid en lindrig
prematuritet kan man däremot oftast sluta ålderskorrigera vid 12-24 månaders postnatal ålder.
När ska man skriva remiss till barnläkare?
Längdposition, tillväxt- och BMI-förlopp är generellt känsliga markörer för att upptäcka sjukdom eller
konstitutionella tillstånd som påverkar tillväxten. En korrekt ifylld tillväxtkurva är ett unikt instrument
vid bedömningen. Målsättningen med att här ge några mycket trubbiga tillväxtkurvregler för remiss
till barnläkare är att tidigt uppmärksamma barn med hypotyreos, rakit, Turners syndrom, cystisk
fibros, celiaki eller annan inflammatorisk tarmsjukdom för att nämna några exempel. Även barn som
far illa på grund av omsorgssvikt kan visa tillväxtavvikelser. Inte bara kortväxthet utan också
oväntade avvikelser uppåt på kurvorna ska uppmärksammas. Längd och längdutveckling ska
bedömas i relation till viktutveckling; förloppet på BMI-kurvan kan vara upplysande. Barnets fysiska
och psykiska hälsotillstånd ska alltid bedömas vilket inkluderar noggrann somatisk undersökning.
De åldersperioder som kan vara informativa för bedömning av tillväxtmönster är: 1) längd- och
viktutveckling från födelsen fram till ett års ålder, 2) längdpositionen vid två års ålder, 3)
längdpositionen vid skolstart, 4) längdpositionen vid pubertetsstart, 5) totala pubertetstillväxten från
pubertetsstart (definierat som testis 4 mL respektive bröstutveckling stadium B2) till vuxen slutlängd.
Vid kortvuxenhet eller minskad längdtillväxt
•

För barn under tre år är en längdposition under -3 SDS en indikation för remiss. Även en
kontinuerlig nedgång på BMI-kurvan ska uppmärksammas. Allmänstatus och eventuella
symtom är för barn under tre år ofta viktigare än tillväxtmässiga fynd när det gäller att
upptäcka sjukdom.

•

För barn över 3 år, då längdpositionen ofta har stabiliserats, är en position på tillväxtkurvan
klart under -2,5 SDS (motsvarar 0,6:e percentilen i populationen), speciellt vid en skillnad mot
medelföräldralängd på mer än 2 SDS en anledning till remiss. Även vid en högre
längdposition men då avståndet till target height är >2 SDS kan remiss övervägas.

•

En vandring nedåt i längdposition med mer än 0,25 SDS/år under flera års tid, eller, oavsett
tidsperiod mer än 1 SDS ska uppmärksammas; bl.a ska en hypotyreos uteslutas.
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•

Barn som visar en signifikant viktspurt samtidigt med minskande längdposition skall
uppmärksammas. Normalt ska en klar viktspurt föra med sig ökad längdtillväxt.

Vid långvuxenhet eller ökad längdtillväxt
•

Barn som klart ökar sin position på längdkurvan efter att tidigare stabilt ha följt lägre position
bör bedömas med avseende på pubertetsutveckling eller, i sällsynta fall, patologisk
hormonproduktion från binjurarna. En viktig regel är att en tydlig acceleration på
längdkurvan som inträffar efter ett års ålder och som inte orsakas av en signifikant viktspurt
ska uppmärksammas.

•

Vid konstitutionell, familjär, långvuxenhet och befarad extrem vuxen slutlängd kan
remittering till specialist göras då barnet börjar närma sig pubertetsålder eftersom
slutlängdsbedömningar först då börjar bli tillförlitliga. Remittering bör även ske då
pojken/flickan uppnår 180/170 cm även om ingen pubertet påbörjats. Vid långvuxenhet som
är atypisk för familjen kan remiss tidigare under barndomen vara befogad.

Vid obesitasutveckling
•

•

En kraftfull plötslig viktspurt ska anses alarmerande och man bör utesluta CNS-process med
hypotalamisk påverkan. Kartläggning av BMI-situationen i familjen är av värde liksom
bedömning av eventuell metabol sjukdom (hypertoni, hjärt-kärlsjukdom, PCOS, Typ2
diabetes).
När skolbarn har BMI motsvarande övervikt (dvs ISO-BMI 25-29) bör familjen erbjudas enkla
men tydliga livsstilsråd och följas upp av skolhälsovården. Vid ISO-BMI >30 bör
barnet/ungdomen följas upp inom hälso- och sjukvården. Ju högre BMI desto större är risken
för metabol påverkan och komplikationer redan under ungdomsåren. De enkla livsstilsråden
syftar främst till att stoppa upp en vikt- och BMI-ökningstrend. Idealet vid måttlig
övervikt/obesitas är att barnet/ungdomen ”växer in i sin vikt”.

Vid undervikt
•

•
•

En påfallande låg BMI-position ska jämföras med förloppet på längdkurvan och kliniska
uppgifter rörande barnets hälsotillstånd bör efterforskas. Tillväxt- och kroppsliga
mognadsmönstret i familjen kan visa att påfallande ”slankhet” under barndomen har funnits
hos någon av föräldrarna.
Typisk viktkurva då omsorgssvikt bör misstänkas är oregelbundna perioder av viktstagnation
eller vikttapp omväxlande med perioder då barnet växer normalt.
Ett skolbarn som relativt snabbt minskar i vikt kan ha ätstörning och bör omgående bedömas
avseende sjukdom och kostvanor.

Skelettåldersbestämning
Generellt är bestämning av skelettålder under barndomen av litet diagnostiskt värde. Den ger inte
heller någon realistisk vägledning för uppskattning av vuxen slutlängd förrän barnet har påbörjat en
signifikant pubertet. Enbart i speciella fall ingår skelettåldersbestämning i en endokrinologisk
utredning. Skelettåldersbestämning bör av dessa skäl som regel överlåtas till en specialistbedömning.
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Vad bör en remiss för värdering av tillväxt innehålla?
Då ett barn remitteras till specialistklinik för värdering av tillväxten bör remissen, förutom
tillväxtkurvor från födelsen vilket också inkluderar numeriska data för längd, vikt och huvudomfång,
innehålla uppgift om graviditetslängd och föräldralängder. För barn i pubertetsåldrar eller vid
pubertetsfrågeställning måste en pubertetsbedömning finnas vilket för pojkar innebär testikelvolym
och ev. könsbehåring och för flickor bröstutvecklingsstadium med uppgift om ålder för ev. stadium
B2, ev. könsbehåring samt ev. menarkeålder. Provtagning som kan vara befogad vid kortvuxenhet
inkluderar: SR, blodstatus; fT4; TSH; IGF-I; SHBG; ASAT; ALAT; ALP; Ca, fosfat; kreatinin; HCO3-;
25OHD-vit; PTH; gliadinantikroppar (barn <3 år) eller transglutaminasantikroppar (barn >3 år); Fcalprotectin (för de lite äldre barnen då IBD skulle kunna vara aktuellt) och U-status. Dessutom bör
man tänka på svettest. Ett högt FSH kan vara diagnostiskt för flickor yngre än 2-3 år och äldre än 9 år
vid frågeställningen Turners syndrom. Morgon LH, FSH och testosteron är viktigt vid frågor om
hudpubertet eller gonadpubertet. Vid misstanke om D-vitaminbrist kan även PTH vara upplysande.
Vilka av dessa prover som i verkligheten blir aktuella beror på omständigheterna kring det aktuella
fallet men de som är markerade med fet stil bör vara ett minimum.
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Appendix: Tolkning av tillväxtförlopp - kurvexempel
Felaktig inplottning av data/vårdslöst ifylld kurva
Födelsestorlek (intrauterin tillväxt globalt, vid vissa syndrom; tidig resp sen IUGR; def. av begreppet
IUGR; snabb postnatal catch-up är regel)
Småbarnsårens tillväxt (kroppsligt mognadstempo)
Skolålderns tillväxt
Pubertetstillväxt (stor variation i storleken av pubertetstillväxten mellan familjer; mönster vid sen
resp tidig pubertet; viktaspekter på pubertetsutvecklingen; avsaknad av synlig pubertetsspurt(<2
cm/år se ref. )
När är slutlängden uppnådd?
Det magra barnet
Kortvuxenhet
Barnet med rikligt hull
Långvuxenhet
Tidiga hudpubertetstecken
För tidig pubertet
Försenad pubertet
Värdering av kroppsproportioner kan vara till hjälp vid bedömning av kortvuxenhet
Pubertetstecken i småbarnsåldern
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Adoptivbarns tillväxt
Amningspuckel
Feta förskolebarn
Hypotyreos
Celiaki
CAH
Omsorgsbrist och tillväxthämning
Konstitutionellt sen kroppslig mognad
Skoliosutveckling vs. sitthöjd
Tillväxten under de första två levnadsåren
Refluxproblematik

40

