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Barn med mycket låg födelsevikt har generellt sett en god långtidsprognos. Många av 
ungdomarna lever vid 20 års ålder ett fullt normalt liv. En mindre grupp har handikapp 
i form av cerebral pares (CP) eller ADHD, men livskvaliteten är lika bra som för 
personer födda efter en normal graviditet. 
 
Varje år föds i Sverige nästan 800 barn med mycket låg födelsevikt (VLBW), dvs. mindre än 
1500 g, och överlevnaden har ökat dramatiskt så att 90 % av barnen numera överlever. På 
grund av den tidiga födseln är flertalet organ omogna och risken för komplikationer under 
nyföddhetsperioden är ökad liksom för handikapp under uppväxten. Hjärnblödning och skada 
i den vita substansen i hjärnan är några av de allvarliga skador man funnit. Dessa förändringar 
kan leda till bl.a. CP, beteendestörningar, synskador och låg begåvning. Risken för problem i 
skolan med läs- och skrivsvårigheter är stor.  
 
Långtidsuppföljningar av barn med mycket låg födelsevikt har saknats i Sverige. Då den 
sociala situationen och sjukvårdsorganisationen i Sverige inte är helt jämförbar med flertal 
andra länders kan resultat från motsvarande uppföljningsstudier utomlands inte användas för 
de svenska VLBW-barnen.  
 
Alla överlevande 86 VLBW-barn födda mellan februari 1987 och april 1988 i Jönköpings, 
Kalmar och Östergötlands län ingick i en studie tillsammans med lika många fullgångna barn, 
som utgjorde kontrollgrupp. Barnen i båda grupperna har följts upp vid sju tillfällen, från 6 
månaders ålder till 20 år.  
 
Avhandlingens syfte var att studera hur det går för VLBW-barn upp till 15 års ålder avseende 
sjuklighet, motoriska och kognitiva funktioner, skolprestationer och beteende, samt vid 20 års 
ålder avseende hälsotillstånd, sysselsättning och boende. 
 
VLBW-barnen hade fler sjukhusinläggningar och dagar på sjukhus jämfört med kontroller 
under första levnadsåret, mellan 4 och 9 år, samt totalt upp till 15 års ålder, men det var 
pojkarna som stod för majoriteten av dessa. Fem barn hade måttlig eller svår CP och fem hade 
olika grader av ADHD. Det var ingen skillnad i antal barn med behov av barnpsykiatrisk vård 
mellan grupperna. 
 
Vid 15 års ålder undersöktes begåvning, som var lägre hos ungdomarna i VLBW-gruppen 
jämfört med kontrollerna. Lästester visade skillnad i enbart ett test och det fanns en 
förbättring i läsförmåga mellan 9 och 15 års ålder. De allra flesta gick i normalklass och det 
var ingen skillnad i skolbetyg mellan grupperna. Resultat från enkäter om beteende, som både 
ungdomarna och föräldrarna besvarade, visade inga skillnader mellan grupperna. Magnet 
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resonans (MR) undersökning av hjärnan på VLBW-barnen visade att 27 % hade avvikelser i 
den vita substansen, men i de allra flesta fall var det små förändringar. Studien kunde inte visa 
något samband mellan förändringar på MR och sämre motorik, lägre begåvning eller 
skolbetyg. 
 
Självuppskattad hälsa eller behov av vårdkontakter och läkemedel skilde sig inte mellan 
grupperna vid 20 års ålder. Tobaksanvändning var lika i grupperna, men fler i VLBW-
gruppen var icke-användare av alkohol. Det fanns ingen skillnad i andel som gått ut 
gymnasium, sysselsättning eller boendeform mellan grupperna. VLBW-ungdomarna hade 
stimulerande fritidsaktiviteter och uppgav en livskvalitet jämförbar med sina kontroller. En 
slutsats i studien var att majoriteten av VLBW-ungdomarna klarar övergången till vuxenlivet 
jämförbar med sina kontroller. Hjärnblödning och respiratoranvändning under 
nyföddhetsperioden var de faktorer som hade störst inverkan på VLBW-barnens hälsotillstånd 
upp till 20 års ålder. 
 
Utifrån resultaten i studien rekommenderas regelbundna och särskilt utformade uppföljningar 
av alla VLBW-barn upp till skolstart. Undersökningarna bör innefatta tillväxt, syn- och 
hörselfunktion, motorisk förmåga, begåvning och beteende. Föräldrar och skolpersonal kan då 
tidigt få råd och stöd för insatser under de första skolåren till de barn som har särskilda behov. 
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