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Att Födas För Tidigt Eller Liten För Graviditetslängden Kan Ha 

Ogynnsamma Effekter På Senare Hälsa Och Graviditet. 
 

Katarina Ekholm Selling 
 
Personer som är för tidigt födda eller för små när de föds riskerar oftare än andra att 
vara inlagda på sjukhus senare i livet. Kvinnor som är små när de föds tenderar även 
att föda barn i mindre utsträckning och bland dem som föder barn finns en ökad risk 
för att barnen också är för tidigt födda eller för små för graviditetslängden. 
 
I Sverige föds drygt 5 av 100 barn för tidigt varje år, dvs. före 37 fullgångna graviditets- 
veckor. Nästan lika många barn föds små för graviditetslängden, dvs. med en födelsevikt som 
är mindre än den förväntade. Förutom de omedelbara riskerna med att vara för tidigt född 
eller liten för graviditetslängden, såsom ökad risk för komplikationer vid förlossningen och i 
samband med nyföddhetsperioden samt en ökad dödlighet på kort sikt, har tidigare studier 
visat att dessa födelsekarakteristika kan förknippas med försämrad hälsa även senare i livet. 
Däremot har man tidigare inte tittat så mycket på om det finns en koppling mellan att vara för 
tidigt född eller liten när man föds och senare sjukhusvård (oavsett diagnos), eller om 
graviditeten kan påverkas hos dessa personer.  
 
Epidemiologen och doktoranden Katarina Ekholm Selling vid Avdelningen för obstetrik och 
gynekologi har analyserat data på alla födslar som ägde rum i Sverige under åren 1973-75 och 
via nationella register följt upp dessa kvinnor och män till vuxen ålder.  
 
Ett av huvudresultaten i studien var att de kvinnor och män som var för tidigt födda eller för 
små när de föddes hade en ökad risk för att vara inlagda på sjukhus under tonår och tidig 
vuxen ålder. Ett annat viktigt resultat var att framför allt kvinnor som var mycket små när de 
föddes (dvs. vars födelsevikt understeg 1 500 gram) tenderade föda barn i mindre utsträckning 
än andra under studieperioden. Det visade sig också att mödrar som själva var för tidigt födda 
eller små när de föddes i större utsträckning födde barn som var små för graviditetslängden 
eller för tidigt födda. 
 
Ekholm Selling poängterar dock att det är viktigt att skilja på ”statistiska risker” och risker på 
individnivå; i epidemiologiska studier av detta slag gör man nämligen beräkningar som 
baseras på ett stort antal individer. En enskild person som föddes för tidigt eller liten för 
graviditetslängden kan fortfarande själv påverka sin hälsa och sin graviditet genom att, precis 
som alla andra, äta sunt, motionera, avstå från droger osv. 
 
Avhandlingen ”Birth-characteristics, hospitalisations, and childbearing: Epidemiological 
studies based on Swedish register data” läggs fram vid disputation fredag den 5 oktober 2007, 
kl. 09:00 i Berzeliussalen, ingång 65, Hälsouniversitetet i Linköping. 
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