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FÖDD FÖR TIDIGT – KOGNITIV FÖRMÅGA 18 ÅR SENARE 
 

Helena Bohlin och Marie Bremberg 
 
Den neonatalmedicinska utvecklingen har gått starkt framåt och idag 
överlever även extremt mycket för tidigt födda barn. Kunskapen om hur 
dessa barn utvecklas och vilka eventuella resurser som behövs senare i 
livet är ofullständig. I denna longitudinella studie undersöks om den 
kognitiva nivån hos för tidigt födda (< v.37,  1 500 gram) skiljer sig 
från den hos en kontrollgrupp födda i fullgången tid med normal 
födelsevikt. Vidare undersöks hur utvecklingen ser ut över tid samt om 
barnens födelsevikt och/eller födelsevecka har något samband med 
senare IQ. I denna pilotstudie testades för tidigt födda ungdomar (n = 
20) och en kontrollgrupp (n = 15) när de var 18 år och resultaten 
jämfördes med tidigare testningar som utförts vid 5 ½ års ålder. 
Gruppen för tidigt födda hade signifikant lägre IQ än kontrollgruppen 
(p = 0,008) beroende på vissa exekutiva och visuospatiala, men inga 
verbala, svårigheter. Den individuella kognitiva utvecklingen var 
relativt stabil över tid (r = 0,457). Det framkom inga signifikanta 
samband mellan IQ och födelsevikt samt gestationsvecka. Resultaten 
ligger delvis i linje med tidigare forskning. 

 
 
Nästan fem procent av alla barn som föds i Sverige föds för tidigt. De flesta av dem, 
framförallt de som fötts måttligt för tidigt, mår bra och utvecklas väl. Enligt 
världshälsoorganisationen, WHO, räknas barn som föds före 37:e graviditetsveckan som 
för tidigt födda (Stjernqvist, 1999).  
 
Den medicinska utvecklingen har gått framåt i snabbt takt. När barn föddes på 1970-talet 
med en födelsevikt under 1 500 gram var det ofta osäkert om man skulle placera dem i 
respirator, medan man idag sätter in intensivvård på en gång för barn som är födda efter 
vecka 24 och väger över 700 gram. Intensivvård ges ofta även till ännu mindre barn men 
då med vetskapen om att det kan uppkomma svåra komplikationer som leder till 
allvarliga handikapp varvid behandlingen kan avbrytas. I dagsläget är det framförallt 
syresättningen på grund av de väldigt outvecklade lungorna som sätter stopp för 
behandling (Lagercrantz, 2001). 
 
För tidigt födda barn kan delas in i grupper efter hur mycket de väger eller vid vilken 
gestationsvecka de föds. För att kunna uttala sig om barnets mognad vid födelsen är 
gestationsvecka ofta ett bättre mått än vikt. Vikten har dock stor betydelse i relation till 
den faktiska åldern, då ett för tidigt fött barn som dessutom har en låg födelsevikt, är 
dubbelt belastat (Stjernqvist, 1999).  
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Vid indelning efter födelsevikt räknas de barn som väger under 2 500 gram som låg 
födelsevikt, LBW- Low Birth Weight, de som väger under 1 500 gram som mycket låg 
födelsevikt, VLBW- Very Low Birth Weight och de barn som väger under 1 000 gram 
räknas som extremt låg födelsevikt, ELBW - Extremely Low Birth Weight (Stjernqvist, 
1999).  
 
Om man istället gör uppdelningen efter gestationsvecka så räknar man barn som är födda 
i graviditetsvecka 33 till 36 som för tidigt född, PT - Pre Term, barn födda i 
graviditetsvecka 29 till 32 räknas som mycket för tidigt född, VPT - Very Pre Term och 
slutligen barn födda före graviditetsvecka 29 räknas som extremt mycket för tidigt född, 
EPT - Extremely Pre Term (Stjernqvist, 1999). 
 
Det finns barn som föds i fullgången tid men ändå har en vikt under 2 500 gram. Dessa 
barn är lätta för tiden, SGA - Small for Gestational Age. Det innebär att de barnens 
födelsevikt inte motsvarar den förväntade vikten, utifrån längden på graviditeten. Även 
barn som föds för tidigt kan förstås vara SGA och då är det lätt att se på de barnen som 
mer omogna än de faktiskt är.  Därför är graviditetslängd ett bättre mått på mognad än 
vikt, särskilt om det är hjärnans utveckling som är i fokus (Stjernqvist, 1999).  
 
Majoriteten av de för tidigt födda barnen i Sverige är födda efter den 32:a 
graviditetsveckan och väger över 1 500 gram. VPT-barnen utgör 0,8 procent av alla 
levande födda barn och EPT-barnen utgör 0,3 procent. Svensk sjukvård är idag mycket 
skicklig på att ta hand om dessa barn och 80-90 procent av alla barn med en födelsevikt 
under 1 000 gram överlever. För cirka 30 år sedan var förhållandet det omvända och 
majoriteten av barnen dog (Stjernqvist, 1999). Även om barn i högre grad överlever idag 
finns risker och den mycket omogna hjärnan utsätts för påfrestningar vilket kan få 
betydelse för utvecklingen.  
 
Hur hjärnan utvecklas under graviditeten är viktigt att veta för att få en bättre bild av vad 
det verkligen innebär att vara född för tidigt. Nedan följer en kort sammanfattning av 
denna utveckling. Därefter följer en beskrivning av riskfaktorer och vad man vet om den 
kognitiva utvecklingen.  
 
Hjärnans utveckling 
Människofostrets utveckling kan delas in i tre olika stadier: groddperioden, 
embryoperioden samt fetalperioden. Det första stadiet omfattar de två första veckorna, 
det andra de kommande sex veckorna och det sista stadiet omfattar de 30 kvarvarande 
veckorna (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002).  
 
Under groddperioden börjar cellerna att dela på sig och det bestäms vilka celler som ska 
bli vad på fostret samt vilka celler som ska utgöra moderkaka och fosterhinnor. Av de 
celler som kommer att bli ett foster utvecklas bland annat de tre groddbladen: ectoderm - 
hjärna, ryggrad och hud, mesoderm – skelett, muskler, njurar och hjärta och endoderm - 
tarmar och lungor (Lagercrantz, 2001). 
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Under embryoperioden uppkommer primitivstrimman, en skåra i den övre delen av 
fosteranlaget, vars ändar är upphovet till huvud och ryggslut. Ett cellrör, notochorden 
uppstår under tredje veckan mellan det översta och mellersta groddbladet. Detta cellrör 
går rakt igenom fostret och verkar styra fostrets vidare utveckling. Ovanför formas 
hjärnan, ryggmärgen och ryggraden, under den börjar tarmen skapas. När detta har skett 
bildas det en fåra som efterhand blir till det från början tre millimeter långa nervröret 
varifrån hjärnan och ryggmärgen stammar. Nervröret måste sluta sig efter cirka 24-26 
dagar annars uppstår hjärnbråck eller ryggmärgsbråck beroende på vilken ände som inte 
slutit sig. Efter att nervröret slutits påbörjas en process där hjärnan ”blåser upp sig” och 
tre stycken hjärnblåsor: framhjärnan, mitthjärnan och ruthjärnan - senare den förlängda 
märgen framträder. I blåsorna bildas hjärnans ventriklar samtidigt som nervröret böjs 
(Lagercrantz, 2005). 
 
Under fosterstadiet mellan vecka 10 och vecka 20 sker den mest omfattande 
nervcellsbildningen i det böjda nervröret. Cellerna delar på sig till dess att de blivit cirka 
100 miljarder i antal (Lagercrantz, 2005). När celldelningen är som mest aktiv bildas 
250 000 nervceller i minuten (Papalia, Olds & Feldman, 2004). När nervcellerna bildats 
formar de en platta varifrån de migrerar uppåt (12-24:e veckan) och grundlägger 
hjärnbarken i sex stycken lager. Nervcellerna transporterar sig längs de radiala gliaceller, 
som är en typ av trådar, som bildats kort efter nervcellerna. Det finns två ytterligare typer 
av gliaceller, dessa är Astroglia som förser nervcellerna med näring och Oligodendroglia 
som är inblandade i myelinprocessen, se nedan. De första synapserna tillkommer redan i 
6:e till 8:e veckan. Synapsbildningen är under denna period inte speciellt omfattande utan 
börjar öka i antal först i 12:e till 17:e veckan, och tar sedan fart på allvar i vecka 20. Det 
bildas cirka en miljon synapser per sekund från denna tid tills människan blir mellan fem 
och sju år gammal. Synapsbildningen pågår antagligen hela livet men avtar i styrka under 
puberteten (Lagercrantz, 2005). 
 
Fostret utvecklas genom att nya celler hela tiden skapas och sammanbinds samt genom 
att de celler som inte behövs dör, så kallad celldöd. Från den 28:e veckan börjar 
hjärncellerna försvinna och när barnet föds finns endast omkring hälften av det totala 
antalet kvar (Lagercrantz, 2005). Celldöden drabbar de celler som är inaktiva och de 
celler som inte fungerar ordentligt (Papalia et al, 2004).   
 
Myelinisering innebär att nervtrådarna kläs in med fett för att informationen ska kunna 
flöda snabbare. Myeliniseringen av nervtrådarna sker först i de nerver som är mest aktiva. 
Redan i vecka 23 påbörjas denna process i de nerver som styr musklerna i armar och ben. 
Tio veckor innan födseln myeliniseras lukt och synnerverna. Myeliniseringen är en 
utdragen process som verkar avslutas först i vuxen ålder då man tror att myeliniseringen 
av hjärnbarkens associationscentra sker (Lagercrantz, 2005). 
 
Hjärnbarken utvecklas snabbt under fosterstadiet och under den sjätte månaden är den så 
pass omfattande att vindlingar och fåror skapas. Hjärnan hos de barn som fötts mycket 
för tidigt är till skillnad från de fullgångna barnen slät. Vid 40 veckors ålder har dessa 
barn fortfarande färre vindlingar än de barn som fötts efter en fullgången graviditet 
(Lagercrantz, 2001). 
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Ett relativt nytt intresseområde inom hjärnforskningen är Mirror Neuron System (MNS), 
så kallade spegelneuroner. Rizzolatti och Arbib (1998) fann att det hos makakeapor finns 
ett område i ventrala premotor cortex som styr hand- och munrörelser. Detta område, 
kallat F5, aktiveras mest då apan utför rörelser som handlar om att gripa, hålla eller 
förflytta objekt. Det som nu upptäcktes av forskarna var att aktiviteten i F5 förhöjdes, inte 
bara när apan själv utförde rörelsen, utan också när den endast observerade en annan 
individ utföra samma rörelse. 
 
Forskningen har fortsatt och man har funnit ett motsvarande system av spegelneuroner i 
den mänskliga hjärnan. Det råder dock delade meningar om när detta system utvecklas, 
och den forskning som gjorts är till stora delar utförd på apor och på vuxna människor 
(Lepage & Théoret, 2007). I en metastudie anför dock nämnda författare att MNS är 
utvecklat hos barn och att det redan hos nyfödda går att se en mekanism som matchar 
perception med själva utförandet av handlingar. I en kommentar (Kilner & Blakemore, 
2007) till deras artikel framförs viss kritik mot denna syn. Författarna förnekar inte att 
MNS kan finnas redan hos barn, men man efterfrågar mer forskning kring hur 
utvecklingen ser ut och ifrågasätter om MNS verkligen är färdigutvecklat hos barn. 
Vidare diskuterar man om det inte snarare är så att systemet fortsätter att utvecklas och 
når en ”peak” i tonåren då ungdomar är så måna om att efterlikna varandra.  
  
Piaget (se även kommande stycke) ansåg att imitation var en viktig del av den kognitiva 
och sociala utvecklingen (Lepage & Théoret, 2007). Han menade att barn vid cirka ett års 
ålder, samtidigt som den viljemässiga kontrollen ökar, får förmågan till motorisk 
imitation. Detta är delvis ett resultat av barnets taktila utforskning av den egna kroppen, 
och av andra, som gradvis leder till att barnet kan uppleva en korrespondens mellan dessa 
båda. På 1970- och 80-talet publicerades dock ett antal studier där bland andra Meltzoff 
och Moore (1977 & 1983, refererat i Lepage & Théoret, 2007) kunde visa att även 
nyfödda barn kunde härma vuxna som exempelvis sträckte ut tungan. De hävdade vidare, 
i motsats till Piaget, att visuella och motoriska områden inte var så åtskilda som man 
tidigare trott. Slutsatsen var att imitationen hos små barn var följden av ett 
representationssystem som matchade visuella intryck med motorisk aktivitet. De lyckades 
inte helt förklara hur detta gick till, men enligt Lepage och Théoret är det här som 
upptäckten av spegelneuron kommer in och fyller en teoretisk lucka. Författarna menar 
vidare att det torde vara värdefullt att identifiera kritiska perioder för MNS-utvecklingen, 
inte minst för att utveckla verktyg för diagnostik och behandling. 
 
Hur MNS och prematuritet eventuellt förhåller sig till varandra är ett outforskat område. 
Forskning visar att gruppen för tidigt födda generellt har svårigheter med den 
visuomotoriska utvecklingen. Det här kan delvis förklaras av perceptuella brister, men 
det handlar även om svårigheter med finmotoriken. Den visuomotoriska förmågan har 
också ett starkt samband med kognitiva förmågor, framförallt IQ (Lundequist, 2006; 
Stjernqvist, 1999). Det har dock visat sig att för tidigt födda barn som i övrigt anses 
friska, det vill säga inte är belastade med de riskfaktorer som kan vara en följd av 
prematuritet (se kommande stycke om riskfaktorer), inte skiljer sig från gruppen 
normalfödda barn förutom när det gäller öga-handkoordination (Gerner, Katz-Salamon, 
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Hesser, Söderman & Forssberg, 1997). Ett fullgånget barn har redan som nyfödd en 
iakttagbar förmåga att samordna ögon- och handrörelser (von Hofsten, 1982). 
 
Riskfaktorer vid för tidig födsel 
Barn som föds för tidigt är inte anpassade till livet utanför livmodern och behöver mycket 
hjälp för att överleva. Barnen kan ha svårt att andas på grund av att lungblåsorna inte 
öppnats ordentligt, barnen är mycket infektionskänsliga och deras blodomlopp kan 
fortfarande vara anpassat till att få hjälp via moderkakan. Inom alla dessa områden kan 
läkarkåren numera ofta stå till tjänst, medan påfrestningar på hjärnan är mer 
svåråtkomliga (Lagercrantz, 2005).  
 
Miljön som barnet utsätts för innebär betydligt mer stimulans än vad det skulle ha fått om 
det var kvar i livmodern. På 1980-talet fann man att för tidigt födda barn blev hanterade i 
snitt 234 gånger per dygn vilket motsvarade hela 4,3 timmar på dygnet (Murdoch & 
Darlow, 1984). Studier på både djur och människor visar att centrala nervsystemets 
struktur och funktion påverkas av miljön den befinner sig i. Barn som är födda för tidigt 
får en helt annan stimulans och upplever ofta smärta samt obehag istället för vila och 
ostörd sömn som de barn som är kvar i livmodern får möjlighet till (Westrup, Kleberg, 
von Eichwald, Stjernqvist & Lagercrantz, 2000). Nuförtiden försöker man störa barnet så 
lite som möjligt samt att i största möjliga mån efterlikna den lugna miljön i livmodern. 
Detta är dock svårt då barnet är i behov av omfattande medicinisk hjälp (Lagercrantz, 
2005).  
 
Det för tidigt födda barnets hjärna är sårbar eftersom blodflödena ännu inte har hunnit 
stabilisera sig. Små hjärnblödningar (IVH) kan uppkomma, vilket oftast inte leder till 
problem på lång sikt. Större risker för barnets hjärna är det om blödningen blir mer 
omfattande. Om detta händer kan syretillförseln till olika delar i hjärnan påverkas vilket 
bland annat kan leda till Periventrikulär leukomalaci (se nedan). Dessa skador på 
hjärnans vita substans i anslutning till hålrummen kan leda till cp-skador (Lagercrantz, 
2001). Andra problem som kan uppstå vid hjärnblödningar är rubbningar i 
myeliniseringsprocessen (Lagercrantz, 2005).  
  
Periventrikulär leukomalaci (PVL) innebär att delar av hjärnvävnaden har dött för att den 
inte fått tillräckligt med syre vilket framförallt syns vid hålrummen (Lagercrantz, 2005). 
Skador i den periventrikulära vita substansen bidrar till neonatal död samt till långsiktiga 
problem i utvecklingen gällande motoriska, kognitiva och visuella funktioner (Perlman, 
1998). PVL anses ligga bakom de flesta av de neurologiska problemen som uppstår för 
de för tidigt födda (Volpe, 2001). Böhm, Smedler och Forssberg (2004) undersökte 182 
VLBW barn mot en kontrollgrupp på 125 stycken barn i 5 ½ årsåldern för att bland annat 
utreda om det gick att se något samband mellan PVL och exekutiva förmågor. Författarna 
fann dock inget sådant specifikt samband i sin studie.  
   
För tidigt födda barn löper också risk att drabbas av omognadsretinopati (ROP, 
retinopathy of prematurity) som kommer sig av att blodkärlen felkopplas så utveckling 
störs och näthinnan får för mycket bindväv. Detta tror man beror på att fostret inte klarar 
av att reglera den betydligt mer syrerika omvärlden utanför livmodern (Lagercrantz, 
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2005). Studier har visat att förekomsten av ROP har ett starkt samband med hur pass 
omoget barnet är vid födseln (Al-Amro, Al-Kharafi, Thabit & Al-Mofada, 2007). Böhm 
et al (2004) har i sin studie sett ett samband mellan ROP och exekutiva förmågor.  
 
Barn som föds för tidigt har visats sig ha tunnare corpus callosum än fullgångna barn vid 
14-15 års ålder (Nosarti et al, 2004). Om man ser till hela hjärnvolymen har en studie 
(Nosarti et al, 2002) visat, efter man kontrollerat för kön och ålder, att för tidigt födda vid 
en medelålder på 15 år har sex procent mindre hjärnvolym än de fullgångna kontrollerna. 
När man i samma studie gick in och tittade på olika områden i hjärnan fann man en 
minskning av volym på: 11,8 % av den kortikala grå substansen, 15,6 % av den högra 
och 12,1 % av den vänstra hippocampus samt hela 42 % i de laterala ventriklarna.  
 
I en studie av Allin et al (2001) testade man 67 stycken mycket för tidigt födda och en 
kontrollgrupp med 50 fullgångna barn med MR-kamera vid 14-15 års ålder samt med 
kognitiva och neurologiska test i åldrarna 1, 4, 8 och 14-15 års ålder. Det visade sig att de 
för tidigt födda hade signifikant mindre cerebellum än kontrollgruppen och att detta var 
kopplat till kognitiva förmågor. Gruppen för tidigt födda presterade signifikant sämre på 
flera kognitiva test, detta var extra tydligt gällande WISC-R. 
 
Kognitiv utveckling och svårigheter 
För många av de för tidigt födda barnen sker en åldersadekvat utveckling både kognitivt 
och socialt. Men för andra kan det uppstå problem inom ett eller flera områden, något 
som i många fall inte visar sig förrän vid skolstart då det ställs större krav på barnens 
förmågor. När det gäller de mycket för tidigt födda barnen vet vi att de har sämre 
genomsnittliga skolprestationer och en lägre kognitiv förmåga (Stjernqvist & 
Svenningsen, 1999). Flera studier (Bhutta, Cleves & Casey, 2002; Hack & Fanaroff, 
2000; Taylor, Minich, Bangert, Filipek & Hack, 2004) visar att barns födelsevikt och 
födelseålder korrelerar med den kognitiva utvecklingen på det sättet att ju lägre vikt och 
ålder desto sämre kognitiv förmåga.  
 
          Verbala förmågor 
Gällande verbala förmågor har Kern och Gayraud (2007) sett att för tidigt födda har en 
normal språkutveckling, om än något försenad. Denna studie utfördes på barn som var i 
tvåårsåldern men ser ut att stämma överens med forskning på äldre. En svensk 
undersökning (Samuelsson et al, 2006) där man tittat på VLBW barns läsförmåga vid nio 
respektive femton års ålder visade att de problem som fanns vid nio inte alls var lika stora 
vid den senare mätningen. Efter att man kontrollerat för IQ fann man att VLBW-barnen 
förbättrade sin läsförmåga i större utsträckning än de fullgångna kontrollbarnen. VPT 
barn vid 16 års ålder hade enligt Saavalainen et al (2007) inga signifikanta skillnader i 
verbal IQ jämfört mot en kontrollgrupp. Det verkar alltså som att för tidigt födda barns 
språkliga utveckling följer fullgångna barns om än med en något försenad start.  
 
          Exekutiva förmågor 
Man har kunnat se svårigheter hos för tidigt födda rörande exekutiva funktioner så som 
problem med planering, uthållighet och förmåga att växla fokus såväl hos barn som 
vuxna (Nosarti et al, 2007). Harvey, O’Callaghan och Mohay (1999) fann exekutiva 
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funktionsnedsättningar gällande beteenden som kräver planering, arbetsminne och 
inhibition hos femåriga ELBW barn jämfört med en kontrollgrupp. Detta tror författarna 
kan påverka den framtida utvecklingen då inlärningen kan försvåras. Böhm et al (2004) 
fann i sin studie på barn i 5 ½ års åldern att exekutiva förmågor, speciellt hos pojkar, var 
lägre för de barn som var för tidigt födda jämfört mot en kontrollgrupp. Detta resultat 
kvarstod även efter att man kontrollerat för intelligens.  
 
           Minne 
Gällande för tidigt föddas minnesprestationer har Harvey et al (1999) funnit att ELBW 
barn har problem rörande arbetsminne. Denna studie stöds av Böhm et al (2004) som 
fann att VLBW barn presterade sämre inom ett stort antal test som mätte arbetsminnet. 
Problem med det spatiala minnet har funnits av Taylor et al (2004) för 16-åriga VLBW 
födda. Saavalainen et al (2007) hittade inte något samband mellan VPT och generellt 
arbetsminne men däremot gällande VPT och det spatiala arbetsminnet för ungdomar vid 
16 års ålder precis som Taylor et al (2004).  
 
          Visuomotorik 
Visuomotoriken hos för tidigt födda barn har visat sig vara mindre välutvecklad vid fem 
års ålder (Lundequist, 2006) än för fullgångna barn. Gerner et al (1997) såg i sin studie på 
10 månaders VLBW barn att öga-handkoordination var sämre jämfört med en 
kontrollgrupp även efter att de VLBW barn med medicinska riskfaktorer plockats bort. 
Pasman, Rotteveel och Maassen (1998) såg i deras studie att det var framför allt de för 
tidigt födda med neurologiska komplikationer som presterade sämre än fullgångna barn 
gällande den visuomotoriska integrationen. Taylor et al (2004) fann i sin studie att en av 
de största skillnaderna mellan VLBW och fullgångna 16-åringar sågs i visuomotoriska 
förmågor där VLBW-gruppen presterade sämre än kontrollgruppen.  
 
          Stabilitet över tid 
LBW föddas kognitiva förmåga verkar enligt en dansk studie (Mortensen, Andersen, 
Kruuse, Sanders & Machover Reinisch, 2003) vara stabil över tid om än med lägre 
testresultat i förhållande till gällande normer. Tong, Baghurstz och McMichaels (2006) 
fann i sin longitudinella studie om LBW barn att födelsevikten hade ett signifikant 
samband med den kognitiva förmågan i tvåårsåldern. Detta samband verkar dock gradvis 
försvinna med ökande ålder då andra påverkansfaktorer såsom den sociala miljön får en 
större betydelse och blev slutligen vid 11-13 års ålder icke-signifikant. Böhm, Katz-
Salamon, Smedler, Lagercrantz och Forssberg (2002) fann att föräldrars utbildning var 
den största prediktorn för IQ gällande även VLBW barn i femårsåldern. Det verkar alltså 
vara oklart om de bestående svårigheter som de för tidigt födda uppvisar i senare ålder 
beror på den för tidiga födseln eller andra variabler och om eventuella catch-up effekter 
finns. 
 
Kognitiv utveckling enligt Piaget 
Piaget menade att människans förmåga att skapa ordning i det kaos som omger oss är 
beroende av både anpassning och organisation. Anpassning sker på två sätt; genom 
assimilation, det vill säga att vi anpassar nyvunna erfarenheter efter gamla tankemönster, 
och ackommodation, att vi ändrar gamla tankemönster för att kunna tillgodogöra oss nya 



 
 

 

9 

 

erfarenheter. Dessa används hela tiden växelvis för att anpassning ska vara möjlig. När 
anpassning skett är vi tvungna att organisera våra erfarenheter och upplevelser för att få 
någon ordning i vår inre tankevärld. Piaget ansåg att assimilationen var grunden för 
inlärning (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002).  
  
Piaget menade också att människans utveckling går från att vara egocentrisk till 
sociocentrisk. Med det menar han att det lilla barnet ser sig själv först som centrum i 
tillvaron, att allting kretsar kring barnet själv, för att senare i utvecklingen lära sig att se 
saker ur andras perspektiv, och förstå att andra kan känna annorlunda än barnet själv 
(Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). 
 
Piaget delade in tänkandets utveckling i fyra stadier. Den sensomotoriska perioden 
mellan cirka 0 och 2 år, där barnet beskrivs tänka mest med hjälp av sina sinnen och 
rörelser. I början lever barnet här och nu och har svårt att se saker och människor som 
konstanta. I andra delen av perioden börjar barnet uppnå det som kallas objektpermanens, 
det vill säga vetskapen om att människor finns kvar, fortsätter att existera, trots att de inte 
är inom synhåll. Vid cirka 18 månaders ålder uppkommer ett beteende som Piaget 
benämner som försenad imitation, detta innebär att barnet börjar härma andra personers 
beteenden. Under den preoperationella perioden, mellan cirka 2 och 6 år händer det 
mycket. Barnet börjar förstå symboler och utvecklar även förmågan att bilda enkla 
begrepp. Konstansbegreppet är inte utvecklat än, det vill säga att barnet exempelvis inte 
förstår att det kan vara samma mängd saft i två glas om det ser ut att vara mer i det ena på 
grund av glasets form. Detta gäller även fast barnet fått se att man hällt i exakt lika 
mycket saft i glasen.  Nästa period är de konkreta operationernas period, mellan cirka 7 
och 12 år. Nu tänker barn nästan som en vuxen, men mer konkret. Konstansbegreppet är 
erövrat, det vill säga att ting ibland är oföränderliga trots att de ändrat form (mängden saft 
kan vara lika i båda glasen även om det inte ser ut så). Nu börjar också det sociocentriska 
träda in och barnet har förmåga att tänka sig in i hur andra tänker och känner, men det har 
fortfarande vissa svårigheter med symboliskt tänkande och begreppsbildning. Den sista 
perioden är de formella operationernas period, från cirka 12 och uppåt. I denna period 
erövrar barnet ett allt mer avancerat abstrakt tänkande. Barnet kan efterhand förstå och 
föreställa sig ting och samband som inte baseras på fakta eller verkliga förhållanden 
(Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). Piagets utvecklingsteori betonar som synes 
övergången mellan det sensorimotoriska och tänkandet. Här finns en parallellitet till det 
som är i fokus när man tittar på barn med neuropsykologisk problematik, vilket 
exempelvis gäller de för tidigt födda barnen.   
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det har genomförts en hel del forskning på för tidigt 
födda barn men att det är få studier som tittat med ett brett fokus – neurologiskt, 
motoriskt, psykologiskt och socialt - och följt dem upp till sena tonår. Här finns således 
en lucka i kunskapsläget och i en tid då den medicinska vetenskapen blir allt skickligare 
på att rädda även de extremt prematura barnen är det angeläget att få en mer heltäckande 
bild av hur dessa barn utvecklas och vilka eventuella resurser som kan behövas kring 
dem. Vi vet idag att hjärnan påverkas av den miljö som omger den och att de för tidigt 
födda utsätts för en helt annan stimulans än vad de skulle ha fått i livmodern (Westrup et 
al, 2000). Vi vet även att barnens födelsevikt och ålder har samband med den kognitiva 
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utvecklingen (Bhutta et al, 2002; Hack & Fanaroff, 2000; Taylor et al, 2004). Däremot 
verkar det råda delade meningar om huruvida dessa tidiga omständigheter påverkar den 
kognitiva förmågan även in i vuxen ålder (Mortensen et al, 2003; Tong et al, 2006). Här 
behövs alltså mer forskning för att vidare kunna klargöra hur det ser ut rent 
neuropsykologiskt över tid. Vi behöver veta om dessa barn behöver extra stödinsatser för 
att kunna utvecklas på så optimalt sätt som möjligt. Man får inte glömma att även om ett 
barn rent medicinskt är färdigbehandlat så kan det fortfarande finnas problemområden 
som går att identifiera med hjälp av neuropsykologiska test och ge barnen riktade 
stödinsatser. 
 
Följande studie är en longitudinell pilotstudie och ingår i Stockholm Neonatal Project 
(SNP) och kommer på grund av tidsramen för detta examensarbete endast att fokusera på 
en del av det insamlade materialet.  
 
 

Syfte 
 
Syftet med följande pilotstudie är att undersöka om det finns någon skillnad i kognitiva 
funktioner mellan för tidigt födda barn vid 18 års ålder och en jämnårig kontrollgrupp. 
Dessutom syftar studien till att se om den nuvarande kognitiva förmågan korrelerar med 
resultaten från 5 ½ års studien. Utöver detta avser studien undersöka om det finns något 
samband mellan barnens födelsevikt samt vilken vecka de föddes i, och deras framtida 
kognitiva funktioner. Ytterligare ett syfte med pilotstudien är att se om de mått som 
används fungerar i sammanhanget och undersöka om det finns takeffekter och behov av 
justeringar i metodiken. 
 
 

Frågeställningar 
 

1. Finns det någon skillnad i IQ och övriga kognitiva funktioner mellan de för tidigt 
födda och kontrollgruppen?  

2. Är den kognitiva utveckling stabil för de för tidigt födda och kontrollgruppen? 
3. Finns det något samband mellan gestationsålder och IQ? 
4. Finns det något samband mellan födelsevikt och IQ? 
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Metod 
 
Då föreliggande studie är en pilotstudie inleds metodavsnittet med en kortare beskrivning 
av moderprojektet – Stockholm Neonatal Project. 
 
 

Stockholm Neonatal Project (SNP) 
 
I dagsläget pågår en datainsamling inom SNP där 182 för tidigt födda ungdomar och 125 
kontrollungdomar kontaktas under ett antal år i takt med att de blir myndiga. De erbjuds 
att vara med i en fortsättning av den longitudinella studien SNP.  
 
1988 påbörjades rekryteringsprocessen till SNP genom att alla barn som föddes för tidigt 
mellan september 1988 och mars 1993 i norra delen av Stockholms län inbjöds att delta i 
studien. Barnen fick väga max 1 500 gram och skulle vara födda före vecka 37. Förutom 
dessa inbjöds även för tidigt födda barn från de övriga delarna av Stockholms län om de 
fått intensiv neonatalvård och vägt som mest 1 000 gram vid födseln. Det föddes totalt 
291 barn som uppfyllde dessa kriterier. Ett antal barn försvann dock tidigt på grund av 
dödsfall, avflyttning och avhopp varvid 212 barn kvarstod. Under det första året 
insamlades en stor mängd medicinska och neurologiska data. Vid tio månaders ålder 
gjordes en utvecklingsbedömning med Griffiths Mental Development Scale på 171 barn 
efter bortfall (Gerner et al, 1997). I mars 1994 påbörjades en uppföljning vid 5 ½ år 
varvid 212 barn inbjöds att delta. Av dessa 212 barn försvann ytterligare några på grund 
av flytt och avhopp. I studien kom totalt 182 för tidigt födda barn att delta (Böhm et al, 
2002).  
  
I samband med 5 ½-årsstudien rekryterades även 125 fullgångna kontrollbarn som föddes 
på samma dag och vid samma sjukhus som de för tidigt födda barnen. Dessa barn skulle 
väga minst 2 500 gram och vara födda tidigast i vecka 37. Totalt 858 familjer kontaktades 
varav 42 % (359 stycken) var positiva till att delta i den omfattande studien. Av dessa 
randomiserades de 125 kontrollerna ut. Barnen har testats vid 5 ½ års ålder med hjälp av 
ett neuropsykologiskt testbatteri samt föräldraformulär (Böhm et al, 2002).  
 
 

Pilotstudien 
 
Undersökningsdeltagare 
I studien ingår 35 ungdomar nyss fyllda 18 år. De för tidigt födda (7 VLBW och 13 
ELBW eller 5 PT, 5 VPT och 10 EPT) utgör 20 stycken (10 flickor och 10 pojkar) och 15 
stycken är fullgångna kontroller (7 flickor och 8 pojkar). De för tidigt föddas 
genomsnittsvikt vid födseln var 1 116,6 gram med standardavvikelsen 250,3 och den 
genomsnittliga gestationsveckan var 28,9 med standardavvikelsen 3,1.  
 
Rekryteringsproceduren inleddes efter godkännande av den Regionala 
Etikprövningsnämnden i Stockholm med att alla berörda ungdomar fick hem en förfrågan 
med information i samband med sin 18:e  födelsedag. I brevet (se bilaga 1) presenterades 
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studien och syftet med denna. Detta var också ett sätt att skriftligt redogöra för etiska 
aspekter så som frivillighet och rätt att avbryta sitt deltagande. Ungdomarna fick även 
information om att de skulle få 500 kronor i ersättning för de cirka 3 ½ timmar som 
undersökningen tog. De ungdomar som tackade ja blev därefter kallade till Astrid 
Lindgrens barnsjukhus för testning. Några dagar innan undersökningen blev deltagarna 
uppringda av den psykologkandidat som skulle utföra testet för att deltagaren skulle få 
möjlighet att ställa frågor och än en gång bekräfta att de ville delta i studien.  
 
Material 
Materialet som använts under testningarna har varit (se proceduravsnittet för ordning och 
vilka deltest som använts i denna pilotstudie):  

 Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-III) kortversion (Wechsler 
Intelligence Scale for Children – Third Edtion, 1999) 

 WAIS-R: Blockrepetition (Kaplan, Fein, Morris  & Delis, 1991) 
 Delis Kaplan Function System (D-KEFS) utvalda delar (Delis, Kaplan & Kramer, 

2001, Delis, Kaplan & Kramer, 2005) 
 Visual Motor Integration Test (Beery & Beery, 2004) 
 Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVL) (Schmidt, 1996) 
 Boston Naming Test (Kaplan, Goodglass & Weintraub, 1983) 
 

Dessutom användes minnestestet Ansiktsigenkänning (Rehnman, 2007) där 
testpersonerna först får se 24 svartvita fotografier, en i taget under tre sekunder, på 
okända ansikten. Bilderna är ovala och innehåller bara själva ansiktet vilket betyder att 
hår och ansiktsform inte visas. Efter 25 minuter visas bilderna igen, då blandade med 24 
nya bilder. Även dessa bilder visas en i taget men denna gång under fem sekunder. 
Testpersonens uppgift är markera i svarsformuläret vilka bilder de känner igen från den 
tidigare visningen. Ett annat nytt test som använts i studien är testet Benämning 
(Smedler, 2007) där testpersonerna förevisats ett ark med 30 stycken bilder på vardagliga 
ting. Uppgiften är att så snabbt som möjligt benämna dessa ting med dess rätta namn. 
Testet avser att mäta språkliga funktioner.  
 
Följande självskattningsformulär har ungdomarna fyllt i: 

 SDQ- Styrkor och svårigheter (Smedje, Broman, Hetta, & von Knorring, 1999) 
 YSR- Youth Self-Report (Achenbach, 1991) 
 QOLI- svensk tonårsversion (Frisch, Cornell, Villaneuva & Retzlaff, 1992, Theisz 

Berglund, 2006) 
 Svensk version av: Inventory Of Parent and Peer Attachment (Armsden & 

Greenberg, 1987) 
 
Följande självskattningsformulär har fyllts i av föräldrarna:  

 SDQ- Styrkor och svårigheter (Smedje et al, 1999) 
 Föräldraformulär om barns beteende (Frisch et al, 1992, Larsson, 2004, Armsden 

& Greenberg, 1987) 
 KASAM (Hansson & Cederblad, 1996) 
 Föräldraformulär, delvis adapterat efter Parenting Stress Index (Abidin, 1995) 
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Procedur 
Testningen inleddes med att undersökningsdeltagarna fick en kort muntlig information 
med exempel på olika typer av tester som skulle genomföras samt information om att en 
längre rast med frukt och juice fanns inplanerad under testningen. Dessutom uppmanades 
deltagarna att säga till om de behövde ytterligare raster. Testpersonen fick information 
om att vissa delar kommer att kännas mycket svåra medan andra kanske kommer att 
upplevas som lätta.  
 
Därefter följde testningen enligt varje tests manual i följande ordning: Bildkomplettering, 
Likheter, Kodning, Ansiktsigenkänning (presentation: varje bild visades tre sekunder), 
Aritmetik, Blockmönster, Ordförråd, Ansiktsigenkänning (retention: varje bild visades 5 
sekunder, 25 min efter presentationen), Sifferrepetition, Symbolletning, Paus, RAVL 
(presentation), Blockrepetition, Trailmaking 2-4, Verbalt flöde, Mönsterflöde, RAVL 
(retention 30 min efter presentationen), Ordspråk 1, Color-Word Interference Test, 
Sortering 1, VMI, Benämning, Boston Naming test och slutligen frågeformulär.   
Frågeformuläret till undersökningsdeltagarens föräldrar skickades hem till vederbörande 
eller fylldes i medan testning pågick om de följde med sina barn.  
 
Testledare 
Undersökningen utfördes av tre psykologkandidater från Stockholms universitet som var 
blinda för vilken grupp som undersökningsdeltagarna tillhörde. Testledarna är alla 
utbildade inom testmetodik och genomförde provtestningar innan undersökningarna 
påbörjades. Förutom detta fick de kontinuerlig handledning. Rättningen av testningarna 
utfördes av psykologkandidaterna efter handledning. Vissa av testen, Ordspråk och 
Sortering, gicks dessutom igenom av handledaren och andra involverade i SNP-projektet.  
 
Databehandling 
De första individerna som testades i 5 ½-årsstudien testades inte med WPPSI-R och 
saknar därför ett totalt IQ-poäng. För att få ett generellt kognitivt index har fyra mått från 
NEPSY valts ut på basis av att de korrelerade med WPPSI-Rs totala IQ-poäng i 5 ½-
årsstudien (Böhm et al, 2004). Dessa mått var: Selektiv uppmärksamhet, Verbalt flöde, 
Färg/form samt Tracking – korrekta svar. Råpoängen från dessa transformerades till z-
poäng och summerades till ett samlingsmått som i sin tur z-transformerades. 
 
För att upptäcka eventuella gruppskillnader genomfördes först en tvåvägs ANOVA med 
mixad design. För att undersöka skillnader på enskilda test mellan de för tidigt födda och 
kontrollgruppen genomfördes sedan t-test för oberoende mätningar. För att kunna se på 
samband över tid har Pearsons korrelationstest utförts. Därtill har ett t-test för oberoende 
mätningar genomförts med en skärningspunkt på 1 000 gram respektive 29 veckor för att 
se om det finns kognitiva skillnader mellan ELBW och VLBW/LBW samt mellan EPT 
och VPT/PT ungdomarna. Alla uträkningar har gjort med hjälp av statistikprogrammet 
SPSS (Brace, Kemp & Snelgar, 2003). 
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Resu ltat 
 
Skillnader i IQ mellan de för tidigt födda och kontrollgruppen 
En tvåvägs ANOVA mixad design med grupptillhörighet respektive Verbal och 
Performance IQ från WISC-III som oberoende variabel visade på en signifikant 
huvudeffekt för grupp (F(1,33) = 9,206, p = 0,005). Dessutom framkom en signifikant 
interaktionseffekt mellan typ av IQ och grupp (F(1,33)  = 8,746, p = 0,006).  
 
Ett t-test för oberoende mätningar visar att det finns en signifikant skillnad mellan 
grupperna för det totala Performance IQ-värdet i WISC-III (t33 = -3,71, p = 0,001). 
Kontrollgruppen fick högre totalpoäng (medelvärde = 105,2, sd = 16,5) än de för tidigt 
födda (medelvärde = 82,7, sd = 18,7). Motsvarande test visar att skillnaden mellan 
grupperna i Verbalt IQ inte var fullt signifikant (t33 = -2,0, p = 0,054).  Kontrollgruppen 
fick dock även här en högre totalpoäng (medelvärde = 102,5, sd = 11,6) än de för tidigt 
födda (medelvärde = 92,2, sd = 18,8). 
 
Ett t-test för oberoende mätningar visar att det finns en signifikant skillnad mellan de för 
tidigt födda ungdomarna och kontrollungdomarna gällande det totala IQ-värdet i WISC-
III (t33 = -2,80, p = 0,008). Kontrollgruppen fick en högre totalpoäng (medelvärde = 
103,5, sd = 14,0) än gruppen för tidigt födda (medelvärde = 86,4, sd = 20,3). 
 
Skillnader i faktorindex 
Vid ytterligare en tvåvägs ANOVA mixad design med grupptillhörighet respektive de 
fyra faktorindexen i WISC-III som oberoende variabel (Verbal förståelse, Perceptuell 
organisation, Uppmärksamhet och Snabbhet) framkom ingen signifikant, men väl en 
tendens till, interaktionseffekt mellan intelligensfaktor (de fyra faktorindexen) och grupp 
(F(3,31)  = 2,594, p = 0,070) Det finns dock även här en signifikant huvudeffekt för grupp 
(F(1,33)  = 7,202, p = 0,011), se Figur 1.  T-test för oberoende mätningar visade att de för 
tidigt födda och kontrollungdomarna skiljde sig signifikant åt avseende Perceptuell 
organisation (t33 = -2,930, p = 0,006), Uppmärksamhet (t33 = -2,381, p = 0,023) och 
Snabbhet (t33 = -2,773, p = 0,009).  
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Figur 1. Skillnader i IQ-poäng för de fyra faktorindexen uppdelat på grupp (en tvåvägs 
ANOVA mixad design), figuren är beskuren. 
 
Skillnader mellan grupperna gällande deltest i WISC-III  
Ett t-test för oberoende mätningar visar att det finns en signifikant skillnad mellan de för 
tidigt födda och kontrollungdomarna gällande tre av fyra deltest som mäter Performance 
till den senare gruppens fördel. I de deltest som mäter verbal förmåga finns inte någon 
signifikant skillnad mellan grupperna i tre av fyra test (se Tabell 1). 
 
Tabell 1. Medelvärden (och standardavvikelser) samt t-värden, frihetsgrader (df) och 
signifikansnivå (p) från WISC-III i de olika deltesten för de för tidigt födda och 
kontrollungdomarna. 
 
Deltest 

 
För tidigt födda 

M (sd) 

 
Kontrollgrupp 

M (sd) 

 
t-värde 

 
Df 

 
p 
 

 
Aritmetik 

 
19,8 (3,4) 

 
21,5 (3,3) 

 
-1,463 

 
33 

 
0,153 

Likheter 24,0 (5,5) 25,4 (3,9) -0,872 33 0,390 
Blockmönster   45,6 (13,7) 57,9 (8,5) -3,067 33 0,004 
Kodning 61,4 (8,8) 70,5 (9,1) -2,975 33 0,005 
Bildkomplettering 23,3 (2,1) 24,5 (2,0) -1,789 33 0,083 
Ordförråd 44,9 (8,7) 47,2 (5,7) -0,943 33 0,352 
Symbolletning 30,4 (6,4) 35,5 (5,5) -2,508 33 0,017 
Sifferrepetition  13,1 (3,0) 15,5 (3,3) -2,304 33 0,028 
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Skillnader mellan grupperna gällande exekutiva och andra kognitiva test  
En tvåvägs ANOVA mixad design med grupptillhörighet respektive Mönsterflödes 
betingelser 1-3 som oberoende variabel visade på en signifikant huvudeffekt för 
grupptillhörighet (F(1,33) = 7,711, p = 0,009) men ingen interaktionseffekt (F(2,32) = 0,290, 
p = 0,750). Samma dataanalysmetod med grupptillhörighet respektive Trailmaking 
betingelser 2-4 som oberoende variabel visade en tendens till huvudeffekt, för 
grupptillhörighet (F(1,31) = 3,830, p = 0,059) liksom en tendens till interaktionseffekt 
(F(2,30)  = 2,936, p = 0,068). För de olika betingelserna i Verbalt flöde (1-4) respektive 
Colorword (1-4) framkom varken några signifikanta huvudeffekter eller 
interaktionseffekter eller tendenser till sådana.  
 
Tabell 2. T-test för oberoende mätningar. Medelvärden (och standardavvikelser) samt t-
värden, frihetsgrader (df) och signifikansnivå (p) från D-KEFS, WAIS-R, RAVL för de 
för tidigt födda och kontrollungdomarna i råpoäng. 
 
Test 

 
Antal 

VLBW/Kontrl. 
 

  
För tidigt födda 

M (sd) 

 
Kontrollgrupp 

M (sd) 

 
t-värde 

 
df 

 
p 
 

 
Trailmaking 2 (tid) 

 
20/14 

 
35,3 (9,4) 

 
28,5 (7,2) 

 
2,282 

 
32 

 
0,029 

Trailmaking 3 (tid) 19/15 30,6 (7,7)   29,9 (11,6) 0,195 32 0,846 
Trailmaking 4 (tid) 19/15    85,8 (26,0)     68,7 (22,34) 2,020 32 0,052 
Verbaltflöde 1 (antal rätt) 20/15    34,5 (12,6)    38,1 (10,3) -0,893 33 0,379 
Verbaltflöde 2 (antal rätt) 20/15    41,7 (10,9) 44,3 (4,9) -0,975 33 0,338 
Verbaltflöde 3 (antal rätt) 20/15 14,1 (2,3) 14,0 (2,3) 0,99 33 0,922 
Verbaltflöde 4 (antal rätt) 20/15 10,7 (4,8) 11,9 (5,4) -0,672 33 0,506 
Mönsterflöde 1 (antal rätt) 20/15 10,0 (2,8) 12,7 (3,5) -2,566 33 0,015 
Mönsterflöde 2 (antal rätt) 20/15 10,7 (3,2) 12,9 (3,4) -1,948 33 0,060 
Mönsterflöde 3 (antal rätt) 20/15 7,5 (2,4) 9,7 (2,7) -2,544 33 0,016 
Colorword 1 (tid) 20/15 32,0 (9,2) 30,0 (3,9) 0,791 33 0,435 
Colorword 2 (tid) 20/15 24,4 (4,6) 23,4 (3,3) 0,714 33 0,480 
Colorword 3 (tid) 19/15   58,9 (14,3)    52,8 (17,3) 1,126 32 0,268 
Colorword 4 (tid) 19/15    68,5 (19,9)    58,9 (12,9) 1,708 32 0,098 
Sotering 1 (antal rätt) 19/15 9,05 (3,5)    11,47 (2,2) -2,303 32 0,028 
Ordspråk (antal rätt) 18/14 18,3 (9,3)   18, 6 (7,1) -0,097 30 0,923 
Blockrepetition (antal rätt) 20/15 16,20 (2,9)    19,53 (2,9) -3,721 33 0,001 
RAVL totalt antal rätt 20/15 54,7 (11,4) 58,4 (4,4) -1,326 33 0,197 
RAVL retention (antal rätt) 20/15 12,2 (3,0) 11,9 (2,0) 0,291 33 0,773 

 
 
På enstaka test finns ett partiellt bortfall. Från Trailmaking 2 föll en person bort då det 
saknades protokoll, från Trailmaking 3 och 4 var man tvungen att avbryta testet då det 
var för svårt för testpersonen. I Colorword kunde inte en testperson utföra testet på grund 
av färgblindhet. Slutligen saknades det material för att genomföra testet Sortering vid ett 
av testtillfällena varvid data saknas för denna individ. Tre personer har också fallit bort 
från Ordspråk av olika skäl. 
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Samband över tid mellan 5 ½-årsstudien och 18-årsstudien gällande generell kognitiv 
nivå 
Det finns en signifikant korrelation mellan det sammanvägda z-värdet från 5 ½ -
årsstudien och IQ-poängen i WISC-III från 18-årsstudien (r33 = 0,457, p = 0,008) enligt 
Pearsons korrelationstest. Detta innebär att cirka 21 procent av variansen i IQ vid 18 års 
ålder förklaras av kognitiv nivå, så som det definierats här, med de fyra deltesten från 
NEPSY vid 5½ års ålder. Skillnaden mellan grupperna är signifikant, enligt ett t-test för 
oberoende mätningar, både för den nya studien (se ovan) och för studien som utfördes vid 
5 ½ års ålder (t31 = -2,929, p = 0,006). De för tidigt födda hade en lägre totalpoäng 
(medelvärde = -0,4, sd = 1) än kontrollgruppen (medelvärde = 0,5, sd = 0,8) i 5½-
årsstudien.  
 
Samband mellan IQ och födelsevikt samt gestationsvecka  
Pearsons korrelationstest visade att vid 18 år finns det ingen signifikant korrelation 
mellan det totala IQ-värdet i WISC-III och födelsevikt (r20 = 0,250, p = 0,287). Det finns 
inte heller något signifikant samband mellan det totala IQ-värdet i WISC-III och 
gestationsvecka (r20 = 0,277, p = 0,237). Samma dataanalysmetod visade att vid 5 ½ år 
finns det ingen signifikant korrelation mellan det totala kognitiva måttet från NEPSY och 
födelsevikt (r18 = 0,421, p = 0,082). Det finns inte heller någon signifikant korrelation 
mellan det totala kognitiva måttet från NEPSY och gestationsvecka (r18 = 0,424, p = 
0,079). Korrelationen vid 5 ½ år motsvarar dock 17-18 % förklarad varians, att jämföra 
med 7-8 % vid 18 år. 
 
Det finns en signifikant skillnad mellan EPT- och VPT/PT-ungdomarna på två av 
deltesten i WISC-III; Blockmönster och Symbolletning enligt ett t-test för oberoende 
mätningar (t18 = 2.32, p = 0,032), (t18 = 2,249, p = 0,037). EPT-ungdomarna fick lägre 
poäng på båda testen (medelvärde = 39,2, sd = 14,8 och medelvärde = 27,5, sd = 7,5) än 
VPT/PT-ungdomarna (medelvärde = 52.0, sd = 9,3 och medelvärde = 33,3, sd = 3,2). De 
övriga deltesten visade ingen signifikant skillnad mellan dessa två grupper. Det finns 
ingen signifikant skillnad mellan ELBW-ungdomarna och VLBW/LBW-ungdomarna 
gällande de olika deltesten i WISC-III. 

 
 

Diskuss ion  
 
Syftet med denna pilotstudie har varit att ta reda på om det finns någon skillnad i IQ 
mellan för tidigt födda barn vid 18 års ålder och en jämnårig kontrollgrupp samt att se om 
deras nuvarande kognitiva förmåga korrelerar med resultaten från 5 ½-årsstudien. Utöver 
detta syftade studien även till att se om det finns något samband mellan IQ och 
födelsevikt/gestationsvecka. Ett ytterligare syfte var att se om måtten fungerar i 
sammanhanget och se om det finns eventuella takeffekter.  
 
Undersökningen visade att gruppen för tidigt födda hade signifikant lägre totalt IQ enligt 
WISC-III än kontrollgruppen. De för tidigt födda hade signifikant lägre resultat på 
perfomanceskalan än kontrollgruppen. Gällande den verbala skalans resultat fanns ingen 
signifikant skillnad mellan grupperna. Övriga kognitiva test förstärkte denna bild av att 
det var framförallt de visuospatiala och exekutiva områdena som var problematiska för 
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gruppen för tidigt födda medan de rent språkliga områdena inte visade på några 
signifikanta skillnader de två grupperna emellan. Undersökningen visade även att 
undersökningsdeltagarnas kognitiva förmåga var förhållandevis stabil över tid och att de 
ungdomar som i 5 ½-årsstudien hade låga resultat fortfarande har låga resultat vid 18 års 
ålder. Inga signifikanta korrelationer fanns dock mellan IQ och gestationsvecka eller 
mellan IQ och födelsevikt för båda mättillfällena. Dock var andelen förklarad varians vid 
5 ½ år 17-18 procent och vid 18 år 7-8 procent, vilket får anses som ganska högt. 
Pilotstudien visade att testningarna gick att utföra inom tidsramen samt att de verkar väl 
anpassade efter målgruppen, exempelvis framkom inte några besvärande takeffekter.  
  
Svagheter 
En vanligt förekommande svaghet gällande pilotstudier är att antalet personer som ingår i 
studierna är relativt få till antal och det gäller självklart även för denna studie. Denna 
svaghet vägs dock troligen upp av det initiala urvalet där både testpersoner och 
kontrollpersoner noga valts ut. De individer som ingår i pilotstudien är representativa för 
gruppen som helhet då urvalskriterierna är desamma för alla i hela studien (Böhm, 2002). 
  
Det bör påpekas att WISC-III ej är avsett att mäta 18-åringars kognitiva förmågor utan 
används normalt för personer upp till 16 år. I denna pilotstudie och i det stora SNP-
projektet har man valt att inte använda sig av WAIS-III (Wechsler Adult Intelligence 
Scale – Third Edtion, 2003) för att utreda hur den kognitiva bilden ser ut. Ett skäl är att 
om det skulle visa sig att gruppen för tidigt födda har stora kognitiva svårigheter skulle 
WAIS-III kunna ge en mindre detaljerad bild av hur dessa svårigheter ser ut. Ett annat 
skäl till valet är att WAIS-III saknar en svensk normering vilket WISC-III har, detta är 
samma orsak till att den fjärde upplagan av WISC som precis kommit ut inte heller 
används. Här skulle man hävda att den svenska normeringen inte sträcker sig till 18-
årsåldern och därmed faller delvis argumentet till att använda testet. Detta är visserligen 
sant men man måste ha i åtanke att det värsta som kan ske i detta avseende är att de för 
tidigt föddas kognitiva förmåga överskattas något, vilket torde vara bättre än tvärtom. 
Dessutom motverkas detta av att testpersonerna i första hand jämförs mot en 
kontrollgrupp. En viktig del i att göra en pilotstudie är att se om det finns takeffekter i de 
olika testen som administreras, vilket också var en del av syftet med studien. När man 
använder ett testbatteri som är avsett för yngre personer än de man faktiskt testar blir det 
extra viktigt att kontrollera detta. I den här pilotstudien har vi inte kunnat se några tydliga 
takeffekter, vilket redan nämnts.  
 
Den ursprungliga planen för att få fram en jämförelse gällande IQ mellan grupperna över 
tid, var att leta efter samband i resultaten från WPPSI-R vid 5 ½ år samt WISC-III vid 18 
års ålder. Detta var dock inte möjligt då de första barnen i 5 ½-årsstudien inte testades 
med WPPSI-R och det är just de första barnen i studien som ingår i denna pilotstudie. För 
att komma förbi detta valdes istället fyra deltest ut från NEPSY, vilka i den tidigare 
studien starkt korrelerade med IQ-värdet för de barn som senare i studien testades med 
WPPSI-R. Utifrån denna information bedömdes resultaten från NEPSY som tillräckligt 
starka prediktorer för IQ för att utföra en jämförelse med det IQ-värde som framkom nu 
vid 18 års ålder. Undersökningen visade på ett starkt samband över tid vilket torde peka 
på att de variabler som valts ut verkligen kan ses som ett generellt kognitivt mått från 5 ½ 
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års ålder. Det verkar osannolikt att ett sådant samband skulle kunna uppstå av ren slump. 
Det är både intressant och överraskande att de exekutiva måtten från NEPSY, som är så 
enkla test, så starkt korrelerar med senare allmän kognitiv nivå.  
 
När det gäller pilotstudiens generaliserbarhet finns ett par saker att ta i beaktande. För det 
första är de för tidigt födda i SNP rekryterade under en femårsperiod mellan 1988 och 
1993. Under denna period skedde en del förändringar till det bättre inom neonatalvården i 
Sverige (Stjernqvist, 1999). I mitten av 1980-talet kom en ny medvetenhet om att väldigt 
små och för tidigt födda barn kunde bli störda av alla vårdinsatser (Murdoch & Darlow, 
1984). Bland annat började man då att arbeta efter devisen ”minimal handling” vilket 
innebar en begränsning av vårdhandlingar och andra stimuli för de minsta barnen 
(Stjernqvist, 1999). Detta skulle kunna innebära att de barn som föddes i slutet av studien 
eventuellt har mötts av mer initierad personal och mindre störande interventioner. 
Huruvida detta eventuellt har påverkat den kognitiva förmågan nu i 18 års ålder är något 
som den fortsatta 18-årsuppföljningen kommer att kunna belysa. När det gäller 
generaliserbarheten till hela populationen för tidigt födda finns förstås samma 
invändning, att det hänt och fortsätter hända mycket inom vården vilket leder till ett 
bättre omhändertagande och torde påverka både den fysiska hälsan och den kognitiva 
utvecklingen så att de barn som föds idag har bättre förutsättningar än de som föddes för 
18 år sedan.  
 
Något som ska bli intressant att få ta del av när SNP är avslutat är hur ungdomarna ser på 
sitt liv, sina relationer och hur de mår, utifrån svaren de gett i självskattningsformulären. 
Detta är frågor vi varit intresserade av men som inte rymts inom ramen för detta 
examensarbete. Att diskutera gruppen för tidigt födda enbart utifrån hur de presterat på 
kognitiva test har ibland känts otillräckligt, det är trots allt hur de mår som är det 
viktigaste.  
 
Det har inte utförts någon analys avseende interbedömarreliabilitet, vilket skulle kunna 
vara önskvärt då det var tre olika personer som utförde testningarna och rättningarna. För 
att uppnå en samstämmighet i rättningen har dock de test som upplevts som ”svårrättade” 
även gåtts igenom av handledaren och andra involverade i SNP-projektet.  
 
Någon bortfallsanalys har inte genomförts i denna studie. Det hade möjligtvis varit 
önskvärt men då detta är en pilotstudie där datainsamlingen i den stora studien (SNP) 
fortsätter och nya testledare tar vid, så är det svårt att uttala sig om bortfallet. Rena 
nejsvar hade gått att titta på, men då en del av de tillfrågade undersökningsdeltagarna helt 
enkelt inte svarat på frågan om de vill vara med och påminnelser med en ytterligare 
förfrågan ska gå ut, eller har gått ut, till dessa, så vet vi ännu inte om de kommer vara 
med eller inte. Det som hittills visat sig i studien är att vissa ungdomar tagit lång tid på 
sig att medverka, det vill säga att inbokade tider har avbokats för att senare ombokas och 
när de väl har kommit så kan det ha gått lång tid från det att det första brevet skickades 
ut. I skenet av detta resonerade vi oss fram till att en bortfallsanalys blir mer adekvat när 
hela SNP är avslutat och man vet med säkerhet vilka som fallit bort. 
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Resultat i förhållande till tidigare forskning  
Resultaten som framkommit gällande skillnader i IQ mellan de för tidigt födda 
ungdomarna och kontrollgruppen stämmer överens med tidigare forskning. I studien av 
Allin et al (2001) visade det sig att för tidigt födda 14-15 åringar presterade signifikant 
sämre på framförallt WISC-R än vad en kontrollgrupp gjorde. Även de för tidigt födda 
ungdomarna i föreliggande studie fick signifikant lägre resultat på WISC-III när det 
gäller det totala IQ-värdet. Det visade sig också att skillnaden mellan grupperna främst 
fanns inom performance-uppgifterna och att det fanns en skillnad, dock ej signifikant, 
gällande det totala IQ-värdet för de verbala uppgifterna. Vid en jämförelse med de 
verbala uppgifterna, Verbalt flöde och RAVL, fanns dock ingen skillnad alls. Detta är 
något som också stöds i tidigare forskning. Exempelvis visade Saavalainen et al (2007) 
att det inte fanns någon signifikant nedsättning av verbal IQ hos en grupp för tidigt födda. 
Även Kern och Gayraud (2007) kunde visa att för tidigt föddas verbala förmågor inte var 
avvikande, utan endast lite försenade. När vi delade upp WISC-III i de fyra faktorindexen 
försvann interaktionseffekten, huvudeffekten för grupp kvarstod dock. Det förra beror 
troligen på att det är svårare att statistiskt säkerställa ett resultat som innefattar fler 
variabler. När Verbal förståelse får stå för sig själv hamnar de för tidigt föddas resultat 
mycket nära kontrollgruppens. Detta har att göra med att indexet Verbal förståelse endast 
mäter rena verbala förmågor till skillnad från det totala verbala IQ-värdet i WISC-III som 
även inkluderar Aritmetik och Sifferrepetition. Detta stöds som sagt av tidigare forskning 
där det inte framkommer några direkta skillnader mellan för tidigt födda och fullgångna 
inom det verbala funktionsområdet.  
 
Det visade sig att det fanns skillnader mellan grupperna även vid ytterligare test av 
kognitiva förmågor. Exempelvis presterade gruppen för tidigt födda signifikant sämre på 
D-KEFS test Mönsterflöde och Sortering. Dessa test mäter exekutiva förmågor och 
resultaten ligger i linje med tidigare forskning. Nosarti et al (2007) har till exempel 
kunnat visa att unga vuxna (n = 61) som fötts VPT (före vecka 33) hade nedsatta 
exekutiva förmågor inom vissa områden, främst inhibering och mental flexibilitet. 
Nosarti et al använde sig delvis av ett annat testbatteri, och det enda gemensamma testet 
var TMT (Trailmaking Test). I föreliggande studie fanns en skillnad mellan grupperna på 
TMT 4 (som är den svåraste av betingelserna), men den nådde inte helt och hållet upp till 
en signifikant nivå (p = 0,052). En av de för tidigt födda testpersonerna föll bort för att 
testet TMT visade sig vara för svårt att genomföra. Detta har inte tagits med i 
beräkningen, vilket gör att denna troligen skulle vara signifikant, speciellt med tanke på 
denna testpersons i övrigt ganska stora svårigheter. I 5 ½-årsstudien visade Böhm et al 
(2004) att de för tidigt födda (n = 182) hade större svårigheter i de exekutiva områdena än 
kontrollgruppen (n = 125). Antalet testade i pilotstudien (n = 35) är för lågt antal för att 
se om det finns ett samband, som tidigare nämnts. Den fortsatta datainsamlingen inom 
SNP får utvisa huruvida de nu uppmätta medelvärdesskillnaderna håller eller om 
eventuella catch-up-effekter framkommer, det vill säga om skillnaderna i resultat mellan 
grupperna planar ut på grund av att de för tidigt födda kommer i kapp eller om de 
exekutiva problemen kvarstår.  
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Även när det gäller de kognitiva förmågornas stabilitet över tid pekar resultaten åt samma 
håll som tidigare forskning. Exempelvis har Mortenson med flera (2003) visat i sin studie 
på LBW individer att de som presterade lågt som barn även presterade lågt i vuxen ålder. 
I denna pilotstudie kan man se att detta alltså även gäller för barn med lägre födelsevikt 
än LBW.   
 
Stjernqvist (1999) skriver att gestationsvecka har en större betydelse än födelsevikten om 
man vill tala om barnets mognad. Studierna av Bhutta et al (2002), Hack och Fanaroff 
(2000) samt Taylor et al (2004) visade alla på att ju lägre födelsevikt och födelseålder 
desto lägre kognitiv förmåga. Pilotundersökningen gav inga signifikanta samband mellan 
födelsevikt och IQ. Inte heller mellan gestationsvecka och IQ kunde det utläsas några 
signifikanta samband när man såg till totalpoängen i WISC-III. Däremot fanns det 
signifikanta korrelationer mellan gestationsvecka och poängen på deltesten Blockmönster 
och Symbolletning vid en uppdelning i EPT och VPT/PT-indvider. Dessutom finner man 
när man ser på det icke signifikanta sambandet mellan gestationsvecka och IQ, att det går 
att skönja ett samband som på grund av några få individer, så kallade outliers med 
extremvärden, inte framkommer i en linjär regression. Dessa resultat är intressanta och 
kan peka på att gestationsveckan har en större betydelse än vikten, precis som Stjernqvist 
skriver. Det kan även vara så att andra påverkansfaktorer som den sociala miljön, i linje 
med Tong, Baghurstz och McMichaels (2006) idéer, påverkar utvecklingen och därmed 
minskar påverkan på kognitiva funktioner. Böhm et al (2002) såg som tidigare nämnts att 
den största prediktorn för generell kognitiv utveckling var föräldrarnas utbildningsnivå 
vilket alltså också pekar på att utvecklingen styrs av betydligt mer än födelsevikt och 
gestationsvecka. Detta stöds av att de samband, dock ej signifikanta, som ändå 
framkommit mellan födelsevikt/gestationsvecka och IQ/kognitiv förmåga, i föreliggande 
studie försvagades över tid.  
 
Pilotstudien har inte enbart visat på negativa områden gällande de för tidigt födda utan 
även visat på områden där denna grupp inte har haft någon nedsättning gentemot 
kontrollgruppen. Till exempel presterade de för tidigt födda likvärdigt med kontrollerna 
gällande retentionen i RAVL och i Verbalt flöde. Det fanns inte heller några signifikanta 
skillnader mellan grupperna från sista betingelsen i Colorword (Tabell 2) som man 
kanske kunde tro att det skulle göra. Detta tillsammans med de för tidigt föddas verbala 
förmåga är både positivt och spännande då det tyder på att den kognitiva bilden är 
komplex men att det kanske finns skyddande faktorer som kan hjälpa även för andra delar 
av det kognitiva totala området.  
 
De för tidigt födda har enligt Nosarti et al (2002) mindre hjärnvolym än fullgångna barn 
och denna skillnad går att se även vid 15 års ålder. I tidigare nämnda studie av Allin et al 
(2001) var den lägre kognitiva förmågan även kopplad till en signifikant mindre 
cerebellum hos de för tidigt födda. Det hade varit intressant att se om så är fallet även i 
gruppen för tidigt födda i denna pilotstudie, något som dock inte ryms inom ramen för 
detta arbete.  
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Resultat i förhållande till kända riskfaktorer. 
Barn som föds för tidigt riskerar att drabbas av ROP (Lagercrantz, 2005) och ju mer 
omoget barnet är vid födseln desto större är risken (Al-Amro et al, 2007). Resultaten som 
funnits vid 5 ½-årsstudien visar på ett samband mellan exekutiva förmågor och ROP 
(Böhm et al, 2004). Denna pilotstudie är för begränsad i omfång för att vi ska kunna 
uttala oss om huruvida sambandet kvarstår eller ej. Något som dock stöder antagandet om 
att sambandet kan finnas kvar är att undersökningen visar på att den kognitiva 
utvecklingen är stabil över tid samt att det fortfarande finns svårigheter gällande de 
exekutiva områdena. 
 
Enligt Volpe (2001) anses PVL ligga bakom de flesta neurologiska problem som de för 
tidigt födda kan drabbas av. Uppgifter om ROP, PVL samt IVH finns registrerade på alla 
för tidigt födda i SNP-studien. När antalet undersökta blir mer omfattande kommer 
forskare att kunna utreda om dessa neurologiska problem är en faktor vid 18-årsåldern. I 
den tidigare studien av Böhm et al (2004) fann man inget samband mellan exekutiva 
förmågor och PVL. I dagens studie kan man se att de för tidigt födda har större problem 
inom många områden än kontrollgruppen – om detta har ett samband med PVL eller 
övriga neurologiska problemområden blir alltså en intressant forskningsfråga för det 
fortsatta arbetet inom SNP.  
 
Resultat i förhållande till teori 
Huruvida gruppen för tidigt födda barns svårigheter med öga-handkoordination (Gerner 
et al, 1997) går att koppla till en möjlig nedsättning i systemet med spegelneuron (MNS) 
är en öppen fråga. Man vet att fullgångna spädbarn har förmåga till öga-handkoordination 
(von Hofsten, 1982). Men om det är som Lepage och Théoret (2007) anför, att MNS 
finns inbyggt i människan sedan födseln, är det inte omöjligt att tänka sig att detta system 
skulle kunna påverkas av en för tidig födsel, med vissa koordinations- och motoriska 
svårigheter som följd. Det som framkommit i pilotstudiens resultat är att de för tidigt 
födda presterade signifikant lägre på exempelvis WISC-III deltest Kodning samt lägre i 
D-KEFS Trailmaking.  
 
När man tittar på pilotstudiens resultat utifrån Piagets utvecklingsnivåer går det att dra 
vissa paralleller. Exempelvis presterade experimentgruppen signifikant lägre på testet 
Sortering (D-KEFS), vilket till stor del handlar om förmåga till begreppsbildning. Denna 
förmåga utvecklas enligt Piaget någonstans runt 12 års ålder och uppåt, i samband med 
att barnet klarar av ett mer avancerat abstrakt tänkande. En eventuell störning i 
utvecklingen hos de för tidigt födda skulle då kunna vara en förklaring till att 
ungdomarna i experimentgruppen hade svårare för den här typen av uppgifter. I testet 
Ordspråk som mer direkt tittar på abstraktionsförmåga finns ingen skillnad alls mellan 
grupperna, vilket vi tycker är förvånande. Men detta kan ha att göra med att de för tidigt 
föddas relativt starka verbala förmåga överskuggar eventuella brister i 
abstraktionsförmågan. En annan tanke, kopplad till Piaget, är att de för tidigt föddas 
signifikant lägre resultat på WISC-III Blockmönster går att koppla till svårigheter med 
det som Piaget kallar konstansbegreppet. Konstansbegreppet kräver ett tänkande på olika 
nivåer som barn vanligtvis uppnår, enligt Piaget, i de konkreta operationernas period 
(Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). Detta begrepp liknar i mångt och mycket 
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begreppet visuospatialt tänkande som också kräver ett tänkande på flera olika nivåer för 
att mentalt kunna vrida och vända på ting. Vi uppmärksammade vid ett flertal 
testtillfällen att individer, vilka i efterhand visat sig vara för tidigt födda, hade svårt att 
följa mönstren med 3x3 klossar på stimuluskorten trots att de tidigare klarat liknande 
uppgifter. Här kan man se att ungdomarna hade svårigheter att tillgodogöra sig tidigare 
lösningar och att förstå att 3x3 konceptet var konstant.  
  
Allmän diskussion 
Denna studie visar på att de för tidigt födda fortfarande vid 18 års ålder har kognitiva 
svårigheter i jämförelse med en kontrollgrupp. Studien stärker redan befintlig forskning 
och visar än en gång att bara för att man kan rädda allt mindre barn så betyder inte det att 
det inte finns problem kvar att lösa efter barnen lämnat vården. Människohjärnans 
utveckling är komplicerad och verkar störas av den för tidiga födseln med alla intryck 
och smärtor som den innebär (Westrup et al, 2000). Studien har på grund av dess omfång 
som redan nämnts inte haft någon möjlighet att gå närmare in på eventuella skador i 
hjärnan som korrelerar med den kognitiva utvecklingen. Men här finns verkligen ett 
intressant område för kommande forskning att titta närmare på i och med det stora 
material som håller på att samlas in inom ramen för moderprojektet – Stockholm 
Neonatal Project.  
 
Vid testningar av dessa ungdomar har författarna ofta slagits av hur lätt det kan vara att 
missa att just dessa ungdomar har svårigheter. De har konverserat på en ”normalnivå”, 
vilket är typiskt för verbalt välfungerande individer, och på intet sett uppvisat några 
uppenbara kognitiva problem. Ofta har författarna inte kunnat märka hur pass allvarliga 
problem ungdomarna haft förrän rättningen, och sammanfattningen av denna, varit helt 
klar. Detta stärker bilden av att forskning inom detta område är mycket viktigt då dessa 
personer annars kan slinka igenom skolan och livet utan att få adekvat hjälp. En annan 
viktig aspekt av resultaten i denna studie är att det varit stora variationer inom gruppen 
för tidigt födda. Detta kanske kommer att jämna ut sig när forskningsmaterialet växer 
men det kan också vara så att gruppen visar sig vara väldigt heterogen. Om detta är fallet 
understryks behovet av att noga följa upp för tidigt födda barn så att man kan stödja de 
som verkligen behöver. Något som talar för att variationerna även fortsättningsvis 
kommer att vara stora är om man jämför denna studies spridningsmått med den från 5 ½ 
års ålder. I vår studie fick de för tidigt födda ett medelvärde på 86,4 med en 
standardavvikelse på hela 20,3 gällande det totala IQ-värdet. I 5 ½-årsstudien för hela 
gruppen (n = 182) hade det totala IQ-värdet ett medelvärde på 95,7 med en 
standardavvikelse på 16,1 (Böhm et al, 2002). Här finns alltså en skillnad mellan de två 
mätningstillfällena men variationen inom gruppen måste anses som stor för båda 
tillfällena.  
 
Definitionen av för tidigt födda kan som sagt kopplas till både födelsevikt och 
gestationsvecka. Då vikten hos nyfödda kan variera oberoende av födelsevecka, så är 
vecka ett mer adekvat mått om det är barnets neurologiska mognad som är i fokus. Trots 
detta används båda begreppen inom forskningen och verkar jämställas med varandra. En 
klarare bild torde träda fram om man istället enades om gestationsvecka som mått på 
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prematuritet. Det finns barn som föds vecka 37 eller senare, som alltså inte räknas som 
för tidigt födda, men som ändå väger under 2 500 gram (vilket är gränsen för LBW).  
 
En svårighet har varit att hitta rätt bland tidigare forskning då nästan alla studier utförs 
med olika test, med olika subgrupper bland de för tidigt födda. Vissa tar med barn med 
svåra problem medan andra studier exkluderar barn med generella problem. Här finns ett 
stort problem då forskningsresultaten uppenbart baseras på olika typer av barn. Detta 
leder i sin tur till att slutsatser kring huruvida för tidigt födda till exempel har en generellt 
sett lägre IQ inte blir helt jämförbara studier emellan. Vad händer om man tar bort de 
barn som har stora generella problem? Blir det verkligen gruppen för tidigt födda som 
man då talar om? Samtidigt blir det inte heller rättvisande om det är så att det är ett fåtal 
individer som påverkar helhetsbilden. Frågorna är svåra men väldigt viktiga för 
forskningsvärlden att förhålla sig till. Forskningen behöver i vissa fall bli mer stringent så 
att jämförelser mellan olika studier underlättas.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att de för tidigt födda har en signifikant lägre IQ än 
kontrollgruppen. Skillnaderna mellan grupperna syns framförallt i de exekutiva testen. 
Sett över tid verkar den kognitiva utvecklingen vara stabil. Studien kan inte visa på något 
samband mellan IQ och födelsevikt samt gestationsvecka. Pilotundersökningen visar 
även att måtten som används inte har några takeffekter. Mer omfattande forskning behövs 
för att fynden om skillnader och samband ska kunna säkerställas vilket också kommer att 
ske i och med att det omfångsrika SNP-materialet är på väg att samlas in. 
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Bilaga 1 
 
Till dig som har varit med i vår studie om för tidigt födda barn: 
 
Du föddes på ett sjukhus i Stockholms län för ungefär 18 år sedan. Eftersom du föddes 
för tidigt vårdades du en tid på nyföddhetsavdelningen vid Karolinska sjukhuset. Du och 
din förälder inbjöds att vara med i en forskningsstudie som påbörjades under åren 1988-
93, och som syftade till att få bättre kunskap om för tidigt födda barns hälsa och 
utveckling (Stockholm Neonatal Project). Omkring 200 för tidigt födda barn och nära 
150 barn födda i normal tid kom att ingå i projektet, de sistnämnda som jämförelsegrupp. 
 
Under de första åren medverkade du i en hel del forskning, bland annat gjordes en 
undersökning av din allmänna mognad och utveckling vid 5 ½ års ålder.  Din medverkan 
har bidragit till att öka kunskaperna om barns hälsa och utveckling och vad det innebär 
att födas för tidigt, kunskaper som är mycket viktiga inom såväl neonatalmedicinen som 
barnhälsovården. Nu i tonåren har en del ungdomar också deltagit i en undersökning med 
magnetkamera av hjärnan och kroppspulsådern; kanske hör du till dem. 
 
Vi skulle nu vilja träffa alla ungdomar ännu en gång för en psykologisk undersökning, 
med syfte att fördjupa vår förståelse för den långsiktiga betydelsen av för tidig födelse. 
För forskningens kvalitet är det ovärderligt om du som tidigare ingått i projektet har 
möjlighet att delta också i denna del. 
 
Vi kommer att använda uppgifter av samma slag som vid 5 ½-årsundersökningen, dvs. 
test som mäter språklig kompetens, inlärning, problemlösningsförmåga, minne och andra 
aspekter av tänkandet. De flesta brukar tycka att uppgifterna är ganska intressanta och 
roliga.Vi ber dig också besvara frågeformulär om din egen hälsa, välbefinnande, 
relationer till kamrater och föräldrar, skolgång och intressen.  
 
Om du vill vara med i studien kommer du att kallas till en undersökning på Astrid 
Lindgrens Barnsjukhus. Undersökningen görs av utbildad psykolog, och tar cirka 3,5 
timmar inklusive pauser. Vi kommer att erbjuda flexibla tider, förutom veckodagar även 
på helger eller lov, för att göra det lättare att hitta en passande tid. Efter undersökningen 
har du möjlighet att få höra lite om resultatet och ställa frågor. Som tack för din 
medverkan får du en ersättning på 500 kronor.Vi står också för eventuella reskostnader.  
 
 
Vi har ett familjeperspektiv på för tidig födelse, och tycker att det är viktigt att även få 
med föräldrarnas syn. Därför kommer vi att be en av dina föräldrar att  
besvara ett frågeformulär, som handlar om hur hon/han ser på stress och hanterbarhet i 
sin egen vardag samt om hur hon/han uppfattar dina styrkor och eventuella svårigheter.  
Frågeformuläret kommer att skickas till din förälder per post och returneras till oss i 
särskilt svarskuvert. 
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Alla data kommer att behandlas anonymt och utan användning av personnummer. 
Resultaten tillförs den ursprungliga databasen och bearbetas enbart på gruppnivå, så att 
ingen individ kan identifieras.  
 
Deltagandet i denna undersökning är helt frivilligt. Även om du tackat ja till att vara med 
kan du avbryta när som helst utan förklaring, och utan att det påverkar dina övriga 
kontakter med hälso- och sjukvården. 
 
Vi är tacksamma om du så snart som möjligt kan meddela oss om du vill vara med i 
studien eller inte. Svarsblankett och frankerat kuvert bifogas.  
 
Om du har några frågor eller funderingar kring studien är du välkommen att kontakta oss. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Birgitta Böhm   Ann-Charlotte Smedler 
Med Dr, neuropsykolog  Docent i psykologi, Stockholms universitet 
Ansvarig för 5 ½ årsuppföljningen Projektledare 
Tel 08-715 34 20  08-16 38 72 
birgitta.bohm@ki.se  acsr@psychology.su.se 
 
Aiko Lundequist 
Doktorand 
aiko.lundequist@ki.se 
 
Du kan också nå oss eller lämna meddelanden genom sjuksköterskemottagningen 
Annika Larsson och Birgitta Edin, 08- 5177 7469, 5177 7459. 
 
I projektgruppen ingår också: 
 
Professor och prorektor Hans Forssberg 
Docent Miriam Katz-Salamon 
Professor Hugo Lagercrantz 
samtliga vid Karolinska institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa  
 
FD, psykolog, psykoterapeut Pia Risholm Mothander  
vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet 
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SVARSTALONG 
 
 
Vi är tacksamma om du har möjlighet att svara inom 14 dagar. 
 
 
Angående 18-årsuppföljning med psykologisk undersökning inom Stockholm Neonatal 
Project, av för tidigt födda barn och barn födda i normal tid. 
 
 

  Ja, jag vill vara med i 18-årsuppföljningen. 
 

  Nej, jag är inte intresserad av vara med i 18-årsuppföljningen. 
 

  Jag vill bli kontaktad för att få ytterligare information om studien. 
 
 
Ev. kommentarer och önskemål: 
 
 
 
 
Namn:   Namnteckning:  
  
_________________________ ______________________________ 
 
Gatuadress: _____________________________________________________ 
 
Postadress inkl. postnummer: _______________________________________ 
 
Telefon (ange gärna flera nummer): __________________________________ 
 
E-post: _________________________________________________________ 
 
Förälders namn: _________________________________________________ 
 
 
 
SVARSKUVERT  till  
Aiko Lundequist  
Institutionen för kvinnors och barns hälsa 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus Q2:07 
171 76 Stockholm 
 


