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Konklusion

Preliminära data från en stor 
pågående RCT studie tyder på 
att barn födda extremt för tidigt 
(< v.28) uppnår motoriska 
milstolpar inom förväntat 
tidsspann vid 12 månaders 
korrigerad ålder, dock i det 
lägre spannet, vilket var 
tydligast inom förflyttning. Det 
finns även en stor spridning 
inom gruppen. 

Introduktion 

Att födas extremt för tidigt (EPT) (< 28 v) utgör ett stort 
hot mot ett barns överlevnad, hälsa och utveckling. 
Svensk neonatalvård är unik på så sätt att proaktiv 
behandling också ges till barn födda redan vecka 22–
23, vilka har mycket stor risk att utveckla 
funktionsnedsättningar (1). 

Barnen i denna studie ingår i en större pågående 
RCT-studie i Stockholm avseende effekter av en tidig 
samspelsintervention efter hemgång från 
neonatalavdelning (2). 

Syfte

Att beskriva den motoriska utvecklingen avseende 
milstolpar vid 12 månaders korrigerad ålder (kå) hos 
barn födda extremt för tidigt. 

Metod

Barn födda i v. 22–27 i Stockholm inbjuds att delta i 
studien (rekrytering pågår). Motorisk utveckling har 
utvärderats vid 3 och 12 mån kå. Här presenteras 
endast 12 månaders data. Använda 
bedömningsmetoder är; Alberta Infant Motor Scale 
(AIMS) och Peabody Developmental Motor Scale 
(PDMS).
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Resultat
121 barn födda EPT har inkluderats hittills varav 61 barn 
har undersökts vid 12 månaders kå. Deskriptiva 
motoriska data vid 12.1 mån ± 13.9 dagar (medel±SD) 
presenteras i tabell 1.  

Tabell 1. 

AIMS: 0-58 poäng (58 bästa möjliga score).  
PDMS deltest skalpoäng: 1-3 “very poor”, 4-5 “poor”, 6-7 “below average”,     

8-12 “average”, 13-14 “above average”, 15-16 “superior”

PDMS total kvotpoäng: 35-69 “very poor”, 70-79 “poor”, 80-89 “below   

average”, 90-110 “average”, 11-120 “above average”, 121-130 “superior”

Bedömningsinstrument 12 mån

Alberta Infant Motor Scale (AIMS) (n=59)

råpoäng median, min-max (percentil) 53, 18-58 (37.5) 

Peabody Developmental Motor Scale (PDMS) (n=60)

total kvotpoäng median, min-max, (percentil) 94, 64-104 (35)

PDMS – Statisk och dynamisk balans (n=61)

skalpoäng (percentil) 9 (37) 

PDMS – Förflyttning/rörelse (n=61)

skalpoäng (percentil) 8 (25) 

PDMS - Bollhantering (n=60)

skalpoäng (percentil) 9 (37)


