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Introduksjon
Vurdering av vekst og vekt er en hjørnestein i alt
helsearbeid med barn og unge, og mange av
disse målingene er helt unike for pediatrien (1).
Barn som vokser godt er vanligvis friske, og kroniske sykdomsprosesser fører gjerne til dårlig
vekst. Noen sykdommer oppdages i de fleste tilfeller kun pga dårlig vekst (f. eks. veksthormonmangel). Vurdering av vekst med måling av lengde
eller høyde er derfor viktig for diagnostisering av
sykdomstilstander, men også for å monitorere
behandling. Selv om overvekt vanligvis er lett synlig med det blotte øye, er objektiv vurdering av
overvekt og fedme viktig, ikke minst for å følge
med utviklingen over tid. Måling av høyde og vekt
for å beregne kroppsmasseindeks (kg/m2, BMI),
men også måling av mageomfang, er viktige
undersøkelser når en vurderer det overvektige
barnet. Måling av hudfolder kan også være nyttig.
Undersøkelser av kroppsproporsjoner er av stor
verdi for å skaffe seg objektive mål for dysproporsjonal vekst som for eksempel ved mistanke
om
skjelettdysplasier.
Aktuelle
undersøkelser er da sittehøyde, armspenn, underarmslengde og legglengde.
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I dagens Norge måles barn vanligvis på helsestasjonen ved alder 6 uker, 3, 6, 8, 12 og 15 mnd,
2 og 4 år, samt ved skolestart. Målingene inkluderer lengde (før 2 års alder), høyde (etter 2 års
alder), hodeomkrets og vekt. Etter skolestart er
barn i Norge vanligvis kun høydemålt ved alder 8
og 13 år (3. og 8. klasse). Vekt er vanligvis ikke
målt på disse tidspunktene.
Vekst og vekt vurderes med ulike
antropometriske metoder. I denne artikkelen
ønsker vi å gi praktisk veiledning i gjennomføringen av disse målingene. Antropometri krever ikke
spesielt dyrt eller avansert utstyr, men det kreves
nøyaktighet og kunnskap om metodene for å
skaffe pålitelige data for å redusere målefeil og variasjon til et minimum. Vi har valgt å fokusere på
antropometriske målinger med klinisk nytteverdi.
Vi diskuterer først målinger av lengdevekst og
hodeomkrets. Deretter omtales målemetoder for
å se om vekst er dysproporsjonal og til slutt
omtales målinger som vil være aktuelle i vurderingen av overvekt og fedme. Vi beskriver aktuelt
utstyr, deretter beskrives metoden med kommentarer. Ved måling av ekstremitet (triceps hudfold, underarmslengde, legglengde) utføres målingen som regel på venstre side.

2
: Vekststudien i Bergen har til hensikt å skaffe til veie oppdaterte data på friske barns vekt og vekst. Studien startet
senhøstes 2003 og foreløpig er rundt 5500 barn inkludert,
og rundt 55000 målinger er lagt inn i studiens database..
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Måling av lengdevekst og
hodeomkrets
Lengde
Lengdemåling refererer vanligvis til liggende
måling av kroppslengde. Denne teknikken
benyttes hos barn yngre enn to år (Figur 1), mens
høyde (målt stående) måles deretter. Digital
lengdemåler som kan måle med 1 millimeters
nøyaktighet bør finnes og brukes ved landets
barneavdelinger. På helsestasjonene nøyer en seg
vanligvis med en noe billigere, ikke digital, variant.

Høyde
Høyde måles stående fra og med to års alder
(Figur 2). Digital høydemåler som kan måle med 1
millimeters nøyaktighet bør benyttes ved landets
barneavdelinger. Helsestasjonene nøyer seg vanligvis med billigere, ikke digital, høydemåler.
Barnet måles optimalt avkledd, men med
trusen og T-skjorte på. Det er viktig at barnet
måles uten sko og strømper. Da kan en lett se om
fotstillingen er riktig og hælene ikke er løftet fra
gulvet. Barnet står med føttene sammen og med
hælene, setet og skuldrene inntil måleren.
Klemmer og hårstrikker fjernes. Dersom håret er
tykt, legges et lett trykk på hodeplaten. Barnet
bes om "å stå rett". Målingen tas i normal respirasjon. Hodestillingen skal være slik at nedre
orbitakant skal ligge i horisontalt plan med øreåpningen. Målingen blir lest av ("eye-level") til
nærmeste millimeter.

Figur 1
Lengdemåling (bildet er gjengitt etter tillatelse fra barnets
foreldre).

To personer må samarbeide for å utføre denne
målingen (den ene vanligvis en av barnets foreldre). Barnet måles uten bleie. Hodet holdes inntil
hodeplaten, og den nedre orbitakanten skal ligge
i vertikalt plan med øreåpningen. Begge bena
holdes utstrakt, og den flyttbare platen føres opp
til fotsålene som skal være vinkelrett i forhold til
leggene. Målingen blir lest av til nærmeste millimeter. Barnet skal ligge rett, med rett linje fra vertex til pubis. Skuldre og hofter skal være horisontalt på denne linjen.
Liggende lengdemåling gir vanligvis ca. 2 cm
større kroppslengde enn om barnet måles
stående. Derfor måler en som hovedregel lengde
før to års alder og høyde deretter. Som følge av
dette ser en på mange vekstkurver et lite hakk
nedover ved toårsalder.
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Figur 2
Høydemåling (bildet er gjengitt etter tillatelse fra barnets
foreldre).
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Den diurnale variasjonen bør en ha i mente når en
måler barns høyde. Det er en gammel observasjon at høyden er lavere om kvelden enn om
morgenen. Høydetapet hos barn i løpet av en dag
var gjennomsnittlig 1,54 cm i en studie og 1,0 cm
annen (2, 3). I en tredje studie av 53 barn var høydetapet 0,56 cm mellom kl. 09.00 og 15.00 (4).
Denne forskjellen kan være av betydning, spesielt
hvis det ikke har gått lang tid mellom målingene.
Ved gjentatte målinger (for eksempel ved oppfølging av kortvoksthet) bør barnet således optimalt
måles på omtrent samme tid av dagen.
Ved måling av høyde har det ikke vært uvanlig
å bruke strekkteknikk. Den består av at trykk er
gitt under processus mastoideus med den hensikt
å redusere den diurnale variasjonen (5). Det viser
seg likevel at dette trykket som en anvender er
vanskelig å standardisere og som påpekt av Voss
et al., kan denne metoden øke avviket mellom
målerne ("interobserver bias") (4,6). Vi anbefaler
den derfor ikke.

Målinger av kroppsproporsjoner
Sittehøyde
Målingen krever optimalt en digital høydemåler
som kan måle med 1 millimeters nøyaktighet og
en krakk med kjent høyde. Barnet sitter på
krakken med sacrum og skuldrene inntil måleren
(Figur 4). Det er viktig at barnet er rett i ryggen
(kontrolleres ved å stryke hånden langs columna
lumbalis). Hodestillingen skal være slik at nedre
orbitakant ligger i horisontalt plan med øreåpningen. Sittehøyden blir lest av til nærmeste millimeter. Strekkteknikk skal ikke brukes.
For grunn eller dyp seteplate på krakken kan
påvirke målingen. Når seteplaten er for grunn
henger føttene ned, mens om den er for dyp kan
barnet ikke flektere knærne til 90 grader. Optimalt
bør derfor bruke en krakk der sete og fotplate kan
justeres slik at den øvre konturen av låret blir
horisontal (Figur 4). På denne måten oppnås
standardisert målestilling.

Hodeomkrets
Undersøkelsen krever målebånd av godt kvalitet.
Målebåndet plasseres like over glabella og største
omkrets måles (Figur 3). Målebåndet strammes
for å minimalisere effekt av hår hos eldre barn og
ungdommer. Fjern klemmer, strikk og hårbånd.
Den som måler står ved siden av hodet, da er det
lettere å justere målbåndet og være sikker på at
største diameter måles.
Det er viktig å bruke målebånd som ikke endrer seg over tid. Billige målebånd har tendens til å
strekkes og dermed gi falskt lavt verdi. Målebånd
av fiberglass eller metall er derfor å foretrekke.
Nyfødte barn måles av hygieniske årsaker med
engangsmålebånd av papir. Målebånd må være
flatt og lett å bøye, og optimalt ha en blank første
del (ca. 10 cm).

Figur 3
Måling av hodeomkrets (bildet er gjengitt etter tillatelse fra
barnets foreldre).

Figur 4
Måling av sittehøyde (bildet er gjengitt etter tillatelse fra barnets foreldre).
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Armspenn
Armspenn måles mot en vegg. Største avstand fra
fingertupp til fingertupp markeres med blyant og
måles med målebånd (Figur 5). En ber barnet om
å strekke ut armene så mye som mulig. De minste
barna kan trenge hjelp til dette. Nærmeste millimeter registreres.

Figur 5
Måling av armspenn (bildet er gjengitt etter tillatelse fra
barnets foreldre).

til nærmeste millimeter. Alternativ til denne målingen er måling av knehøyde.

Figur 6
Måling av underarmslengde.

Underarmslengde
For denne målingen kan en bruke et Segmometer
(Ross Segmometer®) eller Anthropometer
(Holtain Harpenden anthropometer®) (Figur 6).
Landemerkene caput radialis og processus
styloideus identifiseres. Etter at en har merket landemerkene med tusj, måles avstanden mellom
dem til nærmeste millimeter. Pasienten skal stå
med armene hengende i nøytral posisjon (mellom
supinasjon og pronasjon) når målingen utføres.
Et alternativt mål for å vurdere underarmslengde er avstanden mellom olecranon og
fingertupp.
Legglengde
Til denne undersøkelsen bruker en samme utstyr
som til underarmslengde, et Segmometer (Ross
Segmometer®) eller Anthropometer (Holtain
Harpenden anthropometer®).
Barnet sitter med venstre ben krysslagt over
det høyre (Figur 7). Landemerkene caput tibiae
medialis og den mest inferiore del av malleolus
medialis (sphyrion) identifiseres. Etter at en har
merket landemerkene med tusj, måles avstanden
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Figur 7
Måling av legglengde.

Målinger av vekt, mageomfang
og hudfolder
Vekt
Vekt måles optimalt med en digital vekt. Hos barn
eldre enn to år brukes personvekt der nærmeste

pedendon_mai_2005.qxp

13.06.2005

08:53

Side 25

100g registreres, mens hos barn yngre enn to år
brukes spedbarnsvekt der nærmeste 10g registreres. Spedbarn måles avkledd uten bleie. Barn
eldre enn 2 år veies på personvekt uten klær, men
med trusen på.
Mageomfang

Hudfold - triceps
Her bruker en hudfoldmåler, for eksempel av
typen Holtain skinfold caliper® (Figur 9). En
trenger også et Segmometer eller Anthropometer.
Det er viktig å kalibrere hudfoldmåleren før hver
måling.

Målebånd med god kvalitet, av metall eller fiberglass, er å foretrekke. Mageomfang måles på
smaleste nivå mellom costae 10 og crista iliaca
(Figur 8). Målingen utføres ved enden av ekspirasjonen. Hvis det ikke foreligger noe "smaleste
nivå", tas målingen på nivå midt i mellom costae
10 og crista iliaca.
Vi anbefaler ikke å si til barnet for eksempel
"pust rolig", da setter barnet fokus på respirasjonen noe som lett fører til at barnet holder pusten
eller puster uregelmessig.

Figur 9
Måling av tricepshudfold.

Figur 8
Måling av mageomfang.

Landemerkene acromion (den superiore kanten av den mest laterale delen av acromion) og
caput radii (den proksimale og laterale delen av
caput) finnes og merkes. Avstanden blir målt, og
punktet midt i mellom merkes med kryss posteriort på overarmen (målt med Segmometer eller
Anthropometer). En griper i krysset med venstre
hånds tommelfinger og pekefinger og drar ut en
hudfold. En må være oppmerksom på at muskulatur ikke skal tas med. Hensikten er å måle to lag
med hud sammen med underhudsfettvevet som
ligger i mellom. Hudfolden måles ca. 1 cm nedenfor krysset. Hudfoldmåleren skal holdes omtrent
90 grader på hudoverflaten og settes på i armens
lengderetning. Den som måler holder taket med
venstre hånd, mens høyre hånd slipper taket på
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måleren forsiktig. Nærmeste 0,1 cm registreres.
Det finnes noen variasjoner av hvilken teknikk
som benyttes når midtpunktet på overarmen skal
identifiseres. Noen forfattere har brukt å måle avstanden mellom acromion og caput radii med
måleband (1), mens andre har målt avstanden
mellom acromion og olecranon (7).
Unøyaktigheten i målingen øker med
tykkelsen av hudfolden. Hos de mest overvektige
kan hudfoldmåling være vanskelig å få til.
Hudfold - subscapularis
Målingen krever hudfoldmåler, for eksempel av
typen Holtain skinfold caliper® (Figur 10). Det er
viktig å kalibrere før hver måling.
Landemerket angulus inferior scapulae blir
funnet og merket. Et punkt plassert to centimeter
i 45 graders retning inferiørt og medialt ved angulus blir merket med kryss. En griper så i krysset
med tommelfinger og pekefinger og drar ut en
hudfold. Hudfolden måles ca 1 cm nedenfor krysset. Hudfoldmåleren skal holdes omtrent 90 grader på hudoverflaten. Den som måler holder taket
med venstre hånd, mens høgre hånden slipper
taket på måleren forsiktig. Nærmeste 0,1 cm registreres.
Unøyaktigheten i målingen øker med
tykkelsen av hudfoldene. Hos de mest overvektige kan hudfoldmåling være vanskelig å få til.

Kontrollrutiner
Det er viktig med jevnlig kontroll av utstyret. Før
hver måledag bør en derfor sjekke om så vel digitale som mekaniske høyde- eller lengdemålere er
kommet ut av stilling. En metallstang av kjent
lengde kan brukes til dette formålet. Hvis en måler
barn over tid med gjentatte målinger vil det være
ideelt at samme måleapparat blir brukt, og at
samme person utfører målingene. Dette er
selvsagt ikke alltid mulig å oppnå. Digitale spedbarns- og personvekter må også kontrolleres.
Dette gjøres best med lodd av kjent tyngde. Det er
viktig å kontrollere med den tyngden som vekten
er ment å måle.
Det er videre viktig med god opplæring av de
personene som skal utføre målinger. Samme person vil få litt forskjellige tall ved gjentatte målinger
("intra-observer bias"). Litt større forskjell vil det
være mellom ulike målepersoner ("inter-observer
bias"). En trent person kan måle høyde med
nøyaktighet på 0,2 cm (6). Nøyaktigheten er mindre for lengde og enda mindre for hudfoldmålinger. For å registrere målevariasjonen kan de
som utfører målingene (for eksempel personalet
på poliklinikken, helsesøstrene i kommunen eller
forskningsgruppen) måle 10 barn to ganger (en
må ikke huske resultatene fra første måling!). På
grunnlag av disse målingene kan en beregne variasjonen mellom første og andre måling hos den
enkelte ("technical error of measurement", TEM)
og sammenligne målere med hverandre (F-test)
(8).

Oppsummering
Måling av vekst og vekt er helt sentrale undersøkelser når barn og unges helse skal vurderes.
Det er viktig at riktig utstyr og måleteknikk
benyttes, slik at målefeil kan reduseres til et minimum. For referanselitteratur se (9).

Figur 10
Måling av subscapularishudfold.
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