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ABSTRACT 
 
Background. We wanted to study the growth of a population of children in Moshi, Tanzania, 

to see how they were developing. We also wanted to study how they were growing compared 

to Norwegian children. Our approach to this question is: How does the growth in children 

under 15 months of age in Moshi, Tanzania, compare to that of Norwegian children in the 

same age-group? Are there significant differences? 

 

Material and methods. 151 out of 1500 children at two clinics in Moshi were selected. These 

children had been to every health control up to 15 months of age. Height, weight and head 

circumference measurements from every control was noted and graphically described. We 

compared the results with growth charts used in Moshi and Norway respectively. 

 

Results. Compared with growth charts used in Moshi, both girls and boys cluster around the 

50th percentile. There is a tendency to a fall in percentiles from the age of  6 months. 

Compared with growth charts used in Norway, both girls and boys are around the 25th 

percentile. We see the same tendency of fall in percentiles from 6 months. At 15 months the 

girls` height is on the 10th percentile, their weight is on the 25th percentile and their head 

circumference is between the 10th and 25th percentiles. At 15 months the boys` height, weight 

and head circumference are all around the 10th percentile.  

 

Conclusion. In our study wee see a tendency that the children in Moshi are somewhat smaller 

than the average Norwegian child. Multiple factors can explain this. But, our study is too 

small to give a definite conclusion.  
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1.0 INNLEDNING 
 

1.1 Hvorfor vi valgte denne prosjektoppgaven 
 

Barns vekst og utvikling er et spennende og stort tema å ta for seg. Alle faktorer som skal 

være tilstede for at nettopp normal vekst og utvikling skal finne sted er mange, og i de fleste 

tilfeller går det bra. I hvert fall her i Norge. I Afrika, spesielt sør for Sahara, lider imidlertid 

mange barn av mangel- og infeksjonssykdommer [1], som for oss her i nord er ganske 

uvanlige, om ikke totalt manglende.  

 

Afrika har alltid vært et kontinent som har fascinert oss. Fattigdom, sult og barns levekår har 

vært temaer som man hyppig kan lese om i mediene, og som vi stort sett kjenner gjennom 

nettopp disse. Vi hadde med denne oppgaven en god mulighet til selv å lære Afrika bedre å 

kjenne, både kultur og helsesituasjon. Det slo oss de første dagene vi var på klinikkene og 

observerte kontroller av barn under to år at barna var eldre enn vi gjettet, og at mange av dem 

virket små i forhold til norske barn på samme alder. I tillegg observerte vi at mange av barna 

hadde en tendens til å falle i percentilene sine. Vi ble nysgjerrige på dette, og fordi data på 

nettopp høyde, vekt og hodeomkrets var noe av det som var best dokumentert øynet vi 

muligheten til å finne ut hvordan disse barna vokste i forhold til det norske 

gjennomsnittsbarnet. Gjennom arbeidet på to klinikker fikk vi en mulighet til selv å studere 

barnas vekst og utvikling i den regionen vi befant oss i, samtidig som vi kunne benytte 

materialet vårt til å sammenlikne norske og tanzanianske forhold både når det gjaldt 

oppfølging og kontroller av de minste barna. 

 

 

1.2 Moshi, Tanzania  
 

Vårt utgangspunkt for oppgaven blir et fem ukers opphold i Tanzania. Tanzania er en 

republikk som ligger på Afrikas østkyst og som har omtrent 37 millioner innbyggere [2]. Vi 

dro til byen Moshi som ligger nord i landet i ca 1000 meters høyde over havet, rett ved 
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Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro. Tanzania er inndelt i 20 ulike regioner. Disse regionene er 

videre delt inn i distrikter, som igjen består av flere landsbyer. Kilimanjaro-regionen er delt 

inn i seks distrikter: Moshi urban, Moshi rural, Rombo, Hai, Mwanga og Same distrikter. Til 

sammen utgjør disse seks distriktene en populasjon på ca 1,3 millioner mennesker. Moshi 

urban distrikt er hovedstaden i regionen og har 230 166 innbyggere, hvorav 31 532 er barn 

under fem år (tall fra 2002) [3]. 

 

 
 

 

Vi jobbet i fire uker ved to ulike klinikker i Moshi urban distrikt. Disse var kalt Majengo og 

Pasua, og var to av til sammen seks health care centers/PHC i distriktet, det vi i Norge kan 

sammenlikne med primære helsestasjoner. Dette er befolkningens første mulighet til å komme 

i kontakt med helsevesenet. De primære helsestasjonene henviser vanskelige tilfeller videre til 

distriktshospitalet Mawenzi som igjen kan henvise til KCMC (Kilimanjaro Christian Medical 

Center), det største sykehuset i regionen. Alle helsestasjonene tilbyr oppfølging av gravide, 

oppfølging av barnas vekst og utvikling, samt vaksiner [3]. 
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I tillegg til dette er det fire private klinikker i distriktet som tilbyr omtrent de samme 

tjenestene i regionen. De fleste (over 99 %) følger imidlertid opplegget ved de offentlige 

institusjonene. De to klinikkene vi var på, Majengo og Pasua, har en populasjon på 

henholdsvis 61 700 (hvorav 8 450 barn under fem år) og 31 360 (hvorav 4 300 barn under 

fem år). Ser vi på antall barn under ett år som mer eller mindre følger kontroll ved Majengo 

og Pasua utgjør de henholdsvis 948 og 634 (tall fra 2002) [3]. 

 

 

1.3 Vekstkurver 
 

For normal vekst er det nødvendig med følgende forhold: Adekvat ernæring, tilstrekkelig 

fysisk og emosjonelt miljø, riktig vevsutnyttelse, fravær av kronisk sykdom og en genotype 

som er forenelig med normal vekst. Dersom disse forhold ikke møtes, vil ikke barnet vokse og 

utvikle seg tilstrekkelig [4].  

 

Barns vekst kan følges og kontrolleres ut fra fastsatte percentilkurver/vekstkurver [5]. Dette er 

grafiske presentasjoner av kroppsmålinger som hjelper i vurderingen av kroppstørrelse og 

form, og i observasjonen av trender i vekstutviklingen. Dette er det mest nyttige verktøyet å 

bruke for å vurdere helse- og ernæringsstatus hos barn, både individuelt og i større grupper. 

Dette fordi forstyrrelser i helse og ernæring, uansett etiologi, nesten alltid påvirker veksten. 

De er ikke diagnostiske og skal derfor brukes i tillegg til annen informasjon når man skal 

evaluere et barns helse [6].  

 

Til store deler av vår prosjektoppgave benytter vi oss av vekstkurver. Vi velger derfor å skrive 

litt om hvordan de brukes. Det finnes percentilkurver for henholdsvis høyde, vekt og 

hodeomkrets, samt en vekt/høyde-percentilkurve. Det er også mulig å bedømme 

pubertetsutvikling [5]. Målte verdier føres inn i percentilkurvene, og ved å trekke en strek 

mellom verdiene dannes en egen kurve. Kurvens utvikling er det vesentlige, ikke 

enkeltmålinger [1]. Det forventes at barnet skal ”følge sin egen kanal”, det betyr at dersom 

lengdeveksten og hodeomkretsen ligger på 10-percentilen de første månedene, kan en 

forvente at barnet også senere vil ligge rundt 10-percentilen. Et unntak er innhentingsvekst 

hos premature, som bør finne sin kanal i løpet av de første 6-18 månedene [7].  
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Normal utvikling ligger mellom 2,5- og 97,5-percentilen, som tilsvarer minus og pluss to 

standardavvik. En kan få mistanke om at utviklingen er unormal dersom målet ligger over 

97,5-percentilen eller under 2,5-percentilen, dersom målet har klatret for mye eller falt av for 

mye innenfor percentilskjemaet og da spesielt dersom målet har krysset to percentilkanaler i 

løpet av ett år [7]. For adekvat oppfølging anbefales det å måle høyde, vekt og hodeomkrets 

hver tredje måned opptil ett år, deretter hver sjette måned [1].  

 

Det finnes flere typer percentilskjemaer. I Norge benyttes percentilkurver fra Knudtzon og 

Waaler [5]. I Moshi, Tanzania, ble det benyttet andre. 99 land bruker i dag en vekststandard 

utarbeidet på hvite amerikanske barn oppfostret på morsmelkserstatning. Disse blir større enn 

barn andre steder i verden, er derfor ikke ideelle. Derfor utvikler WHO, i samarbeid med FN 

universitetets mat- og ernæringsprogram og andre, nye internasjonale vekstkurver som skal 

være representativt for barn fra fødsel til fem års alder. I utarbeidelsen er det gjort målinger på 

8500 barn fra Brasil, Ghana, USA, India, Oman og Norge. Den nye vekststandarden lanseres i 

2006, og WHOs mål er at de skal taes i bruk eller vedtas taes i bruk innen 2010. Målet er at 

denne skal erstatte vekststandardene som nå brukes [8,9]. 

 

1.4 Problemstilling 
 

Den endelige problemstillingen ser slik ut: 

 

Hvordan er vekstutvikling hos barn under 15 måneder i Moshi, Tanzania, og er det 

forskjellig fra hva som er tilfelle hos norske barn i tilsvarende aldersgruppe? 
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2.0 METODE 
 

Vi innhentet våre data ved å ta utgangspunkt i journaler ført på barna ved helsestasjonene 

Pasua og Majengo. I disse var det ført inn målinger og andre notater fra hver kontroll. 

Journalene bestod av ferdigproduserte ark som ble fylt ut ved kontrollene. Arkene hadde ulik 

farge avhengig av hvilken alderskontroll/hvor gammelt barnet var (vedlegg). Barna skulle 

komme til kontroll på helsestasjonen hver 3. måned. Det ble ved hver kontroll målt høyde, 

vekt og hodeomkrets. I tillegg ble det foretatt en generell klinisk undersøkelse av barnas 

helsetilstand og klinikkpersonalet hadde også en samtale med mor angående ernæring av 

barnet. Både høyde og hodeomkrets er målt ved bruk av målebånd, vekten ble målt ved hjelp 

av en badevekt eller en vekt beregnet på spedbarn. 

 

Vi gikk gjennom samtlige journaler, omtrent 1500, som var lagret på helsestasjonene. Det 

viste seg raskt at det var mange mangler ved disse journalene. Mange av dem hadde 

manglende data, det vil si at barna enten ikke hadde vært på alle kontrollene eller at 

henholdsvis høyde, vekt og hodeomkrets ikke var målt ved en eller flere kontroller. Vi valgte 

derfor å selektere hvilke barn som skulle innlemmes i prosjektoppgaven. Vi valgte å 

konsentrere oss om barna opp til 15 måneder. Disse utgjorde en gruppe som ble undersøkt 

jevnlig. Hos de eldre barna ble kontrollene noe mer uregelmessige og dårligere fulgt opp av 

foreldrene. I tillegg valgte vi kun å ta med de barna som hadde vært på alle kontroller, det vil 

si at høyde, vekt og hodeomkrets var målt omtrent hver tredje måned de første 15 

levemånedene. Alle barna er også født til termin. Av populasjonen på 1500 er utvalget vårt på 

151, hvorav 70 er gutter og 81 er jenter. 

 

For å bearbeide dataene valgte vi å benytte dataprogrammet Microsoft Excel. Det var litt 

variasjon i ved akkurat hvilken alder barna ble målt og veid. Noen møtte for eksempel opp til 

kontroll ved ni måneder, mens andre kom til samme kontroll først når barnet var ti måneder. 

Vi valgte derfor vi å dele dataene inn i følgende grupper:  

Fødsel, 1-2 måneder, 3-4 måneder, 5-6 måneder, 7-8 måneder, 9-10 måneder, 11-12 måneder, 

13-14 måneder og 15-16 måneder. Vi delte også dataene inn etter kjønn.  

 

Dataene fremstilte vi så grafisk. Vi lagde tre grafer til hvert kjønn, grafer på data fra 

henholdsvis høyde-, vekt- og hodeomkretsmålinger (resultater). Dette gjorde vi for å få en 
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oversikt over vekstutviklingen med økende alder. Gjennomsnittlig høyde, vekt og 

hodeomkrets i de forskjellige aldersgruppene førte vi så inn i de percentilkurvene som ble 

benyttet i Moshi, Tanzania. Verdiene for jenter og gutter ble ført inn i hver sine respektive 

percentilkurver (vedlegg). Dette for å se hvordan vekt-, høyde- og hodeomkretsutvikling i vår 

gruppe barn lå i forhold til det som var forventet i deres eget land. For å sammenlikne vår 

gruppe barn i Moshi, Tanzania, med norske barns utvikling, førte vi så de samme dataene inn 

i vekstkurver brukt i Norge [5] (vedlegg).      
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3.0 RESULTATER 

3.1 Resultater av målinger 
 

Resultatet av våre målinger vises i grafene under. 

3.1.1 Gutter 
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Vekt. Guttenes gjennomsnittlige fødselsvekt er 3,2 kilo. Mellom 1-2 mnd er gjennomsnittlig 

vekt 5,0 kg, og denne øker til 6,8 ved 3-4 mnd alder. Når guttene er 5-6 mnd gamle har de en 

gjennomsnittlig vekt på 8,3 kg, og ved 7-8 mnd har vekten sunket til 8,1 kg. Ved 9-10 mnd 

alder øker vekten til 8,8 kg, og den fortsetter å øke til 9,8 kg ved 11-12 mnd alder. 

Gjennomsnittlig vekt synker ved 13-14 mnd alder ned til 9,1 kg, og ved 15-16 mnd alder har 

gjennomsnittlig vekt økt opp til 10,2 kg. Guttene har en vektøkning første 12 mnd av livet på 

6,6 kg. 
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Utvikling av høyde
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Høyde. Guttenes gjennomsnittlige fødselslengde er 49,1 cm. Deres gjennomsnittlige høyde 

ved 1-2 mnd er 55,0 cm, og denne øker til 61,8 cm ved 3-4 mnd alder. Ved 5-6 mnd alder har 

gjennomsnittlig høyde økt til 68,0 cm, mens den synker ned til 67,3 cm ved 7-8 mnd alder. 

Når guttene er blitt 9-10 mnd gamle er deres gjennomsnittlige høyde 70,8 cm og den øker opp 

til 74,6 cm ved 11-12 mnd alder. Ved 13-14 mnd alder har guttenes gjennomsnittlige høyde 

sunket til 73,2 cm for igjen å øke til 77,0 cm ved 15-16 mnd. Guttene vokser 25,5 cm første 

leveår.  
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Utvikling av hodeomkrets
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Hodeomkrets. Guttenes gjennomsnittlige hodeomkrets ved fødsel er 34,8 cm. Ved 1-2 mnd 

alder har denne økt til 38,3 cm, og til 41,5 cm når guttene er 3-4 mnd gamle. Gjennomsnittlig 

hodeomkrets er 43,7 cm ved 5-6 mnd alder, og har økt opp til 44,9 cm ved 7-8 mnd alder. Når 

guttene er 9-10 mnd gamle er deres gjennomsnittlige hodeomkrets 45,4 cm og ved 11-12 mnd 

alder er den 46,4 cm. Ved 13-14 mnd alder er gjennomsnittlig hodeomkrets 46,3 cm, mens 

den øker opp til 47,0 cm ved 15-16 mnd alder. Økning i hodeomkrets første leveår er 11,6 cm. 
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3.1.2 Jenter 
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Vekt.  Jentenes gjennomsnittlige fødselsvekt er 3,2 kg. Ved 1-2 mnd alder har deres 

gjennomsnittlige vekt økt til 4,7 kg og ved 4-3 mnd alder til 7,0 kg. Jentenes gjennomsnittlige 

vekt når de er 5-6 mnd gamle er 7,8 kg, mens den faller til 7,2 kg ved 7-8 mnd alder. Når 

jentene er blitt 9-10 mnd gamle er deres gjennomsnittlige vekt 8,5 kg og ved 11-12 mnd alder 

9,1 kg. Ved 13-14 mnd alder er gjennomsnittlig vekt sunket ned til 9,0 kg, mens den øker 

igjen opp til 9,8 kg ved 15-16 mnd alder. Jentene øker sin vekt med 5,9 kg første leveår. 
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Utvikling av høyde
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Høyde. Gjennomsnittlig lengde ved fødsel for jentene er 48,9 cm. Ved 1-2 mnd alder har 

deres gjennomsnittlige høyde økt til 54,5 cm, mens den øker videre til 60,2 cm ved 3-4 mnd 

alder. Når jentene er blitt 5-6 mnd gamle er deres gjennomsnittlige høyde 65,7 cm, og denne 

synker til 65,4 cm ved 7-8 mnd alder. Gjennomsnittlig høyde øker til 69,7 cm ved 9-10 mnd 

alder og videre til 73,2 cm ved 11-12 mnd alder. Når jentene er blitt 13-14 mnd gamle er 

deres gjennomsnittlige høyde 74,2 cm, og ved 15-16 mnd alder er de gjennomsnittlig 75,8 cm 

lange. Jentene vokser 24,3 cm første 12 mnd av livet. 
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Utvikling av hodeomkrets
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Hodeomkrets. Ved fødsel er jentenes gjennomsnittlige hodeomkrets 34,8 cm. Den øker opp til 

37,7 cm ved 1-2 mnd alder og 40,7 cm når jentene er 3-4 mnd gamle. Gjennomsnittlig 

hodeomkrets er 43,2 cm både ved 5-6 mnd og 7-8 mnd alder, mens den øker til 44,6 cm ved 

9-10 mnd alder. Når jentene er 11-12 mnd gamle er deres gjennomsnittlige hodeomkrets 45,4 

cm, og 45,7 cm ved 13-14 mnd alder. Ved 15-16 mnd alder har jentene en hodeomkrets på 

gjennomsnittlig 46,4 cm. Økning i hodeomkrets første leveår er 10,6 cm. 

 

3.2 Resultater sammenliknet med afrikanske vekstkurver 
 
Vi har lagt inn våre resultater i standard percentilskjema som de brukte på klinikkene vi 

samlet inn data på (vedlegg). 

 

3.2.1 Gutter 
 

Vekt. Guttenes gjennomsnittlige fødselsvekt er målt til 3,2 kg. Dette svarer til 25-percentilen i 

standardskjema. Ved 1,5 mnd alder ligger vekten på 50-percentilen, og øker opp til 75-

percentilen ved 6 mnd alder. Etter dette faller vekten ned til 25-percentilen frem til 7,5 mnd 

alder og følger så denne frem til 10 mnd da den igjen stiger litt opp mot 50-percentilen. 
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Utviklingen faller igjen etter 1 års alder ned til under 25-percentilen, mens den ved 15 mnd 

igjen har steget til 25-percentilen. 

 

Høyde. Guttenes gjennomsnittlige fødselslengde er 49,1 cm. Denne verdien ligger rett under 

25-percentilen i skjema fra klinikkene. Høyden øker, og ved 3,5 mnd alder svarer den omtrent 

til 50-percentilen. Den øker videre frem til 5,5 mnd alder da den ligger på 75-percentilen. 

Etter dette flater utviklingen ut og ved 7,5 mnd ligger grafen under 25-percentilen. Den øker 

igjen og ligger på 25 percentilen ved 9,5 mnd alder og på 50-percentilen ved 12 mnd alder. 

Etter dette faller utviklingen igjen litt slik at gjennomsnittlig høyde ved 15 mnd alder ligger på 

25-percentilen. 

 

Hodeomkrets. Guttenes gjennomsnittlige hodeomkrets ved fødsel er 34,8 cm. Dette ligger 

mellom 25 og 50-percentilen i våre skjema. Kurven holder seg mellom disse to percentilene 

frem til 7,5 mnd alder da den har falt til 25-percentilen. Den faller igjen litt frem til 9,5 mnd 

for så igjen å øke til 25-percentilen ved 1 års alder. 

 

3.2.2 Jenter 
 

Vekt. Gjennomsnittlig fødselsvekt for jentene er 3,2 kg. Dette ligger mellom 25 og 50-

percentilen i skjema fra klinikkene. Jentenes vekt øker til 50-percentilen ved 1,5 mnd alder og 

opp til 90-percentilen ved 3,5 mnd. Etter dette faller vekten i percentiler til 75-percentilen ved 

5,5 mnd alder og under 25-percentilen ved 7 mnd alder. Vekten øker etter dette nesten opp til 

50-percentilen ved 1 års alder. Ved 15 mnd alder ligger igjen vekten mellom 25 og 50-

percentilen. 

 

Høyde. Gjennomsnittlig fødselslengde for jentene er 48,9 cm. Dette ligger rett over 25-

percentilen i våre skjema. Høyden stiger i percentilene frem til 6 mnd alder da den ligger på 

50-percentilen. Ved 7,5 mnd alder har gjennomsnittlig høyde falt til 10-percentilen. Den stiger 

igjen opp til 50-percentilen frem mot 1 års alder. Etter dette faller kurven igjen ned til 25-

percentilen ved 15 mnd alder. 

 

Hodeomkrets. Gjennomsnittlig hodeomkrets ved fødsel for jentene er 34,8 cm. Dette svarer til 

50-percentilen i våre skjema. Jentenes gjennomsnittlige hodeomkrets følger 50-percentilen 
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frem til et halvt års alder, da den faller til rundt 25-percentilen ved 7,5 mnd alder. Utviklingen 

følger 25-percentilen frem til 1 års alder.  

 

3.3 Resultater sammenliknet med norske vekstkurver 
 

Vi har lagt inn målingene i standard percentilskjema som brukes i Norge (vedlegg). 

 

3.3.1 Gutter 
 

Vekt. Gjennomsnittlig fødselsvekt for guttene er målt til 3,2 kg. Dette ligger litt under 25-

percentilen i norske skjema. Fra alderen 1,5 mnd til ca 6 mnd følger guttenes vekt den norske 

50-percentilen, men faller deretter til 25-percentilen og holder seg der til ca 1 års alder. Videre 

utvikling frem til 16 mnd ligger rundt 10-percentilen. 

 

Høyde. Gjennomsnittlig høyde ved fødsel er 49,1 cm. Dette ligger midt mellom 10 og 25-

percentilen i norske skjema. Høydeutviklingen ligger på dette nivået frem til ca 4 mnd alder 

da den øker opp til 50-percentilen ved 5,5 mnd alder. Etter dette faller kurven til mellom 2,5 

og 10-percentilen rundt 7,5 mnd alder og ligger her fram til 10 mnd. Etter dette stiger kurven 

igjen til 25-percentilen frem til 1 års alder. Kurven faller til 2,5 percentilen ved 13 mnd alder 

og stiger igjen til 10-percentilen ved 16 mnd alder. 

 

Hodeomkrets. Gjennomsnittlig hodeomkrets ved fødsel er 34,8 cm. Dette ligger på 25-

percentilen i norske skjema. Guttenes hodeomkrets følger 25-percentilen frem til 7,5 mnd 

alder da den gradvis faller til 10-percentilen og holder seg på denne fra 13-16 mnd. 

 

3.3.2 Jenter 
 

Vekt. Gjennomsnittlig fødselsvekt for jenter er 3,2 kg. Dette svarer til 25-percentilen i norske 

skjema. Vekten stiger til 50-percentilen ved 1,5 mnd alder og videre til litt under 90-

percentilen ved 3,5 mnd alder. Etter dette faller vekten til 75-percentilen ved 5,5 mnd alder og 

til 10-percentilen ved 7,5 mnd alder. Vekten stiger igjen til mellom 25 og 50-percentilen ved 9 
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måneders alder og holder seg her til ca 1 år. Etter dette faller vekten til mellom 10 og 25-

percentilen ved 13 mnd alder og stiger igjen til 25-percentilen ved 16 mnd. 

 

Høyde.  Jentenes gjennomsnittlige høyde ved fødsel er 48,9 cm. Dette svarer til norsk 25-

percentil. Høydeutviklingen følger 25-percentilen frem til 6 mnd alder, da den flater ut fram 

til 7,5 mnd alder og ligger da på 2,5-percentilen. Utviklingen stiger igjen til 10-percentilen 

ved 10 mnd alder og til 25-percentilen ved 1 år. Etter dette faller igjen høyden til 10-

percentilen fram til 16 mnd alder 

 

Hodeomkrets.  Gjennomsnittlig hodeomkrets ved fødsel for jentene er 34,8 cm. Dette ligger 

mellom den norske 25 og 50-percentilen. Hodeomkretsen faller gradvis til 25-percentilen 

fram til 3,5 mnd alder, for så å stige til 50-percentilen rundt 6 mnd alder. Etter dette faller 

omkretsen til mellom 10 og 25-percentilen frem til 7,5 mnd alder for så å holde seg her frem 

til 16 mnd. 
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4.0 DISKUSJON 

4.1 Materiale og metode 
 

Vårt materiale består av barn som fulgte regelmessige helsekontroller på de to klinikkene 

Pasua og Majengo i Moshi. Vi opplevde et betydelig frafall av barn på helsekontroller. For at 

resultatet av vår undersøkelse skulle bli mest mulig valid har vi i vår utvelgelse kuttet ut 

samtlige målinger hos barn som ikke har vært på helsekontroller hver tredje måned fram til 15 

måneders alder, selv der noen barn har vært på noen målinger. Hadde vi tatt med disse enkelte 

målingene ville det kanskje ha trukket snittet ned. Systematisk utvelgelse av data styrker 

resultatenes validitet. Ved å velge ut og følge de samme barna over 15 måneder blir tallene 

mer sikre og stabile, og vi får en reell beskrivelse av utviklingen over tid. Av til sammen 

omtrent 1500 journaler på de to klinikkene satt vi igjen med 151 barn, hvorav 70 er gutter og 

81 er jenter. For vår undersøkelse ville det imidlertid vært ønskelig om flere av barna hadde 

oppfylt kriteriene. Da hadde vi fått et større materiale/utvalg, noe som hadde gitt et mer 

pålitelig resultat.  

 

En svakhet ved fremstilling av resultatene kan være aldersinndelingen vi har valgt ved 

inndelingen av dataene. Dataene fra gruppene 7-8 måneder og 13-14 måneder inneholder 

færre målinger og hver enkelt måling vil dermed få mer å si for gjennomsnittet. Dersom det 

for eksempel er noen barn med lav høyde som har havnet i disse gruppene, vil målingene gi et 

større utslag her enn om gruppen hadde vært større. 

 

Vi har i vår innsamling av data benyttet sekundære kilder (papirjournaler). De aller fleste 

målingene er ikke utført av oss, men utført av klinikkpersonalet over en lengre periode. Her 

foreligger det en mulig feilkilde. Nøyaktige målinger har tre komponenter: en standardisert 

måleteknikk, utstyr som kalibreres jevnlig og er nøyaktig, og trenete målere som er nøye [6]. 

Ved våre klinikker var kanskje målingene ikke helt i henhold til disse kravene. Da vi 

observerte målingene opplevdes de ikke alltid like nøyaktige, spesielt høydemålingene. 

Måling med målebånd, som ble benyttet til måling av høyde og hodeomkrets, er jo avhengig 

av metode og teknikk, og det kan derfor bli ganske ulike resultater avhengig av hvilken 

person som utfører den. Tilfeldige feil kan oppstå dersom en person gjør enkelte målefeil, 

eller målefeilene kan være mer systematiske ved at ulike personer måler forskjellig på grunn 

av ulike målemetoder. Også vektmålingene er avhengig av utstyr og nøyaktighet av dette. 
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Vektene som ble benyttet på klinikkene var gamle, godt brukte og ble aldri kalibrert. Dette 

kan jo kanskje ha ført til feilmålinger, men da systematisk. Avlesningen av vektmålingene 

kunne vel også være unøyaktig. Vi føler at våre målinger, vår systematiske utvelgelse av 

barna og vår avlesning av dataene er nøyaktige. Dette bør derfor øke verdien av dataene. 

 

Vekstkurvene utgjør også sekundærkilder. De er godt utarbeidet og benyttet i mange år, og 

med det ganske sikre kilder. Et problem vi støtte på var at de percentilkurvene som ble 

benyttet i Moshi ikke hadde med percentilkurven for vekt i forhold til høyde. Denne 

percentilkurven er best på å vurdere om et barn er normal-, under- eller overvektig, og gir 

derfor best informasjon om et barns utvikling [6]. At vi bare har vekt- og høydepercentiler 

hver for seg gir et dårligere bilde på barnas egentlige vekst og utvikling. Vekten relatert til 

alder som i vektpercentilen sier ikke noe om barnet er høyt eller lavt, og derfor ikke noe om 

det er normal-, under- eller overvektig [6]. Man kan jo diskutere om vekstkurvene som 

benyttes på norske barn i dag er representative lenger. De ble lansert i 1988, og kanskje er 

norske barn større i 2006. Forskjellene mellom vår gruppe barn i Moshi og det norske 

gjennomsnittsbarnet er derfor kanskje ikke helt riktig.  

 

Våre kriterier for utvelgelse kan ha påvirket resultatene og gitt et galt bilde av virkeligheten. 

Barna som ble utelatt utgjør kanskje en gruppe som ikke blir fulgt opp like godt. Dette kan 

skyldes flere årsaker. Kanskje har de mødre eller annen familie som på grunn av en dårlig 

økonomisk situasjon, lang vei til helsestasjonen eller lite kunnskap ikke er like flinke til å 

følge opp barna som andre. Dette kan gjøre seg gjeldende på flere områder. Mødre/familier 

som lettere dropper helsestasjonens oppfølging kan tenkes også å følge opp barna dårligere 

med hensyn til mat, vaksiner, infeksjonssykdommer, ernæringstilskudd og så videre. Dette 

kan slå ut på våre resultater ved at vi ikke fanger opp de som kanskje utvikler seg mindre 

tilfredsstillende, og som kanskje ville trukket ned gjennomsnittet for vekt og høyde.  

 

Vi må også ta høyde for at våre data fra Moshi gjelder et lite område i Tanzania. Resultatene 

er derfor ganske regionale og kan ikke generaliseres for hele landet. Moshi kan være et 

fattigere eller rikere område enn resten av landet, eventuelt ha bedre eller dårligere 

helsedekning enn andre deler av landet. I tillegg blir dataene våre fra Moshi sammenliknet 

med en norsk vekstkurve, og ikke med en like stor kontrollgruppe fra et sted i Norge. Den 

norske vekstkurven er utviklet på bakgrunn av en stor gruppe norske barn [5] og er derfor mer 

generell enn våre resultater.  
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Vi kunne forbedret resultatenes validitet ved å selv ha fulgt barna over 15 måneders perioden, 

og innført så gode målinger som mulig. Med det kunne man kanskje redusert antall målefeil. 

Det er også mulig at vi ved å følge barna utover 15 måneder, for eksempel til fem års alder, 

ville fått andre resultater. Vi ser i våre data bare en begynnende tendens på en avflatning i 

vekt og høyde, et utslag som kanskje gjør seg mer gjeldende jo eldre barna blir. 

 

 

4.2 Resultater 
 
Dersom vi studerer grafene som viser barnas utvikling når det gjelder høyde, vekt og 

hodeomkrets (resultater), er det visse trekk som går igjen i de forskjellige grafene. Når det 

gjelder vektutviklingen, faller både jentene og guttene i vekt ved 7-8 måneders alder. Guttene 

faller også ved 13-14 måneders alder. Guttenes gjennomsnittsvekt ved 7-8 måneders alder er 

8,10 kg. Ved å regne statistisk på dette får vi et 95 % konfidensintervall på 7,86 – 8,34 kilo. 

Gjennomsnittsvekten ved 13-14 måneder er 9,10 kilo. 95 % konfidensintervall for dette blir 

6,60 – 11,40 kilo. Hadde vekten i disse to periodene ligget i øvre del av konfidensintervallet, 

ser vi at fallet vi har i våre grafer ikke nødvendigvis er reelt. Hvis vi regner statistisk på 

jentenes vekt ved 7-8 måneders alder, får vi derimot et annet resultat. De har da en 

gjennomsnittsvekt på 7,20 kilo. 95 % konfidensintervall for dette blir 6,76 - 7,64 kilo. Selv 

om gjennomsnittsvekten hadde ligget i øvre del av konfidensintervallet ville man likevel sett 

et fall i vekten. Vi kan derfor si at vektnedgangen vi ser hos jentene i vår undersøkelse, 

sannsynligvis er reell. 

 

En slik vektnedgang kan ha forskjellige forklaringer. En forklaring er beskrevet under 

diskusjon av metode. Andre mulige forklaringer kan være ny graviditet hos mor. Dersom en 

mor fullammer barnet, har amenorrhea og det har ikke gått over 6 måneder siden fødsel, er 

dette et effektivt prevensjonsmiddel [10]. Når der har gått over 6 måneder øker tendensen til 

at mor blir gravid igjen, og dette kan være en del av forklaringen på hvorfor barna går ned i 

vekt ved 7-8 måneders alder. I det sørvestlige Tanzania hadde 69 % av barna med protein- og 

energiunderernæring måttet slutte å få morsmelk på grunn av en ny graviditet, mot 36 % av 

kontrollene [11]. Vi ble fortalt av klinikkpersonalet ved Majengo at det er en tendens til at 

kvinner slutter å amme sine barn når de blir gravide fordi de mener at amming vil føre til at 
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fosteret ikke får nok næring. Med dette vil barnet gå glipp av viktige næringsstoffer det ellers 

ville fått gjennom morsmelken. 

 

En annen mulig forklaring på nedgangen i vekt kan være overgang til annen mat ved 

avvenning fra brysternæring. Hvor lenge mor ammer barnet avhenger i stor grad av eksterne, 

ikke-ernæringsmessige faktorer som holdningen blant medisinsk personell, tilgangen på 

morsmelkerstatning og om hun er avhengig av å jobbe utendørs [12]. Bare 41 % av barn 

under 6 måneder i Tanzania blir fullernært på morsmelk [13]. Barn trenger fra 6-måneders 

alder tilskudd fra annen føde for å møte kroppens økte behov i vekstperioden. Morsmelken 

alene er da ikke adekvat ernæring lenger [14]. Under samtalen med foreldrene ved 

helsekontrollene på Majengo og Pasua ble det registrert og notert i skjemaer hva barna fikk å 

spise i tillegg til morsmelk eller som eneste kost. Ut fra disse skjemaene kan det tyde på at 

barna fikk mat som inneholdt mye karbohydrater og som var relativt proteinfattig. Eksempler 

på dette er at barna sjelden fikk viktige proteinkilder som kjøtt, fisk og egg, men at de ofte 

fikk poteter, ris, suppe og grøt. Selv om barna da fikk solid føde i tillegg til morsmelk kan det 

virke som om denne maten ikke er protein- og energirik nok for å få en tilfredsstillende vekst.  

 

Økt aktivitetsnivå kan også føre til stagnering eller nedgang i vekt ved ulike aldre. Et barn 

med normal psykomotorisk utvikling begynner å krabbe ved omkring et halvt års alder og 

begynner å gå ved ett års alder [7]. Energiforbruket øker som følge av dette, og hvis dette ikke 

kompenseres for ved et økt inntak, kan barnet stagnere eller gå ned i vekt. Dette passer med 

våre observasjoner som viser vektnedgang ved 7-8 og 13-14 måneders alder.   

 

Som beskrevet i resultater viser våre data at guttenes høyde faller ved både 7-8 måneder og 

13-14 måneders alder, mens jentenes høyde faller ved 7-8 måneders alder. Dette kan 

vanskelig forklares med annet enn metodefeil. Som beskrevet i metoden har gruppene færre 

antall data, og dette fører til at små barn vil få et større utslag på gjennomsnittet for sine 

respektive grupper. Det kan i tillegg tenkes at barna i disse aldrene har en avflatning i veksten 

og at metodefeil kan føre til at det ser ut som om barna krymper. Dersom de har en avflatning 

i vekst må dette ses i sammenheng med at de i samme periode også har en vektnedgang. Ved 

failure to thrive hos barn er det først vektøkningen som flater ut, og hvis dette fortsetter over 

lengre tid vil det til slutt gå ut over barnets lengdevekst [4]. Dette kalles stunting, og i følge 

Unicef lider 38 % av barn under fem år av moderat eller alvorlig stunting i Tanzania [13]. Det 
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er vanskelig å si om dette kan være tilfelle med barna i vår undersøkelse, men vektnedgangen 

er jo ikke så stor at man skulle tro den vil gå ut over lengdeveksten. 

 

Når det gjelder grafene som viser utvikling av hodeomkrets, følger disse en rimelig jevn kurve 

hele tiden. For jentene er det en mindre økning rundt 7-8 måneders alder, mens det for guttene 

er mindre vekst rundt 9-10 måneders alder. Dette kan igjen mest sannsynlig forklares ut fra 

metodefeil. 

 

 

4.3 Data i afrikanske vekstkurver 
 

En generell trend når det gjelder våre data lagt inn i de afrikanske vekstkurvene er at de er 

ganske tilfredsstillende. Både jenter og gutter følger stort sett 50-percentilen når det gjelder 

både høyde, vekt og hodeomkrets. Det er i alle kurvene et fall ned mot 25-percentilen ved 7-8 

måneder og 13-14 måneders alder. Mulige årsaker til dette er diskutert ovenfor. Når det 

gjelder vekt hos jenter, og høyde og vekt hos gutter, ligger barna i vår undersøkelse også til 

tider opp mot 75-percentilen. Dette viser at barna i vår undersøkelse utvikler seg som 

gjennomsnittet og til tider i overkant av gjennomsnittet, i forhold til de vekstkurvene som 

benyttes i deres eget hjemland. Ut fra hva vi observerte da vi fulgte arbeidet på klinikkene og 

deres rutiner, har vi prøvd å finne ulike mulige årsaker til at barna i vår undersøkelse har en 

tilfredsstillende vekst de første 15 månedene. 

 
En av grunnene kan være at barna og deres familier fikk en relativt tett oppfølging. De kom til 

kontroller på klinikkene hver tredje måned fra fødsel og frem til 15 måneder. Etter dette var 

det årskontroller. Ut fra hvor gammelt barnet var ble det brukt ulike skjema ved hver kontroll. 

Her tar de først for seg om barnet brysternæres, om det bare får annen mat eller om det får en 

kombinasjon. Hvis barnet får annen ernæring enn morsmelk, spørres det utførlig om hva 

barnet spiser, hvor mange måltider det spiser daglig og når disse inntas. I tillegg spørres det 

spesifikt om ulike typer mat, blant annet fisk, kjøtt, egg og ulike typer grønnsaker. Det spørres 

også om hvor mange ganger per uke barnet får i seg disse spesifikke næringsmidlene. Det 

legges vekt på å kartlegge om barnet får i seg nok proteiner siden behovet for dette er stort når 

barnet vokser. 
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På skjemaene er det også spørsmål som tar for seg barnets helsetilstand. Det kartlegges om 

barnet har vært sykt siden forrige kontroll og om det har vært innlagt i sykehus. 

Klinikkpersonalet spør også om barnet har hatt spesifikke symptomer som feber, hoste, diaré, 

sekresjon fra ører, hudutslett, kramper eller andre ting foreldrene vil bemerke. I mange 

utviklingsland er infeksjonssykdommer en av årsakene til at barn blir underernærte. Når 

barnet får en infeksjon fører dette til et mindre inntak av næringsstoffer på grunn av 

manglende matlyst, nedsatt allmenntilstand, og eventuelt økte tap ved diaré-sykdommer. For å 

kunne bekjempe en infeksjon har kroppen har et økt behov for næring. Dette kan lett utvikle 

seg til en ond sirkel fordi underernærte barn igjen blir mindre motstandsdyktige overfor nye 

infeksjoner [4]. 

 

 

Ved 15 måneders-kontrollen gjøres det ved klinikkene Majengo og Pasua en massebehandling 

av alle barna med et middel mot innvollsormer. Middelet heter Ketrax og tilsvarer Vermox 

her i Norge. Innholdsstoffet er mebendazol, og middelet klassifiseres som et bredspektret 

antihelmintika som virker mot barnemark, spolmark, piskemark og hakemark [15]. 

Behandlingen bidrar til at mengden innvollsorm i tarmen reduseres dersom barnet er smittet, 

slik at opptaket av viktige sporstoffer fra tarmen økes. Dermed sikres barna bedre tilgang på 

næringsstoffene i maten de spiser. 

 

Ved hver kontroll er det en klinisk undersøkelse av barnet. Det undersøkes her spesielt på 

blekhet, ødemer, lymfeknuter og luftveier. I tillegg veies barnet, og høyde og hodeomkrets 

måles. Nytt på en av klinikkene da vi kom dit var at de også skulle begynne å måle barnas Hb 

regelmessig. Alle disse registreringene er viktige for å fange opp eventuelle sykelige tilstander 

hos barnet, både når det gjelder ernæring, infeksjonssykdommer og andre alvorlige 

sykdommer. Etter at barnet var undersøkt ble også mor stilt en rekke spørsmål om hennes og 

partnerens helsetilstand. Det ble blant annet spurt om amming, prevensjon, HIV-status, 

gynekologiske problemer og helsetilstand generelt. Morens vekt ble også registrert. Det ble 

gitt råd til mor ved eventuelle problemer og hun kunne stille spørsmål hvis det var noe hun 

lurte på. Det pågår også et prosjekt ved klinikkene der gravide kvinner gis omega-3 og 

multivitamintabletter i svangerskapet og i tiden etterpå. Mødre som er med i studien blir da 

spurt spesifikt om de husker å ta tablettene, hvor mange tabletter de tar daglig og om de 

ammer barnet. En nøye oppfølging av mors helsetilstand kan virke positivt inn på barnas 
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utvikling ved at en frisk mor lettere kan følge opp barna sine enn hvis hun er rammet av 

sykdom. 

 

Som beskrevet overfor ble altså barna i vår undersøkelse fulgt godt opp både når det gjaldt 

ernæringsstatus og generell helse. I tillegg ble også morens helsetilstand evaluert og en del 

fikk som nevnt ekstra tilskudd av omega-3 og vitaminer. På oss virket det som om klinikkene 

hadde rutiner for tiltak dersom de ved samtale med foreldrene eller ved undersøkelse av barna 

fant avvik. Dette kan illustreres ved følgende eksempler: 

• Under samtale med foresatte om ernæring av barnet ga personalet råd om et allsidig 

kosthold og kom med forslag til forandringer av det eksisterende kostholdet dersom 

familien hadde midler til dette. 

• Dersom personalet på klinikkene målte en høyde eller vekt som lå under 2,5-

percentilen på vekstkurven eller at målene falt over to percentiler, fikk foreldrene 

med seg ernæringstilskudd som de skulle gi til barnet.   

• Fant personalet en pågående infeksjon som de antok var bakteriell hos et barn fikk 

foreldrene med seg antibiotika til barnet. Middelet de fleste fikk var erytromycin. 

• Personalet kunnet også sende barn til sykehus dersom de fant ut at dette var 

nødvendig. 

 

En av grunnene til at klinikkene vi var på var godt organisert og hadde kompetente arbeidere, 

kan være støtte fra Rikshospitalet i Norge. Klinikkene er med i et Mor-barn-prosjekt som 

lønner og utdanner en del jordmødre, en ernæringsfysiolog og to doktorgradsstipendiater [16]. 

De har også mottatt en del utstyr fra Norge, for eksempel Hb-apparat, bruksutstyr som 

hansker, kyvetter, nåler og Omega-3-tabletter. Det er vist at det i en del utviklingsland er 

vanskelig å følge opp barns vekstutvikling på grunn av dårlig økonomi [17]. Klinikkene har 

ikke råd til å kjøpe inn nødvendig utstyr som vekt, målebånd og vekstkurver, og mangel på 

utdannelse av personell er med på at det ofte gjøres feil med målinger eller at data feiltolkes. 

At klinikkene får hjelp til lønning til noe av personalet gir også mulighet til å ha flere ansatte, 

noe som viste seg å være helt nødvendig siden det utføres kontroll på omtrent 50 barn daglig 

på hver klinikk. I tillegg til sykepleiere jobbet det også flere leger på klinikkene, og en av dem 

har vært til videreutdanning i Norge. Dette er med på å heve det faglige nivået på klinikkene 

og sikrer at pasientene får bedre oppfølging hvis det må settes inn tiltak på grunn av 

feilernæring eller annen sykdom.  
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4.4 Data i norske vekstkurver 
 

Når man studerer målingene våre satt inn i de norske vekstkurvene ser man at de både hos 

guttene og jentene ligger omtrent rundt 25-percentilen når det gjelder høyde, vekt og 

hodeomkrets. Målene går opp og ned, men det synes som det er en tendens til at målingene 

faller i percentiler jo eldre barna blir. Hos jentene ender høyden på 10-percentilen ved 15 

måneder, hodeomkretsen mellom 10- og 25-percentilen og vekten på 25-percentilen. Hos 

guttene ender målingene lavere med henholdsvis rett under 10-percentilen i høyde, på 10-

percentilen i hodeomkrets og rett over 10-percentilen i vekt. Når vi sammenlikner våre 

målinger satt inn i de afrikanske kurvene med målingene våre satt inn i de norske 

vekstkurvene, er det en tendens til at vår gruppe barn er mindre sammenliknet med norske 

barn, enn sammenliknet med afrikanske barn.  

 

Det finnes flere typer percentilskjema, og ulike skjema benyttes på forskjellige steder i 

verden. I Norge benyttes percentilkurver fra Knudtzon og Waaler [5]. Disse ble publisert og 

tatt i bruk i 1988. De er basert på data fra to norske vekststudier for barn fra 0-4 år og 3-17 år. 

I Moshi, Tanzania, ble det benyttet andre kurver (vedlegg). Det er flere faktorer som kan være 

årsak til forskjellene mellom norske og afrikanske barn. For eksempel kan en faktor være 

genetiske forskjeller. Barna i Moshi kan være genetisk sett mindre enn de norske. Dersom 

man skal studere vekstutvikling hos en bestemt populasjon er bruk av referansepopulasjon fra 

et annet land, region eller etnisitet kontroversielt. Det kan tenkes å bli for unøyaktig, og at 

ulikheter i genetisk potensial for vekst, taler for å ha lands- eller regionsspesifikke 

vekstkurver. Det er imidlertid vist, at selv med genetiske forskjeller er det miljømessige 

faktorer som har den største effekten på vekstpotensialet hos et barn [1]. Det ville vært få 

etniske forskjeller i vekt og høyde om alle levde i et liknende miljø og mottok samme 

optimale ernæring og omsorg [6]. Konsensusen hos antropometrister er at det ofte er større 

genetisk variasjon innad i en folkegruppe enn mellom ulike grupper når man ser på store 

populasjoner. Man mener at det er de miljømessige faktorene som står for de største 

forskjellene i vekst mellom ulike folkegrupper. Når det gjelder slike ytre faktorer er 

forskjellen mellom industriland og utviklingsland stor [1]. Dette viser seg blant annet ved 

forskjeller i ernæring, helsetilstand, oppvekstvilkår, tilgang til helsetjenester og hygieniske 

 26



forhold. Landene sør for Sahara i Afrika er noen av verdens mest fattige land, og dermed er 

barna som vokser opp her spesielt utsatt for slike trusler mot sine individuelle vekstpotensial.  

 

En annen faktor når det gjelder forskjellene kan være ernæringen. Når vi ser på hva barnas 

foreldre rapporterte med tanke på amming og tilleggsføde, er dette annerledes enn i Norge. Vi 

ser på kurvene at tendensen til fall i veksten begynner rundt 6 måneders alder. Rundt denne 

alderen har barnet behov for tilleggskost ved siden av morsmelk for å møte kroppens økte 

behov for næringsstoffer i forbindelse med vekst. En mulig årsak til fall i vekst her kan være 

at det økte behovet ikke blir tilfredsstilt med næringsrik nok mat.  I Norge er anbefalingene 

når det gjelder spedbarnsernæring fullamming i 6 måneder og etter dette gradvis introduksjon 

av fast føde. Barnet bør ammes hele det første leveåret [7]. Som beskrevet overfor fullammes 

bare 41 % av barna under seks måneder i Tanzania [13]. For tidlig overgang til blandingskost 

gjør at barna får et mindre inntak av morsmelk i en periode der denne er energirik nok til å 

møte kroppens behov for ulike næringsstoffer alene. Barnet kan da også gå glipp av andre 

viktige stoffer det vanligvis får gjennom morsmelk, blant annet antistoffer. Dette kan føre til 

mindre motstandsdyktighet mot infeksjonssykdommer. 

 

Det er også stor forskjell i utdanningsnivå mellom norske og tanzanianske kvinner. Alle 

norske kvinner går i skole og lærer å lese og skrive. I Tanzania går 82 % av barna i skole, og 

hele 38 % av kvinnene er analfabeter [13]. Dette kan ha betydning for oppfølging og 

kunnskap om ernæring av barn. Tanzanianske kvinner får også i gjennomsnitt 5,5 barn hver, i 

motsetning til norske kvinner som får 1,9 barn hver [13,18]. Flere barn i hver familie fører 

blant annet til større risiko for infeksjonssykdommer innad i søskenflokken med de 

konsekvensene dette har for vekst. Ved store søskenflokker blir det også et økt press på 

familien økonomisk sett. Flere barn krever mer mat, klær og annet utstyr, og dette kan 

muligens gå på bekostning av barnas utvikling. Et annet poeng er at antall barn med lav 

fødselsvekt, det vil si under 2,5 kilo, også er større i Tanzania enn i Norge, med henholdsvis 

13 % mot 5 % [13,18]. Barn med lav fødselsvekt blir generelt kortere enn barn med normal 

fødselsvekt, selv når de vokser opp i optimale forhold [12]. I tillegg er disse barna mer utsatte 

for infeksjoner og luftveissykdommer, har høyere mortalitet og økt risiko for sykdom i senere 

barndom og voksenliv [12]. I vår undersøkelse har imidlertid ingen av barna lav fødselsvekt, 

og dermed kan ikke denne årsaken være med på å forklare forskjellene mellom de norske og 

afrikanske barna som vi har funnet.  
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Når det gjelder økonomisk utvikling er Tanzania på vei oppover. Verdiskapningen per 

innbygger var i 2004 på 700 USD. Til sammenlikning var det tilsvarende tallet i Norge på   

40 000 USD. Det er her korrigert for prisforskjeller slik at dollarene i landene kan 

sammenliknes [19]. Dette sier mye om forskjeller mellom de to landene. Det er en 

kjensgjerning at en av de viktigste faktorene for å bedre folkehelsen generelt i et land er å 

bedre levevilkårene for innbyggerne [20]. I Tanzania i dag lever 36 % av befolkningen under 

den nasjonalt definerte fattigdomsgrensen, og andelen er høyere på landsbygda. Man kan håpe 

at økonomisk vekst kan bidra til bedre levevilkår og dermed bedre helseforhold som igjen kan 

gi mer optimale forhold for barns utvikling. Et eksempel på at den organiserte helsetjenesten i 

landet er på vei oppover, er vaksinasjonsdekningen. De fleste barn i Tanzania er vaksinerte, 

og de mest fryktede infeksjonssykdommene blant barn er nå blitt sjeldne. Meslinger er den 

sykdommen de fleste rammes av, omtrent 1400 i -04 [21].  Tall fra -04 viser at av alle 

ettåringer er 99 % vaksinert mot difteri, pertussis og tetanus (DPT), 94 % mot meslinger, 95 

% mot Haemophilus influenzae b (Hib) og 91 % mot tuberkulose (BCG). Dette er bedre 

dekning enn i Norge, som ligger på henholdsvis 91 %, 93 %, 88 % og 0 % (i Norge gis BCG i 

ungdomsskolen) [21]. En høy vaksinasjonsdekning er med på å holde forekomsten av vanlige 

infeksjonssykdommer hos barn nede, og dette er igjen positivt for barnas utvikling.  

 

Ifølge Unicef er den vanligste årsaken til spedbarnsdødelighet i Tanzania malaria. Bare  

36 % av barna under 5 år sover under myggnetting, og 58 % av barn i samme alder har fått 

anti-malaria medisiner ved feber [13]. Man kan tenke seg at denne sykdommen kan være 

årsak til noe av forskjellene mellom norske og tanzanianske barn. Dette er jo en sykdom som 

ikke norske barn rammes av. Alvorligheten av malaria avhenger av hvilken undertype av 

protozoen Plasmodium man smittes med. Konsekvenser av smitte er anemi, lever- og 

nyreaffeksjon og i verste fall død [22]. Slike senkomplikasjoner kan igjen ha innvirkning på 

om barna får utnyttet sitt vekstpotensial optimalt. 

 

Oppfølging av barna er nok også ganske forskjellig i Norge og Tanzania. Vi observerte i våre 

data at 90 % av barna falt helt fra kontrollene eller bare møtte på noen kontroller. I Norge er 

situasjonen en annen, der oppslutningen på helsestasjonskontroller blant spedbarnsfamilier er 

nær hundre prosent [20]. Helsestasjoner i Norge finnes i hver kommune og bydel i de større 

byene. De skal bidra til å forebygge sykdom, informere foreldrene om normal utvikling og gi 

råd og veiledning. De følger også vekst og utvikling, og gjennomfører vaksineringen av barn i 

henhold til det norske vaksinasjonsprogrammet [23].  Dette er i stor grad de samme 
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intensjonene som helsestasjonene Majengo og Pasua hadde med sitt arbeid. Når nær hundre 

prosent av barna i Norge benytter seg av denne oppfølgingen, mens kun 10 % av tanzanianske 

barn i vår undersøkelse gjør det samme, vil dette kunne være en forklaring på forskjeller 

mellom vekst hos de to gruppene med barn. Helsestasjonskontrollene følger med på barnas 

utvikling og iverksetter tiltak ved avvik. De som faller utenfor disse kontrollene vil jo ikke 

kunne bli fanget opp av hjelpeapparatet, i hvert fall ikke på et like tidlig tidspunkt.   

 

 

4.5 Avslutning 
 
I forbindelse med vår prosjektoppgave har vi samlet inn data ved to helsestasjoner i Moshi, 

Tanzania. Vi har registrert høyde, vekt og hodeomkrets hos 151 barn og fremstilt dette 

grafisk. I tillegg har vi lagt dataene våre inn i de afrikanske vekstkurvene som ble benyttet på 

klinikkene, og i vekstkurvene som brukes i Norge [5]. Vi har utfra hva vi observerte på 

klinikkene prøvd å forklare hvorfor grafene er som de er, samt årsaker til forskjeller og 

likheter mellom barna i vår undersøkelse og andre afrikanske barn og norske barn. Dette er 

beskrevet i diskusjonsdelen.  

 

Vår problemstilling var: Hvordan er vekstutvikling hos barn under 15 måneder i Moshi,  

Tanzania, og er det forskjellig fra hva som er tilfelle hos norske barn i tilsvarende 

aldersgruppe?  

 

En tendens vi har sett er at utviklingskurven til de afrikanske barna flater av rundt 7-8 og  

13-14 måneders alder. Når vi setter våre data inn i de afrikanske vekstkurvene er tendensen at 

de ligger rundt 50-percentilen det meste av tiden (vedlegg). I de norske vekstkurvene ligger 

våre data rundt 25-percentilen. Tendensen i både norske og afrikanske vekstkurver er at 

målene faller i percentiler jo eldre barna blir. Ut fra dette kan man konkludere med at vi i vår 

undersøkelse har funnet at barna i Moshi har en tilfredstillende vekst når man sammenlikner 

dem med vekstkurvene som benyttes i deres eget hjemland, men at de i forhold til norske barn 

ligger omtrent 25 percentiler lavere. Man skulle ut fra dette kunne tenke seg at barna i 

Tanzania generelt sett er mindre enn norske barn, og vi har diskutert mulige årsaker til dette. 

Det er imidlertid en del begrensninger ved vår undersøkelse, dette er diskutert i diskusjon av 

metode og resultater. Ut fra dette vil det derfor være vanskelig å komme med noen eksakt 
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konklusjon på grunnlag av vår studie. 
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