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Abstract 
Ultrasoud assessment of the fetus during pregnancy is an essential part of antenatal care. 

Ultrasonographic measurements of fetal parts can be used to assess fetal size and growth and 

also diagnose growth restriction of the fetus. This condition needs special follow-ups and 

surveillance due to increased risk of perinatal mortality and morbidity.  

 

There are several formulas to estimate the fetal weigth and the birthweight. Fetal weight 

estimation during pregnancy is important for several reasons and has an essential clinical 

value in making decisions, such as method and time of delivery.  

 

The aim of this project was to study available literature to understand several aspects of 

fetal growth assessment, estimation of fetal weight and growth restriction in the fetus. I tried 

to search for clinical studies and reviews to assess the accuracy of fetal weight estimation in 

predicting the actual birthweight. I have used two systematic reviews and some clinical 

studies for this purpose.    

 

Results: There are considerable differences in fetal weight estimated by different formulas.  

Hadlock A formula had the lowest mean systematic error according to a systematic review 

from 2018. Hadlock D was the most appropriate formula to estimate birthweight in SGA-

fetuses in a subgroup study of SGA-fetuses.  

 

Conclusions: Many systematic and random errors can reduce the accuracy of EFW. 

In general, many formulas overestimate fetal weight compared to the actual birthweight, 

especially when it comes to the fetuses who are growth restricted or have low birth weight.  
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Forkortelser i teksten:  

GA: Gestational age, svangerskapsalder 

IUGR: Intrauterine growth restriction, intrauterin veksthemming 

FGR: Fetal growth restriction, føtal veksthemming 

SGA: Small for gestational age 

AGA: Appropriate for gestational age 

LGA: Large for gestational age 

EFW: Estimated fetal weight, beregnet fostervekt, estimert fostervekt 

EBW: Estimated birth weight, beregnet fødselsvekt 

BW: Birth weight, fødselsvekt 

LBW: Low birth weight 

AC: Abdominal circumference, mageomkrets 

FL: Femur length, femur lengde 

BPD: Biparietal diameter 

HC: Head circumference, hodeomkrets 

SLE: Systemisk lupus erythematosus 

MPE: Mean percentage error 

SD: Standard deviation 
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1 Innledning  
Det er stor variasjon i fostervekst, noe som medfører stor variasjon i fødselsvekten til nyfødte 

barn. Diagnostisering av hemmet fostervekst, også kalt veksthemming, er en viktig del av 

svangerskapsomsorgen. I Norge får alle gravide tilbud om rutineultralyd som 

screeningsundersøkelse i 2. trimester med formål om å fastsette termin, angi antall fostre, 

placentas beliggenhet og gjøre en orienterende undersøkelse av fosterets utvikling (1).  

I denne oppgaven vil jeg ta for meg ultralydmåling som et verktøy for å beregne fosterets 

størrelse ved en gitt gestasjonsalder, dvs beregnet fostervekt (”estimated fetal weight”, EFW) 

og beregnet fødselsvekt (”estimated birth weight”, EBW). EFW og EBW kan bestemmes ved 

hjelp av en rekke parametere målt vha ultralyd, også kalt biometriske parametere eller 

biometriske mål.  

 

1.1 Problemstilling 
Hensikten med denne litteraturstudien er å finne ut om en bestemt formel passer bedre enn 

andre for estimering av fostervekt/fødselsvekt til veksthemmede barn og hvilken formel som 

gir best samsvar mellom den estimerte fostervekten ved termin, også kalt estimert 

fødselsvekt, og den reelle fødselsvekten.  

 

1.2 Metode brukt i prosjektoppgaven 
I denne litteraturstudien har jeg brukt utvalgte kapitler fra flere fagbøker, noen 

oversiktsartikler og enkeltstudier for å få et overblikk over temaet. I tillegg har jeg valgt å 

fordype meg i metoder for estimering av fostervekt/fødselsvekt og hvor godt de predikerer 

den reelle fødselsvekten. Jeg har brukt søkemotoren Pubmed til å finne aktuell litteratur og 

forskning og i tillegg brukt oversiktsartikler anbefalt av veilederne mine. Litteratursøkene er 

blitt gjort mellom januar 2018 og januar 2019.  

 

De mest brukte søkeordene er følgende: ”Ultrasound fetal weight estimation”, ”Ultrasound 

estimated fetal weight”, ”Fetal weight assessment and growth restriction” og ”Estimated fetal 

weight and IUGR”.  
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1.3 Litt generelt om fosterets vekst 
Fosterperioden defineres som perioden fra svangerskapsuke 9 til termin (2). Et foster vokser 

mer i enkelte perioder enn i andre. Vektøkningen til fosteret er størst i 3. trimester, og 

vektøkningen stagnerer noe de siste ukene før termin. Denne mulige stagnasjonen er 

omdiskutert. Den største vektøkningen til et foster er 27g/døgn (3,  s. 132). De første ukene 

etter befruktning er  veksten relativt lik hos alle fostre. Fram til uke 18 vokser fosteret 

omtrent like mye per døgn. I siste halvdel av svangerskapet er forskjellene i vekst mellom 

fostrene tydeligst, noe som kan forklare den store spredningen i fødselsvekten.  

 

Det finnes ulike faktorer, også kalt determinanter, som påvirker fødselsvekten til et foster. 

Det naturlige vekstpotensialet til et foster er hovedsakelig bestemt av gener og intrauterint 

miljø og vekstforhold. Fødselsvekten er derfor et resultat av interaksjon mellom det føtale 

genomet og det uterine miljøet (4). 

 

1.4 Faktorer som regulerer fostervekst 
Fosterets vekst er avhengig av tilstrekkelig forsyning av næringsstoffer og oksygen til 

fosteret, som igjen er avhengig av tilstrekkelig næringsinntak hos mor og optimal 

placentaperfusjon.  

 

Fosterets vekst reguleres og påvirkes av ulike faktorer, blant annet føtale hormoner. Føtale 

hormoner påvirker fosterets metabolisme, vekst og modning av ulike vev og organer (4). Som 

to eksempler kan nevnes insulin og tyroksin (T4), som er essensielle hormoner særlig mot 

slutten av svangerskapet. Disse bidrar til optimal vekst av fosteret. Insulin er en viktig 

vekstfaktor som gjør at cellene tar opp glukose og aminosyrer, essensielle byggesteiner for 

optimal vekst og utvikling (3,  s. 134).  

 

Placentas størrelse og funksjon er en viktig forutsetning for tilstrekkelig transport av slike 

byggesteiner fra morens sirkulasjon over i fosterets sirkulasjon. I tillegg til optimal 

placentafunksjon, er funksjonen av fosterets lever viktig for omsetning og distribusjon av 

byggesteiner. Fosterleveren har flere viktige funksjoner når det gjelder vekst. Blant annet 

produserer leveren vekstfaktoren IGF (insulin like growth factor) som har en stimulerende 

effekt på differensiert organvekst hos fosteret (3,  s. 134).  
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I noen tilfeller kan perfusjonen av fosterleveren være redusert eller hindret. Dette kan blant 

annet skyldes placentadysfunksjon, økt karmotstand i leveren eller karanomalier som gjør at 

blodet fra placenta shuntes forbi leveren. Hvis perfusjonen av fosterleveren forblir 

utilstrekkelig over lengre tid, kan levercellene over tid hypotrofiere  og produksjonen av 

vekstfaktorer som IGF blir mindre (3,  s. 134) Dette påvirke fosterveksten på en negativ måte 

og i verste fall kan fosterveksten stagnere og fosteret blir veksthemmet. Det betyr at det er en 

sammenheng mellom normal placentafunksjon, fosterets leverperfusjon og vekst av fosteret.  

 

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI), har en del andre generelle faktorer betydning for 

fostervekst og barnets fødselsvekt. Dette er blant annet svangerskapets lengde, antall fostre, 

mors helse, leveforhold, røykevaner og ikke minst etnisitet.  

 

1.5 Definisjoner 
Begrepene fostervekt og fostervekst brukes ofte om hverandre i klinisk sammenheng selv om 

de har noe forskjellige betydninger. Estimert fostervekt, også kalt beregnet fostervekt, 

(”estimated fetal weight”, EFW) er fosterets vekt/størrelse på et gitt tidspunkt, mens vekst er 

en endring i vekt over en viss tid (1). For å vurdere vekst over tid, trengs det minst 2 målinger 

av fostervekten. Estimert fødselsvekt (”estimated birthweight”, EBW) definerer beregnet 

fostervekt ved termin, og er synonymt med EFW ved termin.  

 

1.6 Metoder for å vurdere fostervekst  
For å vurdere fostervekst kan hovedsakelig to modaliteter benyttes; Symfyse-fundus mål (SF-

mål) og ultralydundersøkelse med måling av fostervekt vha en formel. Fra 3. 

svangerskapskontroll (ca svangerskapsuke 24), begynner vi å måle fundushøyden hos gravide 

(avstanden mellom symfyse og fundus). Ved å plotte inn disse verdiene i SF-kurver, kan vi 

følge økningen i fundushøyden, noe som indikerer fostervekst. Slike SF-mål og SF-kurver gir 

oss et grovt inntrykk av fosterets størrelse og fostervekst. Ved avvik i SF-mål, kan det gjøres 

mer presis utredning med tanke på vekstavvik hos fosteret. Den mest brukte 

undersøkelsesmetoden er transabdominal ultralydundersøkelse. Dette anses som den beste 

metoden til å overvåke fostervekst (1).  

Det gjøres en rekke målinger av fosterets kroppsdeler vha ultralyd, kalt fosterbiometri. Ulike 

biometriske parametere representerer ultralydmålinger av ulike kroppsdeler hos fosteret, som 

fosterhodet, abdomen og lårben. Se eget avsnitt om biometriske parametere.  
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Fostervekst blir som oftest vurdert vha seriemålinger (minst 2 målinger etter hverandre) av 

hver biometrisk parameter, slik at vi kan si noe om utviklingen av vekt over tid. Når man 

vurderer vekst, sammenlignes et tidligere vekstestimat med det nye vekstestimatet.  

Det finnes referansetabeller over forventet fostervekt i forhold til svangerskapslengden, 

utarbeidet fra en frisk/lavrisiko-populasjon. Mest mulig nøyaktig kjennskap til 

svangerskapslengden er helt essensielt for nøyaktig vurdering av fosterstørrelse og vekst (5). 

 

1.7 Persentiler  
Når vi snakker om fosterets vekt, brukes begrepet persentil om hvordan fostervekt ved en gitt 

gestasjonsalder, er plassert i forhold til resten av en populasjon (3,  s. 134). Hvis 

fødselsvekten til et barn er under eller lik 10-persentilen, betyr det at dette barnet er blant de 

10 prosent av barna med lavest fødselsvekt. Dette kan også forstås som at 90 prosent av den 

friske populasjonen (friske nyfødte) har en fødselsvekt som er høyere enn dette barnets 

fødselsvekt og kun 10% av friske nyfødte har lavere fødselsvekt. Slik sett vil 50- persentilen 

representere såkalte middels fødselsvekt.  

 

1.8 Klassifisering av fostre og nyfødte 
Ved å sammenligne estimert fostervekt med forventet fostervekt i forhold til 

svangerskapslengden (gestasjonsalderen), kan vi få informasjon om fosteret er lite, stort eller 

passe stort (3,  s. 135). Vi kan klassifisere fostre og nyfødte som AGA (”appropriate for 

gestational age”), SGA (”small for gestational age”) eller LGA (”large for gestational age”) 

(6,  s. 152).  

 

Begrepet AGA brukes om nyfødte med fødselsvekt som er normal i forhold til 

gestasjonsalderen, vanligvis definert som fødselsvekt mellom 10 og 90 persentilen. AGA 

brukes også om fostre med estimert fostervekt ved ultralydbiometri mellom 10 og 90 

persentilen (7). SGA brukes om nyfødte som er små i forhold til gestasjonsalderen, definert 

som fødselsvekt under 10 persentilen i forhold til gestasjonsalderen. SGA brukes også om  

fostre med EFW  mindre enn forventet i forhold til gestasjonsalderen, dvs EFW under 10 

persentilen. Noen artikler bruker 5 eller 2,5 persentiler for å definere lav fødselsvekt/SGA. 

Fødselsvekt under 10 persentilen eller 2 standardavvik under gjennomsnittsverdien er den 

mest brukte grensen for å kategorisere små fostre (SGA) og veksthemmede fostre. Ca 70 av 
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SGA- tilfellene skylds konstitusjonelle faktorer som genetiske forhold, paritet, høyde, vekt og 

kjønn (8). LGA brukes om nyfødte som er store i forhold til gestasjonsalderen, definert som 

fødselsvekt over 90 persentilen. Begrepet  brukes også om fostre med EFW over 90 

persentilen.  

 

Ifølge WHO, defineres lav fødselsvekt som en vekt lavere enn 2500 g ved fødselen. Begrepet 

barn med lav fødselsvekt er egentlig ganske bred og inkluderer premature, små av genetiske 

årsaker (SGA) og veksthemmede (9). Når vi snakker om barn født med lav fødselsvekt, 

mener vi hovedsakelig SGA-barn.  

 

1.9 Persentilkurver for fødselsvekt 
Det finnes kjønnsspesifikke persentilkurver for fødselsvekt. Disse er laget ut ifra 

fødselsvekten til et stort antall fødte barn med kjent gestasjonsalder (9). Slike kurver kan 

brukes til å diagnostisere barn født med lav fødselsvekt (SGA) hvis det først oppdages etter 

fødsel.  

 

Det kan forekomme noen utfordringer knyttet til bruk av persentilkurver for å oppdage barn 

med lav fødselsvekt. Et sentralt poeng som skaper nevneverdig forskjell er om kurvene er 

basert på gestasjonsalder bestemt ut ifra Naegeles regel eller om den er ultralydbestemt. Det 

vil være større variasjon i svangerskapslengde bestemt ved bruk av Naegeles regel, noe som 

gjør at vektestimatene blir mindre sammenlignbare. Det kan tenkes at dette påvirker 

diagnostiseringen.   

 

Et annet viktig poeng er hvor representativt persentilkurvene er for hele populasjonen hvis 

kurvene har tatt utgangspunkt i for eksempel premature barn. Dessuten forekommer det 

geografiske forskjeller når det gjelder fødselsvekt. Derfor kan det være mindre representativt 

å bruke persentilkurver fra et bestemt geografisk område i et annet område. Som et eksempel 

kan det nevnes at et foster som veier 600 gram ved svangerskapsuke 30, kan bli ansett som 

SGA i Baltimore (Maryland, USA), men ikke i Storbritannia (9).  

Hvis viktige kliniske avgjørelser skal tas basert på dette, kan det være spesielt uheldig med 

feilklassifisering av et foster eller det nyfødte barnet.  
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1.10 Intrauterin veksthemming 
Intrauterin veksthemming, kalt intrauterine growth restriction (IUGR) på engelsk, betyr at 

fosteret ikke vokser med den hastigheten (g/uke) som det har genetisk potensiale til. Tore 

Henriksen ved Kvinneklinikken, RH har i sin artikkel (1997) definert veksthemming slik: 

”Biologisk kan man definere intrauterin vekstretardasjon som det forhold at et foster vokser 

med en hastighet som er mindre enn hva det har genetisk potensiale til. Det vil si at hvis den 

eller de faktorer som hindrer veksten var fraværende, ville fosteret ha vist en større 

vektøkning (g/svangerskapsuke)” (9) . Han fremhever at i klinisk og epidemiologisk 

sammenheng, er denne definisjonen utilstrekkelig og ikke brukbar fordi den ikke sier noe om 

metoder som skal påvise veksthemming. En mer brukbar definisjon av intrauterin 

veksthemming er avtagende vekst eller stagnert vekst hos fosteret.  

 

Ved veksthemming er fostervekten og fødselsvekten mindre enn forventet ut ifra 

svangerskapslengden. Føtal veksthemming (fetal growth restriction, FGR) er et annet begrep 

som brukes synonymt med IUGR. Både IUGR og FGR  brukes om veksthemmede fostre, og 

jeg vil i denne oppgaven forholde meg til det sistnevnte. I noen litteratur brukes betegnelsen 

vekstavvik, som er definert som avvikende vekt i forhold til forventet vekt ut ifra 

svangerskapets varighet (7).  

På den ene siden kan et foster være intrauterint veksthemmet uten å være SGA samtidig. 

Disse fostrene har hatt dårlig tilvekst og ikke nådd den fødselsvekten fosteret har genetisk 

potensiale til, men likevel har vekt over 10 persentilen (2). Det vil si at fosteret har normal 

størrelse i forhold til referansepopulasjonen, men vokser dårlig. Det betyr at IUGR og AGA 

kan forekomme samtidig. På den andre siden kan et foster være SGA uten å være intrauterint 

veksthemmet, men dette fosteret er lite av genetiske årsaker. Det vil si at fosteret er 

fysiologisk lite, men har normal vekst. Et foster kan også være SGA og veksthemmet 

samtidig, noe som betyr at SGA og IUGR kan forekomme samtidig.  

Forenklet kan vi si at et SGA-foster er lite av fysiologiske årsaker, mens IUGR-foster er lite 

av patologiske årsaker. Et veksthemmet foster (IUGR) er et resultat av patologiske prosesser 

som medfører redusert vekst (8). Derfor er det mest korrekt å bruke betegnelsen IUGR om 

veksthemmede fostre.  

 

I klinisk praksis snakker vi om veksthemmet foster hvis det mistenkes eller bekreftes at 

fosteret har lav fostervekt (under 10, 5 eller 2,5 persentilen)  i forhold til 
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svangerskapslengden. Begrepet kan også brukes hvis veksten mellom to målinger er under 10 

persentilen (3,  s. 135). IUGR er en diagnose og det kreves ofte flere målinger for å påvise 

veksthemming hos fosteret. Når dette er sagt, er det viktig å fremheve at det ikke alltid er like 

lett å skille mellom SGA og IUGR. Noen ganger blir SGA og IUGR brukt om hverandre i 

klinisk praksis. 

 

Veksthemming forekommer i ca 3-10 % av alle graviditeter (8).  Ved siden av premature 

fødsler og svangerskapskomplikasjoner assosiert med hypertensjon, er intrauterin 

veksthemming et av de vanligste problemene innen obstetrikk og fostermedisin (9).  

 

1.10.1  Symmetrisk og asymmetrisk veksthemming 
Vi skiller mellom symmetrisk og asymmetrisk veksthemming. Symmetrisk veksthemming  

innebærer veksthemming hvor fosteret er lite, men har normale kroppsproporsjoner (ratio 

mellom hodeomkrets og mageomkrets, HC/AC-ratio) (8). Ved symmetrisk vekshemming er 

alle vekstparametere påvirket, og resultatet blir et foster med lite hode og liten kropp. Ved 

asymmetrisk veksthemming er fosterets mageomkrets liten i forhold til resten av kroppen, 

særlig hodet. Dermed har fosteret stort hodet og mager kropp. Asymmetrisk veksthemming 

kan være et resultat av sentralisering av blodforsyningen, også kalt ”head sparing” effekt 

(10). Med dette menes at hjernen prioriteres, noe som gjør at hodet vokser normalt og blir 

normalt stort, mens resten av kroppen blir mindre.  

 

Asymmetrisk veksthemming er vanligere enn symmetrisk veksthemming og skyldes oftere  

faktorer som påvirker fosteret sent i svangerskapet, som for eksempel preeklampsi og kronisk 

hypertensjon hos mor. Årsaker til symmetrisk veksthemming kan være genetiske årsaker som 

kromosomfeil, alkoholkonsum hos mor eller intrauterine infeksjoner tidlig i svangerskapet 

(8).  

 

1.10.2  Tidlig og sen veksthemming  
Veksthemming før svangerskapsuke 32 klassifiseres som tidlig veksthemming. De vanligste 

årsakene til tidlig veksthemming hos fosteret er misdannelser, kromosomfeil, infeksjoner og 

svikt i placentas funksjon. Ca 20 % av tidlig veksthemming skyldes misdannelser eller 

kromosomfeil hos fosteret (8).  
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Tidlig veksthemming kan ha negativ effekt på fosterhjernen og medføre permanente 

nevrologiske skader hos fosteret. Dessuten er tidlig veksthemming særlig bekymringsfullt, 

fordi både diagnostikk og behandling er utfordrende og det er vanskelig å gjøre noe med 

årsaken (8). 

 

1.10.3  Risikofaktorer og årsaker  
Som tidligere nevnt, finnes det multiple faktorer hos mor og foster som påvirker fosterets 

vekst, både genetiske og miljømessige faktorer. En rekke tilstander kan føre til at fosteret 

ikke når sitt vekstpotensial, noe som fører til redusert fostervekst. En rekke fysiologiske 

faktorer som kan påvirke fostervekst, er fosterets kjønn, morens vekt og høyde, etnisitet, 

fosterstørrelse ved tidligere svangerskap og ikke minst antall fostre (6,  s. 152).   

 

Vi kan hovedsakelig inndele årsaksforhold og risikofaktorer for veksthemming hos fosteret 

inn i føtale, maternelle og placentære forhold (11,  s. 133). Kromosomfeil, misdannelser hos 

foster, infeksjoner (HIV, toksoplasmose, rubella, CMV, syfilis, herpes og flere) er eksempler 

på føtale årsaker eller risikofaktorer for veksthemming. Prevalensen av veksthemming er 

høyere hos fostre med kromosomfeil eller misdannelser (9). Dessuten kan mange sykdommer 

hos fosteret medføre avvik i fostervekst (3,  s. 134).   

 

Unormal placentadannelse og infarkter i placenta, kan medføre unormal perfusjon av 

placenta, noe som kan resultere i placentadysfunksjon (4,  s. 39). Blødning i svangerskapet er 

et annet eksempel på placentær faktor som kan ha en negativ påvirkning på fostervekst.  

 

Mors helsetilstand har stor betydning for henne selv og ikke minst for fosteret, siden alvorlige 

infeksjoner eller preeklampsi hos mor kan føre til for tidlig fødsel, asfyksi før eller under 

fødselen (8).  Svangerskapskomplikasjoner, kronisk sykdom hos mor, høy alder hos mor og 

malformasjoner av uterus er eksempler på maternelle faktorer som påvirker fostervekst. Dette 

er faktorer som den gravide kvinnen i liten grad har innflytelse på.  

 

Røyking, alkoholinntak, visse medikamenter og rusmidler er også assosiert med redusert 

fostervekst. Dette er faktorer som kvinnen selv kan påvirke og gjøre noe med. Retrospektive 

studier har vist at barn født av mødre som røkte under svangerskapet, fødte barn med 

fødselsvekt opptil 300 g lavere enn fødselsvekten til barn født av ikke-røykende mødre. Den 
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negative effekten av røyking kan skyldes toksiner (for eksempel karbonmonoksid) eller 

vaskulære effekter på blodkar i placenta eller uterus (4,  s. 39). Alkohol passerer placenta. 

Når det gjelder alkohol, forekommer det en doserelatert effekt på fosterets vekst og 

fødselsvekt. Det kan forekomme opptil 500 g reduksjon i fødselsvekten til barn født av mødre 

med høyt alkoholkonsum under svangerskapet (> 2 enheter per dag) (4,  s. 39).   

Det har vist seg at bruk av det blodtrykksenkende medikamentet atenolol rundt 

konsepsjonstidspunktet, er assosiert med redusert fostervekst. Prednisolon og andre 

immunsuppressiva kan også gi redusert fostervekst (8).   

 

En av de mest fryktede svangerskapskomplikasjonene er preeklampsi. Lav fødselsvekt 

forekommer i ca 20% av svangerskap med preeklampsi (8).  Når det gjelder kroniske 

sykdommer hos mor, kan sykdommer som involverer systemisk karskade hos mor, forårsake 

veksthemming. Dette kan blant annet være diabetes mellitus med karskade (nefropati eller 

retinopati), Crohns sykdom og systemisk lupus erythematosus  (SLE).   

 

Det forekommer en viss sammenheng mellom tvillingsvangerskap og intrauterin 

veksthemming.  I ca 15-30 % av tvillingsvangerskapene er et av fostrene veksthemmet, 

særlig ved forekomst av monochoriale placenta (en placenta og to amnionhuler). 

Monochorial placenta disponerer for tvilling til tvilling transfusjon, også kjent som tvilling-

tvilling-transfusjonsssyndrom (TTTS). Ved denne sjeldne, men alvorlige tilstanden 

forekommer det vaskulære anastomoser mellom fostrene, noe som medfører ubalanse i 

blodforsyningen til fostrene. Dette kan resultere i hemmet fostervekst hos en eller begge 

fostrene.   

 

1.10.4  Diagnostikk   
Under svangerskapskontrollene hos lege eller jordmor, kan lavt symfyse-fundus mål (SF-

mål) gi mistanke om veksthemming hos fosteret (8). SF-mål er ikke alltid nevneverdig 

påvirket og derfor kan vi ikke bruke SF-mål alene for å diagnostisere veksthemming. 

Anamnesen kan gi viktig informasjon om for eksempel risikofaktorer for å føde et 

veksthemmet barn, f.eks. tidligere graviditeter med veksthemmet barn og om mor kjenner liv 

og fosterbevegelser. En mistanke om veksthemming kan bekreftes eller avkreftes med en 

ultralydundersøkelse.  Uavhengig av hvilken persentil fosteret ligger på, kan enhver sikker 

avtagende vekst hos et foster, gi mistanke om veksthemming (9). Det betyr at selv om 
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fosterets vekst ikke ligger under 10- persentilen, kan det likevel være veksthemmet. De aller 

fleste veksthemmede fostre vil ligge under 50 persentilen (9).  

 

I bedømmelse av fostervekst og identifisering av veksthemmede fostre, kan man bruke 

ultralydmålt abdominalomkrets (AC) alene eller beregnet fostervekt (EFW) vha ultralydmålte 

biometriske parametere. Avvikende AC er en av de mest sensitive parameterne og en sterk 

indikator på unormal fostervekst (12).  

 

Ultralydundersøkelser med måling av fosterets vekt og vekst er særlig av betydning ved 

risikosvangerskap eller ved mistanke om veksthemming hos fosteret (11,  s. 238).  

Med risikosvangerskap menes svangerskap hvor det forekommer risikofaktorer som gjør at 

tilstanden til fosteret bør vurderes. Eksempler på risikosvangerskap er svangerskap med 

kroniske sykdommer hos mor (diabetes, hypertensjon, kronisk nyresykdom, SLE, 

hjertesykdom), flerlingsvangerskap, oligohydramnion, veksthemming hos foster ved tidligere 

graviditeter eller veksthemmede barn i tidligere svangerskap (11,  s. 120).  

 

Hvis veksthemming oppdages prenatalt ved hjelp av ultralydteknikk, gjøres det 

ultralydundersøkelse hver 14. dag eller hyppigere for vekstkontroll og blodstrømsmåling 

(måling av blodstrømshastighetene) i den føtale og føtoplacentære sirkulasjonen. 

 

1.10.5  Konsekvenser 
Det er viktig å skille mellom et friskt SGA-foster og et veksthemmet foster. Grunnen til dette 

er at begge fostrene skal følges opp forskjellig. Ved alvorlig veksthemming må svangerskapet 

følges tett med ultralyd. Det veksthemmede fosterets tilstand, bevegelse, fostervannsmengde, 

CTG og svangerskapslengde har betydning for bestemmelse av forløsningstidspunkt ved 

alvorlig veksthemming oppdaget i svangerskapet. 

 

Veksthemmede fostre har økt risiko for perinatal morbiditet og mortalitet (11,  s. 132). I 

tillegg kan veksthemming være assosiert med noe økt risiko for fosterdød, dødfødsel og 

prematuritet. Identifisering av veksthemming er potensielt viktig for å begrense føtal og 

neonatal mortalitet (6,  s. 151). Det er viktig å identifisere veksthemmede fostre slik at det 

blant annet blir mulig å planlegge oppfølgning og overvåking av svangerskapet og 
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forberedende tiltak før fødsel, som for eksempel kortikosteroidinjeksjon til mor med tanke på 

lungemodning hos fosteret (11,  s. 133).  

 

Når det gjelder bestemmelse av forløsningstidspunkt og –metode, inngår fosterets vekt og 

vekst i en helhetsvurdering sammen med mors tilstand, svangerskapslengde, 

fostervannsmengde og CTG (11,  s. 132). Patologisk CTG eller dopplerfunn, lite fostervann, 

stagnasjon av fostervekst eller påvirket helsetilstand hos mor ved svangerskapsuke 34 - 37 er 

indikasjon for forløsning (8).   

 

Mange veksthemmede barn er utsatt for prematur fødsel, også kalt for tidlig fødsel. For tidlig 

fødsel defineres som fødsel før utgangen av svangerskapsuke 37.  

Premature barn har økt risiko for å utvikle hjerneblødning og ”respiratory distress syndrom”, 

også kalt åndenødssyndrom. Dessuten er veksthemmede fostre mer utsatte 

 for mekoniumaspirasjon og intrauterin asfyksi før eller under fødsel (8).  

 

Veksthemmede fostre er mer sårbare og utsatte for negative helsemessige konsekvenser og 

kronisk sykdom på lang sikt, som for eksempel diabetes og hjertekarsykdom (3,  s. 135). Lav 

fødselsvekt øker risikoen for hypertensjon og metabolsk syndrom senere i livet (9). Det 

finnes holdepunkter for at veksthemming i fosterlivet kan påvirke barnets kognitive og 

nevrologiske utvikling på sikt og kan gi utvikling av nevrologiske sekveler som cerebral 

parese (11,  s. 133). Dette er en av grunnene til at det er viktig å oppdage veksthemming i 

fosterlivet, og helst så tidlig som mulig.  
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1.11 Ultralyd og fosterbiometri  
Ultralyd er en undersøkelsesmetode som gir viktig informasjon om fosterets vekt på et gitt 

tidspunkt og fosterets vekstmønster over tid. Ultralyd kan brukes til å overvåke fosterets 

vekst og utvikling (3,  s. 134). Bruk av føtal biometri gir bedre mulighet til å fange opp 

vekstavvik hos fosteret. Dette kan bidra til optimal svangerskapsomsorg og overvåking av 

fosteret og i tillegg bedre perinatalt utfall for det nyfødte barnet. Avvikende biometriske 

parametere trenger ikke nødvendigvis å skyldes veksthemming, men kan også indikere 

medfødt malformasjon eller syndrom hos fosteret. (6,  s. 141).  

 

Et viktig prinsipp ved ultralydbiometri, er at måling av hver parameter bør gjøres minst tre 

ganger og deretter bruke gjennomsnittet av disse tre målingene til for eksempel beregning av 

fostervekt. Tanken er at ved å gjenta målingene av hver parameter, reduseres graden av 

tilfeldige feil på den enkelte måling (5).  

 

1.11.1  Biometriske parametere 
Det gjøres en rekke målinger av bestemte føtale kroppsdeler vha ultralyd. Disse kalles 

biometriske parametere. De viktigste biometriske parameterne som måles for å estimere 

fosterets vekst er følgende: biparietal diameter (BPD), hodeomkrets/head circumference 

(HC), mageomkrets/abdominal circumference (AC) og lårbenslengde/femur length (FL). 

Vekstavvik representerer ofte en progressiv tilstand og derfor vil fosteret på et tidspunkt 

utvikle avvikende biometri, noe som med høy sensitivitet kan oppdages vha ultralyd. Dette 

vil vise seg som avvik i en eller flere biometriske parametre (6,  s. 151). 

 

Føtale biometriske parametere kan brukes til ulike formål, blant annet til å angi 

ultralydbestemt gestasjonsalder, diagnostikk av vekstavvik, både SGA og LGA og 

kongenitale malformasjoner eller syndromer hos fosteret (6,  s. 141)  

 

Biparietaldiameter (BPD) måles i transversalplanet av fosterets hode og går gjennom 

thalamus i midtlinjen. BPD måles på et plan definert av bestemte intracerebrale landemerker 

(6,  s. 146). BPD har størst diagnostisk nytte mellom uke 12 og 22. Etter uke 22 faller 

nøyaktigheten og reliabiliteten av BPD pga stor individuell variasjon av fosterets hodeform. 

Fosterets leie kan også påvirke måling av BPD (5), og vi får ofte lavere mål ved seteleie.  
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Hodeomkretsen til fosteret (head circuference, HC) kan man komme fram til på to måter. HC 

kan måles direkte på samme plan som BPD eller beregnes indirekte vha en formel som tar 

utgangspunkt i BPD og occipitofrontal diameter (OFD). OFD  måles mellom os occiput og os 

frontalis. HC kan beregnes med følgende formel: HC = (BPD + OFD) x 1,57 (6). 

 

Når det gjelder vurdering av størrelsen på fosterhodet, er BPD og HC de to mest brukte  

biometriske målene. Til vurdering av fosterets vekst og gestasjonsalder, blir HC av mange 

sett på som bedre enn BPD, fordi HC påvirkes i mindre grad av maternelle og føtale faktorer 

enn BPD (5). Til tross for dette, er HC alene en dårlig screeningsmetode for vekstavvik som 

veksthemming eller microcefali (6,  s. 147). Pga sentralisering blir fosterhodets vekst ved 

veksthemming påvirket  senere enn andre organer. HC blir dermed avvikende senere enn 

andre biometriske parametere.  

 

Fosterets bukomfang bestemmes vha måling av abdominal diameter (middle abdominal 

diameter, MAD) eller mageomkrets (abdominal circumference, AC). AC måles på nivå med 

magesekken og delingen av portalvenen. Tykkelsen av abdominalveggen kan påvirkes av 

fosterets ernæringsstatus intrauterint. AC er derfor den mest sensitive parameteren for å fange 

opp ernæringsproblemer hos fosteret (6,  s. 151).  

 

Femurlengden (femur length, FL) kan måles fra gestasjonsuke 10. FL er avstanden mellom 

trochanter major og laterale kondyle. Sammenlignet med overnevnte biometriske parametere, 

er FL lite påvirket av maternelle og føtale faktorer (5).    

 

I noen tilfeller bruker man biometriske ratio for å lettere kunne fange opp ernæringsmessige 

eller genetiske sykdommer hos fosteret. Noen eksempler på slike ratio er HC/AC- ratio og 

FL/AC- ratio. Den kliniske betydningen av biometriske ratio er omdiskutert og begrenset, 

fordi det er stor spredning i verdiene og stor overlapping mellom normale og unormale 

verdier. En av årsakene kan være at utviklingen av de ulike kroppsdelene under 

svangerskapet ikke er synkron (6,  s. 151). 

 

Det kan forekomme tekniske feil ved måling av en gitt parameter vha ultralyd, noe som 

avhenger blant annet av bildevalg og posisjonering av proben. Valg av startpunkt og 

endepunkt for en gitt måling kan også være en feilkilde. Med moderne utstyr kan også hår, 

hud og subcutant vev bli identifisert og ikke bare benete strukturer. Dette kan føre til 
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feilmålinger og derav overestimering av biometriske parametere. En annen feilkilde kan være 

variasjoner i målingene relatert til operatørens ferdigheter og erfaring.  

Feilkildene blir mindre og nøyaktigheten større ved å kombinere flere parametere enn å bruke 

bare en parameter (6,  s. 150).  

 

1.11.2  Estimering av fostervekt 
Fostervekt kan beregnes vha ulike biometriske formler hvor et eller flere av de overnevnte 

biometriske parameterne inngår. Hvor nøyaktig beregningen av fostervekten blir,  avhenger 

av mange teoretiske og praktiske faktorer. En av faktorene er hvilken formel man bruker. 

Estimering av fosterets vekt kan bidra til å indikere eller fange opp unormal fostervekst.   

Vekstbestemmelse og beregning av estimert fostervekt er en viktig del av 

svangerskapskontrollen og kan brukes for å predikere intrauterin veksthemming (IUGR) eller 

makrosomi. Makrosomi er forbundet med risiko for neonatale metabolske forstyrrelser. Både 

veksthemming og makrosomi kan være forbundet med langtidskomplikasjoner som blant 

annet koronar hjertesykdom, diabetes type 2 og osteoporose i voksen alder. Dessuten er 

estimert fødselsvekt også av betydning for valg av forløsningsmetode  og 

forløsningstidspunkt.  

 

1.11.3  Biometriske formler 
Verdiene av aktuelle målte biometriske parametere kan settes inn i en biometrisk formel for å 

beregne fostervekten, altså hvor mye fosteret veier ved et gitt tidspunkt. På fagspråket kalles 

dette estimert fostervekt (”estimated fetal weight”, EFW). Det finnes ulike matematiske 

formler for å beregne fostervekten og estimere fødselsvekten til fosteret ut ifra ultralydmålte 

biometriske parametere. I tillegg til muligheten til å beregne estimert fødselsvekt/fostervekt 

vha formler, gir disse formlene mulighet til å vurdere fosterets vekst i forhold til 

gestasjonsalder.  

 

Det forekommer variasjon i beregnet fostervekt ved bruk av ulike formler. I tillegg til 

variasjoner pga ulike formler, påvirkes resultatet også av fostervannsmengde, morens 

abdominal fedme, fosterets leie og undersøkerens erfaring med bruk av ultralyd.  

 

De to mest brukte formlene i Norge er Hadlock og Combs. Biometriske parametere (i cm) 

settes inn i disse formlene. Combs formel bruker 3 biometriske variabler/parametere, HC, AC 
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og FL, for å beregne fostervekt. Det finnes ulike varianter av Hadlock formel, betegnet med 

bokstav eller romertall, for eksempel Hadlock A, Hadlock B, Hadlock C osv. Forskjellen 

mellom disse er antall biometriske variabler og hvilke kombinasjoner som inngår i formelen. 

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme forskjeller mellom studier når det gjelder 

betegnelse av ulike Hadlock formler.  

 

Hadlock A og B  inneholder 2 biometriske variabler, den førstnevnte AC og BPD og den 

andre AC og HC. Hadlock C formel, som inneholder AC, FL og BPD, kan være et godt 

alternativ til Combs formel i tilfeller hvor det er vanskelig å måle HC eller hvis HC er målt 

med stor usikkerhet (5).  

 

Combs formel for beregning av estimert fostervekt (EFW) er:  

EFW= (0,23718 x AC2  x FL) + (0,03312 x HC3)  

 

Hadlock A formel for beregning av estimert fostervekt (EFW) er: 

Log10BW= 1,1134 + (0,05845 x AC) – 0,000604 x (AC)2 – 0,007365 x (BPD)2 + (0,000595 x 

BPD x AC) + 0,1694 x BPD 

 

Det er mulig å velge hvilken formel ultralydmaskinene eller regneprogrammet på 

datamaskinen skal brukes i beregning av fostervekt. Hvor god en formel er til å beregne 

fostervekt og predikere fødselsvekt, varierer mellom formlene. Ved termin estimerer de ulike 

formlene fostervekt, dvs fødselsvekt, med gjennomsnittlig absolutt feil (mean absolute error) 

mellom 7,5 og 18,8% og systematisk feil mellom 0,2 og 18,8% (13).  

 

1.11.4  Persentilkurve for beregnet fostervekt  
Persentilkurve for beregnet fostervekt, også kalt vekstkurve, er en referansekurve for 

fostervekt angitt ved ulike gestasjonsaldre. Verdien av den estimerte fostervekten kan plottes 

inn i en vekstkurve for EFW. Fra denne kurven kan vi lese av en persentilverdi. Se vedlegg, 

figur 1. Minst 2 målinger må plottes inn i vekstkurven for å si noe om fosterets vekst. 

Vanligvis brukes det kjønnsspesifikke vekstkurver (1). Slike vekstkurver kan brukes til å 

følge fostervekten over tid og visualiserer fostervekst. Ved å sammenligne den beregnede 

fostervekten med vekstkurvene som i utgangspunktet viser den forventede fostervekten, kan 

man finne ut hvordan fosterets størrelse ligger an i forhold til forventet ved en gitt GA.  
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1.11.5  Biometriske referansetabeller og kurver 
For hver biometrisk parameter finnes det referansetabeller som oppgir en gjennomsnittsverdi 

av gjeldende parameter i forhold til fosterets gestasjonsalder. I slike tabeller kan man også 

finne hvilken persentil denne gjennomsnittsverdien representerer. Se vedlegg, figur 2. Det 

finnes også referansekurver for de forskjellige biometriske parameterne, hvor vi kan lese av 

vekstpersentiler. Se vedlegg, figur 3.  

 

Vi sammenligner den beregnede fostervekten med referansetabeller for den gjeldende 

populasjonen for å angi en persentil (5). Disse referansetabellene er vanligvis 

kjønnsspesifikke eller kjønnskorrigerte, fordi kjønn er en av de sterkeste faktorene som 

påvirker fostervekst og fosterstørrelse.   

 

Det er helt sentralt at vi tar i bruk undersøkelsesteknikker som er standardiserte, særlig når vi 

skal bruke referansetabeller og referansematerialer (1).  

 

Persentilverdiene vi kan avlese fra en referansetabell er nokså grove, fordi referansetabellen 

er inndelt i hele, fullgåtte svangerskapsuker. Dette vil likevel gi oss en visualisering av 

fosterets størrelse i forhold til referansepopulasjonen og samtidig gi oss en visualisert 

forståelse av fosterets tilvekst.    

	
1.11.6  Begrensninger ved estimering av fostervekt  
Det er viktig å være klar over ultralydmetodenes begrensning ved estimering av fostervekt og 

fostervekst. Kvaliteten til ultralydbestemmelse av fostervekt kan ofte relateres til ferdighetene 

til den som utfører ultralydundersøkelsen, nøyaktigheten av svangerskapslengden og 

referansetabellene som brukes (13).   

Det anbefales at referansetabeller for vekt og vekstkurver skal være basert på longitudinelle 

studier. En longitudinell studie er en studie som strekker seg over tid og man følger de 

samme observasjonsparameterne. Fordelen med en slik studie er at man kan undersøke 

utvikling og endring over tid. Svakheter ved slike studier kan være systematiske bortfall, slik 

at man mister en del data eller at utvalget/populasjonen som er med i studien har begrenset 

sammenlignbarhet for eksempel pga ulik etnisitet, paritet, aldersforskjeller eller vekt- og 

høydeforskjeller mellom deltakerne. Dessuten kan det være en del føtale og maternelle 

faktorer som påvirker utfallet av studien.  
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2 Resultater   
Det finnes mange publiserte formler for å bestemme estimert fostervekt (EFW), og flere av 

dem har begrenset med data om deres nøyaktighet og presisjon. Det forekommer 

nevneverdige variasjoner i EFW beregnet ut ifra ulike formler som bruker de samme føtale 

biometriske parametere (14). Variasjoner i beregning av fostervekt kan skyldes bruk av ulike 

formler i seg selv, men også andre faktorer kan bidra til dette. De viktigste faktorene som 

påvirker presisjonen av vektberegning, er bildekvalitet, (liten) mengde amnionvæske, 

maternell fedme, flerlingsvangerskap, fosterleie, misdannelser hos fosteret og 

ultralydbrukerens erfaring (1). 

 

Det forekommer nevneverdige forskjeller mellom ultralydveiledet estimering av fostervekt 

(sonographic EFW) og den reelle fødselsvekten (birth weight, BW). En studie fra 2003 har 

vist at biometriske formler predikerer fødselsvekt med en gjennomsnittlig absolutt feil på 7,5-

18,8% (1). Litteraturgjennomgang fra 2009 sier at tallet for gjennomsnittlig absolutt feil 

(mean error) ligger på 7-10% selv under ideelle forhold for ultralydmåling (14). De siste 

tiårene har nøyaktigheten av ultralydberegnet EFW økt. I de nyeste studiene har tilfeldige feil 

vært gjennomgående under 10% (12). 

 

Det har blitt utført en rekke studier for å sammenligne hvor godt ulike formler for å beregne 

EFW, også kalt EFW-formler, predikerer fødselsvekten (BW). Få slike formler er universielt 

akseptert som den mest optimale. Med de fleste av EFW- formlene, blir lav fødselsvekt 

overestimert og høy fødselsvekt underestimert (14).  

 

2.1 Studie 1 
En prospektiv case-control studie utført av Burd MD et al. ved avdeling for obstetrikk og 

gynekologi, Universitetet i Pennsylvania, USA, i 2009 inkluderte 81 singleton fostre. EFW 

ble bestemt innen 7 dager før fødsel (14). Studiepopulasjonen var et utvalg fra en annen 

allerede pågående studie, nemlig en case- control studie med preeklampsipasienter.  

25 av 81 fostre var SGA. Formålet med studien var å vurdere og sammenligne kvaliteten og 

presisjonen (performance) til 14 EFW-formler for å predikere den reelle fødselsvekten. 

Nøyaktigheten av EFW beregnet med de ulike formlene ble angitt med ”mean percentage 
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error” (MPE), som er gjennomsnittet av ”percent error”. MPE, som er et mål på nøyaktighet, 

reflekterer formelens systematiske avvik fra den reelle fødselsvekten.  

I denne studien er ”percent error” beregnet ved hjelp av følgende formel: 100 x (BW-

EFW)/EFW (14). Ultralydmålte verdier av BPD, HC, AC og FL hos aktuelle kandidater ble 

innsamlet fra en egen ultralyddatabase og deretter ble EFW beregnet. For å sammenligne 

beregnet fostervekt med fødselvekten, fant de først ut av hvor stor prosentandel av de 

beregnede fostervektene som er innenfor 15% av faktisk fødselsvekt.  Gjennomsnittlig 

forskjell mellom EFW og BW var 18- 517 gram i denne studien hvor 14 formler ble 

sammenlignet.  

 

Blant de 14 utvalgte formlene, var blant annet følgende formler med: Hadlock A, Hadlock B, 

Hadlock C, Hadlock D, Hadlock E og Combs. Med hver av formlene ble EFW beregnet for 

hvert foster.  

Figuren viser de 14 formlene som ble sammenlignet i denne studien (14).  

 

En ideell ultralydbestemt EFW bør ha veldig få systematiske feil (bias), høyt presisjonsnivå, 

dvs færrest mulig tilfeldige feil og lite variasjon i EFW uavhengig av forskjellige 

vektkategorier. Ingen av de 14 formlene oppfylte alle disse kriteriene.  

 

Formelens sensitivitet og spesifisitet til å fange opp eller utelukke SGA er avhengig av 

hvilken formel en har valgt å bruke. Sensitiviteten og spesifisiteten varierer fra formel til 

formel. Hver av formlenes sensitivitet og spesifisitet for å predikere SGA ble også beregnet i 
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denne studien. Blant disse 14 formlene, var sensitiviteten for å fange opp SGA 72-100% og 

spesifisiteten 41-88%.  Det betyr at det er stor spredning i sensitivitet og spesifisitet for å 

predikere SGA ved hjelp av de aktuelle formlene.  

 

I denne studien ble det gjort en presisjonsanalyse, og resultatet var at  Hadlock C var den 

beste formelen blant de 14 formlene for å predikere fødselsvekt, med lavest MPE (under 5%) 

og høyest presisjon med minst SD (under 15%) (14). Hadlock C formel inneholder 3 

biometriske variabler, AC, FL og BPD. Hadlock C: log10 BW = 1,335 – (0,0034 x AC x FL) 

+ (0,0316 x BPD) + (0,0457 x AC) + (0,1623 x FL).  

I denne studien var Hadlock C formelen den beste til å predikere SGA i studiepopulasjonen, 

hvor prevalens av SGA var 28% (25 av 81 fostre var SGA). Blant de 14 formlene som ble 

sammenlignet, hadde Hadlock C det mest optimale forholdet mellom sensitivitet og 

spesifisitet for å fange opp SGA, også betegnet som ” sensitivity/specifisity trade- off”.  

Den nest beste formelen for å predikere SGA i denne studien, var Hadlock D.  

 

2.2 Studie 2 
Det ble utført en prospektiv forskningsstudie ved Avdeling for obstetrikk og gynekologi ved 

Haukeland universitetssykehus i perioden 2001-2003, publisert av SL Johnsen (13). Formålet 

med studien var blant annet å lage nye referansetabeller (reference charts) for bestemmelse av 

fosterets alder, vekst og påvirkningen av føtale og maternelle faktorer på fostervekst. Studien 

inkluderte 650 friske gravide kvinner fra en lavrisiko svangerskapspoliklinikk og over 98% 

av deltakerne var av europeisk opprinnelse. 634 kvinner var igjen for analyse etter frafall, 

aborter osv. Det ble utført 4 ultralydundersøkelser av hver av deltakerne  mellom 

svangerskapsuke 10 og 40, med ca 3 ukers intervall mellom hver undersøkelse. Alle 

ultralydundersøkelsene ble utført av de samme to personene. Følgende biometriske 

parametere ble målt ved hver undersøkelse: BPD, HC, MAD, AC og FL.  

 

Vha Combs formel ble EFW beregnet for svangerskapsuke 20-42 og videre ble det laget nye 

persentilkurver, også kalt vekstkurver, vha regresjonsmodeller. Fosterets kjønn og morens 

alder ble lagt inn som variabler mtp å vurdere påvirkningen av føtale og maternelle faktorer 

på fosterets vekst. Johnsen utarbeidet nye referanseverdier for beregnet fostervekt (EFW) fra 

gestasjonsuke 10 til 42 og referanseverdier/referansetabeller for 5 ulike biometriske variabler 

(BPD, HC, MAD, AC og FL) (se vedlegg, figur 2). Både gjennomsnittlig vekt og høyde har 
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økt blant kvinner og menn sammenlignet med 30-40 år siden. Fødselsvekt i forhold til 

svangerskapslengde ved termin har også økt, noe som forsterker behovet for nye, oppdaterte 

referanseverdier for EFW. Disse anbefales å brukes ved vurdering av fosterets størrelse/vekt 

(EFW) og fostervekst i svangerskapsuke 10-42 (13). 

  

Jeg gjør oppmerksom på at jeg her kun nevner relevante deler av resultatene fra denne 

studien. Et av resultatene fra denne studien, er at fostervektkurver/intrauterin vekstkurver vi 

bruker i Norge idag er ulike fra fødselsvektkurver. Årsakene til forskjellene mellom 

vekstkurver og fødselsvektkurver kan være mange. Johnsen nevner blant annet upresis 

terminbestemmelse, upresis tidspunkt for siste menstruasjonsperiode og preterm fødsler. 

Fødselsvekten til et preterm født barn kan ikke overføres til veksten til fostre som forblir in 

utero til termin.  

Denne studien konkluderer med at EFW ikke påvirkes av maternell vekt og BMI, men at 

morens alder og paritet har en signifikant påvirkning på EFW.  

 

 

 
Figuren viser en sammenligning av intrauterin vekstkurve (heltrukne linjer) og 

fødselsvektkurve (striplete linjer) for jentefostre ved GA 20-42 uker ved ulike persentiler 

(2,5, 50 og 97,5-persentilen)  (1).   
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Forskjellen mellom beregnet fødselsvekt og gjennomsnittlig fødselsvekt angitt i prosent 

varierer med gestasjonsalderen (GA). Forskjellen er størst ved svangerskapsuke 36, og fra 

uke 36 synker forskjellen fra 6,5% til  under 1%. Forskjellen mellom 50-persentilen av 

beregnet fødselsvekt og gjennomsnittlig fødselsvekt var 3,9% ved GA 38, 2,7% ved GA 39, 

1,4% ved GA 40 og 0,3% ved GA 41 (13). Det betyr at forskjellen avtar med lengden på 

svangerskapet og forskjellen mellom gjennomsnittlig beregnet fostervekt og gjennomsnittlig 

fødselsvekt ved termin ligger mellom 0,3 og 3,9% i denne studien.  

 

2.3 Systematisk oversiktsartikkel (2005) 
En systematisk oversikt fra 2005 inkluderte 43 studier som inneholdt ulikt antall deltakere, 

53-1099 deltakere (15). Et av de viktigste inklusjonskriteriene, var tidsintervallet på maks 7 

dager mellom tidspunkt for siste fostervektestimering og fødsel. Et annet viktig poeng, er at 

kun studier der EFW var basert på føtale biometrimålinger (BPD, FL, HC og AC) var 

inkludert. Totalt ble 11 forskjellige formler for å beregne fostervekt sammenlignet, blant 

annet Combs, ulike varianter av Hadlock, Scott og Shepard. Målet med denne oversikten var 

å sammenligne ultralydbestemt EFW ved termin med den reelle fødselvekten, ved å beregne 

forskjell mellom EFW og fødselvekt (i prosent) (15). Sagt på en annen måte, oversikten 

hadde som formål å illustrere nøyaktighet (accuracy) av EFW beregnet med de ulike 

formlene, angitt som MPE og SD av ”percentage error”.  

 

Ca 10 av 43 studier inkluderte ulike varianter av Hadlock formel i sin beregning av EFW. 

Ved sammenligning av de ulike formlene, var det Hadlock som viste seg å være best, fordi de 

hadde en mer konsistent gjennomsnittlig systematisk feil blant utvalgte formler i de 

inkluderte studiene. De andre formlene var mindre konsistente mellom ulike studier.   

Dette resultatet ble forsterket nylig med en nyere systematisk oversikt, publisert i februar 

2018, som sier at Hadlock A formel har lavest gjennomsnittlig systematiske feil i en normal 

føtal populasjon (12). Til tross for at Hadlock A formel har lavest systematiske feil, har 

formelen fortsatt en rekke tilfeldige feil. Konklusjonen i oversiktsartikkelen fra 2005, er at de 

ikke har funnet noen foretrukne metoder for ultralydveiledet estimering av fostervekt. Noe av 

bakgrunnen, kan være at omfanget av tilfeldige feil et stort, og overstiger ca 14% av 

fødselsvekten i alle de inkluderte studiene i denne oversikten.  
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Blant studier som inkluderte fostre med lav fødselsvekt, også kalt ”low birth weight groups”, 

hadde Sabbagha et. al formelen minst systematisk feil og minst standardvvik.  

	
2.4 Systematisk oversiktsartikkel (2018) 
En systematiske oversikt fra 2018 hadde som formål blant annet å vurdere nøyaktigheten av 

beregnet fostervekt samt identifisere den mest nøyaktige metoden/formelen for beregning av 

EFW ved å sammenligne EFW med den reelle fødselvekten. 7 multi-etniske studier 

gjennomført siden 2005 i og utenfor Storbritannia, og som oppfylte inklusjonskriteriene ble 

utvalgt og 11 formler ble vurdert (12). Alle disse formlene brukte AC som en av variablene 

og i tillegg minst en av to andre biometrisk variabler, HC og FL. Et av inklusjonskriteriene 

var et intervall på maksimum 7 dager mellom fødsel og siste ultralydundersøkelse med 

beregning av EFW. Et annet viktig inklusjonskriterium, var at Hadlock A formel var en av 

formlene som ble brukt i hver av studiene.  

 

I oversikten ble nøyaktigheten av EFW hovedsakelig angitt som MPE, noe som indikerer 

systematisk feil. MPE varierte fra -6,88% (Ferrero et al formel) til 22,16% (Weiner B 

formel). Det var stor spredning mellom de 11 formlene når det gjelder tilfeldige feil, med SD 

mellom 7,5% og 17,78% hvor Hadlock A formel hadde minste SD (12).  
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Figuren viser et diagram som illustrerer ”mean percentage error” (MPE) og standardavvik 

(SD) for Hadlock A formelen i hver av de 7 studiene (12).  

 

En generell konklusjon fra denne oversikten, er at EFW beregnet vha ultralydbiometri, 

generelt er overestimert i forhold til den reelle fødselsvekten, særlig hos fostre med lav 

fødselsvekt (12).  Det store flertallet av formlene, ca 68%, overestimerte EFW. EFW 

beregnet vha Hadlock A formel var overestimert i 4 av de 7 studiene. 

 

Et annet viktig poeng er at nøyaktigheten av ultralydberegnet EFW er størst i formler som 

bruker alle tre biometriske variabler (HC, AC og FL). Hadlock A, Weiner A, Ott og Combs 

formel inkluderer alle de tre overnevnte biometriske variablene blant de formlene som ble 

sammenlignet i denne oversikten.  

Oversikten sammenfatter at formler som inkluderer kun 2 biometriske parametere (AC og 

HC eller AC og FL) er inkonsistente og har signifikant høyere forekomst av tilfeldige feil 

sammenlignet med formler som inkluderer 3 eller flere, oppdaget i flere studier.  

Hadlock A formel, som kombinerer tre parametere, ga mest nøyakig resultat med lavest 

tilfeldige feil og mest konsistent gjennomsnittlig systematiske feil blant de 7 studiene som ble 

sammenlignet i oversikten (12).  
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I oversikten bruker de ulike bokstaver for å skille mellom de ulike Hadlock formlene. En 

begrensning med denne oversikten, er at de ikke har skrevet formlene, slik at det lett kan 

oppstå misforståelser. Det er ikke sikkert at formelen som angis som ”Hadlock A” i denne 

systematiske oversikten, er den samme formelen som blir angitt som ”Hadlock A” i andre 

oversiktsartikler eller enkeltstudier. Det er en diskrepans i den forstand at Milner og Arezina 

skriver i oversikten fra 2018, at Hadlock A formelen kombinerer alle tre parametere. Dette 

stemmer for eksempel ikke med det Burd et al. angir som Hadlock A formel i en av sine 

tabeller (se tabellen på s. 18). Ut ifra formelen som står skrevet i denne tabellen, inngår kun 

to parametere, AC og BPD, i Hadlock A formelen.  

 

I følge oversikten fra 2018, var det størst diskrepans mellom EFW og reell fødselsvekt  og 

flere tilfeldige feil når EFW var beregnet med formler som inneholdt kun AC og HC. 

Beregning av EFW basert på kun HC og AC er sjeldent brukt i klinisk praksis.  

 

 

2.5 Studie 3 
I en retrospektiv kohortstudie utført ved avdeling for obstetrikk og gynekologi i perioden 

2011-12 i Ankara, Turkia, ble estimert fostervekt ved termin, alstå estimert fødselsvekt 

(EBW), beregnet med 18 ulike formler hos 495 deltakere (16). EFW ble beregnet etter 

innsamling av føtale biometriske målinger fra 495 gravide kvinner (som har født ved studiets 

start). Formlene som ble brukt var blant annet ulike varianter av Hadlock (A-E), Ott, Combs 

og Weiner. Opplysninger om gestasjonsalder og fødselsvekt ved termin ble hentet ut fra 

deltakernes journaler. Videre ble ”percentage error” (PE) beregnet med formelen  

PE = (EBW – BW)/BW x 100, hvor EBW er estimert fødselsvekt og BW er den reelle 

fødselsvekten til fosteret.  

 

Det ble utført en subgruppeanalyse av SGA-fostre og LGA-fostre. 144 av kvinnene som var 

med i studien fødte SGA-barn. Formålet med studien var å finne ut hvor god hver formel er 

til å predikere fødselsvekt. Denne studien sammenligner blant annet formlenes nøyaktighet til 

å predikere fødselsvekt hos SGA- fostre og LGA-fostre. Inklusjonskriteriene var blant annet 

singleton svangerskap, levende født barn uten medfødte anomalier og ultralydundersøkelse 

med bestemmelse av EFW under 7 dager før fødsel.  
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Blant de 18 formlene, hadde Hadlock E, Hadlock D og Ott lavest MPE, – 7,7%- 7,9%, som 

betyr at disse tre formlene hadde lavest systematiske feil blant de sammenlignede formlene. 

En reliabilitetsanalyse ble utført for å beregne ”Cronbach´s alfa verdi”, som indikerer grad av 

korrelasjon mellom estimert fødselsvekt og reell fødselsvekt. Hadlock E, Hadlock C og Ott 

hadde størst ”Cronbach´s alfa verdi”, 0,977 for Hadlock E og C, og 0,975 for Ott formelen. 

Hvis denne verdien er > 0,9 betyr det svært god korrelasjon (16).  

 

Subgruppeanalyse av kvinner som fødte SGA-barn, viste at Hadlock D, Hadlock E og Ott 

hadde lavest systematiske feil (lavest MPE). Combs, Ott og Hadlock D hadde høyest 

korrelasjon mellom estimert fødselsvekt og reell fødselsvekt, med ”Cronbach´s verdi” på 

0,957 for Combs, 0,956 for Ott og Hadlock D. Samlet sett var Hadlock D den mest optimale 

formelen, med høyest korrelasjon og færrest systematiske feil, for å estimere fødselsvekt hos 

SGA-fostre.  

 

 

2.6 Studie 4 
Det ble utført en retrospektiv studie publisert i 2015 av Melamed MD et al. ved avdeling for 

obstetrikk og gynekologi, Sunnybrook Health Sciences Center, Ontario, Canada. Studiens 

formål var å identifisere den mest nøyaktige ultralydmodellen/formelen for estimering av 

fostervekt hos SGA-fostre generelt og hos spesifikke subgrupper av SGA. Dette skulle gjøres 

ved å sammenligne ulike ultralydmodeller/formler, målrettede og ikke-målrettede (10). 

Ultralydmodeller beregner EFW fra formler som inkorporerer forskjellige føtale biometriske 

variabler. Ikke målrettede formler er formler som er generert fra en normal og uselektert 

populasjon, mens målrettede formler er generert fra SGA-populasjon/LBW- populasjon.  

 

Studiepopulasjonen var 370 kvinner som fødte SGA-barn i perioden 2008-2014 og utført 

ultralydbestemt estimering av fostervekt (ved termin) innen 7 dager før fødsel. 33 

ultralydmodeller,  hvorav 6 av de var målrettede, ble sammenlignet når det gjelder deres 

nøyaktighet til å estimere fostervekt hos SGA-fostre generelt og i ulike SGA- subgrupper; 

som blant annet tidlig SGA vs sen SGA, asymmetrisk SGA vs symmetrisk SGA. I denne 

studien omfattet SGA-begrepet både fysiologisk små og patologisk små fostre, dvs 

veksthemmede fostre. Som tidligere nevnt, er det ikke alltid lett å skille mellom fostre som er 

normalt små fra de som er små ut fra en patologisk tilstand. 
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Ut ifra biometriske parametere hentet fra ultralyddatabase, ble EFW  beregnet med 33 ulike 

formler for hvert av de fødte SGA-barna og sammenlignet med den reelle fødselvekten deres. 

Formlenes nøyaktighet til å predikere fødselvekt ble målt blant annet målt med MPE.  

De fleste ikke-målrettede modellene overestimerte fostervekten/fødselsvekten til SGA-

fostrene, mens de fleste målrettede modellene underestimerte vekten.  Det ble observert stor 

variasjon i formlenes nøyaktighet til å estimere fødselsvekt, med systematisk feil fra -12,5% 

til 15,1% (10). Et av resultatene fra denne studien, er at den målrettede modellen Scott et al 

(Scott formelen), er den mest nøyaktige modellen blant de 33 undersøkte, for å estimere 

fostervekt hos SGA-fostre generelt (sett bort fra inndeling i SGA- subgrupper). Scott et al. 

hadde lavest systematiske og tilfeldige feil, etterfulgt av Hadlock C.                                    

Scott formel for beregning av EFW (i gram) er:  10(0.66 x log(HC) + 1.04 x log(AC) + 0.985 x log(FL))                                            

eller log 10 BW = 0.66 x (HC) + 1.04 x (AC) + 0.985 x (FL).                                           

Hadlock C formel for beregning av EFW (i gram) er: 10(1.335 – 0.0034 x AC x FL + 0.0316 x BPD + 0.0457 x 

AC + 0.1623 x FL).  

Det er viktig å understreke at hva som er den mest optimale modellen varierer mellom de 

ulike SGA- subgruppene. Bruk av subgruppe-spesifikke modeller, bedret nøyaktigheten av 

estimert fødselsvekt av SGA-fostre i subgruppene sammenlignet med bruk av den samme 

modellen, Scott modell, på alle SGA-subgrupper (10).  

Det var en signifikant reduksjon i systematiske feil fra -2,8% (Scott modell brukt på alle 

subgrupper) til -0,38% da spesifikke modeller ble brukt i hver SGA- subgruppe.  
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3 Diskusjon 
En viktig styrke ved Johnsens studie, er at studien er prospektiv, noe som gir mulighet til å 

følge deltakerne, de gravide kvinnene, over tid. En annen styrke ved studien, er at 

svangerskap med maternelle eller føtale komplikasjoner (preeklampsi, abruptio placentae, 

svangerskapsdiabetes, svangerskapshypertensjon eller fosterdød), ikke ble ekskludert. Dette 

gir oss et større omfang av data, nemlig data fra 634 kvinner. Dette tallet hadde vært lavere 

hvis kvinner med overnevnte komplikasjoner ble ekskludert. Det at studiepopulasjonen ikke 

er stort nok eller ikke tilstrekkelig representativ, har innvirkning på studiens validitet og 

reliabilitet og ikke minst overførbarhet til en generell populasjon. Studier som ekskluderer 

svangerskap med komplikasjoner blir kritisert fordi det fører til ”supernormale” 

referanseverdier (13).  

 

På den ene siden har ikke Johnsens studie ekskludert svangerskap med komplikasjoner, men 

på den andre siden har de gjort et selektivt utvalg av lavrisiko-svangerskap. Det betyr at de 

har ekskludert høyrisiko-svangerskap. Da kan det stilles spørsmål om studiepopulasjonen i 

denne studien virkelig reflekterer den generelle populasjonen eller kun 

lavrisikopopulasjonen.  

 

Dessuten forekommer det noe seleksjonsbias, for eksempel i den grad at de som er villige til 

å delta i kliniske studier ofte har noe bedre helse enn de som ikke ønsker å delta. En annen 

form for seleksjonsbias som er nærmest uunngåelig, er at kvinnene i denne studien hadde 

normal obstetrisk historie og var ikke under medikamentell behandling. Kvinnene som var 

med i denne studien røkte mindre enn gravide kvinner i den generelle populasjonen (8,5% vs 

19%). Som tidligere nevnt, røyking hos mor kan føre til lavere fødselsvekt. Dermed kan det 

ikke utelukkes at fødselsvekten til barn født av deltakerne i denne studien overestimerer den 

gjennomsnittlige fødselsvekten i befolkningen.  

 

Nøyaktigheten av EFW varierer med undersøkerens ferdigheter, gestasjonsalder og formelen 

som er brukt. Mange forfattere har opp gjennom årene nevnt intra- og interobserver variasjon 

i ultralydmålinger hos foster og påvirkning av feil, både absolutte og systematiske, når det 

gjelder vurdering av fostervekst (15).  

Flere av studiene sammenlignet i den systematiske oversikten fra 2018, rapporterte ikke hvor 

mange ultralydoperatører som utførte undersøkelsene og om det er de samme personene som 
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utførte alle. Dessuten var det i to av studiene over 20 operatører, noe som gir stor 

interobserver variasjon i resultatene (12). Selv om det kan tenkes at alle ultralydbrukerne som 

utførte undersøkelsen hadde tilstrekkelige ferdigheter og erfaring, er det en viktig 

forutsetning at målingene er reproduserbare.  

 

3.1 Seleksjonskriterier  
Begrensninger ved sammenligning av ulike studier som sammenligner EFW og den reelle 

fødselsvekten kan for eksempel være at studiene har ulike seleksjonskriterier, også kalt 

inklusjonskriterier. Dette kan for eksempel være ”scan-to-delivery intervall”, som betegner  

tidsintervallet mellom siste ultralydbestemte fostervektestimering ved termin og fødselsvekt 

målt etter fødsel. Hvor lang dette intervallet er, kan ha betydning for resultatet, altså i hvor 

stor grad EFW avviker fra den reelle fødselsvekten. De fleste av overnevnte studiene har 

brukt et tidsintervall på 7 dager, men det kan fort bli komplisert å sammenligne disse med 

studier med kortere tidsintervall.  

  

Det er viktig at EFW er så nøyaktig som mulig, spesielt i kliniske situasjoner med lav og stor 

fødselsvekt, som kan ha betydning for intervensjoner og bestemmelse av forløsningsmetode 

og tidspunkt. For eksempel om det skal utføres keisersnitt eller vil fosteret kunne tåle en 

vaginal fødsel.  

 

Et av seleksjonskriteriene i studien utført av Burd et al, var at AC ble brukt som et av 

biometriske parameterne i formelen (14). Formler som ikke inneholdt AC som et av 

parameterne, ble ekskludert. Dette kan være en mulig svakhet ved denne studien, siden det 

finnes lite holdepunkt for å si at formler som ikke inneholder AC er mindre gode enn formler 

som inneholder AC. De 14 formlene ble valgt ut blant de tilgjengelige formlene ut ifra 

karakteristikken til populasjonene disse formlene ble utarbeidet fra.  

 

3.2 Tilfeldige og systematiske feil 
Det er store variasjoner mellom ulike metoder og formler når det gjelder forekomst av 

systematiske og tilfeldige feil (15), som igjen reduserer nøyaktigheten av EFW. Det finnes en 

rekke faktorer som påvirker nøyaktighet av EFW. Lokale faktorer som valg av 

studiepopulasjon, observatøren i seg selv, kvaliteten på utstyret og kvaliteten på bildet (image 
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quality) medvirker til tilfeldige feil. En rekke faktorer som økt bukomfang hos adipøse 

gravide og fostervannsmengde påvirker bildekvaliteten ved ultralydundersøkelse og dermed 

nøyaktighet og presisjon av føtale målinger. Både tilfeldige og systematiske feil har 

betydning for validiteten til formlene. En studie utført av Townsend et al. viste at EFW 

beregnet ut ifra biometrimålinger fra såkalte ”good quality images”, hadde færre tilfeldige 

feil, SD 8,9%, sammenlignet med bilder med mindre god eller dårlig bildekvalitet, SD 15% 

(15). Dette fremhever igjen betydningen av god bildekvalitet for en mest mulig nøyaktig 

bestemmelse av EFW.  

 

3.3 Ultralyd og metodevalg 
Med endringer i medisinsk teknologi, har det skjedd endringer i utstyr for ultralydbestemt 

EFW, med bedre bildekvalitet og bedre målesystemer. I ultralydens barndom ble føtale 

biometrimålinger ofte gjort ut ifra fotografibilder av det ultralydfremstilte fosteret (ultrasound 

image). Med moderne utstyr kan vi utføre målinger direkte på skjermen. 

Det som påvirker målingene mest signifikant med dagens ultralydteknikk, er om vi måler en 

biometrisk variabel direkte (direct tracing) eller beregner en variabel ut ifra andre målte 

variabler. Det betyr at det forekommer systematiske forskjeller avhengig av metodevalg, men 

mye mindre med dagens høyteknologisk ultralydteknikk. 

Det kan tenkes at nøyaktigheten til EFW øker ved å bruke formler som inkorporerer flere 

bioemtriske variabler.  

 

3.4 Valg av studiepopulasjon  
Det finnes evidens på at metoder/formler utviklet for estimering av fostervekt i en bestemt 

populasjon, kan være passende til bruk i andre populasjoner også. Men formler rettet mot en 

bestemt etnisk gruppe, kan være lite egnet til å bruke i en studiepopulasjon som består av 

flere ulike etniske grupper (15). En styrke ved den systematiske oversikten fra 2018, er at den 

tar utgangspunkt i multi-etniske studier, dvs studier der studiepopulasjonen består av flere 

etniske grupper. Det gjør at formelen som har blitt brukt i den enkelte studie, ikke har blitt 

tilpasset til en bestemt etnisk gruppe/populasjon.  

En annen styrke ved denne systematiske oversikten er at det ikke var noen restriksjoner 

knyttet til maternelle faktorer som for eksempel morens BMI (før svangerskap). Dette kan 

bidra til at oversikten er representativ for en generell populasjon, med både undervektige, 

normalvektige og overvektige gravide.  
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Noen formler er utarbeidet fra målinger og studier gjennomført på en bestemt etnisk 

populasjon. En EFW-formel vil nok vise seg å være bedre enn de andre hvis 

studiepopulasjonen som formelen ble generert/utarbeidet fra, er lik populasjonen som 

formelen blir brukt på (14). Som et eksempel kan det nevnes at en formel utarbeidet fra en 

indisk populasjon, vil nok ikke være like god til å predikere EFW i en afroamerikansk 

populasjon. Et viktig problem med studier som omhandler vektestimering, er at 

sammenligning av formler utarbeidet ut ifra ulike studiepopulasjoner kan være vanskelig.  

 

Det beste resultatet fra beregning av EFW vha Hadlock A formel, dvs best overensstemmelse 

mellom EFW og den reelle fødselsvekten, ble observert i en studie med 73 deltakere hvor alle 

deltakerne var fra Bangladesh. Siden alle deltakerne tilhørte samme etnisk populasjon og 

studiepopulasjonen var liten, blir resultatet lite overførbart til en større generell populasjon.  

Det er jo fullt mulig at fostre i denne populasjonen er generelt sett små, og at Hadlock A 

formel er godt egnet til å estimere fostervekt/beregne EFW til små fostre, såkalte SGA-fostre. 

Dermed kan det gi en feiloppfatning om at Hadlock A formelen er best. 

 

Det vil utgjøre en forskjell om studiepopulasjonen er en lavrisiko- eller høyrisikopopulasjon.  

En begrensning ved studien utført av Burd et al. i 2009, er at studiepopulasjonen er en 

høyrisikopopulasjon, nemlig gravide med preeklampsi. En annen begrensning ved denne 

studien var at studiepopulasjonen var liten, noe som påvirker studieresultatets validitet og 

reliabilitet.  

 

Burd et al. sammenlignet 14 ulike formler for å finne ut om noen var bedre enn andre til å 

estimere fødselsvekt. Burd et al. konkluderte med at Hadlock C var den mest optimale 

formelen for å predikere fødselsvekt generelt og at denne formelen hadde den mest optimale 

sensitivtet/spesifisitet for å fange opp SGA. Dette må tolkes med forsiktighet, fordi studien 

inkluderte en liten populasjon (kun 81 pasienter) og de inkluderte pasientene hadde kjent 

preeklampsi.  

Esinler et al. sammenlignet 18 ulike formler med samme formål og konkluderte med at 

Combs, Ott og Hadlock D var de beste formlene for å predikere fødselsvekt hos SGA barn 

(16). En styrke ved denne studien er at en større studiepopulasjon inngår i studien, 495 

gravide kvinner. En svakhet ved samme studie er at den er retrospektiv, noe som kan gi 

mulighet for bias knyttet til informasjonsinnsamling.  
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Formler som ble sammenlignet i begge disse studiene var blant annet Weiner, Ott, Combs og 

ulike varianter av Hadlock (A-E).  

 

3.5 Formlenes validitet  
Grunnet store individuelle variasjoner i føtal kroppsoppbygging og ikke minst formlenes 

matematisk kvalitet, kan vi stille spørsmål om formlenes validitet. 

  

Hos veksthemmede fostre vil oppbyggingen av de ulike kroppsdelene være annerledes enn 

fostre med normal vekst, for eksempel fettfordeling i kroppen og forholdet mellom ulike 

kroppsdeler- HC/AC-ratio eller AC alene (10). Dette	tar	ikke	de	fleste	formler	og	

regresjonsligninger	hensyn	til,	noe	som	påvirker	formlenes	validitet.	Ulike biometriske 

parametere representerer målinger av ulike kroppsdeler hos fosteret.  

Endringer i vekstmønsteret og kroppsoppbyggingen hos fosteret, kan ødelegge relasjonene 

mellom ulike biometriske parametre  i en formel for estimering av fostervekt. Dette kan føre 

til at de fleste formler og modeller utarbeidet fra en normal uselektert populasjon, kan være 

mindre valide når det gjelder estimering av fostervekt hos veksthemmede fostre. Hos 

veksthemmede fostre vil hver av kroppsdelenes bidrag til fostervekt være noe annerledes enn 

fostre med normal vekst.  
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4 Konklusjon  
I flere tiår har ultralydbestemt estimering av fostervekt og fødselsvekt hatt en stor plass i 

viktige kliniske avgjørelser til tross for at ultralydbestemt estimering vil kunne ha en viss 

feilmargin. Flere av EFW-formlene overestimerer EFW generelt sett sammenlignet med den 

reelle fødselsvekten. Når det gjelder SGA eller veksthemmede fostre, virker det som om de 

fleste ikke-målrettede formlene overestimerer fødselsvekten til SGA-fostre, mens de fleste 

målrettede formlene underestimerer fødselsvekten.  

 

En rekke tilfeldige feil kan påvirke/redusere nøyaktigheten av EFW. Nøyaktigheten av EFW 

er primært relatert til formelen som brukes og biometriske parametere inkludert i formelen. 

Hadlock A formel er en av de mest optimale formlene med færrest gjennomsnittlig 

systematiske feil og tilfeldige feil og en av formlene som gir best samsvar mellom estimert 

fostervekt ved termin og den reelle fødselsvekten. Andre varianter av Hadlock er også 

akseptable, som Hadlock C, D, E samt Ott.  Selv om Combs formel gir gode resultater, trengs 

det flere studier som inkluderer denne formelen for å vurdere dens nøyaktighet til å beregne 

EFW.  

 

Formler som er basert på en kombinasjon av flere biometriske variabler, har færrest feil.  

Ved å redusere forekomst av tilfeldige feil, vil nøyaktigheten og reliabiliteten til EFW uten 

tvil forbedres og dermed EFWs kliniske nytte i obstetrikken, for eksempel når det gjelder 

tidspunkt for igangsetting av fødsel eller forløsningsmetode.  

 

Dagens ultralydmodeller/formler for beregning av fostervekt, har signifikante feil når det 

gjelder beregning av fostervekt hos SGA-fostre. I tillegg varierer formlenes nøyaktighet og 

reliabilitet mellom spesifikke subgrupper av SGA-fostre. Bruk av subgruppe-spesifikke 

modeller kan forbedre fostervektestimering av SGA-fostre. Hadlock D virker mest optimal 

for å estimere fødselsvekt hos SGA-fostre, med høyest korrelasjon og færrest systematiske 

feil.  
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6 Vedlegg / Appendiks 

 
Fig. 1) Figuren viser intrauterine vekstkurver med persentilangivelse. Kurvene er uspesifisert 

for kjønn. Figuren viser estimerte fostervekt i forhold til en gitt GA (5).  
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Referansetabell for abdominalomkrets (mm) 

 
Fig. 2) Figuren viser en referansetabell for abdominalomkrets (AC) som oppgir 

gjennomsnittsverdi av AC i forhold til fosterets gestasjonsalder, med tilsvarende persentil (5).  
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Fig. 3) Figuren viser en referansekurve for abdominalomkrets (også kalt AC-kurver) med 

persentilangivelse. Figuren viser AC i forhold til en gitt GA. Ultralydmålte verdier av AC 

kan plottes inn i denne kurven (5). 


