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Definition
• Extremt underburna/extremely preterm <28+0

• Mycket underburna/very preterm 28+0 - 31+6

• Måttligt underburna/moderately preterm 32+0 - 33+6

• Lätt underburna/ late preterm 34+0 - 36+6

• ”Tidigt fullgångna”/Early term 37+0 - 38+6

• Fullgångna/Full term 39+0 - 41+6

• Överburna/ Post term ≥42+0



-I Sverige föds ca 6 % av alla levande födda barn före gravv 37+0

-Orsaker:

12%

20%

60%

8%

Flerbörd

Iatrogen orsak

PPROM, PTL

IUFD, missbildningar

Förekomst och orsaker



Källa: Socialstyrelsen Statistik om graviditeter, förlossningar och 
nyfödda barn 2019
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Risker på kort sikt
• Andningsstörning (tex NAS, PAS, RDS, pneumoni, apnéer)

• behov av andningsstöd (CPAP, respirator)

• behandlingskrävande hyperbilirubinemi

• hypoglykemi

• hypotermi 

• uppfödningssvårigheter

• vård på neonatalavdelning och återinläggning 



aOR LPTB vs Term (95% CI)

Neonatal death 6.3 (4.4-9.0)

- Survivors 1.0 (ref)

CNS disease 2.4 (1.9-3.0)

- No CNS disease
1.0 (ref)

Respiratory disease 7.7 (7.1-8.3)

- No respiratory  disease
1.0 (ref) 

Infection 2.3 (1.8-2.9)

- No infection 1.0 (ref)

Respiratory support 9.9 (9.2-10.7)

- No respiratory support
1.0 (ref)

Neonatal admission 13.1 (12.7-13.6)

- No neonatal admission

1.0 (ref)
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Fallbeskrivning
En kvinna som väntar sitt första barn blir inlagd med vattenavgång och 
värkar i graviditetsvecka  34+4 efter en tidigare okomplicerad graviditet.

Efter 7 timmar föds en flicka som väger 2400 g. Hon får Apgar 9-9-9, 
skriker och får komma till sin mamma. Efter drygt 15 min kallar man på 
barnläkaren då man upplever att hon har en ansträngd andning. Man 
ger CPAP under 10 min och hon får sedan komma tillbaka till sin 
mamma och försöka amma. Efter ytterligare 30 min kallar man på 
barnläkare igen. Flickan vill inte suga och har fått dålig färg. 

Flickan är nu cyanotisk, har en syremättnad på 50%. Får CPAP 
behandling igen och läggs in på neonatal avdelning. Efter ett halvt dygn 
med CPAP och syrgasbehandling är hon fortfarande takypnoisk och 
man  gör lungröntgen som visar förändring som vid RDS. 



Man instillerar surfaktant i trakea via intubation men kan sedan 
fortsätta behandling i CPAP. Man kan minska syrgas tillförseln och när 
flickan är 1 dygn kan man avsluta CPAP men hon är fortsatt 
andningspåverkad och behöver tillförd syrgas i ytterligare 2 dygn. 

Hon vårdas 10 dygn på sjukhus och får under denna tid även 
ljusbehandling pga hyperbilirubinemi. Hon orkar inte amma och 
sondmatas fortfarande vid utskrivningen till hemvård som fortgår 
ytterligare 3 veckor. 



En kritisk period i fosterlivet
• Hjärnan

Gravv 34+  väger hjärnan ca 60% av vikten hos en ”fullgången hjärna”. 
Ca 25% av cerebellums tillväxt sker från gravv 35. Det sker en dramatisk 
utveckling av gyri, sulci, synapser mm

Sekundär påverkan av tex RDS, hypoglykemi och hyperbilirubinemi

• Glukosreglering

Mindre glykogendepåer, större glukosbehov, försämrad metabol 
adaptation

• Lungorna

Relativ surfactant brist. Förlossningssätt påverkar. 



Risker på lång sikt

• Ökad mortalitet

• Utveckling och kognition

• Psykisk ohälsa

• Lungsjukdomar



Mortalitet

• Ökad risk för spädbarnsdöd (första levnadsåret)



Gestation-specific risks of infant death in the USA, 2000 and 2013. 

Delnord M, Zeitlin J. Epidemiology of late preterm and early term births - An international perspective. 
Semin Fetal Neonatal Med. 2019 Feb;24(1):3-10.



Svenska data

Spädbarnsdöd (justerade analyser): 

• gravv 32- 9 ggr ökad risk (jfr gravv 39-40). Absoluta tal: 1,8%

• gravv 36- 3 ggr ökad risk (jfr gravv 39-40). Absoluta tal: 0,4%



Utveckling och kognition

Källa: MacKay DF et al. Gestational age at delivery and special 
educational need: retrospective cohort
Study of 407,503 schoolchildren. PLoS Med.2010;7(6):e1000289.

• IQ
• Språkutveckling
• Beteende störning
• Skolresultat- fullfölja utbildning 

efter grundskola



Psykisk ohälsa
• Ökad risk för ADHD, autism-spektrum diagnoser, men även psykos 

sjkd bland lätt underburna. 

• Riskökning även bland ”early term” men mindre

(Lindstöm et al.)



Respiration

• Sämre spirometri och lungfunktionstest vid 8- och 16-års ålder

• Mer förskrivning av inhalationssteroider 



Vad gör vi med denna kunskapen?

Sara, 34 år, kommer till obstetriska mottagningen för induktions-
bedömning. Hon väntar fjärde barnet. Hon har fött barn för 13, 11, och 
3 år sedan. Senast blev hon inducerad i gravv 37+ 4 pga svår 
foglossning. Hon orkar inte mer nu. Är trött, tar citodon mot smärtan 
som inte hjälper. Har dessutom en besvärlig situation med sin 13 åriga 
dotter och känner att hon inte kan hantera det heller då hon är så trött 
nu. Hon är i gravv 36+4 nu och vill bli igångsatt. – Jag måste faktiskt 
tänka lite på mig själv också, säger hon. Det är ju inte bra för barnet om 
inte jag mår bra.

Ja, vad säger du nu till Sara…



Vad gör vi med denna kunskapen?

• Inte orsaka iatrogen förtidsbörd eller ”early term” födsel om det inte 
är medicinskt motiverat. Och vad innebär det egentligen?

• Individnivå- populationsnivå

• Få studier i låg-inkomst länder

• Är det samma individer som drabbas av neonatala komplikationer  
som drabbas senare i livet- annan uppföljning?


