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Unge voksne født med veldig lav fødselsvekt har dårligere motoriske ferdigheter, psykisk
helse, livskvalitet og integritet i hjernens hvite substans.
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Premature barn født med veldig lav fødselsvekt (≤ 1 500 g) har økt risiko for hjerneskade og
utviklingsforstyrrelser, i tillegg til økt forekomst av motoriske, kognitive, psykiske og
sosiale vansker. Få studier har fulgt barn født med veldig lav fødselsvekt inn i voksen alder.

I mitt doktorgradsarbeid sammenlignet jeg 23-åringer født med veldig lav fødselsvekt med
en kontrollgruppe med normal fødselsvekt. Deltagerne ble undersøkt med motoriske
tester, spørreskjema om psykisk helse og livskvalitet og diffusjons-MR. Jeg fant at deltagerne
med veldig lav fødselsvekt hadde dårligere fin- og grovmotoriske ferdigheter enn
kontrollgruppen og at de rapporterte dårligere psykisk helse og lavere fysisk og psykisk
livskvalitet. På MR-bilder hadde deltagerne med veldig lav fødselsvekt annerledes integritet
i hjernens hvite substans som var relatert til motorikk.

Til sammenligning analyserte jeg data som var samlet inn ved 14 og 20 år. Jeg fant ingen
bedring i motoriske ferdigheter fra 14 til 23 år, men en signifikant økning i psykiske plager
og en signifikant reduksjon i livskvalitet fra 20 til 23 år hos deltagerne med veldig lav
fødselsvekt, sammenlignet med kontrollgruppen.

Overgangen til voksenlivet synes å være spesielt utfordrende for dem som er født med
veldig lav fødselsvekt. Mine funn har betydning for planlegging av helsehjelp og oppfølging
av unge voksne som ble født med veldig lav fødselsvekt.
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Disputas

Ingrid Marie Husby Hollund disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet 24. august 2017. Tittelen på avhandlingen er Long-term
consequences of prematurity: Motor skills, mental health, health-related quality of life and white
matter microstructure in young adults born preterm with very low birth weight.
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