
Hvidovre Hospital   

Udgiver: Børneafdelingen 

  

Side 1 af 2 

Dokumentkategori: Vejledning  

Titel: Væksthæmning  Godkendt af ledende overlæge 
Klaus Børch d. 11. dec. 2009 
 

Ansvarlig: overlæge Dina Cortes 

 
 

Væksthæmning 
 
 
Definition  
Højde <-2 SD (3 percentil, den nederste percentilen i journalen) og/eller 
Højdevækst, som deriverer, dvs krydser mindst 2 percentiler.  

 
Ved mangel på væksthormon findes oftest både lav vægt og lav højde, men normalt hovedomfang. 
Kan barnet have væksthæmning grundet Cushing syndrom (se link her), morbus cordis, 
malarbsorption, lever-nyre-eller lungesygdom eller psykosocial deprivation ?  
 
Udredning  
 Objektiv undersøgelse: Højde, vægt, hovedomfang og pubertetsvurdering a.m. Tanner.  
 Overslag over forventet højde aktuelt udregnes fra mors og fars højder.                                          

Piger forventet voksenhøjde: (mor højde + (fars højde – 13 cm))/ 2.                                                                                                
Drenge forventet voksenhøjde: ((mors højde + 13 cm) + fars højde)/ 2.                                                                                
Den forventede voksenhøjde transformeres til forventet højdepercentil ved at klikke ind på 
Vækstkurver for piger /drenge, indsætte barnets forventede voksenhøjde på alder 18 år, og 
aflæse den pågældende højdepercentil. 
Herefter aflæses forventede aktuelle højde, svarende til forventede højdepercentil, ved aktuelle 
alder. Det vurderes om barnets aktuelle højde afviger fra den forventede. 

 Rtg. af den ikke dominante hånd (oftest venstre) mhp knoglealder. 
 Blodprøver: IGF-I, TSH, T4, T3, Vitamin D3, PTH, Hb, leukocytter, differentialtælling, 

thrombocytter, CRP, kreatinin, carbamid, Na, K, calcium, fosfat, albumin, ALAT, basiske 
fosfataser, bilirubin, Gliadinantistoffer. 

 Evt kromosomundersøgelse specielt for kønskromosomabnormiteter som Turner syndrom og 
(45/46,XY) og med mosaikundersøgelse. Forældre skal specifikt give tilsagn til 
kromosomundersøgelse.  

 Ser barnet syndromsuspekt ud? I givet fald udredes i henhold hertil. 

 
Svar  
Efter 3-4 uger gives svar i ambulatoriet. 
 
Forløb  
 IGF-I < laveste normalværdi og barnet er fyldt 3 år. Der skrives henvisning til afd. GR, RH med 

henblik på væksthormonstimulationstest.  
 IGF-I < laveste normalværdi og barnet er ikke fyldt 3 år, der konfereres med speciallæge i det 

endokrine ambulatorium for videre plan.  

 IGF-I lavt i normalintervallet: Efter 3-6 måneder ny højdemåling.                                                                             
Ved fortsat lav højde ny måling af IGF-1 samt IGFBP3 (analyseres på afd. GR, RH) samt evt 
karyotype. Dårlig trivsel- Failure to thrive (FTT)- Underernæring. 

 IGF-I og IGFBP3 begge lavt i normalintervallet. Videre plan efter konference med speciallæge i 
det endokrine ambulatorium.  

http://172.17.1.37/intranet/kvalitet/kvalibog.nsf/KvaliSearch?Readform&cat=B%F8rneafdelingBehandlingsvejledninger&a=B%F8rneafdeling
http://www.hvidovre-hospital.dk/HHBorneafdelingen.nsf/SkalKategoriernew/FB3A4D640CF01798C1256D130043BCBC
http://www.paediatri.dk/vejledninger/vaekstkurver.htm
http://172.17.1.37/intranet/kvalitet/kvalibog.nsf/bilagsView/62515DABD6829129C12574F10045AE71/$File/Dårlig%20trivsel-%20kort%20version.doc?OpenElement
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 IGF-I højt i normalintervallet: Væksthormonmangel usandsynlig. Efter 3-6 måneder ny 
højdemåling. Man kan gentage IGF-1 samt IGFBP3 (analyseres på afd. GR, RH) evt. sammen 
med karyotype. Ved fortsat IGF-I højt i normalintervallet er mangel på væksthormon ikke 
sandsynligt. 

 


