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Forord
Kompetansesenter rus – region sør ved Borgestadklinikken (KoRus - Sør) har visjon om å
være brobygger mellom kunnskap og praksis. Vi er en tjeneste for tjenestene når det kommer til gjennomføring av offentlig ruspolitikk.
Som en del av en kontinuerlig prosess for å utføre denne oppgaven på en best mulig måte,
ønsket vi å kartlegge hvordan et av de verktøyene vi anbefaler og gir opplæring i blir mottatt
av jordmødrene, som bruker verktøyet, og de gravide kvinnene, som er verktøyets målgruppe. Verktøyet er «TWEAK med tilleggsspørsmål», et kartleggings-skjema som skal måle bruk
av alkohol hos gravide, både før og under graviditet.
Norge er det eneste landet i verden som kombinerer TWEAK og Audit-C på den måten vi
gjør i «TWEAK med tilleggsspørsmål». Det overordnede målet med vår kartlegging var å få
kunnskap om hvorvidt TWEAK er til hjelp for jordmødre i deres praksis, og om det oppfyller
målsettingene. Data er innsamlet ved hjelp av ulike metoder, og denne rapporten er resultatet av arbeidet.
I Stortingsmelding 30 (Se meg!) står det at innsamling av erfaringer og metodeutvikling om
bruk av TWEAK bør fortsette de kommende årene. Vi håper denne rapporten kan gi dybdekunnskap om bruken av TWEAK, og at den vil være med på å danne godt grunnlag for det
videre arbeidet.
Rapporten er utarbeidet av spesialkonsulent Rosanne Kristiansen ved KoRus - Sør.
Rikke Syvertsen Raknes
Leder
KoRus – Sør
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1. Betydningen av å
tematisere alkoholbruk
og graviditet
De siste 30 årene har alkoholbruk blant kvinner økt kraftig. Økt alkoholbruk hos kvinner i
fruktbar alder kan også føre til at flere kvinner drikker alkohol mens de er gravide, både før,
og i noen tilfeller også etter, bekreftet graviditet. Alkoholbruk under svangerskapet kan gi
alvorlige konsekvenser for fosterets sentralnervøse og fysiske utvikling, og kan føre til forsinket eller varig svekket mental, motorisk, språklig og sosial utvikling (Mohaupt og Duckert, 2010). Studier viser at narkotiske stoffer er mindre nevrologisk skadelige for fostre enn
alkohol (ibid.). Skadene kan variere fra mindre lære- og konsentrasjonsvansker til alvorlige
utviklingshemminger. Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) er den hyppigste årsak til psykisk utviklingshemming i den vestlige verden, og dette er en utviklingshemming som enkelt
kan forebygges ved at kvinner ikke drikker alkohol under graviditeten og når graviditet planlegges (St.meld. 30 (2011-2012 - Se meg!). Det er mangelfull registrering og diagnostisering
av barn med FASD i Norge, så det er vanskelig å anslå hvor mange barn som kan ha medfødte
alkoholskader. I noen fagmiljøer er det anslått at det kan dreie seg om 60–120 barn i året som
fødes med alvorlige skader, og at det kan være ti ganger så mange som fødes med mildere
former for skader, men tallene er usikre (ibid.). En norsk studie fra 2007 (Elgen, Bruarøy og
Lægreid, 2007) har vist at prevalensen på forekomst av FASD økte fra 0,3 pr. 1000 til 1,5 pr.
1000 etter at helsepersonellet fikk en kompetanseheving på området, noe som viser at det
sannsynligvis er mye underdiagnostisering på området.
Gjeldende kunnskapsstatus kan ikke vise til noen sikker grense hvor mye alkohol man kan
innta under graviditet før det er fare for prenatale fosterskader. Myndighetene i flere land,
deriblant Norge, anbefaler totalavhold gjennom hele svangerskapet (bl.a. Rapport IS-1284).
Når det gjelder holdninger til bruk av alkohol i graviditet, er det undersøkelser som tyder på
en positiv utvikling i retning av at kvinner nå i større grad vet at alkohol og graviditet ikke
hører sammen. I 2013 publiserte Helsedirektoratet en undersøkelse hvor 381 kvinner som var
gravide eller hadde fått barn sist år var informanter. I denne undersøkelsen svarte 52 % at de
er helt eller delvis enige i påstanden «Jeg drakk litt alkohol før jeg visste jeg var gravid»1. 17
% er helt eller delvis enig i påstanden «Jeg drakk meg full før jeg visste jeg var gravid.» Videre
viser undersøkelsen at 31 % er helt eller delvis enig i at «Jeg var bekymret fordi jeg visste jeg
hadde drukket alkohol før jeg visste jeg var gravid.»
Hvis vi sammenligner funnene fra 2013 med tidligere år, finner vi en utvikling i positiv retning.
I 2009 var 34 % helt eller delvis enige i at «En gravid kvinne kan drikke litt alkohol i forbindelse
med fest», mens i 2013 var det 19 % som var helt eller delvis enige i at «En gravid kvinne kan
1

http://helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/en-av-tre-gravide-bekymret-for-alkoholbruk.aspx
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drikke ett glass vin i en middag, selskap, e.l.». Selv om ikke spørsmålene er identiske, måler de
omtrent det samme, og vi ser her en stor nedgang i antall kvinner som tenker at det er greit å
drikke litt alkohol under graviditeten (ibid.)
Det er også færre i 2013 enn i 2010 som mener at det er vanlig at kvinner drikker litt under
graviditeten. Videre har antallet som er helt eller delvis enige i at de kjenner noen som drakk
mens de var gravide gått ned fra 60 % i 2010 til 45 % i 2013. Selv om dette er en positiv utvikling, er det er fortsatt mange som sier de kjenner noen som drikker alkohol under graviditeten.
Andelen som er helt eller delvis uenige i at litt alkohol ikke skader fosteret har også økt fra 86
% i 2010 til 91 % i 2013.
Hvis vi ser på undersøkelser som har tatt for seg faktisk bruk av alkohol under graviditet, ser vi
også en positiv utvikling, selv om disse undersøkelsene alene danner et noe tynt grunnlag for
å si noe sikkert om dette. I sin undersøkelse, ”Alcohol use before, during and after pregnancy.
A population based study in Oslo, Norway” (2007), har dr.med. Astrid Alvik vist at kvinner reduserer sitt alkoholbruk betydelig ved graviditet, men at 40 % fortsatt drikker noe alkohol under
svangerskapet. Nyere tall fra den store norske Mor og barn-undersøkelsen tyder på at 84 % av
de gravide ikke drikker alkohol under svangerskapet, og ca. 15 % drikker mindre enn en enhet
i uken, mens 0,5 % drikker en enhet eller mer i uken2. Dessverre er det foreløpig få studier som
ser på faktisk alkoholkonsum under graviditet i Norge pr. i dag, noe som er uheldig siden dette
vil være et viktig premiss for å kunne si noe om effekter av å bruke TWEAK.
Selv om vi ser tendenser til en positiv utvikling både i holdningene til bruk av alkohol i graviditeten og faktisk bruk av alkohol i graviditeten, viser funnene over at det fortsatt er viktig å
tematisere farene ved alkoholbruk i graviditet i Norge i dag.

2

Veileder i fødselshjelp 2014, Norsk gynekologisk forening, http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-
forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/
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2. Hva er TWEAK?
For jordmødrene er anbefalingen i «Retningslinjer for svangerskapsomsorgen» (IS-1179) at
rusvaner og rusens virkning tas opp under første konsultasjon med den gravide, og da som
en del av samtalen om levevaner. Samtalen omfatter ideelt sett informasjon om rusmiddelbrukens skadevirkninger, refleksjon rundt rusmiddelbruk og anbefalinger om rusmiddelbruk.
Helsedirektoratets målsettinger med TWEAK er at dette skal bidra til at alle gravide får kjennskap til helsemyndighetenes anbefaling om totalavhold i svangerskapet. Videre er et viktig
mål å fange opp de som bruker alkohol i svangerskapet og tilby dem hjelp. Det er også et mål
at gjennomgangen av utfylt skjema skal gi et godt utgangspunkt for en samtale om alkohol,
hvor den gravide kan reflektere rundt eget forbruk. Det understrekes at kartleggingen ikke
skal oppfattes som et kontrolltiltak, men som et tilbud om informasjon og hjelp til de som
trenger det3. Helsedirektoratet beskriver noen forutsetninger for kartleggingen. Disse er:
• den gravide får avtale/første konsultasjon rett etter graviditeten er bekreftet
• kartlegging er en fast rutine: alle gravide blir spurt om sine alkoholvaner
• den gravide får informasjon om hensikten, anonymiteten og oppbevaringen av skjemaet
til statistisk bruk
• den gravide få tilbakemelding på besvarelsen, informasjon om alkoholens virkning på fosteret og anbefalingen om avhold
• kvinner som bruker alkohol i graviditeten skal få tilbud om hjelp til å endre vaner
I 2013 ga Helsedirektoratet ut «Tidlig samtale om alkohol og levevaner – veiviser for helsepersonell i svangerskapsomsorgen», hvor det anbefales ulike temaer for samtale med den
gravide under svangerskapet. Her anbefales det at jordmødrene i den kommunale svangerskapsomsorgen bruker kartleggingsskjemaet TWEAK og tilbyr den gravide informasjon om
hvordan alkohol kan skade fosteret. Det spesifiseres også her at TWEAK skal brukes på alle
gravide, og ikke på indikasjon eller bekymring.
Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen er under revidering4. Det er ulike
røster som taler for og imot rutinemessig bruk av ulike kartleggingsverktøy i svangerskaps
omsorgen. Ved Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken (KoRus-Sør) har vi gitt
kommuner i regionen vår (Helseregion Sør) opplæring i TWEAK gjennom prosjektene TIGRIS5
3

http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/gravid/kartlegging-av-alkoholbruk/Sider/default.aspx

4

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen-fullversjon/		
Sider/default.aspx

5

http://tidligintervensjon.no/Tema/Gravide/Helse/Hva-gjor-jeg/Tigris---tidlig-intervensjon-i-forhold-til-rusmiddel-		
bruk-i-graviditet-og-smabarnsperiode/
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og Tidlig Inn6. KoRus-Sør koordinerer opplæring i TWEAK, EPDS (Edinburgh postnatal depresjonsskår), som skal kartlegge tegn på depresjon under graviditet og i småbarnsfasen, og AAS
(Abuse Assessment Screen), som skal kartlegge vold under graviditet og i småbarnsfasen, i
samarbeid med RVTS og R-Bup i egen region gjennom prosjektet Tidlig Inn.
TWEAK, slik det brukes i Norge, er et kartleggingsskjema som skal måle bruk av alkohol hos
gravide, både før og under graviditet. De fem første spørsmålene i TWEAK er det internasjonale kartleggingsinstrumentet TWEAK (Tolerance - Worried – Eye opener – Amnesia – K(c)
ut-down). Spørsmålsstillingen antyder at skjemaet tar sikte på å avdekke avhengighet. De siste tre spørsmålene er basert på Audit-C (Alcohol Use Disorder Identification Test), modifisert
for gravide, og her kartlegges den gravides faktiske bruk av alkohol før og under graviditet.
Dette skjemaet kalles «TWEAK med tilleggsspørsmål», men i denne rapporten og blant jordmødrene refereres dette bare til som «TWEAK». Skjemaet er oversatt av dr. med. Astrid Alvik
og dr. psychol. Torill Ueland etter tillatelse fra Marcia Russell7.
I følge veiledningen skal den gravide selv fylle ut TWEAK. Etter utfylling skal jordmor skåre hva
den gravide har svart i tre ulike kolonner, hvor antall poeng beregnes for hver kolonne. Deretter
skal jordmor føre en samtale med den gravide om alkoholbruk i svangerskapet, med kartleggingen som utgangspunkt.
Hvis poengsummen blir over en viss skåre skal jordmødrene i følge veiledningen gjennomføre
en grundig samtale med den gravide for å skaffe seg mer informasjon om hennes alkoholbruk. Det skal ikke trekkes slutninger om alkoholbruk/-misbruk i svangerskapet på bakgrunn
av kartleggingen alene. Jordmor skal bruke klinisk skjønn for å vurdere hva slags behov den
gravide har for videre oppfølging.
I denne artikkelen spør vi om TWEAK er til hjelp for jordmødre og for den gravide. Norge er det
eneste landet i verden som kombinerer TWEAK og Audit-C på den måten vi gjør i «TWEAK med
tilleggsspørsmål». I Stortingsmelding 30 (Se meg!) står det at innsamling av erfaringer om
bruk av TWEAK, samt metodeutvikling, bør fortsette de kommende årene.

Vår undersøkelse
I rekrutteringen av informantkommuner tok vi utgangspunkt i et titalls kommuner i vår region
(Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder) som har fått opplæring i, og brukt,
TWEAK. 6 kommuner var interessert i å være med i undersøkelsen. Av disse seks kommunene
hadde 5 deltatt i TIGRIS og 1 i Tidlig Inn, og fått introduksjon til TWEAK gjennom disse prosjektene. Jordmødrene i disse kommunene har hatt varierende opplæring i bruk av kartleggingsverktøy før de startet med bruk av TWEAK.

6

http://borgestadklinikken.no/kompetansesenter/tidlig-inn

7

http://www.helsebiblioteket.no/_attachment/108222
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«Tidlig inn» (Opplæringsprogram i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte
med gravide og småbarnsforeldre) er et program som består av fem undervisningsdager fordelt
over ca. et år der hovedfokus er bruk av kartleggingsverktøy som bakgrunn for samtale om
sårbare tema. Det undervises i bruk av TWEAK, EPDS og AAS. Når det gjelder samtalemetodikk undervises det i motiverende intervju (MI) og støttesamtaler. Jordmødrene skal også ha
veiledning i bruk av disse verktøyene. Veiledning gis vanligvis en gang i måneden over et år.
TIGRIS (Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelmisbruk i graviditet og småbarnsperiode) var
et tverrfaglig opplæringsprogram som gikk over halvannet år med åtte undervisningsdager.
Hovedfokus var på å innarbeide gode, tverrfaglige rutiner i den enkelte kommune for avdekking og oppfølging av gravide og småbarnsforeldre med rusproblemer. Det ble opprettet
lokale ressursgrupper der jordmor var med, og disse gruppene fikk månedlig konsultasjon av
prosjektleder for TIGRIS. Det var undervisning i mange tema som er viktige som bakgrunn for
bruk av TWEAK, blant annet hvordan rus/alkohol kan skade fosteret, rus i familieperspektiv
og tiltak både i første- og andrelinjetjeneste. De jordmødrene som har deltatt i TIGRIS har fått
god oversikt over aktuelt hjelpeapparat. De jordmødrene som deltar i denne undersøkelsen,
som har deltatt i TIGRIS, har deltatt i forskjellige perioder. De har ikke fått samme opplæring
når det gjelder bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk. En av jordmødrene har vært
med på å prøve ut det TWEAK-skjemaet vi har i dag. Et par av jordmødrene har fått en kort
innføring i skåring og bruk, mens et par har fått innføring og veiledning i bruk.
I vårt prosjekt har vi brukt tre ulike datainnsamlingsmetoder:
1. Vi har intervjuet jordmødrene. Her var målet å hente informasjon om hvordan jordmødrene
i kommunene som bruker TWEAK opplever dette verktøyet, og hva slags effekter de finner
ved å bruke TWEAK som en inngangsport til både å kartlegge den gravides alkoholbruk,
opplyse om mulige skader ved bruk av alkohol i svangerskapet og samtale om alkoholvaner.
De kommunene som ble med var: Gol (1 jordmor), Drammen (2 jordmødre), Skien (4 jordmødre), Lillesand (1 jordmor), Tvedestrand (1 jordmor) og Sauherad (1 jordmor). Alle jordmødrene, med unntak av en av jordmødrene i Skien som hadde redusert stilling, ble intervjuet.
De som var alene som jordmødre i kommunen ble intervjuet alene, og i de to kommunene
hvor det var flere jordmødre ble disse intervjuet sammen i et gruppeintervju. Det ble altså
foretatt 6 strukturerte intervjuer av til sammen 9 jordmødre.
2. Jordmødrene i prosjektkommunene har samlet inn TWEAK-skjemaene over en periode på
5 måneder (i perioden 15. september 2013 - 15. februar 2014), noe som resulterte i 254
utfylte skjema. Dette var de ordinære TWEAK-skjemaene som brukes i svangerskapsom
sorgen. I tillegg hadde vi laget noen tilleggsspørsmål som kartla aldersgruppe den gravide
var i, svangerskapsuke ved konsultasjon, om den gravide hadde barn fra før og om kartleggingen førte til noen form for oppfølging og eventuelt hva. Disse var på baksiden av
TWEAK-skjemaet og ble fylt ut av jordmødrene etter konsultasjonene. Målet var å se på hva
slags dokumentasjon som framkommer av TWEAK-skjemaene.

10

3. Vi har spurt de gravide, ved hjelp av et nettbasert spørreskjema (QuestBack), hvordan de
opplevde konsultasjonen hvor TWEAK ble benyttet, og hva de tenker om kartlegging av gravides alkoholvaner og samtalen de hadde med jordmor om alkohol. Disse ble rekruttert ved
at de gravide som ble kartlagt med TWEAK i prosjektperioden ble spurt av jordmødrene om
de kunne tenke seg å delta i en spørreundersøkelse. 129 gravide samtykket til dette, og
gav jordmødrene sin e-postadresse. Vi sendte ut et spørreskjema til alle disse, og mottok
70 svar, noe som gir en svarprosent på 54 %.
Undersøkelsen er godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD).
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3. Hva vi fant i
TWEAK-skjemaene
Det ble i prosjektperioden samlet inn 254 TWEAK-skjemaer. 34 % av de gravide som ble kartlagt var 25 år eller yngre, kun 3 % var over 35 år. 48 % av de gravide hadde barn fra før.
I følge de skjemaene jordmor hadde utfylt ble 41 % kartlagt med TWEAK i 1. trimester (før 14.
uke), 57 % i 2. trimester (før 28. uke) og 2 % i 3. trimester.
Vi spurte også de gravide om hvilken uke de var i da de ble kartlagt med TWEAK. Det var 65
som svarte på dette spørsmålet. Av disse var det kun 3 (4,6 %) som var til førstegangskonsultasjon hos jordmor før uke 9. Videre var 23 av de gravide til konsultasjon mellom uke 9 og uke
13 (innen 1. trimester) (40 % totalt i 1. trimester). 37 var til konsultasjon i 2. trimester (57 %),
og 2 i 3. trimester (3 %). Vi ser at hva dette utvalget svarer sammenfaller med resultatene fra
jordmødrenes kartlegginger.
I veiledningen til TWEAK står det at det bør føres en samtale med alle gravide om alkoholbruk
i svangerskapet rett etter at graviditeten er bekreftet (uke 6-8). Her ser vi at under halvparten
av de gravide som er kartlagt i denne undersøkelsen var til konsultasjon innen uke 14, og kun
3 før uke 9.

Resultat fra del 1 av
«TWEAK med tilleggsspørsmål» (TWEAK)
Det første spørsmålet i TWEAK-delen går på toleranse. Spørsmålet er «Hvor mange glass alkohol (alkoholenheter) kan du drikke før du begynner å merke de første effektene av det?». Her
var det en del gravide som svarte 1-2 glass, og disse er i undersøkelsen satt til «2 glass». Mer
enn 2 glass er satt til å være en indikator på risiko. 22 % av utvalget svarer at de merker effektene etter ett glass, og 41 % merker det etter to glass. Det er dermed 63 % som får 0 i skår på
dette spørsmålet. Men dette er det spørsmålet i TWEAK-delen som flest gravide får poeng på.
Det er 27 % som svarer at de først merker en effekt etter 3 glass, og 7 % først etter 4 glass.
Videre er det 3 % som må drikke 5 glass eller mer før de merker en effekt. Det er altså 37 %
- over en tredjedel - av utvalget som slår ut på risiko på dette spørsmålet. I den grad dette er
en indikasjon på høyt alkoholkonsum, viser resultatet at 1/3 har et høyt alkoholkonsum/høyt
toleransenivå før graviditet. Måten spørsmålet er formulert på kan være en feilkilde. Hva er
for eksempel å «merke en effekt»? Over hvor lang periode tenker man at glassene drikkes?
Videre er det bare 1 % (2 stykker) som svarer positivt på spørsmålet «Har nære venner eller
slektninger bekymret seg eller klaget på alkoholbruken din i løpet av det siste året?». Det er
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ingen som svarer positivt på spørsmålet «Tar du noen ganger et glass alkohol om morgenen
når du står opp?».
Derimot svarer ca. 1/4 (24 %) av de gravide positivt på spørsmålet «Har det hendt, etter at
du har drukket alkohol, at en venn eller et familiemedlem har fortalt deg om ting du har sagt
eller gjort som du ikke kunne huske?». Her påpekte mange av jordmødrene at de ønsket at
dette spørsmålet var tidsavgrenset til siste år. I overskriften til disse spørsmålene står det at
de gravide nettopp skal «tenke på det siste året», men det har mange av jordmødrene ikke
merket seg, og sannsynligvis ikke de gravide heller, siden det er en så stor andel som svarer
positivt på spørsmålet.
Til slutt er det litt over 2 % som svarer positivt på det siste spørsmålet: «Føler du noen ganger
behov for å redusere alkoholforbruket ditt?».

Skåring
Hvis vi skal se på skåre på denne første delen av TWEAK, må vi se både på hva jordmødrene
har skåret og hva som er reell skåre. Det ser ut til å være noe usikkerhet rundt hvordan spesielt det første spørsmålet, som går på hvor mange alkoholenheter den gravide kan drikke før
hun begynner å merke de første effektene av det, skal skåres. Det står i skåringsveilederen at
alt over 2 enheter skal gi en skår på 2, men på mange av skjemaene har jordmor skrevet ned
antall enheter den gravide har svart som sin toleransegrense som skåre. En jordmor pekte
også på at det ikke står noe i veiledningen om hva 1 eller 2 enheter skal gi av poeng, bare hva
over 2 enheter skal gi.
Det er også ulike veiledninger på hvor cut-off8 skal være for risiko på denne delen av skjemaet.
Veiledningen er uklar på om cut-off for risikodrikking går ved 2 eller mer enn 2 poeng. Dette er
ulikt forklart på side 1 (skåringsskjema) og side 2 (veiledningen) av TWEAK-skjemaet.
Under følger først jordmødrenes skår på den første delen av TWEAK-skjemaene, og så reell
skår ved etterberegning.

8

Med cut-off menes grensen for ved hvilken skår jordmødrene skal gjennomføre en grundig samtale med den gravide for å
skaffe seg mer informasjon om hennes alkoholbruk.
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Tabell 1: Skår på TWEAK-delen - som registrert av jordmødrene
Skår

Antall

Tabell 2: Skår på TWEAK-delen, ved
etterberegning

Prosent

Skår

Antall

Prosent

0

95

39,1 %

0

103

42,3 %

1

30

12,3 %

1

29

11,9 %

2

76

31,2 %

2

71

29,1 %

3

30

12,3 %

3

33

13,6 %

4

6

2,4 %

4

4

1,6 %

5

3

1,2 %

5

2

0,8 %

6

2

0,8 %

6

1

0,4 %

7

0

0%

243

100 %

8

1

0,4 %

243

100 %

Totalt

Totalt

I veilederen står det at en totalskår på 2 eller mer er en indikasjon på mulig risikabelt alkoholbruk. Hvis vi setter cut-off for risikobruk på 2 eller mer gjelder dette da for ca. 48 % av
utvalget etter jordmors beregninger. Ut fra vår etterberegning gjelder dette for ca. 46 % av
utvalget. Hvis vi setter cut-off ved mer enn 2, gjelder dette da for ca. 17 % av utvalget etter
jordmors beregninger. Ut fra vår etterberegning gjelder dette for ca. 16 % av utvalget.
Vi ser her at det har mye å si hvor cut-off settes. Hvis den settes ved 2 eller mer vil opp mot
halvparten av de gravide slå ut på mulig avhengighet.
Vi kan tentativt si at skjemaet ikke oppfyller målet om at kartleggingsverktøy bør være enkle
å bruke. Ved etterberegning av innsendte skjema finner vi at det for 29 % av skjemaene er fylt
ut feil poengskår på spørsmålet om toleranse, og dermed feil skåre på hele denne kolonnen.
Det er også vanskelig å operere med 3 ulike skåringer, det er ingen veiledning på hvordan man
skal se de ulike skåringene i sammenheng.

Resultat fra del 2 av «TWEAK med tilleggsspørsmål»
(Audit-C)
I del to av TWEAK med tilleggsspørsmål (Audit-C) kartlegges faktisk alkoholbruk før og under
graviditet. Her kartlegges det hvor ofte man drikker, hvor mye man normalt drikker når man
drikker og hvor ofte man drikker mye (mer enn 4 enheter på en dag).

Drikkemønster før graviditet
På spørsmålet om hvor ofte de har drukket alkohol før graviditet, svarte 5 % at de pleide å
gjøre dette 2-3 ganger i uken, 26 % svarte 2-4 ganger i måneden, 62 % svarte månedlig eller
sjeldnere og 8 % svarte at de aldri drikker. Det er altså litt under 1/3 som drikker minst to
ganger i måneden.
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I tabellen under ser vi hvor mange glass (alkoholenheter) de da drakk på en typisk dag hvor de
drakk alkohol før graviditet.
Tabell 3: Hvor mange glass (alkoholenheter) drakk du en typisk dag når du drakk
alkohol?
Antall
10 eller flere

Prosent
6

2,4 %

7-9

24

9,4 %

5-6

58

22,8 %

3-4

63

24,8 %

1-2

76

29,9 %

9

3,5 %

18

7,1 %

254

100 %

Færre enn 1
Drakk ingenting
Totalt

Vi skal ikke her anslå hvor mange av disse som drikker på en risikofylt måte, men vi ser at det
er ca. 35 % av de gravide som før graviditet drakk minimum 5 alkoholenheter en typisk dag
når de drakk alkohol. Internasjonalt brukes ofte begrepet «binge-drinking» eller «høyt episodisk alkoholinntak» om episoder der man drikker mye ved en enkelt anledning. Det finnes ikke
en internasjonal standard for når drikkingen defineres som «binge-drinking», men ofte regnes
et inntak av mer enn 4 alkoholenheter for kvinner og mer enn 5 alkoholenheter for menn ved
samme anledning, eller i løpet av en to timers periode, som «binge-drinking.» I USA defineres
risikofylt alkoholforbruk i form av «binge-drinking» som inntak av mer enn 4 alkoholenheter i
løpet av en dag for menn og inntak av mer enn 3 alkoholenheter i løpet av en dag for kvinner9. I
Danmark anbefales det at man ikke drikker mer enn 4 alkoholenheter ved samme anledning10.
I Sverige defineres 5 alkoholenheter eller mer for menn og 4 alkoholenheter eller mer for kvinner som risikofylt alkoholforbruk. (http://no.wikipedia.org/wiki/Risikofylt_alkoholbruk)
I tabell 3 ser vi at 35 % av de gravide svarte at de drakk minst 5 enheter alkohol en typisk
dag når de drakk (mengdemål), mens vi i tabell 4 ser at det er 26 % som svarer at de drikker 4
alkoholenheter eller mer på en dag en gang i måneden eller oftere (hyppighetsmål).

9

U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Institute on Alcohol Abuse and
Alcoholism. (2005). Helping patients who drink too much: A Clinician´s Guide Updated 2005 Edition

10 Sundhedsstyrelsen. (2005). Genstandsgrænser for voksne. Sundhedsstyrelsen. København. 				
http://www.sst.dk/publ/Publ2005/CFF/Genstandsgr/Genstandsgraenser_voksne.pdf og				
Sundhedsstyrelsen. (2010). Notat: Sundhedsstyrelsens nye udmelding vedrørende alkohol. Sundhedsstyrelsen. København.
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Tabell 4: Omtrent hvor ofte har du drukket 4 glass (alkoholenheter) eller mer på en dag?
Antall

Prosent

En gang i uken

8

3,1 %

58

22,8 %

136

53,5 %

52

20,5 %

254

100 %

En gang i måneden
Sjeldnere enn månedlig
Aldri
Total

Skåring for drikkevaner før graviditet
Som vi ser i tabell 5, er det en del gravide som skårer på risikobruk før graviditet. I veiledningen er det uklart om cut-off for mulig risikobruk er satt ved skår på 4 eller på skår over 4. I
skåringsskjemaet til TWEAK og i den skriftlige veiledningen for samtale er dette ulikt forklart.
I skåringsskjemaet står det at det er risiko hvis en skår på 4 eller mer, mens i veiledningen
står det at man skal føre en utdypende samtale hvis skår er over 4. I våre data ser vi at ca.
50 % av de gravide har en skår på 4 eller mer, og 31 % har en skår på 5 eller mer, når vi ser på
drikkemønster før graviditet. Her ser vi igjen at det er av stor betydning hvor cut-off settes,
og at upresisheter i veiledningen gir store utslag.
Tabell 5: Skår på drikkemønster før graviditet:
Sum skår

Antall

Prosent

0

14

6%

1

30

12 %

2

32

13 %

3

46

19 %

4

46

19 %

5

41

17 %

6

23

9%

7

6

3%

8

3

1%

9

2

1%

10

1

0,4 %

244

100 %

Totalt

Tidligere undersøkelser har også vist at en del kvinner kommer over cut-off for risikofylt drikking før graviditet. I Astrid Alviks undersøkelse (2007) hadde 40 % av kvinnene en skår over
cut-off for mulig risikodrikking før graviditet (ved bruk av kartleggingsskjemaet TACE). Dette
kan bety at dette er kvinner som er i en alder hvor det er vanlig med et høyt alkoholforbruk,
men det kan også bety at cut-off er satt noe lavt. Vi vil diskutere dette nærmere mot slutten
av rapporten.
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Drikkemønster etter påvist graviditet
Det er svært få av de gravide som rapporterer om at de drikker alkohol under graviditet, og
ingen som rapporterer om å ha drukket alkohol etter påvist graviditet. Ca. 3 % (8 gravide)
rapporterte at de hadde drukket månedlig eller sjeldnere på spørsmålet «Omtrent hvor ofte
har du drukket alkohol?», og resten svarte at de aldri hadde drukket mens de var gravide. Tre
av de som har svart at de drakk under graviditet har spesifisert at dette skjedde før de visste
at de var gravide, og at de ikke har drukket siden. En av dem hadde sagt til jordmor at hun
hadde lest forskning som sa at så lite alkohol som hun drakk ikke ville skade fosteret. De fire
resterende stod det ingen utfyllende informasjon om.
På spørsmålet «Hvor mange glass (alkoholenheter) drikker du en typisk dag når du drikker
alkohol?» var det kun to av kvinnene som svarte at de drakk. En kvinne svarte at hun hadde
drukket 7-9 enheter og en kvinne svarte at hun hadde drukket mindre enn 1 enhet. Begge
spesifiserte at dette hadde skjedd før de visste at de var gravide.
4 av de gravide (1,6 %) svarte at de hadde drukket 4 alkoholenheter eller mer på en dag sjeldnere enn månedlig før de visste at de var gravide. Disse har også spesifisert at dette skjedde
før de visste de var gravide.

Skåring for drikkemønster etter påvist graviditet
Av de 240 gravide som det er beregnet skår på, er det 95,8 % som har en skår på 0. For gravide
regnes skår på 1 eller mer som risikofylt, siden det er totalavhold som anbefales. Det er fem
gravide som fikk en skår på 1, tre gravide som fikk en skår på 2, en gravid som fikk en skår på
4 og en gravid som fikk en skår på 5.
Tabell 6: Skår på drikkevaner etter graviditet:
Sum skår

Antall

Prosent

0

230

95,8 %

1

5

2,1 %

2

3

1,3 %

3

0

0%

4

1

0,4 %

5

1

0,4 %

Oppfølging etter kartlegging
I dette avsnittet skal vi se nærmere på hva slags oppfølging de som skåret på risiko i en eller
flere av kolonnene fikk.
Vi hadde laget noen tilleggsspørsmål bak på TWEAK-skjemaet hvor jordmødrene blant annet
ble bedt om å fylle ut hvorvidt kartleggingen førte til noen form for oppfølging. Dette ble
besvart for 233 av skjemaene. Av disse førte 59 av kartleggingene (25 %) til en oppfølging av
en eller annen art. Noen av jordmødrene skriver at de gir utvidet informasjon til alle, uavhen-
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gig av hva de svarer på kartleggingsskjemaet, så disse er også inkludert i dette tallet. Det kan
diskuteres om det kan kalles utvidet informasjon dersom dette er informasjon som gis til alle,
eller om det da er del av den informasjonen det forventes at jordmor skal gi til den gravide. Vi
har uansett ikke mulighet til å skille på dette her, siden det er jordmødrene selv som har fylt
ut hvorvidt samtalen førte til en oppfølging eller ikke. Måten de ulike jordmødrene har valgt å
registrere sin oppfølging på kan altså være en kilde til feilslutninger her.
I noen tilfeller opplyser jordmor om at den gravide hadde drukket før hun visste hun var gravid.
Følgende er påført TWEAK-skjemaene fra jordmødrene:
«Drakk en gang før hun visste hun var gravid.»
«Hadde drukket alkohol 2-3 ganger før hun visste om graviditeten. Ikke noe
etterpå.»
«Har drukket alkohol v/ uke 5, før hun visste at hun var gravid. 10-12 øl på en
dag. Grundig samtale.»
«Hun drakk en gang før erkjent svangerskap - ble full av to glass vin.»
«Skrev selv at drakk noe før hun visste hun var gravid.»
I ett tilfelle blir det opplyst om at den gravide er bekymret for samboerens alkoholbruk, og at
hun selv er barn av en alkoholiker. Her hadde jordmor og den gravide en utvidet samtale om
dette, og den gravide fikk tilbud om ekstra samtale med jordmor ved behov.
I et annet tilfelle er det en gravid som selv forteller at hun av og til synes hun drikker for mye
(før graviditet). Her hadde jordmor en samtale med henne om hvordan hun ser på alkoholbruk
når hun skal bli mamma.
Videre blir det vist til at noen bruker motiverende intervju som oppfølging. Det blir også vist
til bruk av ulike typer utdypende samtaler, både med grunnlag i at den gravide selv har hatt
et alkoholproblem, at hun har vokst opp med rusproblematikk i hjemmet eller at hun har en
partner som drikker for mye. Det er også mange av jordmødrene som har krysset av for at de
har gitt utvidet informasjon/utvidet samtale, uten at de har spesifisert dette. Det blir i noen
tilfeller også framhevet at jordmor har hatt en utdypende samtale om alkoholbruk i tiden
etter fødsel, basert på resultatene fra kartleggingen av alkoholvanene før graviditet. I ett tilfelle viser jordmor til at hun har meldt den gravide til rusteamet ved sosialtjenesten, på grunn
av hasjrøyking.
En del av jordmødrene har ikke krysset av for at de har gitt oppfølging etter kartleggingen,
selv om de gravide har en skår på drikkemønster før graviditet som tilsier at jordmødrene skal
ha det. I tabellene som følger ser vi nærmere på dette.
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Tabell 7: Antall gravide som har høy skår på en av summene, uten at det er krysset av for
oppfølging fra jordmor
Antall

Sum 1 (TWEAK)

1 gravid =
skår over 2

Sum 2

Sum 3

(Audit-C, før graviditet)

(Audit-C, etter graviditet)

4 gravide – skår 4

1 gravid – skår over 1

6 gravide – skår 5
1 gravid – skår 6
1 gravid – skår 7

Totalt 14 gravide 1

12 gravide

1 gravid

Her finner vi altså 14 gravide som har en skår som er så høy at det burde indikere en form for
oppfølging fra jordmor, uten at jordmor har krysset av for at dette er gitt.
Videre finner vi at det er en del gravide som har for høy skår på flere av kolonnene, uten at
jordmor har krysset av for at utdypende oppfølging er gitt.
Tabell 8: Antall gravide som har høy skår på to av summene, uten at det er krysset av for
oppfølging fra jordmor
Antall

Sum 1 (TWEAK)

Sum 2

Sum 3

(Audit-C, før graviditet)

(Audit-C, etter graviditet)

3 gravide

Skår 3

Skår 4

2 gravide

Skår 3

Skår 5

1 gravide

Skår 3

Skår 6

1 gravide

Skår 3

Skår 8

1 gravide

Skår 4

Skår 7

1 gravide

Skår 6

Skår 8

Totalt 9 gravide

Det er vanskelig å si om jordmor her har hatt oppfølging på noen av disse, uten at hun har
krysset av for dette, eller om alle disse har hatt et høyt skår som ikke har blitt undersøkt nærmere. Denne skåren er også den jordmødrene har satt selv, så i noen tilfeller er den feilaktig
høy. En mulig forklaring på at oppfølging ikke er gitt kan være at jordmor ikke syntes dette var
risikofylt ut fra hva den gravide fortalte, selv om skåren slår ut på risiko.
Vi finner også at det er en del jordmødre som ikke har regnet ut skår, selv om de har brukt
skjemaet aktivt. En forklaring på dette vil vi komme tilbake til i kapittelet som omhandler
jordmødrenes tilbakemeldinger.
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Oppsummering av funn fra TWEAK-skjemaene
Vi finner at det er en god del gravide som har et høyt toleransenivå og som har et alkoholforbruk før graviditet som indikerer risikobruk.
Vi finner også at det er mange jordmødre som gjør feil når de skal summere opp skår i TWEAK.
Blant annet skal det på det første spørsmålet gis en skår på 2 poeng hvis den gravide svarer
at hun må drikke mer enn to enheter før hun merker virkningen av alkoholen. Her gir mange av
jordmødrene 1 poeng pr. enhet den gravide svarer at hun kan drikke før hun merker en effekt.
Det er også en god del jordmødre som unnlater å summere opp skår.
Videre er det grunn til å tro at verken jordmødrene eller de gravide er klar over at spørsmålet
«Har det hendt, etter at du har drukket alkohol, at en venn eller et familiemedlem har fortalt
deg om ting du har sagt eller gjort som du ikke kunne huske?» kun dreier seg om erfaringer fra
de siste 12 månedene. Det er 24 % av de gravide som svarer positivt på dette spørsmålet, og
som vi skal se i neste kapittel reagerer også jordmødrene på dette spørsmålet, som de mener
er «grafsing» i fortiden.
Vi finner også at oppfordringen om å ha en utdypende eller utforskende samtale med den
gravide i stor grad ikke blir fulgt opp, selv om den gravide har en skår som er høyere enn det
veiledningen anbefaler for en grundig samtale. Mot slutten av kapittelet vil vi diskutere om
det kan være at cut-off for en oppfølging er satt for lavt. Vi finner også at det i ulike veiledninger gis ulik informasjon om hva som er cut-off for risikofylt bruk av alkohol for del 1 og for
del 2 (før graviditet).
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4. Tilbakemeldinger fra
jordmødrene
Bruk av TWEAK
9 jordmødre fra 6 kommuner ble intervjuet om nytteverdien av kartleggingsverktøyet
TWEAK. Dette var stort sett erfarne jordmødre, som hadde jobbet som kommunejordmødre i svangerskapsomsorgen i alt fra 5,5 år til ca. 30 år. Ikke alle jordmødrene hadde fulle
stillinger i sine k
 ommuner, bl.a. var ei jordmor også jordmor i nabokommunen som ikke var
med i prosjektet. I to av kommunene var det mer enn en jordmor som jobbet i den kommunale
svangerskapsomsorgen.
Jordmødrene hadde i varierende grad brukt TWEAK. En kommune hadde brukt TWEAK i ca.
fire år, og kommunene som hadde brukt det kortest hadde brukt TWEAK i ca. 6 måneder. Den
kommunen som hadde brukt TWEAK kortest hadde brukt systematiske kartleggingsskjema
tidligere, bl.a. i forbindelse med utviklingen av TWEAK i samarbeid med KoRus-Sør og Astrid
Alvik.
De fleste jordmødrene hadde begynt med TWEAK enten i forbindelse med deltakelse i TIGRIS
eller Tidlig inn, men en kommunejordmor hadde begynt å bruke skjemaet ca. ett halvt år før
hun var med i Tidlig inn.
Alle jordmødrene bruker TWEAK på første konsultasjon, i forbindelse med at de går igjennom
Helsekortet for gravide, hvor man blant annet tar opp levevaner. Mange av jordmødrene presiserte i tillegg at de ønsket denne samtalen så tidlig som mulig i svangerskapet.
«Vi ønsker at de skal komme så tidlig så mulig, for det er da vi kan... Vi er ganske
for den livsstilssamtalen de ønsker å få inn i uke 6-7.»11
En jordmor presiserte også at de ønsket samtalen enda tidligere:
«Og så mener jeg ideelt sett at det burde være før du blir gravid. Da burde
livsstilssamtalen vært.»
Jordmødrene i alle kommunene rapporterte om at det varierte når den gravide kom til førstegangskonsultasjon. Det var en variasjon fra uke 6 til langt ut i svangerskapet. De fleste gravide har vært hos lege før de kommer til konsultasjonen hos jordmor. Jordmødrene rapporterte
11 Her refereres det til FRIDA-prosjektet: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/tidlig-samtale-om-alkohol-og-		
levevaner-veiviser-for-helsepersonell-i-svangerskapsomsorgen/Publikasjoner/Tidlig-samtale-om-alkohol-og-levevaner.pdf
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om at flertallet av de gravide kommer til den første konsultasjonen hos jordmor mellom uke
10 og uke 14, og de fleste svarer at den gravide gjennomsnittlig kommer i uke 12.
I de kommunene som var med i prosjektet vårt ble TWEAK brukt ovenfor alle gravide, bortsett
fra at alle formidlet at de ikke kartla dersom språkproblemene var for store eller dersom den
gravide kom til førstegangskonsultasjon veldig seint i svangerskapet. Noen av jordmødrene
sa også at de ikke kartla med TWEAK dersom den gravide tydelig var en muslimsk avholdskvinne. Men det ble for alle unntakene presisert at alkohol ble tatt opp som tema, selv om
TWEAK-skjemaet ikke ble brukt.
«Hvis de sier de ikke drikker alkohol pleier jeg å være litt varsom på hvordan jeg
nærmer meg. Da spør jeg om jeg kan si noe om det, og da sier de som regel ja. Så
da forteller jeg dem litt og gir dem brosjyren.»
«Jeg spør om jeg kan fortelle litt om det, og sier at det er fint om hun kan fortelle
dette videre til andre, så vi kan få spredd informasjonen. Det pleier de å synes er
greit.»
Ingen av jordmødrene har brukt de oversatte skjemaene som finnes hos Helsedirektoratet.
Noen kjenner ikke til disse skjemaene, og noen mener det vil ta for lang tid å bruke dem.
«Vi hopper ikke over temaet, men bruker ikke TWEAK. Vi vet vi at skjemaet finnes
på mange språk, men skal vi bruke dem vi det ta tid. De bruker vi ikke.»
Det ble også sagt at for en del innvandrere/flyktninger vil det være andre typer problematikk
som det vil være viktigere å snakke om på denne konsultasjonen.

Prosedyre på utfylling av TWEAK
Alle jordmødrene pekte på at gjennomgangen av Helsekortet gjorde at de på en naturlig måte
kom inn på temaet alkoholbruk. De presiser ovenfor den gravide at alle gravide kartlegges med
TWEAK, og at den første delen av skjemaet gjelder drikkemønsteret generelt og at spørsmålene under går på hvordan den gravide drakk siste året før graviditet og etter kjent graviditet.
De aller fleste jordmødrene sa at den gravide deretter fylte ut skjemaet inne på jordmors
kontor, under konsultasjonen, mens jordmødrene enten skrev i journalen på datamaskinen,
sjekket tisseprøver eller kopierte noe. I to av kommunene deler legene ut skjemaet ved førstegangskonsultasjon hos lege, og så kommer den gravide enten til jordmor med ferdig utfylt
skjema, eller de fyller det ut når de kommer til kontroll dersom det er glemt.
«Siden de går til legen først har vi blitt enige om at de gir dem skjemaet og gir
dem brosjyren om «Den beste starten.» Som regel har ikke det vært noe problem.
De fleste har med skjemaet hit, og om ikke, spør jeg dem om de kan fylle ut på
nytt, og det gjør de.»
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Etter utfyllingen snakket jordmødrene med de gravide om hva de har svart. Det varierer hvorvidt jordmødrene benytter skåringsverktøyet. Noen synes det virker hemmende for samtalen
dersom de skal bruke dette, mens andre bruker denne delen av TWEAK som en selvfølge.
Det varierer også hvorvidt jordmor informerer om alkoholens skadevirkninger før eller etter
den gravide fyller ut TWEAK:
«Jeg begynner å spørre om de røyker, og om de har brukt alkohol. Og så viser jeg
dem «Den beste starten.» Så spør jeg om de bruker alkohol, og da sier 100 % at
de ikke gjør dette. Men jeg tar uansett en liten gjennomgang av hva vi vet om
hvordan alkohol kan skade fosteret. Og så sier jeg at vi har en liten kartlegging.»
Noen av jordmødrene vektlegger at de utforsker hva den gravide selv vet om alkohol og graviditet før de kommer med informasjon, og forsøker å tilpasse informasjonen etter den gravides
kunnskapsnivå.
Mange av jordmødrene presiserer at de også samtaler med den gravide om alkoholvaner i
tiden etter fødsel, og på hvilken måte alkoholbruk kan påvirke små barn. Det legges også vekt
på at hvis partner involveres i samtalen hvis han er med, og hvis han ikke er med så snakker
de litt med den gravide om partnerens holdninger til alkohol.

Partners deltakelse på konsultasjonen
Jordmødrene anslår at far er med i 20-25 % av konsultasjonene hvor TWEAK brukes. Dette
stemmer overens med hva de gravide selv har svart på spørreundersøkelsen. Alle jordmødrene
svarer at de anser det som nyttig og viktig at far er med på denne konsultasjonen, ved spørsmål om dette, men det er ingen som foretar noen spesielle tiltak for å få far med. Det er heller
ingen som har rutiner på å spørre om fars alkoholvaner, men det gjøres sporadisk.
«Hvis han er med blir det en trekantsamtale, og det er veldig bra, synes jeg.»
«Det er jo litt ok hvis far er med. Vi hadde en i dag, og da sa jo far at han drakk
litt. Vi tar jo opp dette med familiens drikkevaner etter fødsel, og det er ikke noe
problem å ta det opp.»
«Jeg gjør ikke noe ekstra ut av det, men de må gjerne være med. De skal også ha
barn. Hvis ikke partner er med, snakker vi av og til om hans forhold til alkohol.»
«Det er ikke noe vi i utgangspunktet vi oppfordrer til, men det er kanskje noe vi
kanskje faktisk kunne gjort.»
«Tror det er veldig, veldig viktig. Jeg tror kvinnene reduserer alkoholbruken. Hvis
mor kutter ut og far fester en del, så blir ungene preget allikevel. Det er veldig
ålreit om mennene er med når vi tar den kartleggingen. Noen ganger har jeg
spurt om ikke de også burde ta kartleggingen.»
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«Tenker det er viktig at partner er med i forhold til alkohol. Vi jobber med at alkoholvaner i familien skal bli et tema på helsestasjonen. (…) Særlig når barnet er
født. Da er det viktig at partner er med. De må være med på den refleksjonsbiten.
Det tenker jeg er veldig nyttig.»
Det bør vurderes om far i større grad skal inviteres med på denne konsultasjonen.

Tematisering av alkoholbruk
Ingen av jordmødrene sier at de synes det er vanskelig å ta opp alkoholvaner med den gravide.
De opplever også at de gravide og partnerne deres vet at de ikke skal drikke alkohol under graviditeten. Flere av jordmødrene nevner på at de mest utfordrende samtalene de har om dette
temaet er med kvinner som har høy utdanning, som har lest forskning på at det ikke er så
farlig med et glass nå og da, og som kanskje også selv har drukket litt i tidligere svangerskap.
Flere av jordmødrene vektlegger at det er måten de legger fram tematikken på som gjør det
vanskelig eller ikke.
«Jeg sier bare at dette spør vi alle om og hensikten er å beskytte det lille
fosteret, så godtar de dette.»
Det er få eller ingen gravide som vegrer seg for å bli kartlagt med TWEAK i følge jordmødrene.
«Jeg har ikke møtt noen som ikke synes det er ok at vi tar opp dette temaet.»
Jordmødrene vektlegger også at skjemaet i seg selv ikke er det viktige, men at det er en inngangsport til en samtale om tematikken.
«Systemisk tenker jeg at det er et godt verktøy, men jeg tenker samtalen er bedre. Men for å få det i et system, for det er ikke alle jordmødre som er like... kanskje
like opptatt av det, så på systembasis tror jeg det er viktig. Men sånn som i vår
kommune, hvor det er så stort fokus på det, så tenker jeg samtalen avdekker mer.
Det er det jeg har tenkt. Jeg tenker ofte at det ikke kommer så mye ut av det
skjemaet, men av samtalen.»
En av jordmødrene viste til at hun synes skjemaet i seg selv virker hemmende, ved at den
gravide blir for opphengt i det.

Kjent kunnskap for de gravide?
Noen av jordmødrene viser til at det er en del gravide som mener at informasjon om alkoholbruk ikke er relevant for dem, for dette er ting de vet og som de ikke har problemer med.
Alle jordmødrene mener at de gravide har god kjennskap til at alkohol og graviditet ikke hører
sammen. «Jeg tror ikke jeg har opplevd at jeg har møtt en gravid som ikke har visst at alkohol
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er farlig», sier en jordmor. En annen sier: «Holdningen om at du kan jo ta et glass vin er helt
borte, synes jeg.»
Men jordmødrene viser til at de gravide ofte ikke vet hvorfor det er farlig å drikke alkohol under
graviditeten, og hvordan det påvirker fosteret. Flere av jordmødrene legger vekt på at det er
viktig å få fram budskapet om hvorfor den gravide ikke skal drikke. Det er viktig å ha en rolle
hvor budskapet er vitenskapelig fundert og ikke framstår som moraliserende.
«De fleste sier at alkohol og svangerskap ikke passer i hop. At det ikke passer
seg å drikke når man er gravid. Men når jeg spør om de vet noe mer om det,
vet de ofte ikke det. Men de er veldig klare på at de ikke skal drikke. Så når de
får høre grunnen sier de ofte «oj», så da tenker jeg de har fått en veldig viktig
informasjon.»
«Veldig mange vet at det ikke er bra. Da svarer jeg at da vet du i hvert fall det
viktigste, men da spør jeg om de vet hva som skjer med barnet dersom de drikker
alkohol. Det er det veldig mange som ikke vet. De vet at det kan gi noen misdannelser og hjerneskade, men det opplever jeg er veldig godt som utgangspunkt for
en samtale. Det jeg opplever er at den samtalen som følger er veldig god.»

Hvordan er det å bruke TWEAK?
Noen av jordmødrene rapporterer om at de var utrygge på å bruke TWEAK da de begynte med
dette, men at responsen de fikk fra de gravide gjorde at de ble trygge på at dette var et tema
det var greit å ta opp.
Videre syntes noen av jordmødrene som hadde jobbet systematisk med å spørre om rus før
TWEAK ble innført at overgangen var litt vanskelig. De peker på at de måtte legge om metodikken, og de syntes kartleggingsskjemaet og skåringen ble et uheldig avbrudd i samtalen.
«Nå har jeg lagt av meg det gamle, og bruker dette, så nå går det veldig greit,
men i starten syntes jeg det var en klamp om foten. Jeg synes det forstyrra mine
naturlige samtaler. Men ikke nå, så mye.»
Andre framhever at rutinene på at alle skal bruke TWEAK er viktig for at temaet skal tas opp.
De viser også til at dette også ufarliggjør tematikken ovenfor den gravide.
«TWEAK er veldig greit som er redskap som ufarliggjør at dette er et tema som vi
tar opp.»
En jordmor viser til at TWEAK er «(…) med på å garantere at man har det som et tema som
holdes høyt opp. Det blir en kvalitetssikring på at det blir tatt opp.»
Flere peker også på at det har blitt en bedre systematikk i hva de tar opp. En jordmor pekte
på at spørsmålet om hvor mange alkoholenheter man kan drikke før man merker noe er veldig
bra, for det sier noe om toleransenivået. Og dette er et spørsmål de ikke har stilt tidligere.
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«For meg har det vært et godt utgangspunkt, for da har jeg noe å snakke om ut
fra spørsmålene. Jeg kan utdype spørsmålene i skjemaet, og snakke ut fra dem.
For meg har det vært en god hjelp, rett og slett. Kan ikke si noe annet. Det har
vært positivt for meg. Jeg kunne snakke om det før og, men følte det ble litt mer
moraliserende før.»
«Føler ofte at samtalen allerede er godt i gang før man kommer med skjemaet.
Det blir nesten en slik statistikk-greie. At det blir en overflødighet. Men så har jeg
lurt på om jeg ikke gjør det riktig. Men føles feil å stoppe dem når de allerede er
i gang og stoppe dem for at de skal fylle ut skjemaet. (Jf. om man skal fylle ut før
eller etter samtale om alkohol, forfatters kommentar). Men det at skjemaet må
fylles ut, gjør at vi må innom den samtalen.»
Flere av jordmødrene framhever betydningen av å ha kompetanse både i samtalemetodikk
som for eksempel motiverende intervju og å ha faglig oppdatert kompetanse når det gjelder
skadevirkninger av alkoholbruk.
«Det er noe med at det du er vant til å snakke om det er greit. Seksualitet og
slike ting snakker vi om uten å blunke - veldig intime og voldsomme ting. Der du
er litt på gyngende grunn faglig sett, selv, der kvier du deg for å hive deg utpå.»
Med unntak av i en kommune, er det ingen som har utvidet førstegangskonsultasjonen på grunn av bruk av TWEAK. Alle jordmødrene som deltok har satt av en time til
førstegangskonsultasjonen.

Hvordan forholder jordmødrene seg til skåren på
TWEAK-skjemaet?
Måten jordmødrene forholder seg til skåringen på TWEAK-skjemaet varierer en del. Stort sett
bruker jordmødrene skjønn når det gjelder hvem de har en utdypende samtale med, uavhengig av hva skåren sier.
Flere av jordmødrene mener at skåren for alkohol før graviditet i del to av TWEAK-skjemaet
(Audit-C delen) fort blir over fire, som er cut-off for risiko.
«Den er veldig lav. Jeg ser at med de yngre, i hvert fall de som... når de først er på
fest så drikker de ganske mye alle sammen. Det er klart at i tillegg er det mange som tar et glass vin til maten, og da kommer du ganske høyt, uten at det er
noe mer enn det. Jeg tror det er mange familier som er litt der. Det er mange på
risiko.»
«Her nede (sum for før graviditet i del 2, forfatters kommentar) kommer man
veldig fort opp i fire. Hvis de har drukket en gang i måneden, men drikker seg
fulle, så kommer du veldig høyt, veldig fort. Da har ikke jeg tatt noen oppfølgingssamtale annet enn hvis de spør. Men jeg kan bemerke det mens de fyller ut.
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‘Den var høy, hvordan…’. Så snakker vi litt om hvordan de skal gjøre det når de får
barn.»
Noen av jordmødrene summerer ikke mens den gravide er til stede, og noen summerer ikke i
det hele tatt. Enkelte av jordmødrene peker på at summeringen både avbryter samtalen og
tar tid. Men de ser på hva den gravide krysser av for, og samtaler ut fra dette.
Uavhengig av om jordmor bruker skåren aktivt eller ikke, virker det ikke som om summen i seg
selv er avgjørende for hvorvidt det blir en utdypende samtale etterpå.
«Noen av mine har hatt såpass høy skår (5-6 poeng), men jeg har jo samtale med
dem alle sammen, uansett om de skårer høyt eller lavt. Den informasjonen synes
jeg uansett at det er viktig at de får. Jeg har ikke fått noen som har skåret annet
enn 0 i svangerskapet, og for dem som skårer høyere før det, vi snakker om det,
men jeg tror ikke jeg har hatt en direkte utdypende eller motiverende samtale på
grunn av det.»
«Jeg spør alltid ‘hva tenker du selv om det du har svart’. Da svarer de ofte
‘som folk flest’. Noen skårer mye, og svarer ‘som folk flest’. Da kjenner jeg litt
motstand.»
«Når jeg spør hva slags vaner de hadde før graviditet er det noen som svarer ‘helt
vanlig’. Da må jeg spørre hva som er vanlig for deg, for det som er vanlig for deg
er ikke nødvendigvis vanlig for andre. Prater litt om hva alkohol gjør med hemninger. At man ofte mister oversikten når man kommer over et visst antall enheter.
Men det er samtalen rundt det jeg synes er det viktigste. Skåren er ikke så viktig,
men det er viktig hva de krysser av på.»
Mange av jordmødrene peker også på at de er usikre på hvordan de skal regne ut skåren på
det første spørsmålet, som går på hvor mange glass alkohol man kan drikke før man begynner
å merke de første effektene av det. Denne usikkerheten kunne vi også se i de innsamlede
TWEAK-skjemaene, hvor mange hadde fylt ut denne feil.

Avdekkes risikofylt alkoholbruk ved bruk av TWEAK?
Risikofylt alkoholbruk i graviditet
Det presiseres av flere av jordmødrene at det ikke oppleves som problematisk å snakke om
alkoholbruk, men at det er vanskelig å avdekke risikofylt bruk under graviditet både med og
uten bruk av kartleggingsverktøy. Bruken av TWEAK øker ikke sjansene for å avdekke risikofylt
alkoholbruk under graviditet, men jordmødrene har stor tro på betydningen av å informere de
gravide om alkoholens skadevirkninger. De viser til at gravide som har store problemer med
alkohol vil avdekkes andre steder, men at det er mange som kanskje ville drukket litt alkohol,
som vil kutte ut alkoholen helt etter informasjon om skadevirkningene. Jordmødrene viser til
at det kanskje ikke er deres viktigste oppgave å avdekke, men å påvirke, både i graviditet og
i tiden etter fødsel.
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«Noe av de viktigste jeg skal gjøre er å påvirke. Håpet er at de får en kunnskap
som skal hjelpe dem å kutte ut.»
«Jeg tror det er viktig å ta det opp temaet. Og når jeg forklarer dette med
sirkulering av alkoholen og at fosteret tar opp i seg alkohol og at påvirkningen på
barnet blir større enn på den voksene. De tenker ikke på at barnet bruker to-tre
timer på å bryte ned alkoholen. Dette er viktig informasjon som de tar til seg.»
«(…) om vi hadde avdekket noen som virkelig hadde et alkoholproblem, det vet
jeg ikke om vi hadde gjort med den der (TWEAK, forfatters kommentar). Jeg tror
ikke jeg ville fått noen kryss på at de drakk alkohol daglig, for det vet de at de
ikke skal gjøre. Ikke hvis det var en vanlig gravid som kom til oss.»
«Hvis de ønsker å holde det skjult sørger de for å være i orden når de kommer. De
bestiller time selv, og kan velge når på dagen de vil komme.»
Noen av jordmødrene sier at de synes det er problematisk at de ikke, eller omtrent ikke, avdekker noen med høyt alkoholbruk under graviditet.
«For det er sikkert flere enn de jeg har fått tak i som bruker alkohol. Jeg synes det
er vanskelig å finne de som bruker mer alkohol enn... men jeg har egentlig ikke
fått tak i noen. Vi har hatt noen hvor vi har tenkt at ting ikke helt er som de skal
være... men det er vanskelig å gå videre på det, når det ikke er noe helt åpenbart.
Vanskelig å sende noen til å ta utvidede prøver, når du ikke har noe konkret å
henge det på. Men det er jo forebyggende i seg selv å ta det opp.»

Risikofylt alkoholbruk før graviditet
Jordmødrene rapporterer at det ikke er så mange som har hatt et høyt alkoholbruk før graviditet, men at toleransenivået er høyt for mange.
«Det som har overrasket meg med screeningen er mengdene, mange som
har krysset av 5-6 glass for ‘Hvor mye drikker du en vanlig dag hvor du drikker
alkohol?’».
Noen få gravide krysser av for at omgivelsene har bekymret seg for deres alkoholbruk, mens
mange krysser av for at de må drikke ganske mye før de merker det. I tillegg er det en del som
svarer at de har gjort ting de ikke husker fordi de har vært overstadig beruset. Men jordmødrene forklarer dette med at det stort sett dreier seg om unge mennesker og at det er relatert til
livssituasjonen deres.
Det er også en god del gravide som har drukket alkohol før de visste de var gravide, og som
er engstelige. Det ses på som en utfordring både å betrygge den gravide som har drukket før
hun visste om graviditeten og samtidig skulle informere om alkoholens skadevirkninger. Men
jordmødrene framhever at siden alkohol kan påvirke uheldig gjennom hele svangerskapet, så
er det viktig at man slutter å drikke uansett når i svangerskapet man oppdager graviditeten.
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Underrapportering om alkoholbruk før graviditet?
De fleste jordmødrene tror ikke det er mye underrapportering, og de har inntrykk av at de gravide svarer ærlig om eget alkoholbruk før og under graviditet, med unntak av de som har et
problem, og som de ikke klarer å fange opp.
«Jeg tror de yngre er ganske ryddige på det. Men jeg vet egentlig ikke. Men jeg
tror de unge svarer ganske ærlig. Men jeg tror at de som har et problem, de rapporterer ikke om det.»
«Jeg har inntrykk av at folk er veldig ærlige – for de rapporterer ofte om mye
drikking. Jeg tenker ofte, ‘herlighet, så mye’, men jeg sier det ikke. Jeg opplever
at mange er veldig ærlige. Jeg prøver å være veldig lite fordømmende og ikke
moralistisk i det hele tatt, men heller informativ. At ikke jeg hopper i stolen når
de forteller ting. Jeg har hørt mye opp i mellom. Det kan jo være mer, men ut fra
hva som er standard drikking for ungdom, så tror jeg det stemmer.»
Igjen framhever jordmødrene betydningen av bevisstgjøring framfor avdekking. De forteller
om gravide som sier de har venninner som drikker, og håper de deler informasjonen de får med
sine venninner: «Det har jeg faktisk også sagt, si dette videre til dine venninner.»

Positive bivirkninger ved bruk av TWEAK
Jordmødrene peker på at TWEAK også er en nyttig inngangsport til å snakke om mer enn kun
den gravides egne alkoholvaner. Det pekes på at noen gravide snakker om egen oppvekst og
egne erfaringer med omgivelsenes bruk av rusmidler.
«[TWEAK] er en inngangsport for å åpne for dialog og invitere dem til å snakke
om ting som kan ha vært vanskelig. Og det er jo ofte foreldres og besteforeldres
alkoholbruk. Jeg hadde nettopp ei som fortalte at de drakk veldig lite fordi hans
bestefar var alkoholiker. Det hadde preget familien veldig mye.»
Mange av jordmødrene peker på at de kommer inn på tiden etter fødsel, og blant annet
amming og alkohol. I de fleste kommunene sier jordmødrene at dette også er noe helsesøstrene tar opp systematisk etter fødsel.
«Jeg prater litt ekstra med dem som har hatt et høyt alkoholforbruk før
graviditet. De får en ekstra informasjon. Jeg snakker da om alkoholbruk etter
fødsel.»

Tematisering av alkohol før bruk av TWEAK
Alle jordmødrene tematiserte alkoholbruk også før de tok i bruk TWEAK, men da mer usystematisk. Mange peker på at «Helsekortet for gravide» har en rubrikk hvor alkoholbruk også skal
etterspørres, slik at det er naturlig at de spør de gravide om alkoholbruk. Noen av jordmødrene
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spurte også om alkoholbruk før graviditet, også før de tok i bruk TWEAK. Mens andre sier at
de var innom temaet alkoholbruk tidligere, men ikke så grundig som det tas opp etter at de
tok i bruk TWEAK.
«Jeg gikk ikke så grundig inn på det. Det er vel den største forskjellen. Jeg spurte
om det, men jeg fortalte ikke så mye, og jeg inviterte ikke like mye til en samtale
om det. Alt ble veldig sentrert omkring svangerskapet.»

Finner jordmødrene det relevant å snakke om a
 lkoholbruk?
Alle jordmødrene mener at temaet alkohol og svangerskap er svært viktig.
«Det er det absolutt viktigste. Siden det er det viktigste for fosteret å ikke bli
utsatt for. Så det er jo kjempeviktig!»
Noen viser til at de gravide har fått et betydelig økt kunnskapsnivå når det gjelder temaet,
bare de siste fem årene: «De gravide for fem år siden hadde hørt litt av hvert, mens nå vet de
at de ikke skal drikke.»
Alle jordmødrene mener at det er viktig å tematisere alkoholbruk i svangerskapet, selv om
mye kunnskap allerede er kjent for de gravide:
«Mye av grunnlaget for barnets helse legges i svangerskapet. Jeg pleier å si til
mine gravide at ‘du går med framtida i magen’, og barnets framtid er viktig ut
fra hvordan barnet har det i magen, så jeg synes det er kjempeviktig. Noe av det
aller, aller viktigste.»
«Jeg tenker det er kjempeviktig. Alkohol er ett av våre store samfunnsproblem.
Og det er fortsatt noen som synes det er greit med ett glass. Og så er det en ting
når du er gravid, men hva når du får barn. Hva er greit da? Hvor stort forbruk har
du da? Så jeg tenker det er kjempeviktig at både vi har fokus på det og at helsesøstrene har fokus på det.»

Vil kommunene videreføre bruken av TWEAK?
Alle jordmødrene understreker at de kommer til å fortsette å snakke utdypende om alkohol og
graviditet og alkohol i småbarnsfasen. I et par av kommunene er jordmødrene usikre på om de
kommer til å fortsette å bruke TWEAK dersom dette ikke blir pålagt dem.
«Budskapet og konsekvensene er veldig viktig, og det kommer jeg alltid til å ta
med.»
Andre sier at de helt sikkert kommer til å fortsette, og de håper også bruken av TWEAK vil
videreføres i kommunen selv om de eventuelt skulle slutte i jobben.
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«Jeg håper de ville fortsatt, for jeg tenker det avdekker en del ting som ellers ikke
ville blitt avdekket. Før når vi bare hadde Helsekortet og spurte hvor mye drikker
du, så tenker jeg nok en del glapp der.»
En jordmor sier at hun håper kommunen kommer til å fortsette å bruke TWEAK, og sier at
hun vil sette det inn i prosedyrene, men at hun ikke kan bestemme over en annen jordmor.
Hun presiserer at det ikke står i retningslinjene for svangerskapsomsorgen at man skal bruke
TWEAK.
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Hvilke ønsker har jordmødrene for kartlegging av gravides
alkoholvaner videre?
Jordmødrene er fornøyd med å ha et verktøy som bidrar til at de kan drøfte alkoholbruk inngående med de gravide på en lite moraliserende måte, men de har noen ønsker for hvordan det
kan bli enda bedre.
Noen av jordmødrene er negative til skåren. De synes både den tar mye tid, avbryter en god
flyt i samtalen og i tillegg er misvisende.
De fleste opplever spørsmålene som gode og relevante, men det blir pekt på at særlig spørsmålet om black-out12 burde vært tidsavgrenset til å gjelde siste år. Det vises til at mange jenter har opplevd dette i ung alder, men det kan være lenge siden, og her får man en opplevelse
av å «grafse i gamle ting». Her er skjemaet blitt revidert, slik at det i overskriften presiseres
at den gravide skal svare for siste år, men denne informasjonen overses både av de gravide
og av jordmødrene.
Flere av jordmødrene peker også på at samtalen med de gravide finner sted for seint. De har
ønske om å samtale med de gravide mye tidligere, og ønsker også at legene skal tematisere
alkohol og graviditet i større grad.
«Jeg skulle ønske legene kunne ta TWEAK - for det er der de er aller først. Jeg vet
noen leger i landet gjør det, men ikke hos oss. (…) Noen ganger har jeg spurt om
de drikker alkohol når de ringer og bestiller time.»
I tillegg hadde mange av jordmødrene et ønske om å få opplæring i motiverende intervju (MI),
og å ta dette i bruk i mye større grad enn hva som har vært gjort til nå. De ønsket også at
MI-opplæringen skulle være tilpasset denne tematikken spesielt.
Videre viste det seg at jordmødrene var usikre på hva de skulle gjøre med TWEAK-skjema
ene etter at de var utfylt, og også hva de kunne føre inn og legge ved i journalen underveis i
graviditeten.
«Det jeg aldri forstår er at vi ikke kan skrive resultatene fra TWEAK inn i
journalen, men det gjør vi med EPDS.»
Med tanke på å følge opp gravide som skåret høy, syntes mange det var vanskelig når de ikke
kunne skrive ned skår i journalen: «Du kan ikke skrive det inn, og du kan ikke arkivere skjemaet
med journalen. Man kan jo ikke huske det.»

12 «Har det hendt, etter at du har drukket alkohol, at en venn eller et familiemedlem har fortalt deg om ting du har sagt eller
gjort som du ikke kunne huske?»
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5. Hva synes de gravide
om tematiseringen av
alkoholbruk?
Gravide som ble kartlagt med TWEAK i prosjektperioden ble spurt av jordmødrene om de kunne tenke seg å delta i en web-basert spørreundersøkelse. 129 gravide samtykket til dette, og
gav jordmødrene sin e-postadresse. Vi sendte ut et spørreskjema til alle disse, og mottok 70
svar. Dette gir en svarprosent på 54 %.13
Av de gravide som har besvart undersøkelsen var ca. halvparten (47 %) førstegangsfødende.
De gravide ble spurt om hvorvidt de opplevde atmosfæren under konsultasjonen hos jordmor,
hvor alkoholvaner ble kartlagt, som god eller mindre god. De skulle rangere dette på en skala
fra 1 til 6, hvor 1 var svært lite god atmosfære og 6 var svært god atmosfære. 86 % svarte 5
eller 6 på dette, og viste med det til at de opplevde atmosfæren som svært god.
Vi spurte også om den gravide selv trodde at kartleggingen og samtalen rundt kartleggingen
vil påvirke hennes alkoholvaner i framtiden, både under graviditeten, i småbarnsperioden og
seinere i livet. Hvis vi ser på de som svarer fra 1-3, finner vi de som tenker samtalen i liten
grad vil påvirke deres alkoholvaner i framtiden, og dette er flertallet. Men vi finner også at
det er en god del gravide som mener at kartleggingen og samtalen rundt kartleggingen vil
påvirke deres alkoholvaner i framtiden. Ca. 17 % mener samtalen i svært stor grad påvirker
deres alkoholvaner under graviditeten. Det er totalt 24 % av de gravide som mener samtalen
vil påvirke deres alkoholvaner under graviditeten i noen grad (svart 4-6 på skalaen) (N=70).
Videre er det 26 % som svarer at kartleggingen og samtalen rundt kartleggingen vil påvirke
deres alkoholvaner i småbarnsperioden (N=69), og 23 % som mener at dette vil påvirke deres
alkoholvaner seinere i livet (N=68). Se figur 1.

13 Det er mulig at ikke alle gravide ble spurt om de ville delta, siden antallet her er lavere enn antall TWEAK-skjema. For noen
få mottok vi også kun telefonnummer, og disse ble ikke kontaktet.
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Figur 1: I hvilken grad tror du kartleggingen og samtalen rundt kartleggingen vil påvirke
dine alkoholvaner i framtiden når det gjelder...
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Partners deltakelse
På nettsiden www.snakkomrus.no ligger det noen råd til fagpersoner om bruk av TWEAK. Her
står det blant annet at:
«Det kan være nyttig at partner inviteres inn i samtalen. Dette kan skape en god arena for
å understreke partners viktige rolle, både som støttespiller under svangerskapet og få frem
tanker om den kommende foreldrerollen. Dersom det i samtalen fremkommer at partneren
har et risikofylt alkoholkonsum, kan han evt. få tilbud om kartlegging gjennom AUDIT (Alcohol
Use Disorder Identification Test)»14.
Av de gravide som svarte på vår undersøkelse var det 23 % (16 stykker) totalt som hadde med
sin partner på førstegangskonsultasjonen. Av førstegangsfødende var det 33 % som hadde
med partner, og av de som hadde barn fra før var det 13,5 % som hadde med partner.
De gravide som hadde med partner ble også spurt om han opplevde atmosfæren som god, og
de aller fleste svarte at han opplevde den som svært god (94 % svarte 5 eller 6).
I de tilfellene hvor partner var med, ble han spurt om egne alkoholvaner i litt over 1/3 av
tilfellene.

14 http://www.snakkomrus.no/files/manuals/TWEAKRaad.pdf
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Hva slags informasjon ble gitt til den gravide?
I rådene til fagpersoner som ligger på nettsiden www.snakkomrus.no står det:
«Når den gravide har besvart TWEAK-skjemaet, skal hun få en oppsummerende
tilbakemelding på utfylt skjema, uavhengig av skår. Dette kan være et godt
utgangspunkt for en god samtale. Målet med kartleggingen og samtalen er ikke
at den gravide skal komme med en innrømmelse om at hun drikker, men jobbe
mot en endring av hennes alkoholvaner».15
Jordmødrene i vårt prosjekt fulgte stort sett ikke anbefalingene i veiledningen om at den gravide skulle fylle ut TWEAK-skjemaet før samtalen om alkoholvaner. «Samtalen bør tilpasses
den enkelte ut fra resultatet fra kartleggingen», står det i veiledningen16. 70 % av de gravide
svarer at de fikk konkret informasjon om hvordan alkohol kan påvirke fosteret under graviditet
på konsultasjonen. Av disse svarer 79 % at de fikk informasjon om hvordan alkohol kan påvirke
fosteret under graviditet før TWEAK-kartleggingen. I figuren under ser vi hva slags informasjon disse fikk.
Figur 2: Hvilken type informasjon fikk du? (Sett gjerne flere kryss) (N=47)
100%
87.2%

90%
80%

Prosent

70%
60%

53.2%

50%
40%
30%
17.0%

20%

8.5%

10%
0%
Brosjyrer fra Helsedirektoratet

Brosjyrer fra kommunen

Muntlig informasjon

Annet

Av figuren over ser vi at nærmere 90 % fikk muntlig informasjon, i tillegg fikk 53 % brosjyrer
fra Helsedirektoratet og 17 % kommunale brosjyrer. 8,5 % svarer at de fikk annen type informasjon. To har spesifisert at dette var informasjon via internett. Hvis vi ser nærmere på hva
slags informasjon de gravide fikk, finner vi at 70 % av de gravide svarer at de ble fortalt hvordan alkohol kan påvirke utviklingen av fosterets organer, 62 % ble fortalt hvordan alkohol kan
påvirke fosterets hjerne (skader på sentralnervesystemet), 51 % ble fortalt hvordan barn kan
påvirkes av foreldrenes alkoholbruk og 23 % ble vist hvordan alkohol påvirker fosteret (på en
plansje). Vi ser her at det er en del variasjon i hva den gravide mottar av informasjon.
Som vi ser av figuren under, mener også de fleste gravide at informasjonen de får av jordmor
15 http://www.snakkomrus.no/files/manuals/TWEAKRaad.pdf
16 http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/gravid/kartlegging-av-alkoholbruk/Documents/Alkohol%20i%20		
graviditet_sk%C3%A5ringskjema.pdf (side 2)

35

om alkohol og graviditet er viktig. Som vi skal se seinere, er det en del gravide som syntes de
kjente godt til dette fra før, og dermed fant informasjonen overflødig. Men ca. 43 % svarer at
dette var veldig viktig informasjon, og 76 % totalt svarer at dette er viktig informasjon (svarte
4-6).
Figur 3: I hvilken grad synes du den informasjonen du fikk om alkohol og graviditet var
viktig? (N=70)
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Det har vært diskutert om det er stor grad av underrapportering av alkoholbruk i slike kartlegginger som TWEAK, men de gravide selv svarer at det var lett å svare ærlig både på bruk av
alkohol før graviditet (91 % svarer at de var helt ærlige) og under graviditet (97 % svarer at
de var helt ærlige).
De aller fleste gravide mente også at jordmor tok opp dette med alkohol på en god måte.
Figur 4: Synes du jordmor tok opp dette temaet (alkoholvaner) på en god måte? (N=70)
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Vi spurte også om i hvilken grad den gravide opplevde at det var mulig å diskutere bekymringer om egne alkoholvaner, både før og under graviditet. De aller fleste svarte at de ikke hadde
bekymringer før graviditet (91 %), men av de som hadde det, opplevde alle at det var mulig å
diskutere dette med jordmor. Det samme gjelder for bekymringer om egne alkoholvaner under
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graviditet. Her opplever 94 % at de ikke har dette, men for dem som har det, syntes alle at
dette var det mulig å diskutere med jordmor.
Alle de gravide ble også spurt om de opplevde at det var mulig å diskutere sin partners alkoholvaner med jordmor. Her var det litt færre som opplevde at dette ikke var aktuelt (81 %). Av
de resterende syntes 10 % at det i svært stor grad var mulig å diskutere dette med jordmor,
og litt over 4 % opplevde at det var mulig i noen grad. Litt over 4 % oppgir at de ikke opplevde
at det var mulig å drøfte sin partners alkoholvaner med jordmor.
Det blir ofte vist til at gravide får en stor mengde informasjon under konsultasjonene hos jordmor. Vi spurte i denne sammenhengen om hvor viktig den gravide tenker informasjonen om
alkoholvaner og påvirkning på fosteret er sammenlignet med annen informasjon om livsstil
du får som gravid, som for eksempel kosthold, røyk, trening, osv. I figuren under ser vi at de
aller fleste mener at informasjonen de får om alkohol er svært viktig informasjon.
Figur 5: Hvor viktig tenker du informasjon om alkoholvaner og påvirkning på fosteret er
sammenlignet med annen informasjon om livsstil du får som gravid, som kosthold, røyk,
trening, osv.? (N=69)
100%
90%
80%

71.0%

Prosent

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

0.0%

0.0%

1.4%

1 Lite viktig

2

3

13.0%

14.5%

4

5

6 Svært viktig

Hva skriver de gravide selv om tematiseringen
av alkoholbruk?
18 gravide valgte å skrive noen utfyllende kommentarer om hva de syntes om tematiseringen
av alkoholbruk17. Noe av det de gravide kommenterte på var at dette er et viktig tema:
«(…) [D]ette er et tema jeg synes er veldig viktig. Jeg har på egenhånd satt meg
inn i dette, og er veldig bevisst rundt valget om alkohol før, og spesielt i, svangerskapet. For yngre, førstegangsgravide, eller de som ikke selv har satt seg så inn
i dette, så tror jeg det er viktig at de får mye informasjon om dette så tidlig som
mulig. Ideelt sett før en graviditet, men i det minste tidlig i svangerskapet. Det er
mye uvitenhet rundt dette fremdeles, og veldig mange ‘sløve’ holdninger.»
17 Spørsmålet de svarte på var dette: «Var det noe du savnet under konsultasjonen med jordmor, hvor temaet alkohol og		
graviditet ble tatt opp? Har du noen andre tilbakemeldinger som du ikke har fått gitt uttrykk for tidligere?»
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«Selv om jeg ikke drikker alkohol under svangerskapet, og nesten ikke noe ellers,
så hadde jeg ikke trengt den, men fikk meg allikevel til å tenke og reflektere over
hvor mye/lite jeg drakk ellers, så synes det var smart og fint for de som ikke tør å
svare ærlig for de får igangsatt tankene.»
«Jeg syntes det er flott at jordmor tar opp dette viktige temaet og spør den
gravide om deres alkoholvaner før og under graviditet. Jeg syntes alle gravide
bør gjøres oppmerksom på de skadelige effektene spesielt ved bruk av alkohol
og røyk - gjerne ved bruk av sterkere virkemidler som bilder, video og forskningsrapporter! Kunne gjerne vært mer informasjon om bruk av alkohol i prøve-periode
(når man ønsker å bli gravid) og om fars alkoholvaner kan påvirke dette.»
Det var en del som presiserte at dette er et viktig tema, men at det kanskje ikke er nødvendig
å gi den samme informasjonen til alle, og at det tvinges fram en samtale som ikke oppleves
som relevant:
«Temaet er viktig for de som sliter. For meg er det ikke viktig informasjon da jeg
drikker svært sjelden alkohol og er helt avholden under graviditet.»
«Personlig var det litt påtrengende i den grad at jeg jobber med barn som har
blitt påvirket av mors rus i svangerskapet. Har mye kunnskap om dette temaet
og kunne aldri utsatt mine barn for dette. Følte nok at jordmor burde ha tatt opp
eventuelt temaet etter hun fikk blitt kjent med meg, hørt på hva jeg jobbet med
og da tatt opp temaet. Følte selv meg litt overkjørt!!!»
«Synes det er unødvendig at jordmor må informere i dybden, selv til kvinner som
har vært igjennom svangerskap før, og har et tilnærmelsesvis ikke-eksisterende
inntak av alkohol (åpenbart overhodet ikke under svangerskap).»
«Jeg kjente til informasjonen fra tidligere - og drikker ikke alkohol under
svangerskapet. Drikker meg sjelden eller aldri full ellers. Synes derfor ikke dette
var så relevant.. Jeg vet ikke hvordan de som selv (eller partner) har et alkoholproblem opplever kartleggingen? Tenker at det kanskje ikke er så lett å svare ærlig
når jordmor ser på… Kanskje en oppstartssamtale hadde vært vel så bra? Savner
diskusjon om røyk - da barnefar røyker.»
«Følte mye tid gikk til å informere og snakke om alkoholforbruk, noe som for meg
er lite aktuelt. Er avholdende i svangerskapet og minimalt alkoholforbruk eller.
Ser selvfølgelig viktigheten av temaet, men det føltes sterkt som en pågående
kampanje som jordmor måtte gjennom.»
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Og så var det noen som savnet mer informasjon rundt dette:
«Det var ikke så mye annet som ble gjort enn å dra frem skjemaet. For meg som
drikker lite til vanlig og aldri under graviditet var ikke behovet det for diskusjon,
men en ung jente med uplanlagt graviditet ville antakelig hatt et annet behov.
Jordmor var forutinntatt og ‘regnet med’ at svarene mine var sånn og sånn. Hadde jeg hatt et problem hadde jeg ikke vært åpen om det.»
«Dersom dette var min første graviditet, hadde det nok vært positivt med mer
informasjon rundt svangerskap og alkohol.»
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6. Diskusjon
Forskning viser at en kombinasjon av kartlegging og samtaler som inneholder informasjon, råd
og veiledning kan føre til en reduksjon i alkoholbruk (bl.a. Alvik 2007 i Kvislabakken og Vikan
2013). Dersom dette er tilfelle, hvorfor er dette da ikke mer brukt i svangerskapsomsorgen?
Det er litteratur som peker på grunner til dette. Kvislabakken og Vikan peker på at dette ofte
begrunnes med: 1) tidsnød i konsultasjonene, 2) pasientenes motstand, 3) frykt for pasientenes reaksjoner, og 4) mistillit til verdien av kartlegging kombinert med 5) mangel på opplæring, støtte og oppfølging (Kvislabakken og Vikan 2013: 9).
I vår gjennomgang har vi funnet at jordmødrene 1) ikke bruker mer tid enn de gjorde før, selv
om de har introdusert TWEAK, 2) pasientene har i liten grad motstand mot å bli spurt og 3)
etter å ha brukt skjemaet i noen tid, erfarer jordmødrene at pasientene/ de gravide synes det
er greit at dette temaet tas opp på konsultasjonen. Men vi finner også 4) en viss mistillit til
verdien av kartleggingen og også 5) mangelfull opplæring, støtte og oppfølging.
Vi kommer tilbake til dette mot slutten av kapittelet, men først skal vi se på hva andre har
funnet om bruk av TWEAK med tilleggsspørsmål.
Snertingdal (2013) skriver at «brief interventions»/kortvarige intervensjoner (som for eksempel kartlegging ved bruk av TWEAK) ikke tradisjonelt regnes som god norsk forebyggingspolitikk innen rusfeltet, og at vi som oftest har siktet på befolkningsstrategier. Snertingdal viser
til at de indikative tiltakene ofte har blitt nedtonet i norsk sammenheng, i fare for å stigmatisere enkeltindivid:
«In (...) Nordic public health approach, the importance of policy measures
directed at the individual level are often down-played for fear of stigmatizing
individuals» (ibid.: 38).
I ulike handlingsveiledere som omhandler svangerskapsomsorgen, bl.a. TIGRIS handlingsveileder, står det at jordmor skal motivere til et svangerskap uten alkohol eller medikamenter/
andre rusmidler som kan skade fosteret18. Det står blant annet i TIGRIS handlingsveileder at:
«Når det gjelder den «normalgravide», er ikke målet nødvendigvis å avdekke
bruk av alkohol og/eller andre rusmidler. Fokus bør rettes mot å få den gravide
kvinnen og hennes partner til å tenke gjennom og snakke om eget forbruk, og
18 http://borgestadklinikken.no/files/Manus-3-TIGRIS1.pdf
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på denne bakgrunnen ta et bevisst valg om ikke å bruke alkohol og/eller andre
rusmidler i svangerskapet. Det er viktig å bruke tid på dette, da mange gravide
ikke opplever å ha fått informasjon om bruk av rusmidler og graviditet» (Tigris
handlingsveileder, del 3, s. 7).
Selv om fokus bør være at den gravide reflekterer over eget forbruk, og med det tar et bevisst
valg på ikke å drikke alkohol under svangerskapet, er riset bak speilet tvangstiltak ovenfor
gravide. I § 10-3 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. står det om tilbakehold av gravide rusmiddelavhengige i institusjon uten eget samtykke, dersom andre hjelpetiltak, som f.eks. frivillige tiltak, ikke er tilstrekkelig:
«Det kan vedtas at en gravid rusmiddelavhengig uten eget samtykke skal tas inn
på institusjon utpekt av regionalt helseforetak, jf. spesialisthelsetjenesteloven
§ 2-1a fjerde ledd, og holdes tilbake der i hele svangerskapet dersom misbruket
er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade,
og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig. (…) Inntakets formål er å hindre eller
begrense sannsynligheten for at barnet påføres skade. Under oppholdet skal det
legges vekt på at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk
og for å bli i stand til å ta vare på barnet.»
Av avsnittet over kan vi lese at det skal ganske mye til før det iverksettes tiltak. Det må være
overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade. Samtidig som totalavhold anbefales, skal det ganske mye til før tvangstiltak iverksettes, så den viktigste oppgaven for jordmødrene er å få den gravide til selv å velge å ikke drikke.
Studier har vist at når det gjelder tvangsinnleggelser av gravide kvinner som bruker rusmidler
på en måte som kan skade fosteret i Norge, så er det svært sjeldent kvinner som kun misbruker alkohol blir lagt inn:
«Søvigs doktorgradsarbeid (2004), som dekker gravide innlagte etter § 6-2a19 i
Norge i tidsepoken 1996-2003, viser at 81 % av de tvangsinnlagte kvinnene
misbrukte narkotika. Opiater var det dominerende illegale rusmiddelet. Vårt
materiale fra perioden 1996-2010 bekrefter og forsterker denne tendensen.
Kvinnene som tvangsinnlegges på Borgestadklinikken har det vi vil kalle et typisk
blandingsmisbruk, med klar overvekt av illegale stoffer. Både det opiatdominerte
misbruket og det amfetamin dominerte misbruket preges av at kvinnene også
misbrukte cannabis og benzodiazepiner, og noen bruker også alkohol.» (Wiig og
Myrholt 2012: 19).
Det står innledningsvis i rapporten til Wiig og Myrholt at:
«De fleste kvinnene har et blandingsmisbruk, kun ca. 5 % oppgir at de kun bruker
alkohol. De fleste som blir innlagte etter § 6-2a bruker illegale rusmidler. Dette er
et tankekors, når vi vet at det er alkohol som er aller mest skadelig for fosteret»
(ibid.: 8).
19 Nå §10-3 i Helse og omsorgstjenesteloven
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De aller fleste gravide er ansvarlige gravide, og de tar informasjonen om alkoholens skadevirkninger og anbefalingene fra myndighetene på alvor. Men det er viktig at vi som anbefaler
TWEAK og MI tar tak i to av Snertingdals poeng spesielt - og jeg tenker da på dette med at
kvinnens drikkevaner dekontekstualiseres og at intervensjonen først og fremst er rettet mot
en regulering av normalitet.
Dette med at kvinnens drikkevaner dekontekstualiseres er et viktig poeng. Det bør vurderes
om man i større grad skal legge vekt på at partner er med på konsultasjonen hvor TWEAK
brukes og om man i større grad skal utforske hva slags drikkekultur den gravide er vant med.
Er dette informasjon som kunne vært mer nyttig for jordmor når hun skal støtte den gravide
videre, enn antall enheter hun vanligvis drikker når hun drikker alkohol?
Videre er det viktig å konkretisere målet med TWEAK. Dersom målet er å avdekke gravide
som drikker alkohol i svangerskapet, er TWEAK kanskje feilslått. Det kan leses ulike tilnærminger til målsettingen både i veiledningen og i hvordan jordmødrene selv tolker nytteverdien
av TWEAK. De som er mest negative til TWEAK er også de som viser til at de ikke avdekker
gravide som drikker med bruk av skjemaet. Og hvis svaret er at TWEAK ikke nødvendigvis skal
avdekke, men bevisstgjøre den gravide, og redusere forbruket til dem som drikker litt, bør da
spørsmålene som stilles vurderes på nytt? Er det ikke da viktig å se den gravide i den sammenhengen/kulturen hun lever i? En konsekvens av dette bør også være at jordmødrene bør
bli bedre til å utforske mer når den gravide rapporterer om å ha drukket risikofylt før graviditet. Vi har sett at dette ofte ikke er tilfelle.
Telemarksforskning ved Gustavsen, Møller og Vardheim (2013: 40-41) har evaluert prosjektet TIGRIS, og viser til fem grupper brukere/misbrukere som kan komme i kontakt med
helsetjenesten:
1. Den største gruppen er de som har et normalt forhold til rus og der jordmor/helsesøster
gir råd og veiledning om bruk av rus under graviditet og i småbarnsperioden. Her viser forskerne til at de fleste følger rådene til jordmor om et totalavhold i graviditeten.
2. En annen gruppe er de som betrakter det «å drikke» som det å være beruset, mens det å
f.eks. ta et glass alkohol til middag, ikke er å drikke. Denne gruppen oppfatter ikke nødvendigvis at det å konsumere alkohol innebærer «å drikke.» Denne gruppen vil derfor være
en spesielt relevant målgruppe for jordmors informasjon om rusens skadevirkninger. Disse
personene finner jordmødrene blant annet blant personer fra andre land med en annen
drikkekultur, blant høyt utdannede og/eller blant økonomisk velstående.
3. En tredje gruppe er de som har et høyt rusbruk - gjerne i form av mye helgefyll – og som
betrakter dette som normalt, og de holder det derfor ikke skjult. Dette er ofte unge
mennesker.
4. En fjerde gruppe er de som har et gjennomgående høyt rusforbruk/misbruk, som holder
dette skjult og samtidig fornekter sitt høye forbruk eller misbruk. Dette er en gruppe som
det er vanskeligere å identifisere.
5. En femte gruppe er kjente rusmisbrukere, dvs. personer som enten er kjent av tjenestene
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eller som tidligere har vært til behandling eller fått bistand av rustjeneste, barnevern eller
andre spesialisttjenester.
Jordmors intervensjon vil i størst grad påvirke de tre første gruppene, og det er mindre sannsynlig at den fjerde gruppen vil bli avdekket med bruk av TWEAK.
Gustavsen, Møller og Vardheim viser også til at det blant jordmødrene er ulike syn på hvor
langt de skal gå i å identifisere problematisk rusatferd eller rusmisbruk. Noen mener at deres
rolle primært dreier seg om å informere om eller skape refleksjon rundt rusmiddelbruk, mens
andre har en oppfatning om at de også skal være mer aktive i å identifisere eller avdekke
rusrelaterte problemer.
Gustavsen, Møller og Vardheim viser til at jordmødre kan ha en høy terskel for å gå inn på
spørsmålet om belastende rusmiddelbruk. Både fordi de opplever at dette er vanskelig å ta
opp, og fordi at det å forsøke aktivt å avdekke skjult rusmisbruk vil kunne bryte med den
lavterskelfilosofien som hersker i helsestasjons- og jordmortjenesten. Forskerne viser til at
denne filosofien bygger på at tjenesten i utgangspunktet skal påvirke gravide/mødres atferd
gjennom informasjon, råd og veiledning eller gjennom samtalerefleksjon med tjenestemottakerne. Dette er i tråd med Snertingdals argumentasjon om at den gravide selv skal føle ansvaret om å gjøre det rette for fosteret sitt. Gustavsen, Møller og Vardheim peker, på samme måte
som Snertingdal, på at helsetjenestens tradisjonelt har fokusert på universelle forebyggende
virkemidler, som generelle helsekontroller og vaksineprogrammer. «En forutsetning for å nå
bredt ut til alle innbyggerne er at terskelen er lav og at tjenesten ikke virker skremmende»
(ibid. 2013: 55). Jordmor må balansere mellom prinsippet om å være et lavterskeltilbud og
rollen som den som skal avdekke et mulig skadelig bruk av rusmidler.
Som Snertingdal også formulerer det, så bør det tas en diskusjon på målsettingen med TWEAK, og hva man lander på her må være utgangspunktet for å diskutere hvorvidt TWEAK er et
egnet verktøy eller ikke:
«This line of reasoning opens the question of whether brief alcohol interventions
in natal care can identify and help women with heavy drinking habits, and
whether it is more effective in regulating modest drinkers towards abstinence»
(Snertingdal 2013: 42).
Evalueringen av TIGRIS viste også at det var mange av jordmødrene som ikke brukte TWEAK,
selv om dette var del av opplæringen i programmet og anbefalt av KoRus. Evalueringen viste
at av de 12 jordmødrene som svarte på spørreskjemaet om TIGRIS, var det 5 som svarte at de
benyttet skjemaet, 5 svarte at de ikke benyttet det og 2 svarte at de benyttet det av og til
(Gustavsen, Møller og Vardheim 2013: 61-62). Videre benyttes skjemaet i svært liten grad av
legene.
I følge evalueringen er jordmødrene i noen grad også ambivalente til TWEAK-skjemaets funksjon. Noen legger vekt på TWEAK som et verktøy til å få i gang samtaler om rus, mens andre
legger vekt på at skjemaet skal være et hjelpemiddel til å identifisere overdreven rusbruk
eller misbruk. På samme måte som vi fant i vårt prosjekt, er det den siste gruppen som er de
som er mest kritisk til skjemaet. De som ser TWEAK som et utgangspunkt for samtale, mener
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skjemaet gir et godt grunnlag for å gi informasjon om og føre en samtale om rus. Mens de som
er opptatt av at skjemaet skal avdekke uheldig rusmiddelbruk mener resultatet fra skjemaet
kan gi et misvisende beslutningsgrunnlag for den videre oppfølgingen. De opplever en mistillit til skjemaet, som er en av de barrierene mot bruk av kartleggingsverktøy som vi viste til
innledningsvis i dette kapittelet.
Evalueringen av TIGRIS peker på to årsaker til at skjemaet ikke benyttes av flere (ibid. 2013:
s. 63):
1. Jordmødrene har utviklet eller lært seg samtaleteknikker der skjemaet ikke passer like
godt inn. Siden skjemaet skal fylles ut på forhånd, kan det for de gravide fremstå som
kontrollerende, mer enn et godt utgangspunkt for en reflekterende samtale.
2. For det andre er bygger skjemaet på en premiss om at svarene på skjemaet skal danne
grunnlag for videre oppfølging, en premiss som ikke alltid er tilstede. Dette gjelder spesielt den gruppen som fornekter overdreven bruk av rus eller et rusmisbruk.
Gustavsen, Møller og Vardheim (ibid.: 69) konkluderer med at TWEAK nok ikke har fått den
utbredelse man hadde som målsetting. De viser til at:
«(…) verktøyet fremstår som en oppskrift som nok ikke i tilstrekkelig grad har
blitt internalisert og integrert i den samtaleformen som jordmødrene bygger sin
virksomhet på. Dels dreier dette seg om hvordan TWEAK skal kombineres med
reflekterende samtalemetoder og dels om hvordan det skal kombineres med
andre metoder for å identifisere skjult rusmisbruk.»
I vår undersøkelse finner vi at jordmødrene har tilpasset TWEAK til å bli et samtaleverktøy
mer enn en screening av alkoholvaner i forkant av samtalen om alkoholvaner. Vi fant at de
gravide selv sa at de i 79 % av tilfelle fikk informasjon om alkoholens skadevirkninger før de
fikk kartleggingsskjemaet. Vi fant også at en del av jordmødrene ikke brukte skåringen, fordi
det ødela den gode flyten i samtalen.
Det er også foretatt to andre prosjekter/undersøkelser om bruken av TWEAK i Norge de siste
årene. I begge disse prosjektene ble det gitt aktiv opplæring i MI som del av prosjektet. Dette
skiller seg fra våre kommuner, hvor MI kun har vært en liten del av Tidlig inn, og ikke en del av
TIGRIS. Under vil jeg kort vise til hva som kom fram av disse prosjektene.
I prosjektet i Nord-Trøndelag blir det spesifisert at MI ble brukt som intervensjon, og målet
var at den gravide skulle møte fagpersoner som samtaler om alkoholbruk med et fokus på
endring ved å utforske ambivalens i en atmosfære av samarbeid og dialog i motsetning til
en mer konfronterende og belærende samtaleteknikk (Kvislabakken, 2013: 12). Dette var et
prosjekt hvor de ønsket å måle i hvilken grad en kombinasjon av screening og MI ovenfor de
som er i risikosonen kan påvirke de gravide til redusert alkoholkonsum under svangerskapet,
og dermed også redusere potensielle skader på fosteret. De ønsket i prosjektet å kartlegge
med TWEAK ved tidlig graviditet, ved fødsel og 3 måneder etter fødsel. Dessverre ble prosjektet bare delvis gjennomført, og kontrollpunktet ved fødsel og 3 måneder etter fødsel ble ikke
gjennomført på en tilfredsstillende måte.
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Et funn fra prosjektet var at jordmødrene vegret seg for å snakke om rus/ alkohol, og at det er
viktig med kompetanseheving og tett kontakt i implementeringsfasen:
«Å skape kontakt, og å gi støtte til leger og jordmødre under screeningperioden
tar tid, og lengre tid enn vi var klar over på forhånd» (ibid.: 22).
Også i dette prosjektet var resultatet at ingen av jordmødrene som screenet fant noen som
rapporterte om alkoholbruk under graviditeten, alle krysset av for at de var totalavholdne når
de var gravide. Men også her rapporterte jordmødrene om at TWEAK ga en god inngangsport
til å ta opp temaet. Og på samme måte som vi fant i våre kommuner, varierte det også her om
den gravide ble kartlagt før eller etter hun fikk informasjon om mulige skadevirkninger av å
drikke alkohol. I følge rapporten var det enighet om at kartleggingen med TWEAK burde gjøres
til en permanent del av svangerskapsomsorgen.
I prosjektet «God start – tidlig livsstilskartlegging», som var er tidlig intervensjonsprosjekt
i Bergen kommune», fikk alle jordmødrene en tredagers opplæring i kartleggingsverktøyet
TWEAK og i MI. Målet med prosjektet var et rusfritt svangerskap og gode alkoholvaner etter
fødsel (Storbækken og Rogde, 2013).
Deltakere i prosjektet ble rekruttert av fastlegene, og også her ble de fleste kartlagt i uke
12-17. 600 gravide var med i prosjektet. De gravide har også her selv valgt om de ønsker å ha
med partner eller ikke. I prosjektrapporten ble det vektlagt at jordmødrene spurte den gravide om tillatelse til å si noe om alkohol og graviditet, og at dette er en tilnærming som gir en
annen oppmerksomhet og en annen mottakelse av informasjonen enn om man har en mer
belærende tilnærming.
Også her fant man at mange av de gravide hadde et høyt forbruk av alkohol siste år før graviditet,
og at de fleste hadde lagt om alkoholvanene og var avholdende på kartleggingstidspunktet.
Jordmødrene oppfattet innføringen av kartleggingsskjemaet som skulle brukes på alle de gravide som en hjelp til å ta opp spørsmål om alkoholvaner i svangerskapet på en naturlig og
ikke-stigmatiserende måte.
På samme måte som i Nord-Trøndelag ble betydningen av opplæring, veiledning og erfaringsutveksling understreket.
Noen jordmødre problematiserte skjønnsvurderingen i kartleggingen, og hadde ønsket seg en
enda mer utfyllende standardisert beskrivelse av risikonivå og dertil intervensjonsnivå. Noen
reagerte på cut-off for risikobruk. Det var tilfeller hvor jordmødrene opplevde at de selv ikke
syntes det var risikofylt bruk, men hvor den gravide allikevel hadde en poengsum som skåret
innenfor risikobruk: «Dette medførte store krav til skjønnsvurderinger, og jordmødrene stilte
spørsmål ved om cut-off for risiko ligger for lavt» (Storbækken og Rogde, 2013: 11).
Motiverende Intervju med U-T-U: Utforske hva den andre vet om tema, Tilby informasjon, for
å så Utforske hvilken betydning informasjonen har for den gravide, ble opplevd som en veldig
positiv metodikk.
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Et hovedfunn i prosjektet var at jordmødrene var positive og de gravide var positive.
Mange av poengene, både fra Snertingdal (2013), Gustavsen, Møller og Vardheim (2013), Kvislabakken og Vikan (2013) og Storbækken (2013), finner vi igjen i vår undersøkelse.
I neste kapittel vil vi forsøksvis gi noen videre anbefalinger for bruk av TWEAK – eller annet
systematisk samtaleverktøy – i framtiden, basert på de erfaringene vi har høstet, sammenstilt med erfaringene fra de andre undersøkelsene/prosjektene om TWEAK.
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7. Videre anbefalinger
Systematisk kartlegging av alkoholbruk er nyttig
Både jordmødrene og de aller fleste gravide anser informasjon om alkoholbruk som del av
svangerskapsomsorgen som viktig. Det er nyttig med et skjema som sikrer systematisk gjennomgang av alkoholvaner før svangerskap, bruk under svangerskap og hva men tenker om
bruk i småbarnsperioden. Et skjema som blir en rutine både sikrer at dette gjøres, og bidrar
til å bryte barrierene helsepersonell kan ha i forhold til å snakke om dette er både nyttig og
nødvendig.
Bl.a. finner vi at ca. ¼ av de gravide mener kartleggingen og samtalen vil påvirke deres alkoholvaner i framtiden – enten i graviditeten (24 %), i småbarnsperioden (26 %) eller seinere i
livet (23 %). Vi finner også at for de få gravide som har hatt bekymringer rundt egne alkoholvaner før eller under graviditet har det vært mulig å diskutere dette med jordmor. En jordmor
presiserer et viktig poeng på denne måten: «Hvis vi er åpne med temaet og er flinke til å
snakke om det, er det også lettere for dem å komme til oss med spørsmål om dette.»

Målsettingen
Som vi har sett over framstår ikke målsettingen med TWEAK som helt klar. Skal TWEAK være
et verktøy for å få i gang samtaler om rus, eller et hjelpemiddel til å identifisere overdreven
rusbruk eller misbruk? Eller begge deler? Målsettingene med TWEAK bør spisses. Slik som
de står nå konkluderer en del jordmødre og fagfolk med at siden veldig lite/ingen risikofylt
alkoholbruk i graviditeten avdekkes med TWEAK, så er det heller ikke et verktøy man bør
fortsette å bruke. De får mistillit til verdien av kartleggingen, som en jordmor sa: «Fordi jeg
ikke ser at vi klarer å avdekke noe, så har jeg kanskje liten tro på å finne en poengskår, for jeg
tror ikke den er sann.»
De jordmødrene som i størst grad har en forventning om at skjemaet skal avdekke risikobruk,
er mest negative til skjemaet. De jordmødrene som ser TWEAK som et verktøy som sikrer at
temaet tas opp på alle konsultasjonene, på en ikke-stigmatiserende og ikke-moraliserende
måte, er mest positive.
Telemarksforskning ved Gustavsen, Møller og Vardheim (2013: 40-41) peker også på at jordmødrene i noen grad er ambivalente til TWEAK-skjemaets funksjon. Noen legger vekt på
TWEAK som et verktøy til å få i gang samtaler om rus, mens andre legger vekt på at skjemaet
skal være et hjelpemiddel til å identifisere overdreven rusbruk eller misbruk. På samme måte
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som vi fant i vårt prosjekt, finner de også at det den siste gruppen som er mest kritiske til
skjemaet.
I vår undersøkelse finner vi at jordmødrene har tilpasset TWEAK til å bli et samtaleverktøy mer
enn en screening av alkoholvaner i forkant av samtalen om alkoholvaner.
Før man har en grundig gjennomgang av hvordan TWEAK bør anbefales brukt videre, kan en
også tenke seg at det vil være relevant med en grundig gjennomgang av hvem målgruppen
er. Gustavsen, Møller og Vardheim pekte ut noen grupper av brukere/ misbrukere som hadde
kontakt med helsestasjonen, men gjorde dette ut fra et forholdsvis lite datagrunnlag. Det
ville vært interessant å kunne studere disse ulike gruppene av brukere grundigere, og også ha
en grundig gjennomgang av faktisk bruk av alkohol i graviditet pr. i dag, f.eks. ved å forske ta
utgangspunkt i det store datamaterialet til Den norske mor og barn-undersøkelsen, hvor man
har data fra mer enn 90 000 gravide fra perioden 1999-200820

Spørsmålene
Hvis målsettingen med TWEAK ikke nødvendigvis er at skjemaet skal bidra til å avdekke risikofylt alkoholbruk, men bevisstgjøre den gravide, og redusere forbruket til dem som drikker
litt; bør da spørsmålene som brukes vurderes på nytt? Bør jordmødrene bli bedre til å utforske mer når den gravide rapporterer om å ha drukket risikofylt før graviditet? Bør det være
mer fokus på tiden etter graviditeten? Bør det stilles noen spørsmål om omgivelsenes syn på
alkohol? Bør barnefar inviteres mer aktivt med på samtalene som skal omhandle livsstil? Ville
TWEAK vært mer nyttig og mer anvendelig dersom det hadde form som et strukturert intervju
med MI-metodikk?
Det kan også vurderes om spørsmålene som ingen svarer positivt på bør kuttes ut. I vårt
utvalg var det bare 1 % (2 gravide) som svarte positivt på spørsmålet «Har nære venner eller
slektninger bekymret seg eller klaget på alkoholbruken din i løpet av det siste året?» og ingen
som svarte positivt på spørsmålet «Tar du noen ganger et glass alkohol om morgenen når
du står opp?». Disse bør kanskje vurderes erstattet med mer relevante spørsmål, f.eks. mer
utforskende MI-spørsmål, etter U-T-U-metodikken21 beskrevet i prosjektet «God start – tidlig
livsstilskartlegging» fra Bergen?

Poengskår
Vi finner at ca. 50 % av de gravide har en skår på 4 eller mer i del 2 av skjemaet, og 31 %
har en skår på 5 eller mer, når det gjelder drikkevaner før graviditet. Er det slik at mellom 50
og 31 % av de gravide har et risikofylt drikkemønster året før de blir gravide? Det er viktig
at jordmødrene har tiltro til skjemaet, vi ser at vårt utvalg bruker skåren i liten grad som
styringstråd for å vurdere om de skal ha en utvidet samtale eller ikke med den gravide. Det
bør foretas en grundig diskusjon rundt cut-off. Det er viktig at et kartleggingsskjema som skal
20 http://www.fhi.no/studier/den-norske-mor-og-barn-undersokelsen
21 Utforske hva den andre vet om tema, Tilby informasjon, for å så Utforske hvilken betydning informasjonen har for den
gravide
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brukes ovenfor alle gravide har troverdighet i sine resultater, både ovenfor jordmor og ovenfor
den gravide. Hvis det nå er slik at cut-off er satt så lavt at jordmor ignorerer resultatene, bør
det vurderes om det er hensiktsmessig med denne.
På skjemaet må også jordmor forholde seg til 3 ulike skåringssummer. En for del 1 av skjemaet, og to kolonner for del to av skjemaet (før og under graviditet). Enkelte av jordmødrene
uttrykker usikkerhet på hvorvidt disse summeringene skal regnes sammen, og det gis ikke
noen veiledning på hvordan man skal se de ulike summene i sammenheng.
Vi finner også at ulike veiledninger gir ulik informasjon om cut-off er «2 eller mer» eller «mer
enn 2» i del 1 av skjemaet, og «4 eller mer» eller «over 4» i del 2 av skjemaet (før graviditet).
Det gis heller ikke informasjon eller veiledning på hvordan de skåringene i de ulike kolonnene
skal ses i forhold til hverandre.

Veiledningen
Veiledningen og praktisk gjennomføring av TWEAK bør også følge hverandre i størst mulig
grad.
I veiledningen til TWEAK står det at det bør føres en samtale med alle gravide om alkoholbruk i svangerskapet rett etter at graviditeten er bekreftet (uke 6-8). Helsedirektoratet setter
også som en forutsetning for kartleggingen at «den gravide får avtale/første konsultasjon
rett etter graviditeten er bekreftet».22 Under halvparten i vår undersøkelse var til konsultasjon
innen uke 13. Kun 3 av de 65 gravide i utvalget vårt, som svarte på dette spørsmålet, kom til
førstegangskonsultasjon hos jordmor innen uke 8. Det er uheldig å ha en målsetting som det
ikke er mulig å oppnå. Vi finner også at de gravide går først til lege, og ingen av legene i de
kommunene vi har vært i bruker TWEAK.
Vi ser at det både er feil i veiledningen til jordmødrene om cut-off, samt at mange av jordmødrene fyller ut skåren feil. Ut fra dette kan vi konkludere med at skjemaet ikke oppfyller kravet
til at det skal være enkelt å bruke. Dette kan også bidra til å svekke jordmødrenes tro på skåren og når de skal gå videre, og også bruken av skåringen i det hele tatt.
I veiledningen står det også at skjemaet skal fylles ut før det utføres en samtale om alkohol
og svangerskap. Vi har sett at både jordmødrene og de gravide svarer at det ikke alltid foregår
i den rekkefølgen. De gravide selv opplyser om at de i 79 % av tilfellene fikk informasjon om
hvordan alkohol kan påvirke fosteret under graviditet før TWEAK-kartleggingen. Evalueringen
til Møller og Gustavsen (2013: 63) viser til at en av grunnene til at mange jordmødre velger
ikke å bruke TWEAK kan være at skjemaet kan framstå som kontrollerende siden det skal fylles ut på forhånd, og dermed ikke blir sett på som et godt utgangspunkt for en reflekterende
samtale. Når vi ser at blant de jordmødrene vi har intervjuet, som faktisk bruker TWEAK aktivt,
velger å se bort fra denne anbefalingen, bør det nok også vurderes hvorvidt dette er en anbefaling som bør opprettholdes.
22 http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/gravid/kartlegging-av-alkoholbruk/Sider/default.aspx
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Opplæring videre
Flere av jordmødrene framhever at det er viktig at de har kompetanse både i samtalemetodikk, som motiverende intervju, og faglig når det gjelder skadevirkninger av alkoholbruk med
mer. 5 av de kommunene som var med i dette prosjektet har blant annet grundig opplæring
i alkoholens virkning på fosteret gjennom prosjektet TIGRIS. Det bør vurderes om en faglig
oppdatering/opplæring bør inn som en del av opplæringen i kartleggingsverktøyet.
Det bør også vurderes om MI bør inn som en del av opplæringen.
Det bør også i større grad finnes opplysninger om hvor jordmødre som ønsker å bruke TWEAK
skal få den nødvendige opplæringen i dette verktøyet.
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8. Konklusjon
Det er nyttig med et skjema som sikrer systematisk gjennomgang av alkoholvaner før svangerskap, bruk under svangerskap og hva man tenker om alkoholbruk i småbarnsperioden. Et kartleggingsskjema som del av svangerskapsrutinen både sikrer at temaet settes på dagsordenen,
og bidrar til å bryte barrierene helsepersonell kan ha når det gjelder å snakke om dette.
Mye tyder på at det fremdeles er en viss andel gravide som drikker alkohol under graviditeten,
selv om vi ser tendenser til at dette er en minkende andel. Det er også kjent at det fremdeles
fødes barn med alkoholskader i Norge, men omfanget er usikkert. Gitt at det finnes en gruppe
som drikker alkohol under graviditeten (stor eller liten) og hvor dette ikke er et skjult misbruk,
vil TWEAK ha et potensial som refleksjonsverktøy som kan bidra til å eliminere denne bruken.
Potensialet avhenger av hvor mange dette dreier seg om. Det kunne vært ønskelig med nyere
undersøkelser på dette området.
Potensialet med bruk av TWEAK for å avdekke skadelig skjult misbruk er mindre, og vi finner
ingen i vår undersøkelse som avdekker uheldig bruk under graviditeten ved hjelp av skjemaet.
Samtalen i etterkant av kartleggingen dreier seg om å informere, ikke avdekke. Videre er det
en kontroversiell tanke for jordmødrene at de skal ha rolle som kontrollører.
Det bør spesifiseres hva som er hovedmålsettingene med bruk av TWEAK. Slik som det er
nå, er det tvetydig om det skal brukes som et refleksjonsverktøy eller et avdekkingsverktøy.
Spørsmålsformuleringene, samt internasjonal litteratur, tyder på at TWEAK er et avdekkingsverktøy, mens veiledningen i større grad legger opp til at TWEAK skal brukes som et refleksjonsverktøy. Vi ser også at en del jordmødre og fagfolk viser til at siden det avdekkes svært
lite, eller ingen, risikofylt bruk av alkohol i graviditeten med TWEAK, så er dette ikke et verktøy
man bør fortsette å bruke.
Det som blir svaret på hva målsettingene bør være, må nødvendigvis også påvirke hva man
skal anbefale av kartleggings-/samtaleverktøy, og eventuelle tilpasninger av TWEAK videre.
Vi finner også at mange av jordmødrene snakker med den gravide om alkohol i graviditet før
TWEAK blir benyttet. I veiledningen er det et premiss at resultatene fra kartleggingen skal
danne utgangspunktet for samtalen. Det bør diskuteres om dette premisset skal tydeliggjøres, og hvorvidt dette vil gå på bekostning av jordmødrenes bruk av skjemaet. Er det en forutsetning at TWEAK brukes riktig for at det skal ha antatt effekt?
Når det gjelder samtalen i etterkant av kartleggingen, viser både andre undersøkelser og jordmødrene til at det er viktig at denne ikke bare omhandler at alkoholbruk i graviditet kan være
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skadelig for fosteret, men hvorfor og hvordan alkoholbruken kan skade. Det er her de gravide
har minst kunnskap, og dette bidrar også til at budskapet blir vitenskapelig fundert, og ikke
moraliserende.
Et siste poeng er at gjennomsnittet av de gravide først kommer til jordmor rundt uke 12,
mens de fleste har vært hos lege en god stund før dette. Det at legene ikke bruker TWEAK bør
problematiseres, og det bør diskuteres hvordan det kan legges til rette for at denne kartleggingssamtalen kan finne sted tidligere i svangerskapet.
Det bør diskuteres hvorvidt TWEAK skal brukes videre, og hvis TWEAK skal brukes videre, må
det skje forbedringer, slik at det er sammenhenger mellom veiledning, målsettinger og hvordan skjemaet faktisk brukes.
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