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Plan
• Studie av ungdom født av mødre med
blandingsmisbruk under hele svangerskapet
• Studie av barn født av mødre som sluttet
med blandingsmisbruk
• Hva viser andre studier:
– Hva viser tidligere kliniske studier
– Hva viser eksperimentelle studier

• Hva nå klinisk?
• Hva nå forskningsmessig?

• Retningslinjer: (WHO, 2014)
• «Pregnant women dependent on
opioids should be encouraged to
use opioid maintenance
treatment whenever available
rather than to attempt opioid
detoxification»
• «Strength of recommendation –
strong
• Quality of evidence – very low»

• Retningslinjer: (Helsedirektoratet, 2011)
• Opioidavhengige i LAR:
• «Metadon eller buprenorfin bør opprettholdes under
graviditet»
• «Metadon eller buprenorfin kan trappes noe,
eventuelt helt, ned under graviditet forutsatt at
nedtrappingen skjer under betryggende forhold». Det
spesifiseres en del om betryggende forhold.

• Opioidavhengige ikke i LAR:
• «..tilbys plass på en døgninstitusjon innenfor TSB.. »
• «Hvis kvinnen er abstinent, bør hun medisineres… for
å stabilisere situasjonen.»
• Følgende alternativer:
• Nedtrapping som i LAR
• Søknad om inkludering i LAR

• Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra
rusmidler og vanedannende legemidler:
• Opioidavhengige gravide som ikke er i LAR,
bør stabiliseres på buprenorfin.

Opioider
• Naturlige opioider (heroin)
• Syntetiske opioider (metadon og
buprenorfin)
• Opium baserte smertestillende
medisiner
• Ofte blandingsmisbruk, både
innenfor
og utenfor LAR (Delano, Gareri &
Koren, 2013)

Hvordan går det med meg i ungdomsalderen når mor brukte
opioider og hadde blandingsmisbruk under svangerskapet?

Studie 1: Ungdomsstudien:
To grupper:
Risikogruppe
Sammenligning

• Heroin/blandingsmisbruk
• Ingen kjente risikofaktorer

Utvalg (Moe 2002, Slinning 2003)
Rekruttert 1991-1996:
 Risikogruppe: 78 barn født av mødre med opiat/blandingsmisbruk
under svangerskapet
 Rekruttert fra Ullevålteamet ved Ullevål universitetssykehus
 Sammenligningsgruppe: 58 fulltermin barn uten kjent biomedisinsk
risiko
 rekruttert fra lokale helsestasjoner i Oslo

Merk!! Multirisiko: Eksponert gruppe har
med seg flere tidlige risikofaktorer
Født
tidligere
og
mindre

Genetisk
sårbare?

Lav
sos.øk.
status
• 42% hadde tidligere vært
under behandling for
rusavhengighet og/eller
psykisk lidelse
• 50% Hepatitt
• 2 personer HIV-positive

Komorbid
itet

Flere
typer rus
under
svangerskapet
Skifte i
omsorgsmiljø
Manglende
svangerskapsoppfølging

•
•

Gj.sn. 3.4
forskjellige stoffer
Heroin mest vanlig
ved siden av røyk

86% flyttet til
annen stabil
omsorgsgiver før
1 års alder. En
levde med
biologisk mor til
ungdomsalder.

Studie 1. Undersøkelsestidspunkter og metoder:
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Perinatale funn:
”En skjev start” på livet
 Signifikante gruppeforskjeller på GA, f.vekt og HO.
Som forventet dårligere utfall i ruseksponert gruppe:
 25% med fødselsvekt under 2500 gram
 25% født før 37. uke
 Signifikant lavere HO også når korrigerte for prematuritet
 78 % av de ruseksponerte barna hadde neonatalt
abstinenssyndrom (NAS) i den første tiden etter fødsel

Hovedfunn i ungdomsalder:
Store variasjoner i fungering og mestring
• Ytterpunkter: Noen i risikogruppen må ta opp fag før de
kommer inn på medisinstudiet og noen har behov for
daglig hjelp og bolig på institusjon
• Også ungdommer i sammenlignings-gruppen hadde
behov for psykisk helsehjelp
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Forskjell mellom prenatalt rus-eksponert og
sammenligningsgruppe i gjennomsnittlig generelle mental
evner (Z-verdier) etter kontroll for kjønn, SES, GA og
fødselsvekt (uten deltagere med FASD). (* p ≤ .05) (Nygaard
m.fl. 2015a, 2015b)
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Forskjeller i generell utvikling/kognitive evner mellom risiko og sammenligningsgruppe
fordelt på kjønn over tid (
Jenter, Gutter). Alle skårer er gruppeforskjell i
standardisert (Z) skåre (SD). Verdier over 0 indikerer bedre kognitive ferdigheter i
risikogruppen enn i sammenligningsgruppen. Mål og utvalgsstørrelse varierer over tid
(* p ≤ .05) (Nygaard et. al., 2015)

Gruppeforskjell i kognitive ferdigheter i ungdomsalder
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Gruppeforskjell i SD (Z-verdier). Kontrollert for alder, kjønn og SES
(ekskludert deltakere med FASD) (* p ≤ .05) (Nygaard m.fl. 2015).

Gruppeforskjeller i internaliserende og
eksternaliserende atferd over tid
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Mean difference (SD) between the risk and comparison groups in caregivers’ and teachers’
reports (CBCL and TRF). Sig. test (* p ≤ .05) controlled for relative age, gender, SES, gestation
age and birth weight and adjusted for multiple analyses (Nygaard et al., 2016)

Psykisk helse basert på diagnostisk
intervju M.I.N.I.
(Nygaard m.fl., under arbeid) (NB!! Foreløpige tall,
Eksakte tall fjernet fra presentasjonen for nettversjon)

NB! Livstidsprevalens:
• Depresjon
• Angstlidelser *, f.eks.
• PTSD
• Panikklidelse *

• Antisosial personlighetsforstyrrelse *
• *Ikke signifikant etter kontroll for kjønn, alder og SØS
• Er uten deltakere som viste tegn på FASD

ADHD

(Nygaard, m.fl., under arbeid) (Foreløpige tall)

• Ca 4 av 10 oppfyller kriteriene for ADHD
• Ca 1 av 3 rapporterer å ha hatt diagnosen
ADHD eller tilsvarende
• Ca 1 av 3 har vært medisinert for slike plager

Adferd i ungdomsalder (Nygaard, et al., under arbeid,
NB!! Foreløpige funn)

• Ungdommene i risikogruppen i forhold til
sammenligningsgruppen:
– Drakk ikke mer, men
• oftere alkohol misbruk
– Hadde en tendens til å røyke og bruke ulovlige rusmidler
oftere, men gruppeforskjellene var ikke signifikant etter
kontroll for kjønn, alder og SØS
• Avhengighet (ca 1 av 5)
• Misbruk (ca 1 av 8)

– Tidligere gjennomsnittlig seksuell debut alder og høyere
antall seksual partnere
– Ingen forskjeller i selvrapportert livskvalitet
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Walhovd et al (2007). Volumetric cerebral characteristics of children exposed to opiates and other
substances in utero. Neuroimage, 36, 1331-1344.
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Er det utviklingsforsinkelse?
• Lite som tyder på “catchup” i nevrokognitiv
utvikling hos barna i
risikogruppen
• I ungdomsalder:
Foreløpige data indikerer
liknende gruppeforskjeller
i nevroanatomiske
volumer og
hjernebarksareal (Nygaard
et al., submitted)

Caudate
Putamen

Pallidum

29

Hjernevolum går vanligvis ned

Tamnes et al., 2013, Brain development and aging: Overlapping and unique patterns
30
of change

Studie 3

Walhovd, Watts, Amlien, Woodward, 2012. Neural tract development of infants born to methadone-maintained mothers. Pediatric
Neurology
Delayed or altered maturation of superior longitudinal fasciculi in newborns born to methadone maintained mothers.

Oppsummering av foreløpige funn fra
undersøkelsen i ungdomsalder (17-22 år)
• Ca. like tilfreds med livet som sammenligningsgruppen
• Majoriteten av de prenatalt ruseksponerte ungdommene har
levd i stabile foster/adoptivhjem fra tidlig spedbarnsalder
• De fleste hadde vanlige liv med familien og skole
• Men:
• Stor variasjon i fungering og mestring
• Svakere kognitive testresultater enn sammenligningsgruppen
• Oftere psykiske problemer: depresjon, angstlidelser og ADHD
• Mer rusproblemer
• Mindre hjernevolum og mindre hjernebarksareal målt ved MRI

Hva sier kliniske studier?
• Neonatal abstinenser (NAS) (P96.1):
– 50-80% av eksponerte (Patrick et al., 2012)
– Tredobling av NAS fra 2000 til 2009 i USA

• Gestasjonsalder og fødselsvekt (Creanga et al., 2012;
Konijnenberg & Melinder, 2015; Mactier et al., 2014)

• Finmotorisk funksjon (Bernstein, Jeremy, Hans & Marcus, 1984;
Bunikowski et al. 1998, Davis & Templer, 1988; Hans & Jeremy, 2001; Logan et al., 2011; Wahlsten & Sarman, 2013)

• Atferd
– ADHD, konsentrasjon, adferdsmessig og emosjonell selvregulering (Hans 1996; Hickey et al., 1995; Melinder et al., 2013; Nygaard et al., 2016, in progress; Ornoy et al., 2001;
Slinning, 2004, Wahlsten & Sarman 2013)

• Kognitiv funksjon (Hunt et al., 2008; Konijnenberg & Melinder, 2012; McGlone et al., 2015; Moe & Slinning, 2001;
Nygaard et al., 2015, 2017; Ornoy et al., 2001; Salo et al., 2009; Slinning, 2004)

• Skoleprestasjoner (Oei et al., 2017)
• Visuelle problemer (Gupta, Mulvihill, Lascaratos, Fleck & George, 2012; McGlone et al., 2014; Melinder et al.,
2013, Walhovd et al., 2015)

• Neuroanatomiske funn (Sirnes et al., 2017, Walhovd et al., 2007, 2010, 2012; Yuan et al., 2014)

Gruppeforskjeller vs årsaksforhold
• Kliniske studier kan ikke skille ut effekt av prenatal ruseksponering og andre risikofaktorer, verken på atferd,
psykisk helse, kognisjon eller hjerneanatomi.
• Men!!! Vi kan dokumentere utvikling/funksjon hos
barn eksponert for rusmidler, og se om de som gruppe
har en annerledes utvikling enn barn uten
risikofaktorer
– Det gir oss en indikasjon på om vi har noe å bekymre oss
for
– Det gir informasjon om nødvendige tiltak

• Eksperimentelle studier kan si noe om
årsakssammenhenger

Eksperimentelle dyre og
cellekultur studier

• Utviklingen av sentralnervesystemet kan bli forstyrret
av prenatal opioid eksponering, for eksempel:
– Kan forstyrre migrasjon og overlevelsesrate for
hjerneceller (Harlan & Song, 1994; Hu, Sheng, Lokensgard & Peterson, 2002; Wang & Han, 2009)
– Kan redusere lengden av dendritter og antall forgreninger i
somatisk-sensorisk korteks (Lu, Liu, Long & Ma, 2012)
– Kan forstyrre utviklingen av flere ulike nevrotransmitter
systemer (f.eks. De Montis et al., 1983; Robinson et al., 1997)

• Prenatal metadon eksponering kan påvirke synet
negativt (Robinson et al., 1997; Darmant et al., 1992)
• Prenatal opioid eksponering kan ha atferdsmessige
konsekvenser (Fodor et al., 2014)
• Prenatal opioid eksponering kan påvirke smerte eller
smertelindrende effekter av opioider (Chiang et al., 2015, 2010; Zagon and
McLaughlin, 1981, 1982, Zhang & Ronnback, 1989)

Hva videre?
• Kliniske studier viser at vi har grunn til å være
bekymret, både ved heroin og ved LAR
• Eksperimentelle studier viser at det kan være
en årsakssammenheng mellom prenatal
opioid eksponering (LAR medikasjon og
heroin) og både hjerneutvikling, syn og atferd
• Så hva skjer når mor slutter med rus før/under
svangerskapet?

Studie 2. En longitudinell studie av barn født av foreldre med
rusmiddelproblematikk hvor mor sluttet med rusmisbruket under/før
svangerskapet
•

Tre grupper ble rekruttert til studien:
• Gravide i rusbehandlingsinstitusjon med heroin og/eller
blandingsmisbruk, rusfri under/før svangerskapet
• Gravide i behandling for psykiske helseproblemer
• Gravide uten rus eller psykiske helseproblemer

•

14% av barna i rus-gruppen skiftet omsorgsbase før 1 år

Vesentlige forskjeller i fødselsutfall hos barna i studie
1 og 2 (Haabrekke et al., 2014):

Gestasjonsalder

Studie 2:
Avruset
(n = 22)
39.4 (1.2)

Studie 1
Sign. test
Ruseksponert (p)
(n = 78)
38.3 (2.4)
.02

Fødselsvekt

3293 (428)

3022 (715)

.05

Hodeomkrets

34.8 (1.5)

33.9 (1.9)

.02

Apgar 5 min

9.6 (0.5)

9.0 (0.6)

< .001

Andel premature
(g.a. < 37 uker)
Neonatale
abstinenser

0 (0%)

20 (26%)

.008

0 (0%)

60 (77%)

< .001

Oppsummert på tvers av våre studier
• Vesentlig forskjell for barn med ingen tiltak vs
når mor slutter med rus under svangerskapet:
– fødselsutfall
– utvikling av hjerne
– kognisjon og psykisk helse

• Men: fortsatt forskjeller i synsfunksjon
• Vi vet fremdeles lite om eventuell forskjell
mellom LAR og avtrapping/slutt

Nasjonal diskusjon om retningslinjene
• Konsensuskonferanse om legemiddelassistert
rehabilitering (LAR) og graviditet

Er det mulig å trappe ned, og hva er
eventuelt konsekvensene for barnet?
• Norges særegenhet med Helse- og
omsorgstjenestelovens § 10-3:
– Det kan vedtas at en gravid rusmiddelavhengig
uten eget samtykke skal tas inn på institusjon ….,
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.

Tidligere studier av om det er mulig å
trappe ned
• Det er stor variasjon av suksessrate, fra 0 til 70% (fra

litteraturgjennomgang av Helge Waal til konsensuskonferanse, 2017)
Økende suksessrate over tid (Milby, 1988)

•
• «Avholdenhet fram mot fødselen var først og fremst relatert til
graden av omsorg eller kontroll med mors situasjon.» (fra
litteraturgjennomgang av Jørgen Bramness til konsensuskonferansen, 2017)

• Imponerende litteraturgjennomgang fra 2016 av 67 studier med 12
546 pasienter med langvarig opioid behandling (Frank et al., 2016):
– Suksessrate: Fra 20 til 91%, avhengig av type behandling
– Suksessfaktorer:
•
•
•
•
•
•

Multimodal omsorg
Ikke medisinsk
Egen-mestrende fokus
Kvantitet av oppfølging
Tett oppfølging
Flerfaglig oppfølging

Konsekvenser for mor/foster?
• Mødres død:
– 2 av 100 døde i Israelsk studie fra 1969 (Blinick et. al., 1969)
– Ingen døde i 3 nyere studier (Dashe et al., 1998; Jones et al., 2008; Luty et al.,
2003)

• Spontanaborter:
– Ikke funnet oftere enn hos gravide som forblir i LAR (Jones et al.,
2008)

– Ikke funnet sign. oftere enn populasjonen (men lite utvalg,
n=101) (Luty et al., 2003)

• Svangerskapsoppfølging: Funnet å være mer ujevn, men
ingen forskjeller hos barna (Jones et al., 2008)
• Tegn på abstinenser hos fosteret? Ikke tegn på økt mengde
bevegelser eller bekymringsfulle hjertefrekvenser hos 34
fostre under nedtrapping (Dashe et al., 1998), men under
administrering av buprenorfin (Jansson et al., 2017)

Konsekvenser barnet etter fødsel
• NAS sjeldnere?
– Ja ihht flertallet av studier Haabrekke et al., 2014; Bell et al., 2016; Lund et al.,
2012; Dooley et al., 2015; Stewart et al. (men ikke ihht f.eks. Welle-Strand et
al., 2015)

• Høyere fødselsvekt/senere gestasjonalder?
– Ja ihht Welle-Strand et al., 2015; Haabrekke et al., 2014; Stewart et al., 2013;
Kyei-Aboagye et al., 2009; Hjerkinn et al., 2009 (men ikke ihht f. eks. Jones et
al., 2008)

• Senere utvikling? Veldig få studier har fulgt opp barn
født av mødre som sluttet med
opioider/blandingsmisbruk, og enda færre har
sammenlignet resultatene med barn født av mødre
som fortsatt brukte rusmidler eller LAR medikasjon
– Hjerkinn et. al.:
• Verre kognitiv og adferdsmessig funksjon enn de uten risikofaktorer,
• Ikke annerledes enn de som var født av mødre som fortsatte å bruke rusmidler under
svangerskapet
• Flesteparten vokste opp med biologisk mor hvis mor sluttet tidlig i svangerskapet
• Verre for de som bodde hos biologisk mor enn de som vokste opp hos fosterfamilier

Så hva videre?
• Klinisk:
– Konsensuskonferansen/panel
– Bør LAR og alternativ behandling likestilles?
Spesielt med hensyn på særnorsk situasjon?

Forskningsmessig
• Er det noe forskjell for barna om mor går på
LAR (eller andre opioider) eller alternativ
(nedtrapping/slutter)?
• For å finne ut dette må vi undersøke hvordan
det går med barna over tid
– LAR/annen bruk av opioider
– Der mor trapper ned/slutter før/under
svangerskapet

Søknad nå inne hos Norges
Forskningsråd:
•
•
•
•

Skandinavisk samarbeid
13 kliniske steder
Fra graviditet til ett år
Tre grupper
– Mor bruker opioider under hele svangerskapet
– Mor slutter med opioider før/under svangerskapet
– Mor er ikke avhengig av opioider, men røyker under hele
svangerskapet

• Underanalyser av LAR vs annen type bruk av opioider
• Tverrfaglig
• Måler mange funksjoner, f.eks.: Syn, motorikk,
kognisjon, relasjon/omsorg, hjerneanatomi, mors
opplevelser
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