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Hva skal jeg snakke om

• LAR

• Retningslinjen for gravide i LAR og familier med barn

• Min forskning 
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Dilemma

• Ideelt sett burde ikke noen nyfødte bli født med 
abstinenser

• Vi lever ikke i en ideell verden – hvordan velge den beste 
av ikke-optimale løsninger?
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Legemiddelbruk i svangerskapet

• Generell tilbakeholdenhet med bruk av legemidler

• Risiko er størst de 3 første månedene (organene dannes)

• Modning av sentralnervesystemet gjennom hele graviditeten

• Ubehandlet sykdom kan medføre en fare for mor og foster som overstiger 
mulig risiko for fosterskadelig effekt av et legemiddel

• Slik avveining foretas for en rekke sykdomstilstander og legemidler                                                          

(sykdommer i skjoldbruskkjertel, ved epilepsi, ved psykose, depresjon, 

heroinavhengighet)
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LAR = Legemiddelassistert rehabilitering

• Rehabilitering med støtte av 

- metadon

- buprenorfin 

• Omfattende psykososial oppfølging og behandling over tid

• Gir heroinavhengige mulighet til å 
– redusere/avslutte bruk av rusmidler 

– nyttiggjøre seg rehabiliteringstiltak over tid

– ta fatt i andre helseproblemer (somatiske, psykiske)

– ta fatt i sosiale problemer (bolig, økonomi, arbeid, nettverk, fritid etc)
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Hvilken virkning har LAR? (gruppenivå)

• Opioidavhengighet er en alvorlig sykdom

• Før oppstart av LAR  OG etter avsluttet LAR
– Høy dødelighet og sykelighet

– Høyt bruk av rusmidler

– Mye kriminalitet

• I LAR
– Lavere dødelighet og sykelighet

– Lavere bruk av rusmidler

– Mindre kriminalitet
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Graviditet og LAR

• 7500 pasienter i LAR i Norge

• En tredel av disse er kvinner, mange av dem er i fruktbar 

alder

• Siste 20 år født ca 500 barn av kvinner på 

metadon/buprenorfin i Norge



Antall barn født i LAR i Norge årlig
Tall basert på Medisinsk fødselsregister(MFR) 
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Hva vil det si å ha en kunnskapsbasert 
tilnærming ?
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MÅLET MED RETNINGSLINJEN: 
Et optimalt utviklingsforløp og en trygg omsorgssituasjon

• Sikre at barna får den oppfølgingen de trenger

• Sikre individuell tilrettelegging

• Gi foreldrene nødvendig opplæring og bistand 

• Ivareta på en faglig forsvarlig og respektfull måte 

• Stabilitet og kontinuitet i oppfølgingen

• Sikre familiens økonomiske og sosiale situasjon

• Styrke familiens nettverk 
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Retningslinjen

Beskriver og gir anbefalinger for hele pasientforløpet
–Svangerskap

–Fødsels- og nyfødtperiode

–Oppfølging av barn og familie frem til skolealder

Systematisk oppfølging i kommunen og spesialisthelsetjenesten –
med klare avtaler og ansvarsplassering

Behandlingen/oppfølgingen involverer mange instanser i 
kommune og spesialisthelsetjeneste

= SAMHANDLING I PRAKSIS
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PRINSIPPER

• Normalisert oppfølging – mindre stigmatisering

– Fastlege/jordmor/helsestasjon

– Fødeavdeling/barneavdeling

• Fast oppfølgingsprogram tilbys
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PREVENSJONSVEILEDNING OG PLANLEGGING AV GRAVIDITET

• Kvinner i aktivt misbruk har oftest manglende menstruasjon

• Menstruasjonssyklus normaliseres oftest i løpet av 6-24 
måneder etter oppstart av LAR

• ¾ av svangerskapene er ikke planlagte 

Anbefalinger

1. Kvinnen/paret informeres om økt sjanse for å bli gravide etter 
oppstart i LAR og familieplanlegging bør diskuteres

2. Kvinnen/paret bør informeres om prevensjonsalternativer

3. Kvinnen bør tilbys gratis prevensjon. Hormonspiral bør være det 
anbefalte middelet



Hva er best for fosteret/barnet?

• Et stabilt svangerskap med god ernæring og stabile forhold i livmoren

• Minst mulig prenatalt stress

• Minst mulig påvirkning av rusmidler, legemidler, tobakk 

ALTERNATIVER
– Kvinnen (og dermed også fosteret) trappes langsomt ned fra LAR-

legemiddelet

– Den nyfødte trappes ned når abstinensene (eventuelt) opptrer etter 
fødsel
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Hva er best for en kvinne i LAR?

• Et stabilt svangerskap med god tid til å ruge
– God ernæring

– Ingen bruk av rusmidler

– Slutte å røyke (reduksjon i røyking)

– Forberede foreldreskap

ALTERNATIVER
- Fortsatt bruk av LAR-legemiddel i svangerskap

- Langsomt nedtrapping fra LAR-legemiddelet
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Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i 

graviditet

• Anbefalt internasjonalt som den beste behandlingen for opioid-

avhengige, gravide kvinner siden 1990-tallet (Kandell 1999, Winklbaur 2008,           

WHO 2014)

• Effekter for kvinnen 

– Mindre bruk av opioider og andre rusmidler

– Blir i behandling, bedre svangerskapsomsorg (SAMSHA 2008, Minozzi 2010)

– Reduserer skader som er assosiert med et liv som rusavhengig (Finnegan 1971)

• Effekter for fosteret

– Langtidsvirkende opioider stabiliserer de svingende nivåene av opioider i kvinnens 

blod → reduserer gjentatte intoksikasjoner og abstinens for fosteret (Finnegan 1992, 

Kaltenbach 1998)

– Bedre fostervekst (Finnegan 1977, Hulse 1997)

• Effekter for den nyfødte

– Lenger varighet av neonatalt abstinenssyndrom – NAS                                      
(Kandall 1977, Wilson 1981, McQueen 2015)
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NEONATAL ABSTINENSSYNDROM (NAS)

• NAS opptrer hos 40-90% av nyfødte som har vært eksponert for 
metadon/buprenorfin (Osborn 2010, Mactier 2013)

• Oppstår som følge av plutselig stopp i tilførsel av opioider og/eller andre 
rusmidler/legemidler (Jansson 2012)

• NAS består av en rekke symptomer og tegn (Hudak 2012, Kocherlakota 2014)
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Hvilke faktorer påvirker NAS?

• Kvinnens dosering av metadon eller buprenorfin er sannsynligvis 

ikke assosiert med grad av NAS hos den nyfødte (Cleary 2010, Jones 2014) 

• Bruk av rusmidler og/eller benzodiazepiner i tillegg til LAR-

legemiddelet → lenger varighet av behandling med legemidler for  

NAS (Seligman 2008, Welle-Strand 2015)

• Mekanismene som forklarer NAS er bare delvis klarlagt (Kocherlakota 2014)

• Ikke påvist noen sikker sammenheng mellom forekomst av NAS og 

senere utvikling hos barnet
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Mange forhold påvirker
hvordan det går på sikt

• Fosteret i svangerskapet

• Barnet etter fødsel
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Seraf (Senter og rus og avhengighetsforskning, UiO) –
forskningsgruppe 

• Professor Edle Ravndal – ledet gruppen

• Ingunn Olea Lund (PhD) - svangerskapet

• Carolien Konijnenberg (PhD) – 4-årsundersøkelse

Forskningsgruppen nå – oppfølgingsstudie 8-12 år etter

• Monica Sarfi (PhD og barnepsykolog) - oppfølgingsstudie av 
barna 

• GWS –oppfølgingsstudie av de voksne

gwe@helsedir.no        april 2018
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Målsetning med min PhD-studie        

«Opioid maintenance treatment in pregnancy:        

Maternal and neonatal outcomes»

• Undersøke resultatene for kvinnen og den nyfødte når kvinner 

bruker metadon eller buprenorfin under graviditet

• Undersøke bakgrunnsfaktorer og andre faktorer (kovariater) som 

påvirker resultatene

22
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Deltakere i studien
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COHORT OF WOMEN  COHORT OF NEONATES    PARTS OF STUDY 

 

 

139 pregnant 

women in OMT 

161 neonates exposed 

to OMT- medication 

Part I. Retrospective.       

1996-2003. N=56 neonates 

Part II. Prospective.         

2005-2007. N=38 neonates 

Part III. Retrospective.       

2004 + 2007-9. N=67 

neonates 
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Hva vet vi om kvinnene (i graviditeten)?

• Mange har hatt vanskelige oppvekstsvilkår med fysisk og 
emosjonell mishandling og seksuelt misbruk

• Få kvinner har utdannelse utover grunnskole, liten tilknytning 
til arbeidslivet

• Mange har hatt perioder i livet med depresjon, angst og 
konsentrasjonsproblemer

• Lang rusmiddelhistorie før LAR med bruk av heroin og en 
rekke andre rusmidler

(Lund 2011 a+b, Lund 2014; Welle-Strand 2013)
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Kvinnene ved fødsel (N=139)

gjennomsnitt ± SD; %

Alder 32 ± 5 år

Opioidavhengighet før LAR 8 ± 4 år

Graviditet fastslått 9.± 6.svangerskapsuke

I LAR når graviditet ble fastslått? 89 %

Tid i LAR før graviditet 24 ± 22 måneder

Metadon/buprenorfin 65 % / 35%

Dosering ved fødsel   - metadon
- buprenorfin

90 ± 49 mg

13 ± 7 mg

25
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Målsetning artikkel I: Sammenlikne nyfødtfunn etter eksponering for 

metadon eller buprenorfin i svangerskapet

26
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Resultater for de nyfødte (gjennomsnitt)

• Resultater                                                             
Metadon Buprenorfin

– GA 270 dager 275 dager

– Vekt 2944 g 3254 g

– Lengde 47.4 cm 48.8 cm

– HO 33.7 cm 34.7 cm

– NAS insidens 58% 60%

– Lengde morfinbeh.NAS 39 d 28 dager

• Ikke-justerte resultater

– Buprenorfin-eksponerte nyfødte var signifikant tyngre, lenger og hadde større 
hodeomkrets enn metadon-eksponerte nyfødte

– Det var ingen forskjell i forekomst eller lengde på NAS-behandling mellom de 
to legemidlene

• Resultater som var justert for relevante faktorer - mindre forskjeller
(kvinnens alder, lengde på opioidavhengighet før LAR, bruk av rusmidler/vanedannende legemidler tidlig eller sent i 

graviditet,  lav/høy dosering av LAR-legemiddel og sigarettrøyking sent i graviditet)

gwe@helsedir.no        april 2018
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Målsetning artikkel III: 

– Evaluere i hvilken grad kvinner trappet ned dosering av LAR-legemiddel under 

graviditeten 

– Studere hvilken effekt nedtrapping har på vekst- og NAS-parametre hos de nyfødte

- Nedtrapping = all reduksjon av dosering av LAR-legemiddel under graviditet

28
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Resultater artikkel III (N=123)

• Nedtrapping fra starten til slutten av graviditeten (60% har prøvd)

– 2 % trappet seg helt ned fra LAR-legemiddel

– 15 % trappet ned > 50%

– 24 % trappet ned 11-50%

– 58 % uendret/økt dosering 

• Nyfødtfunn

– Fødselsvekten til metadon-eksponerte nyfødte av kvinner som hadde trappet 

ned > 50 % var signifikant høyere enn den for nyfødte hvor kvinnen trappet 

ned 11-50 %

– Ingen effekt på NAS-forekomst eller NAS-behandlingens lengde

– Ingen ufordelaktige resultater av nedtrapping ble funnet
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Målsetning artikkel 4: Å beskrive hvordan en velfungerende gravid kvinne i LAR 

opplever å trappe ned buprenorfindoseringen

• En kasuistikk basert på en kvinnes detaljerte blogg i et svangerskap hvor hun 

trapper ned doseringen fra 24 mg buprenorfin til 0 mg i svangerskapsuke 31

• Kvinner: 32 år gammel, i full jobb, hennes 3. svangerskap, nedtrapping: 0.2 

mg/dag

• Når hun har trappet ned til 0: Hun sover minimalt og har meget sterke 

abstinenssymptomer, vekten hennes minker og fosteret gror ikke som forventet 

(SF-mål)

• Hun velger å gå tilbake på 4 mg buprenorfin frem til fødsel

30gwe@helsedir.no        sept 2016
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Verdens helseorganisasjon 2014:  Retningslinjer for identifisering og 
behandling av rusmiddelbruk og rusmiddellidelser  i graviditeten
(Guidelines for the identification and management of substance use and substance use disorders in pregnancy)

• http://www.who.int/substance_abuse/publications/pregnancy_guidelin
es/en/

• Gravide opioidavhengige bør oppmuntres til å begynne i LAR hvis det er 
tilgjengelig, fremfor å prøve avrusning fra opioider

(Pregnant women dependent on opioids should be encouraged to use opioid maintenance 

treatment whenever available rather than to attempt opioid detoxification)

• Gravide opioidavhengige pasienter bør rådes til å fortsette med LAR eller 
begynne i LAR med enten metadon eller buprenorfin

(Pregnant patients with opioid dependence should be advised to continue or commence opioid 

maintenance therapy with either methadone or buprenorphine)

gwe@helsedir.no        april 2018
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Medikamentell behandling 

ANBEFALINGER

• Metadon eller buprenorfin bør opprettholdes under 
graviditet

• Metadon og buprenorfin ansees for å være likeverdige 
preparater

• Metadon eller buprenorfin kan trappes noe, eventuelt helt 
ned, under graviditet forutsatt at nedtrappingen skjer under 
betryggende forhold. Nedtrappingen bør foretas mellom 14. 
og 32.svangerskapsuke



Nedtrapping i svangerskap - foster og kvinne må 
vurderes samlet

• Frarådes av WHO og land med kunnskapsbaserte retningslinjer

• Mange kvinner ønsker nedtrapping (økt motivasjon)

• Få kvinner klarer å trappe helt ned/langt ned 

• Vi vet lite om hvordan kvinnens nedtrapping av LAR-legemiddel påvirker 
fosteret på kort og lang sikt

• Vi har ikke metoder for å overvåke hvordan fosteret har det under kvinnens 
nedtrapping

gwe@helsedir.no        april 2018
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Målsetning artikkel 2 – å evaluere:

• Forekomst og varighet på amming for kvinner i LAR

• Effekten av amming på forekomst og varighet av NAS

34
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Resultater artikkel II (N=124)

• Antall kvinner som begynte å amme: 77 %

• Median lengde på amming:     12 uker for kvinner i MMT

:  7 uker for kvinner i BMT

• Diede nyfødte som hadde vært eksponert for metadon i graviditeten hadde 

signifikant lavere forekomst av neonatalt abstinenssyndrom (NAS) enn 

nyfødte som ikke ble diet (53 % vs 80 %)

• Diede nyfødte som hadde vært eksponert for LAR-legemiddel I 

svangerskapet trengte signifikant kortere behandling med legemidler enn 

nyfødte som ikke ble ammet (både ikke-justerte og justerte resultater*)

– Lengde NAS behandling hele gruppen:     29 dager vs 47 dager

*Justert for: Antall fødsler, antall sigaretter og bruk av rusmidler/vanedannende 

legemidler en måned før fødsel, gestasjonsalder
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Amming

1. Kvinner i LAR bør oppfordres til å amme barna sine og gis 
den hjelp og støtte de trenger for å få til dette 

2. Mødre som bruker metadon anbefales å amme 
uavhengig av hvilken metadondosering de står på

3. Ved amming bør buprenorfin være 1.valg med 
kombinasjonslegemiddelet med buprenorfin/nalokson 
som 2.valg



Hvordan går det med de biologiske 
foreldrene 8‐12 år etter at barna ble født?
Foreløpige resultater 



Oppfølgingsstudien
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COHORT OF WOMEN  COHORT OF NEONATES    PARTS OF STUDY 

 

 

139 pregnant 

women in OMT 

161 neonates exposed 

to OMT- medication 

Part I. Retrospective.       

1996-2003. N=56 neonates 

Part II. Prospective.         

2005-2007. N=38 neonates 

Part III. Retrospective.       

2004 + 2007-9. N=67 

neonates 
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Rekruttering og metode

• Vi hadde tillatelse til å kontakte 90 kvinner

• 70 (78 %) av disse (inkludert 5 fedre med omsorg) ble 
intervjuet

• To mødre var døde 

• Telefonintervju (i hovedsak) hvor jeg benyttet et strukturert 
spørreskjema som omfattet mange aspekter av foreldrenes liv 

39
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Omsorg

• 84 % av de biologiske foreldrene hadde omsorg for sine barn
– 16 % hadde mistet omsorgen

• 53 % var enslige foreldre

• 59 biologiske foreldre med omsorg – resten av presentasjonen
– 55 biologiske mødre

– 4 biologiske fedre

- Gjennomsnittsalder: 41,5 år (31 – 54 år)

gwe@helsedir.no        april 2018
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LAR-legemiddel på intervjutidspunktet 

• 29 % metadon

• 45 % buprenorfin

• 26 % hadde trappet ned LAR-legemiddelet til 0    

Foreldrene brukte minimalt med rusmidler, med unntak av 
alkohol som de brukte i moderate  mengder   

gwe@helsedir.no        april 2018
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Sysselsetting

• 40 % heltidsarbeid

• 16 % deltidsarbeid

• 3 % studerte

• 22 % hjemme med barn

• 19 % annet

gwe@helsedir.no        april 2018
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Andre forhold (N=54)

Førerkort 68 %

Kronisk somatisk sykdom 70 %

Depresjon/angst siste år 35/35 %

ADHD diagnose 16 %

Røyker   76 %

Overvektig 48 %

Regelmessig fysisk aktivitet 60 %

43
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Hvordan går det med barn av mødre i LAR?

Sårbare, men tilpasningsdyktige

Fra forskerkollega og barnepsykolog Monica Sarfi

gwe@helsedir.no        sept 2016

44



Risks and realities: Dyadic interaction between 6-months- old 

infants and their mothers in opioid maintenance treatment.
(Sarfi, M., Smith, L, et al. Infant Behavior and Development, 2011

Vurdering av kvaliteten på samspillet mellom 6-måneders gamle barn 

og deres mødre i de to gruppene når man kontrollerer for andre, 

medvirkende variabler (mødres stress, mentale helse, barnets 

utviklingsstatus, etc)

Resultat: Kun mors samspillstil ga et signifikant, unikt bidrag til 
dyadens kvalitet da barna var 6 mnd. gamle. 

– Dvs mødrenes samspillsstil den eneste signifikante prediktor til 
kvaliteten på samspillet
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Hovedfunn  fra 2-års undersøkelsen
Maternal stress and behavioral adaptation in methadone-or buprenorphine-
exposed toddlers  (Sarfi  2013. Infant behavior and development 2013)

• Småbarn av mødre i LAR viser høyere problematferd på de 

områder som er målt, men disse ser ikke ut til å være relatert til 

prenatal eksponering for LAR-legemiddel, men til mødres ulike 

belastninger

• Den viktigste prediktor for barnas fungering var mødrenes 

rapporterte (opplevde) psykiske helsetilstand – især 

depresjon og stress

gwe@helsedir.no        sept 2016
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Skolebarnundersøkelsen

• Rekruttert barna født 2004-9 og deres foreldre til en ny 
studie for å undersøke mental helse og tilpasning

• Informanter: Foreldre, fosterforeldre, lærere og barna 
selv

• En omfattende undersøkelse med mange forskjellige 
spørreskjema, tester og intervjuer

• Totalt ca 80 barn er undersøkt

gwe@helsedir.no        sept 2016
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Oppsummeringer av forskning 

• Det finnes få studier av barn som har vært eksponert for LAR-
legemidler, og nesten ingen langtidsstudier

• Studiegruppene er små og har mange andre risikokjennetegn 
enn LAR

• Vanskelig å finne klare «effekter» 

• Det er behov for større undersøkelser!

gwe@helsedir.no        sept 2016

48



Hva har forskningen (ikke) vist?

• Ingen enkle, direkte sammenhenger mellom bruk av LAR-legemiddel og 
barns senere utvikling

• Mulige sammenhenger mellom opiateksponering og subtile 
nevrokognitive funksjoner 

• Mødres psykiske helsetilstand er viktig for barns prognose

• Barn født av kvinner i LAR er en sårbar gruppe med dobbel risiko

• Barn i LAR er bare et eksempel på en gruppe risikobarn

• Nødvendig med fokus på psykososiale risikofaktorer

• Det er oppsiktsvekkende lite forskning tuftet på hva er det som virker når 
familier klarer seg bra, når barn utvikler seg adekvat

gwe@helsedir.no        sept 2016
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Revisjon av retningslinjen er besluttet

• LAR og graviditet er et kontroversielt tema, spesielt i Norge 

• Ulik behandling i forskjellige deler av landet

• Mye oppmerksomhet i media, fra noen fagmiljø og fra 
politikere

• Konsensuskonferanse LAR og graviditet 13.-14.juni 2017

• Konsensuspanelets rapport kom 1.desember 2017

• Helsedirektoratet besluttet å revidere retningslinjen for LAR 
og graviditet – del I (pågående) og del II (senere)
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