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NAS – Neonatalt abstinessyndrom

• Hos 60-80 % av opioideksponerte nyfødte

• Avhengig av type, dose og varighet

• Stor individuell variasjon

• Inntreffer som oftest i løpet av de første 24-48 timene etter fødsel

• Syndromet omfatter flere organsystemer og kan ubehandlet ha et alvorlig og evt
dødelig forløp

• Røyking/snusbruk kan påvirke graden av NAS

• Noen studier viser at det er mindre abstinens hos barn født av mødre som har tatt 
subutex (buprenofrin), mens andre studier viser ingen sammenheng

• Nyfødte barn eksponert for LAR-medikamenter skal ikke ha nalokson ved 
pusteproblemer



 CNS Irritabilitet og forstyrrelser

• Høyfrekvent og eller langvarig skriking

• Forstyrret søvn 

• Sitringer/skjelvinger

• Økt muskeltonus

• Hudirritasjon pga. gnissinger (spes. Knær/albuer)

• Myoklonier og evt. Kramper

• Lyd- og lysskyhet

• Økt moro refleks

 Gastrointestinal forstyrrelser

• Økt suging, men dårlig koordinasjon fører til nedsatt 
matinntak

• Økt gulping/brekninger evt. Oppkast

• Hyppige løse/vandige avføringer

 Respiratoriske forstyrrelser 

• Økt respirasjonsfrekvens, nesevingespill og 

inndragninger

• Nesetetthet

• Nysing

• Gjesping

• Svetting

• Feber

• Marmorert hud

SYMPTOMER VED NAS 





Veileder til Neonatalt Abstinens Syndrom 
Scoringsskjema
Scoringsskjemaet er et ”modifisert Finnegan skjema” utarbeidet på bakgrunn av referansene angitt. Barnet scores minimum 3 ganger i døgnet. Dette skal 

gjøres av personalet (helst to), og ikke av foreldrene. Foreldrene kan gjerne være med i scoringen, men den skal utføres av personalet. Barnet observeres i 

avdelingen mellom to stell og scores før neste måltid.

Høyfrekvent skrik: Høyt, iltert skrik

Vedvarende høyfrekvent skrik: Vedvarende høyt, iltert skrik. Utrøstelig. Vedvarende skrik på grunn av sult gir ikke skår.

Søvn: Lengden på ”kvalitetssøvn” etter siste mat. Hyppige oppvåkninger mellom måltider gir høyere score.

Tremor: Alt fra små sitringer til alvorlige kramper. Det skilles på om tremor blir utløst av forstyrrelser eller om de er der konstant.

Hud irritasjon: Barnet ligger og beveger seg i sengen. Får irritasjoner i huden (ofte knær, albuer og ev hofter) på grunn av gnisninger mot underlaget. 
Spesifiser i notat/rapport hvor gnisningene er lokalisert.

Muskeltonus: Har barnet økt muskeltonus? Bøy og strekk i armer og bein for å kjenne på tonus. Myoklone rykninger er korte, ufrivillige rykninger av en 
muskel eller muskelgruppe. Generaliserte kramper skal alltid behandles medikamentelt.

Svetting: Kaldsvett, klamt barn.

Feber: Barnet har feber til tross for at infeksjon er utelukket og at barnet ikke er for godt innpakket. 

Gjesping/nysing: Barnet gjesper og/eller nyser i serier på flere enn 3-4 ganger. 

Respirasjon: Tell respirasjon og se på respirasjonsarbeidet. Strever barnet? Har det nesevingespill eller virker nesen tett uten sekret?

Marmorering: Marmorert i huden uten at det er en reaksjon på ytre stimuli.

Mage/tarm: Barnet er intens sugelysten utenom sult. Tiltross for stor sugelyst er barnet dårlig til å ta til seg mat. Kan gulpe mer enn vanlig og ha 
sprutbrekninger. Avføringen er løs og hyppig. Kan være av ”eksplosiv” art.
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UTFORDRINGER

• Andre medisiner – sidemisbruk?

• Røyk/snus

• Foreldrene

• Bakgrunn  

• Oppvekst

• Nettverk

• Familie

• Jobb/skole

• Sosialkompetanse

• Langvarig abstinensbehandling – forberede foreldrene på at det tar tid. 

• Reise hjem med morfin??

• Samarbeid med andre instanser – Barnevernet, LAR kontakt, fastlege, helsesøster

• Plan for videre oppfølging på sykehuset



Hva må til for at det skal gå bra?

• Tverrfaglig samarbeid i svangerskapet og etter barnet er født

• Kontroll på medikamentbruken

• Tidlig kontakt med hjelpeapparatet

• Godt nettverk rundt familien

• Forberede familien på at abstinensbehandling tar tid og at barna kan være mer urolig enn andre 
barn

• Veiledning og støtte fra hjelpeapparatet

• Tett oppfølging

• Avlastning

• Fosterhjem/beredskapshjem har behov for samme tette oppfølging



Medikamentell behandling av NAS - opoider
Morfin mikstur 0.5 mg/ml (alt. Oramorph 2 mg/ml) - oppstarte; 0.07 mg/kg x6

Tett monitorering;

• Apnoe

• Sedasjon

• Utspilt buk/forstoppelse

evt opptrapping til 0.15-0.20 mg/kg x6

• vurder tilleggsbehandling

• vi bruker fenobarbital og7eller klonidin

Forsiktig nedtrapping:

Når stabil i to døgn, start nedtrapping med 10% (av maksdose) hver 3. døgn.

Kan seponeres når døgndosen er <0.15 mg/kg

«Forsinket abstinens syndrom»/rusrelatert funksjonsforstyrrelse

• Irritabilitet, søvnforstyrrelser, tremor kan vare over tid

• Er ikke indikasjon for medikamentell behandling



NAS av annen årsak enn opoider



NAS av annen årsak enn opoider
Klinisk vurdering. Ikke bruk NAS-skår – konstruert for opoidabstinens

Blandings (mis-)bruk kan gjøre det vanskeligere å behandle opoidabstinens.

Obs benzodiazepiner. Alkohol.

Antidepressiva – SSRI

• 20-30% av barna opplever bivirkninger

• Tremor, irritabilitet, økt muskeltonus, tachypnoe

• Typisk de først 48 timer

Antipsykotika

Behandling
Ikke-medikamentell!

Medikamentell behandling i sjeldne tilfeller – andre prinsipper enn ved opoidabstinens




