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Bakgrunn for forskningen

• Klinisk erfaring med foreldre i LAR fra institusjon (Aline barnevernsenter i 
Oslo) fra begynnelsen av 2000-tallet

• Erfaringer fra et tidligere prosjekt («Oslo-studien», Moe&Slinning) av 78 
barn eksponert for blandingsmisbruk under graviditet 

• Økt fokus på hjelpetiltak etter lovendring i 1992

• Færre omsorgsovertakelser tidlig av barn av foreldre med rusbakgrunn

• Nødvendig med kunnskap om hvordan det går med barn eksponert for 
ulike rusmidler og LAR-medikamenter gjennom oppveksten ved 
longitudinell, prospektiv forskning 

• Hva skjer med disse barna og deres familier over tid?

• Nødvendig med oversikt over flest mulig barn av mødre i LAR på flest 
mulig parametre for å adessere den norske debatten rundt «russkadde 
barn»
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Omsorgsmiljøets betydning for
barns utvikling

• De tidlige omsorgserfaringene er betydningsfulle for barns kognitive, 
sosiale og emosjonelle utvikling (Crohn & Tronick, 1987; Crockenberg &Smith, 2002, 

Luthar, et. al. 2015)

• Foreldrefungering reduseres som følge av psykisk sykdom. 
(depresjon – psykose, personlighetsforstyrrelser,) (Gelkopf&Jabarto, 

2013,Bonfils et.al.,2014, Ende et. al., 2105)

• Foreldre som ruser seg påvikrer barns utvilingsmiljø (McArthur&More,2014, 

Pirkala&Sandlund, 2015)

• Samme gjelder stress og/eller ekstreme påkjenninger (PTSD)i 
svangerskap og ila barnets oppvekst (Parfit&Ayers, 2014, Martin, 2014)

• Lav kognitiv fungering hos foreldre påvikrer omsorgsutøvelse (Whitley, 

et.al., 2013, Carl, 2016) 
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Oppstart av forskning (2004-5)

Samarbeidsprosjekt om rekruttering av 4 grupper (3 kliniske 
og 1 kontroll) barn født i 2005/2006

1.Barn eksponert for like typer rusmidler i svangerskap

2.Barn eksponert for LAR-medikamenter i svangerskap

3.Barn av mødre med psykiske vansker i svangerskap uten kjent misbruk

4.Barn av mødre uten kjent misbruksproblemer i svangerskap

Innhenting av opplysninger fra graviditet (personlig intervju)

Ulike undersøkelser av foreldre og barn det 1.leveår 

Planlagt oppfølging av gruppene ved 2 og 4 år

Prosjektgruppe: Bakstad, Welle-Strand, Sarfi (IKR) og Moe m/medarbeidere ved RBUP
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Prosjektet delt i 2007

• Forskningsgruppe dannet rundt studiegruppe 1 og 3 
(«barn eksponert for ulike rusmidler i svangerskap»/barn 
av kvinner avruset i svangerskap» og «barn av kvinner 
med psykiske lidelser i svangerskap») + 1 kontrollgruppe 
(RBUP/Psykologisk Institutt)  

• Forskningsgruppe rundt gruppe 2 («barn eksponert for 

LAR-legemidler») + 1 kontrollgruppe (SERAF, EKUP) +
• Et prosjekt der det ble innhentet opplysninger fra 

svangerskaps/nyfødtperioden fra kvinner i LAR som fødte 
barn i 2004 og i 2007, 2008, 2009)(SERAF)
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• FORSKNINGSSATSNING VED SERAF 
(Senter for Rus-og AvhengighetsForskning, UiO) 

Forskningsgruppen GOBLAR (Gravide og Barn i LAR)

Gabrielle Welle-Strand (SERAF)
Monica Sarfi (SERAF)
Annika Melinder (EKUP)
Carolien Konijnenberg (EKUP/SERAF)
Ingunn Olea Lund (tidl.SERAF, nå FH)

Leder: Edle Ravndal (SERAF)

En longitudinell studie av gravide kvinner i LAR i Norge som har fått barn 1996-2009
N=161 barn/139 kvinner

38 av disse fulgt opp i et prospektivt forskningsprosjekt 
Monica Sarfi/Brittelise Bakstad/Ingunn Olea Lund/Carolien Konijenberg, 
Fødselsdata fra 161 (inkludert de 38) barn innhentet (Welle-Strand) 
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Prospektiv,longitudinell nasjonal studie 
v/Monica Sarfi/Brittelise Bakstad/Ingunn Olea Lund/Carolien Konijenberg

• 38 kvinner (26 met/12 bup) i 2005 og 2006 som fikk barn mens de 
var i LAR sammenliknet med en samtidig gruppe gravide, «vanlige» 
kvinner  (N=36)

• Foreldrene intervjuet i graviditet, mor etter fødsel og etter 1, 2 og 4 
år

• Foreldrene og barna fulgt opp på 4 tidspunkter i løpet av barnets 
første leveår (Ulike spørreskjema, tester og screeningsinstrumenter 
på barna, samspillsopptak) 

• 2 års (spørreskjemaundersøkelse) og 4 års lab.undersøkelse av mor 
og barn med fokus på barnets kognitive funksjoner

• Skolebarnundersøkelse utført i 2013/14 da barna var 7-8 år

• Utvidet skolebarnundersøkelse
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Opioid Maintenance Treatment during Pregnancy: Occurrence and 
severity of Neonatal Abstinence Syndrome 
(Bakstad B., Sarfi. M. et al. European Addiction Research 2009)

• Mødrene 32 år (23 - 44)

• Gjennomsnittlig 31 mnd. i LAR før 
oppdaget graviditet – 2 oppstart 
under graviditeten 

• 23 kvinner prøvde nedtrapping, 25 
delte dosering

• Medikamentdosering siste måned før 
fødsel:

- Gj.snitt 90 mg metadon (7- 260 mg)

- Gj.snitt 13 mg buprenorfin (3 - 24 mg)

• N= 38

• Fødsel i 39,3 svangerskapsuke

• Fødselsvekt 3140 g (2280 – 4684)

• NAS (neonatalt abstinenssyndrom)

• Metadon Buprenorfin

• 58% 67% 

(behandling  medikamentelt)

• 43 37 dager behandlet 

• ingen sammenheng mellom NAS og 
dosering

Til sammenligning var barn født av kvinner avruset i 
svangerskap (N=22) i 39,4 uke med f.vekt 3293 g
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• Ikke-justerte resultater

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

hodeomkrets enn metadon-eksponerte nyfødte

• Resultater som var justert for relevante kovariater*

– Buprenorfin-eksponerte nyfødte hadde signifikant større hodeomkrets og 

tenderte til å være tyngre (p=0.05) og lenger (p=0.08) enn metadon-eksponerte 

nyfødte

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

legemidlene

*Kvinnens alder, lengde på opioidavhengighet før LAR, bruk av 

rusmidler/vanedannende legemidler tidlig eller sent i graviditet,  lav/høy dosering av 

LAR-legemiddel og sigratettrøyking sent i graviditet

• Bruk av illegale rusmidler eller benzodiazepiner var signifikant assosiert med lenger 

varighet av NAS 9
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• Antall kvinner som begynte å amme: 77 %

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

:  7 uker for kvinner i BMT

• Ammede 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 %)

• Ammende 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
10
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Målsetning:

• Evaluere i hvilken grad kvinner trappet ned dosering av LAR-

legemiddel under graviditeten 

• Studere hvilken effekt nedtrapping har på vekst og NAS hos de 

nyfødte

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

11
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Resultater (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 

• Kvinner som trappet ned > 50 % av doseringen av LAR legemiddel under 

graviditeten røykte signifikant mindre på slutten av svangerskapet enn 

kvinner som hadde uendret eller økt doseringen av LAR-legemiddel under 

svangerskapet

• 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

12
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Patterns in sleep-wakefulness in three-month old infants exposed 

to methadone or buprenorphine. 
Sarfi M., Martinsen, H., Bakstad, B. et al. Early Human Development (2009)85  

I spedbarnsalder er den tidlige regulering av aktivering og fysiologisk tilstand er avgjørende for en 
god tilpasning til omgivelsene og nødvendig for å oppmerksomhetskapasitet og emosjonell 
responsivitet

• Fokus på barnas døgnrytmeregulering i 3-månedersalder 
(N=38/36)

• Søvn-våkenhetsmønster kartlagt med døgnklokke

• 8 mål på søvn og 2 mål på uro

• Ingen forskjeller mellom studiegruppe og kontroll på noen 
av målene 

• Implikasjon: Stabilisering av døgnrytme som 
modningsbetinget? Er mødre i LAR ekstra påpasselige 
(sensitive?) den første tiden etter fødsel? Hvorfor?
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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, 34 (4)

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 utv.status, etc)

Hypotese: ”gruppetilhørighet” vil være den faktor som gir det avgjørende 
bidraget til dyadens kvalitet – mao.”gruppe” vil være statistisk signifikant når 
vi tar alle de andre faktorene med i beregningen (”modellen”)
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Hovedfunn:

• Kun mors samspillstil (sensitiv + ikke-invaderende+, tilstedeværende 

målt på en 5-punktsskala) 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 
Underliggende mønstre: 

Barnets atferd («humør» – målt på en 5-punktsskala) synes 

å bety noe mer for LAR-mødrene

i samspill

Samme mønster ble funnet da barna var 

Blitt 1 år gamle. Ingen sammenheng mellom

nyfødtabstinens og samspillskvalitet



16

2/3-årsundersøkelsen
(Sarfi, Bakstad, Lund)

Data inkluderer:

Foreldre: 

• Spørreskjema om hvordan mor har det

• Omsorgsrelatert stress (PSI)

• Angst/depresjonssymptomer (HSCL-25)

Barn:

• Spørreskjema om hvordan barnet har det

• Livskvalitet hos barn (PedsQL)

• Atferdsproblemer (CBCL) 



17

Maternal stress and behavoiral adaptation in methadone-or 
buprenorphine-exposed toddlers 
(Sarfi, M. Sundet, JM, Waal, H. Infant behavior and development 2013, 36)

Fokus: hvordan virker mødres stress på barns atferdsvansker i 
småbarnsperioden?

Er mulige utviklingsvansker predikert av eksponering i fosterlivet eller av 
belastninger rundt barnet ?

Materiale: N= 33/36 (LAR/kontroll

Spørreskjemaer: 

Mor: Omsorgsrelatert stress, angst/depresjonssymptomer, samspill, spørsmål 
om kontakt og fornøydhet med hjelpeapparat

Barn: Problematferd (CBCL) og livskvalitet (PedsQL)
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Hovedfunn

• 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-medikament, 
men til mødres ulike belastninger

• Den viktigste prediktor for barnas fungering var 
mødrenes rapporterte (opplevde) psykiske helsetilstand –
især depresjon
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4-årsundersøkelsen v/EKUP(Konijnenberg & Melinder, Sarfi, Lund) 

(N= 35)

• Fokus på kognitiv og psykomotorisk utvikling

Data inkluderer: 

• Barn: Øyebevegelsesmål, kognitive tester, mål på 
eksekutive funksjoner, mål på atferdsvansker (CBCL) 

• Foreldre: PSI, SCL-25

• Omsorgsstatus: 4 av 35 byttet omsorgsbase

(fosterhjem)

Tilsvarende for mødre avruset i svangerskap: 7 av 22
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Neurodevelopmental investigation of the mirror neuron 
system in children og women receiving opioid mailtanance 
therapy during pregnancy (Konijnenberg & Melinder, 2012)

• Fokus: Å undersøke speilnevronsystemet i en eksperimentell studie 
av å kunne kopiere, forutsi og forstå handlinger. utført av en annen 
ved hjelp av øyebevegelser. 

• N=15/15

• Metode: Måling av øyebevegelser (eye-tracking), visuell 
oppmerksomhet (NEPSY),en finmotorisk oppgave (fra Bender

og NEPSY),  tre mentaliseringsoppgaver

Funn: 

• LAR-gruppen hadde større vansker med å forutsi en 

handling målt ved målrettede øyebevegelser.

• LAR-gruppen gjorde det svakere på finmotoriske test 

• Ingen forskjeller funnet i visuell oppmerksomhet
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Deviant smooth pursuit in preschool children exposed to 

methadone or buprenorphine and tobacco affects integrative 

visuomotor capabilities
(Melinder, A., Konijnenberg, C., Sarfi, M. Addiction, 2013, 108 (12) 

• Fokus : Å sammenholde myke øyebevegelser med en visuell 
integrasjonsoppgave

• N= 26/23 

• Metode: avlesing av øyebevegelser, kopieringsoppgave (Bender), 
visuell oppmerksomhet (NEPSY), billedutfylling og vokabularoppgave 
(WPPSI-R), problematferd (CBCL)

Resultater: 

• Ingen sammenheng mellom nyfødtabstinens og eksponeringsdose og 
visomotoriske oppgaver, oppmerksomhet og kognitiv fungering. 
Signifikante forskjeller mellom gruppene på CBCL (oppmerksomhet) 
og kopieringsoppgavene 

• Myke øyebevegelser sammenholdt med visuomotorisk ferdighet 
viser at de eksponerte barna gjør det dårligere enn kontrollbarna
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CBCL-skårer (gj.snitt)for de to gruppene ved 2 og 4 år 
(N=35/35)

CBCL-t-skårer Gruppe 2/3 år 4 ½ år

LAR 48,0 (9,8) 49,4 (9,7)

Total 

problemskåre

Sm.lign. 41,4 (7,9) 41,8 (8,4)

LAR 47,9 (9,7) 49,5 (8,8)

Internalisering Sm.lign. 41,3 (9,0) 43,3 (10,2)

LAR 47,3 (11,1) 48,8 (11,2)

Eksternalisering Sm.lign. 42,4 (8,3) 41,3 (7,1)

Foreløpige resultater fra studien med mødre avruset under 
sv.skap og mødre m psykiske vansker i sv.skap tyder på samme 
fordeling av problemer (Haabrekke, 2016)
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«Skolebarnundersøkelsen»

• Målsetting: Å undersøke mental helse og tilpasning av 
barna i 2005/6 kohorten

• Informanter: Foreldre, fosterforeldre, lærere og barna 
selv. 

• Datainnsamling i 2013-14

• Omsorgsstatus h-2014:

9 barn i fosterhjem (av 35)
• 1 plassert 3 mnd etter fødsel

• 2 plassert mellom 1-2 år

• 1 plassert som 3-åring 

• 1 plassert som 5-åring

• 1 plassert som 6-åring

• 3 plassert etter 8 år
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Methods (C=Child, P=Parent, T=Teacher)

• DAWBA (Developmental Well-Being Assessment)         P+T 

• (SDQ – Strenghts and Difficulties questionnaire included)

• WASI (Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence)       C

• WISC III (Wechsler Intelligence Scale)  *                             C

• CELF-3 (Clinical Evaluation of Language Fundamentals*   C                                                       

• HSCL-25 (Hopkins SymptomChecklist)                            P

• LiSat-9 (Life Satisfaction Scale-9)                                      P 

• PedsQL (Pediatric Quality of Life)                                      P+C

• PSI-short form (Parenting Stress Index)                               P

• SF-36                                                                                     P

• Parent Interview                                                                     P

• Child Interview                                                                       P*selected items
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Deltakere i skolebarnundersøkelsen

• 34 mødre og barn fra LAR-gruppen

• 23 fra sammenligningsgruppen

• Ny rekruttering f.o.m  januar 2016: barn f.2004, 2007, 
2008

• Mulig N=66

• Pågående datainnsamling
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Foreløpige resultater fra 
«skolebarnundersøkelsen»

• Barna i LAR-gruppen har høyere skårer på emosjonelle problemer, 
hyperaktivitet, problemer med jevnaldrende og lavere prososial 
skåre enn barna i den andre gruppen. 

• Halvparten av barna i LAR-gruppen har diagnostiserbare vansker 
basert på DAWBA-rapportering fra foreldre+lærer (emosjonelle 
problemer, sosiale problemer, ODD, ADHD)

• Begge gruppene skårer innenfor normalområdet på kognitive 
ferdigheter selv om barna i lavrisikogruppen har høyere gj.snittlig IQ-
skåre

• Forskjeller i prestasjon på deltestnivå: størst på «matriser», minst i 
«likheter» (WASI) 

• Enighet mellom foreldre og lærer om barns problemomfang

• NB! 5 barn plassert etter fylte 5 år 
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Resultater fra WASI (evnetest)

N= 32 (LAR)

N= 23 (konroll)

Verbal  IQ          LAR 103,7 

Kontroll 109,1

UtføringsIQ LAR 102,4

Kontroll 113,1

Fullskåre IQ  LAR 103,3

Kontroll 112,6

Ikke-signifikante forskjeller 

mellom gruppene mht verbal 

IQ, men for øvrig signifikante 

gruppeforskjeller i 

utføringsskåre og totalskåre.

Alle skårer innenfor 

normalområdet (85-115)
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SDQ-skårer lærer (31LAR/21kontroll) og foreldre 

(26 LAR/22 kontroll) 
lærer forelder

Total problemskåre LAR 11,7 9,9

Kontroll 4,4 4,3

Emosjonell problemskåre LAR 2,2 1,8

Kontroll 1,5 1,5

Atferdsproblemer LAR 2,2 2,0

Kontroll 0,2 0,7

Hyperaktivitet LAR 5,2 4,3

Kontroll 1,7 1,6

Problemer med jevnaldende LAR 2,1 1,8

Kontroll 1,0 0,6

Prososial skåre LAR 6,3 7,5

Kontroll 8,6 9,0

Ingen skårer over klinisk cut-off på alle områder (ihht danske normer)
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Gruppeforskjeller i mødres rapporterte livskvalitet
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Til slutt: 
Viktig å adressere synsvansker hos alle opiateksponerte barn fordi:

• Kliniske observasjoner tyder på overhyppighet av synsvansker hos 
eksponerte barn

• Påfallende mye skjeling observert allerede i spedbarnsalder i våre 
studiegrupper

• Ulike s ynsvansker ble tydelige i 4-årsundersøkelsen der noen mål var 
basert på visuell kompetanse

• Synsvansker er også fokusert i den andre norske studien av barn der 
mødre ble avruset i svangerskap

• Et økende antall internasjonale studier er opptatt av synsvansker hos 
barn eksponert for ulike stoffer i svangerskapet
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Implikasjoner av studier av sårbare barn

Vibeke Moe (fra foredrag på «Barnet og rusen 2016»:

• Legge til rette for et best mulig prenatalt miljø for å gi 
barnet best mulig utgangspunkt for positiv utvikling og 
læring 

• Hjelpe sårbare foreldre med samspill og med å skape et 
godt nok omsorgsmiljø hvor barnet får mulighet for å 
utnytte dette potensialet 

Vi må derimot også legge til: 

• Yte tilstrekkelig og målrettet hjelp til omsorgspersonene 
til sårbare barn på de livsområdene som vi vet har 
innvirkning på barns oppvekstvilkår



32

Hva har forskningen (ikke)vist?

• Barn i LAR er bare et eksempel på en gruppe risikobarn (sårbare 
barn)

• Ingen enkle, direkte sammenhenger mellom bruk av LAR-
medikament og barns senere utvikling, men heller en rekke 
medierende og modererende mekanismer

• Mulige sammenhenger mellom opiateksponering og subtile 
nevrokognitive funksjoner 

• Mødres psykiske helsetilstand er viktig for barns prognose

• Nødvendig med et sterkt (presist) fokus på psykosiale risikofaktorer

• Det er viktig å fokusere også på det salutogene perspektivet, dvs.hva 
er det som virker når familier klarer seg bra, når barn utvikler seg 
adekvat, etc.
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Takk for oppmerksomheten!


