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Bakgrunn

 Hvert år fødes ca. 30 barn av kvinner i 

legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

 Rusmisbruk og psykiske problemer reduserer 

foreldres omsorgsevne. De fleste individer i LAR har 

hatt alvorlig problemer med bruk av flere stoffer i 

tillegg til heroin. Mange har også store psykiske 

problemer. 

 Det er mangel på forskning som følger gravide 

kvinner i LAR og deres partneres rusmisbruk og 

psykiske helse over tid (mens kvinnene er gravide 

og etter at barnet er født). 
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Problemstilinger

 Beskrive livstids rusbruk og psykopatologi hos en 

norsk 2-års kohort med gravide kvinner i LAR og 

deres partnere

 Undersøke rusbruk og psykiske problemer hos 

kvinnene og deres partnere mens kvinnene er 

gravide og etter at barna er født.
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Materiale og metode

Materiale 

 Gravide kvinner i LAR (n=37) og Norge og deres 

partnere (n=23) i 2005-2006. 

Metode

 European Addiction Severity Index (EuropASI) 

kartlegger rus, fysisk og psykisk helse, arbeid, 

familie og sosiale relasjoner og rettslige problemer. 
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Resultater

Kvinner

n=37

Menn

n=23

Gjennomsnittsalder (range)* 32 (23-44) 36 (26-50)

I  legemiddelassistert rehabilitering n (%)* 37 (100) 12 (52)

Familie og sosiale relasjoner n (%)

Barn før studien (1-3 barn) 18 (49) 13 (56)

Daglig omsorg for barn 10 (57) 5 (39)

Vært i fengsel (tidligere i livet) n (%) 21 (57) 15  (71)

Overdose stoff (tidligere i livet) n (%) 26  (73) 8 (40)

Hepatitt n (%) 32 (87) 17 (74)

Bakgrunn karakteristikker for studiepopulasjon

* Ved intervju i graviditet
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Diskusjon

• Hovedfunn
 Livstids - prevalens av rusbruk blant kvinner i LAR og deres 

partnere viste tungt bruk av heroin og andre rusmidler i mange år 

før de begynte i LAR. 

 Både kvinnene og deres partnere hadde alvorlige psykiske 

problemer før LAR.

 Lavt og stabilt rusbruk i graviditet og et år etter både for kvinnene 

og deres partnere. 

 Reduksjon i psykiske problemer blant både kvinner og menn

• Begrensinger
 Lite materiale  - risiko for type 2 feil. 

• Styrker
 Prospektivt design 

 2års nasjonal kohort
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Konklusjon

 Resultatene indikerer at majoriteten av kvinner i LAR i Norge og deres 

partnere klarer holde seg borte fra å bruke illegale stoffer gjennom 

graviditet og et år etter at barnet er født. 

 Prevalens av psykiske problemer er sterkt redusert blant både kvinner 

og menn.  

 Dette har sannsynligvis en positiv innvirkning på mødrene og deres 

partneres omsorgsevner.


