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8.Nasjonale LAR-konferanse

28.09.2010 

Miniseminar 3.

”Sammen står vi sterkere” – foreldre i LAR 

og deres barn
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Antall (estimerte)fødsler i LAR i perioden 1996-2008
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Satsningsområdet GoBLAR”gravide, mødre og deres barn i LAR: -Senter for Rus-

og avhengighetsforskning, (SERAF) UiO i samarbeid med Enheten for Kognitiv 

Utviklingspsykologi (EKUP), UiO

Telefonintervju av kvinner som 
har fått barn i perioden 1996-

2009. Fokus på svangerskap og 
fødsel.

Planlagt oppfølgingsus. 

Oppfølgingsundersøkelse av 
mødre/fedre og barn fra 

svangerskap til  2 år. Kohorten 
2005-06

Psykisk helse og rusbruk hos 
foreldre i LAR- ved barnets 
fødsel og 1 og 4 år senere

• Gabrielle Welle-Strand, 
Helsedir./SERAF

• N= 161

• Monica Sarfi, Brittelise
Bakstad, SERAF

• N= 74 (38+36)

• Ingunn Olea Lund/Edle 
Ravndal, SERAF

• N=ca.70 ?

Barna og 

mødrene 

fra 2005-

06 

kohorten

Kognitiv utvikling ved  4 

½ års alder . N= ?

Carolien

Konijnenberg/Annika

Melinder SERAF/EKUP
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Barn av mødre som bruker metadon eller 
buprenorfin i svangerskapet: Samspill og utvikling det første 

leveåret som mulige indikatorer på senere utviklingsvansker

Cand.psychol.Monica Sarfi, SERAF Uio
Prof. Jon Martin Sundet, Psyk.Inst.Uio

Prof.Helge Waal, SERAF UiO
Prof.Lars Smith, UiO/R-Bup Øst og Sør 
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• Barn av rusmisbrukere er i risiko for utviklingsvansker

• Gjelder dette også barn født av kvinner i 

substitusjonsbehandling?

• Internasjonal forskning på området er manglefull og 

divergerende

• Ingen systematisk forskning i Norge på LAR-familier og barn

• Norsk LAR- behandlingspolitikk muliggjør langtidsoppfølging av 

disse (klinent)gruppene 

• Kunnskap om hvordan risiko og beskyttelsesfaktorer virker over 

tid har konsekvenser for behandling og nasjonale retningslinjer 

for familier i LAR  

Forskningmessig og sosialpolitisk 

utgangspunkt 
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• Prospektiv longitudinell studie av 2 årskull barn født 

jan.2005 – febr.2007

• Høy deltagerprosent (40 av 45 mulige)

• N= 38 (40)barn født i LAR og N= 36 i en 

sammeligningsgruppe

• Rekruttering gjennom LAR-kontakter i hele landet og 

fra helsestasjoner

• Stor villighet til å delta(!)

Nasjonal studie
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Familiene ble rekruttert fra hele 
landet…….barna født på 13 ulike 
sykehus.
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• Utviklingsvansker har sammenheng med 

akkumulerte risikofaktorer over tid

• Optimal utvikling har sammenheng med akkumulerte 

beskyttelsesfaktorer over tid

• Ingen enkel risikofaktor er nødvendig eller 

tilstrekkelig til å produsere et uheldig utviklingsutfall. 

Det vil alltid dreie seg om samvariasjon mellom 

heldige/uheldige forhold knyttet til både foreldrene 

selv og det enkelte barn over tid

• Ingen hovedeffekter, men heller transaksjonseffekter

Hvordan virker risiko?
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Effekter av prenatal opiateksponering  
• Direkte effekter:

• Neonatalt abstinenssyndrom (NAS) 

• Prematur fødsel, lav fødselsvekt, umodne barn

• Ingen dirkete langtidseffekter på generell kognitiv 

utvikling 

• Indirekte effekter:

• Samspillsvansker

• Reguleringsvansker

• Høyere forekomst av atferdsproblemer, 

distraherbarhet, aggresjon, sosiale vansker
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Noen problemstillinger

• Er det høyere forekomst av reguleringsvansker det 

første levemånedene mellom LAR-barn 

sammenlignet med en lavrisikogruppe?

• Finnes det spesielle samspillsvansker hos barn 

eksponert for metadon/bupr.og på hvilke områder 

slår dette i så fall ut?

• På hvilken måte kan eventuelle problemer hos LAR 

barn tilskrives samvirket mellom belastninger hos 

mødrene og barnets eget bidrag til samspillet?
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Noen resultater:

• Sammenligning av døgnklokker fylt ut av foredre i 
begge grupper når barna var 3 mnd gamle:

• Ingen forskjell i søvnmønster, gråt, uro og våkentid 
mellom de to gruppene (Sarfi, et.al. 2009) Regulation of Sleep-
wake Activities in 3-month Old Infants Exposed to Methadone and 
Bupenorphine in Utero  I: Early Human Behavior, 2009, 85

• Konklusjon: Ikke grunnlag for forskjeller i reguleringsferdigheter 
målt på denne måten.
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Noen resultater, forts.

• Spørreskjemaer: Forskjeller på de to gruppene 

mødre mht. rapporterte angst/depresjonssymptomer 

(SCL-25) både i svangerskap og 6 mnd senere

• Høyere skåre på post-partum depresjon hos LAR-

mødre 

Men: ingen skårer under klinisk kuttepunkt!

Konklusjon: flere LAR mødre har belastninger….
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Noen resultater, forts.

• Videobasert samspillsobservasjon (15 min.) når 

barna er 6 mnd: 

• LAR- mødrene har en svakere samspillsprofil enn 

sammenligningsgruppa.

• Ingen spesielle forskjeller i barnas samspillsprofil
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Noen resultater, forts

• Utviklingsscreening ved 6 mnd og en test på 

sensoriske integreringsferdigheter:

• LAR-barna skårer noe lavere på begge mål.
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Hvilke faktorer forklarer samspillets kvalitet 

ved 6 mnd?

• Til tross for signifikante gruppeforskjeller på de fleste 
mål både når det gjelder både mødrene og barna er 
det kun mors atferd i samspillet som bidrar til 
samspillets kvalitet når barna er 6 mnd. gamle 

(Sarfi, et.al. 2009) Risks and realities:dyadic interaction in six-
months old infants and their mothers in opioid maintenance 
treatment. (in prep.)
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Mulige forklaringer….

• En godt fungerende LAR-gruppe (både mødre og barn)? 

• Gode oppfølgingsrutiner? 

• Generelt bedre levekår  i Norge enn  det som beskrives i 
internasjonale rapporter? 

• Konklusjon: Så lenge barna er små går det bra med både mor 
og barn. Deretter? 

• Forbehold om resultatenes generaliserbarhet på grunn av et lite 
utvalg og mulige feilkilder knyttet til målene


