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Hva vet vi om effektene av metadon 
og buprenorfin i svangerskapet på 
barns utvikling og fremtidige 
omsorgsbehov? 

Barn av kvinner i 
legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
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Utvikling

• Av Carolien Konijnenberg og  
Annika Melinder, Enheten for kognitiv 
utviklingspsykologi (EKUP), Psykologisk 
Institutt

Bakgrunn
Det finnes rundt 500 barn i Norge født 
av kvinner som har fått legemiddelassi
stert rehabilitering (LAR) i svanger
skapet. Disse kvinner får foreskrevet 
langtvirkende opiater som metadon 
eller buprenorfin (Subutex) for å hjelpe 
dem med sin avhengighet av illegale 
rusmidler som heroin. Selv om det ikke 
finnes eksakte tall på hvor mange av 
dem som har blitt plassert, antas det at 
mellom 100200 av dem bor i foster
hjem. Det er derfor viktig for fosterfor
eldre å kjenne til hva flere av disse barna 
strever med for enda bedre å ivareta 
deres behov. I denne artikkelen skal vi 
derfor presentere noen funn fra våre 
studier. Hva vet vi egentlig om disse 
barna? Hvordan utvikler de seg? Får de 
problemer senere i barndommen? Og 
kan eventuelle problemer avhjelpes i 
fosterhjem?

Legemiddelassistert 
rehabilitering (LAR) i 
svangerskapet
I 1998 ble legemiddelassistert reha  
bili tering (LAR) et landsdekkende be  
handlingstilbud for opiatavhengige per
soner. Formålet med LAR er å øke livs  
kvaliteten for opiatavhengige pasienter, 
redusere skadene av avhengigheten og 
redusere faren for dødsfall. 

Rundt 7 000 nordmenn er i aktiv 
LARbehandling i dag, og omkring en 
tredjedel av disse er kvinner i fruktbar 

alder. Hvert år blir det født mellom 
3050 barn av mødre som har fått 
forskrevet metadon eller buprenorfin i 
svangerskapet. Nåværende anbefalinger 
for gravide i LAR er å opprettholde 
metadon eller buprenorfin (Subutex) 
gjennom graviditeten, eventuelt kan 
pasienten trappe ned hvis de selv 
ønsker det, forutsatt at nedtrappingen 
skjer under forsvarlige forhold (Bakstad 
& WelleStrand, 2012). For rask ned  
trapping eller avslutting av LAR 
behandling under svangerskapet kan 
føre til at den gravide får abstinens
symptomer som kan være farlig for 
fosteret. Fosteret trappes ned sammen 
med kvinnen og det er per i dag ingen 
mulighet til å overvåke hvordan det går 
med fosteret under nedtrappingen 
(Bakstad & WelleStrand, 2012). De 
fleste kvinner som blir gravide mens de 
er i LARbehandling, fortsetter derfor 
behandlingen gjennom svangerskapet. 

Oppfølgingsstudie av kvinner 
i LAR og deres barn
Flere studier har undersøkt effektene av 
LARbehandling på fødselsutfall, men 
få har undersøkt hvordan det går med 
barna etter nyfødtperioden. Det er der  
for fortsatt lite kunnskap om hvordan 
eksponering for LAR i fosterlivet på  
virk er barnet senere i livet (Melinder, 
Sarfi, & Konijnenberg, 2015). Fordi 
barnets hjerne fortsetter å utvikle seg 
også etter de første leveårene, blir ikke 
alltid virkningen av skadelige faktorer 
på fosteret synlige før senere i barnets 
utvikling. Små skader i hjernens struk  
tur er ikke alltid direkte merkbare, men 
kan ha en ‘snøballeffekt’ hvor barnet får 
større og større vansker gjennom 
oppvekst og skolealderen. Det er der  
for viktig å følge opp barn som har vært 
utsatt for metadon eller buprenorfin i 
fosterlivet over lengre tid. På den måt  
en får vi bedre kunnskap om hva som 
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skjer i løpet av utviklingen. Det ble 
derfor opprettet et samarbeidsprosjekt 
mellom Senter for rus og avhengig
hetsforskning (SERAF) og Enheten for 
kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) 
for å følge opp en gruppe barn født av 
kvinner i LAR. Totalt 35 barn av 
kvinner i LARbehandling, født i 
perioden 20052007, har blitt fulgt 
opp fra fødselen og opp til skolealder
en. Familiene ble rekruttert fra hele 
landet og barna ble sammenlignet med 
en gruppe jevnaldrende lavrisiko barn 
født av mødrene som ikke brukte opi  
ater i svangerskapet. Hovedmålet med 
studien var å finne ut hvordan det går 
med barn født av kvinner i LAR på 
lang sikt. 

Plasseringer i fosterhjem
Nesten alle mødrene som tok del i 
studien beholdt omsorgen for barnet 
når det ble født. Mange av dem hadde 
vært i LAR i flere år før de ble gravide 
og hadde en relativt stabil livssituasjon 
uten illegal rusmisbruk. Ved 2årsopp
følgingen var rundt 10 prosent av barna 
plassert i fosterhjem (Sarfi, Sundet, & 
Waal, 2013). Ved 4årsoppfølgingen 
hadde antallet plasseringer økt videre til 
15 prosent og ved åtte år var rundt en 
tredjedel av alle barn plassert i foster
hjem. Disse funn viser at de fleste barn 
av kvinner i LAR vokser opp hos sine 
biologiske foreldre i starten, men at det 

er en sterk økning i antall plasseringer 
når barna når skolealderen. 

Det er nærliggende å tenke at mange 
av de eldste barna, har hatt krevende år 
før det har endt med flytting. Forskjel
lige studier har undersøkt omsorgsmil
jøet rundt barn av foreldre i LAR. 
Resultatene fra disse studier viser at 
barn av foreldre i LAR ofte vokser opp i 
familier som strever på ulike arenaer 
– blant annet har mange lav inntekt, er 
arbeidsledige, har psykiske lidelser som 
angst og depresjon, gjennomgår skils  
misse og opplever sosial isolasjon (Lund 
et al., 2011).

Fødsel og nyfødtperioden
Flere forskningsstudier har undersøkt 
fødselsutfall av barn eksponert for 
metadon eller buprenorfin i fosterlivet. 
De fleste studier har funnet at barn 
født av mødrene i LAR har noe lavere 
fødselsvekt (drøyt 300 gram) og kortere 
svangerskapslengde enn gjennomsnittet 
i befolkningen, men at fødselsutfallet er 
bedre sammenlignet med opiatavhen
gige mødrene som ikke får LAR 
behandling. Siden over 90 prosent av 
mødrene i LAR røyker, er det mulig at 
den noe lavere fødselsvekten og kortere 
svangerskapslengde ikke skyldes LAR 
behandling, men røyking i svanger
skapet. 

Både metadon og buprenorfin 
passer er morkaken og går over i barnet. 

Når barnet blir født og navlesnoren blir 
klippet stopper tilførselen av metadon 
eller buprenorfin. Rundt to tredjedel av 
alle barn utsatt for metadon eller bu  
prenorfin opplever derfor abstinenser 
etter fødselen. De vanligste symptomer 
på neonatalt abstinenssyndrom (NAS) 
er blant annet oversensitivitet (for lys, 
berøring, lyder), irritabilitet, høyfre
kvent gråt, søvnvansker, feber, oppkast, 
diaré og kramper. Rundt halvparten av 
alle barn eksponert for metadon eller 
buprenorfin trenger medikamentell 
behandling med morfindråper for å 
lindre abstinenssymptomene (Bakstad, 
Sarfi, WelleStrand, & Ravndal, 2009). 
Behandlingen varer vanligvis rundt 40 
dager, avhengig av symptomenes 
alvorlighetsgrad. 

Kognitiv utvikling
Barnets kognitive utvikling ble målt 
flere ganger i studien med en rekke 
ulike oppgaver (Konijnenberg & 
Melinder, 2013, 2014, 2015; Melinder, 
Konijnenberg, & Sarfi, 2013; Sarfi, 
2012). Sammenlignet med den gruppe 
barn til mødre som ikke brukte 
metadon eller buprenorfin i svanger
skap et, gjorde barn av kvinner i LAR 
det noe dårligere på mål av kognitiv 
funksjon. Men det er viktig å nevne her 
at de fleste barn presterte innenfor for  
ventet aldersnorm. Det vil si at de 
hadde like gode læringsevner som andre 
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barn. Generelt sett kan man derfor si at 
LARbehandling i svangerskapet ikke 
virker til å påvirke barns generelle 
intelligens. 

Eksekutive funksjoner
Eksekutive funksjoner brukes blant 
annet til å regulere våre følelser og 
tanker og kalles derfor også kontorsje
fen i hjernen. De er ansvarlig for å 
analysere innkommende informasjon 
til hjernen og å velge passende atferds
messige reaksjoner og er nært knyttet til 
grunnleggende sosiale ferdigheter. De 
er videre viktige for å planlegge, 
organisere og gjennomføre oppgaver.

 I studien undersøkte vi disse 
eksekutive funksjoner med en rekke 
oppgaver hvor barna blant annet måtte 
stå helt stille med øynene lukket, mens 
det ble laget distraherende lyder. 
Studien viste at barn av kvinner i LAR 
presterte dårligere på tester av ekseku
tive funksjoner sammenlignet med 
barn i sammenligningsgruppen. Vi fant 
at 60 prosent av barn født av kvinner i 
LAR hadde minst en skåre utenfor 
normalområdet i eksekutive funksjoner, 
sammenlignet med 23 prosent i 

sammenligningsgruppen (Konijnenberg 
& Melinder, 2014). 

Vansker i eksekutive funksjoner kan 
fører til at et barn sliter med å sitte 
stille og konsentrere seg i et klasserom, 
spesielt hvis det er litt bråk i rommet. 
Videre kan det bli vanskelig for disse 
barna å være tålmodige og vente på tur 
når de leker sammen med andre barn. 
Dette kan føre til lavere skolepresenta
sjoner og vansker med å danne sosiale 
relasjoner. 

Emosjonelle og atferds-
vansker
Ifølge tall fra Bufdir blir om lag 5 
prosent av barne og ungdomsbefolk
ningen rammet av atferdsproblemer. 
Barn som vokser opp i familier hvor 
rusmisbruk er eller har vært et problem, 
har en økt risiko for å utvikle atferds 
og emosjonelle problemer. Vi kartla 
derfor barns internaliserende og 
eksternaliserende problemer ved hjelp 
av et spørreskjema som foreldrene (eller 
fosterforeldrene) fylte ut. Når vi bruker 
begrepet internaliserende vansker, 
snakker vi om psykiske vansker som 
nedstemthet, tristhet eller engstelse. 

Med eksternaliserende vansker menes 
utagerende atferd som aggresjon, 
norm og regelbrudd. Resultater fra 
studien viste at barn eksponert for 
metadon eller buprenorfin var mer 
tilbaketrukket og hadde flere oppmerk
somhetsproblemer enn barn i sammen
ligningsgruppen. 

 I en oppfølgingsstudie ved åtte år 
fant Sarfi & Heiervang (2014) at mer 
enn 30 prosent av alle barna født av 
kvinner i LAR hadde ADHD (opp
merksomhets og hyperaktivitets 
forstyrrelse). Atferdsproblemer og 
eksekutive og konsentrasjonsvansker i 
barndommen kan føre til alvorlige 
problemer senere som kriminalitet, 
rusproblemer, og vansker med å inngå 
og opprettholde gode sosiale relasjoner. 
Men med god oppfølging og tidlig 
utredning kan man stimulere og trene 
opp disse funksjoner og unngå en 
negativ utvikling. Det er derfor viktig å 
følge opp barn av kvinner i LAR for å 
skaffe dem tilrette lagt hjelp der det 
trengs. Fosterhjemmet kan spille en 
viktig rolle her. Studier har for eksem
pel funnet at barns eksekutive funksjo
ner kan styrkes ved ulike spill, regler, 
taturtrening og planleggingsøvelser 
(Melinder, BergRolness, & Sinkerud, 
2011). Atferdsproblemer kan i mange 
tilfeller også forbedres når barnet får 
hjelp med emosjonsregulering, som for 
eksempel ved å lære å sette ord på 
følelser (Jensen, 2008). 

Flere årsaker
Studien viser at barn av kvinner i LAR 
har en økt risiko for å utvikle problem
er knyttet til eksekutive funksjoner, 
oppmerksomhet og atferd. Disse pro  
blemer blir ofte mer synlige når barnet 
blir eldre. Men hva er det som forårsa
ker disse vansker? Er det selve ekspone
ringen for metadon eller buprenorfin i 
svangerskapet, eller spiller andre fak  
torer en rolle? 

Vi vet at barnets utvikling avhenger 
av et samspill mellom biologiske, 
miljømessige, sosiale og psykologiske 
faktorer. Barn av kvinner i LAR blir 
ofte eksponert for et dobbelt sett av 
risikofaktorer; både biologiske (ekspo
nering) og psykososiale. Å ha blitt 
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eksponert for metadon eller buprenor
fin i fosterlivet er kun en liten del i det 
store bildet. 

Mange gruppeforskjeller som vi fant 
i studien, forsvant når vi tok hensyn til 
mødrenes sosioøkonomiske status 
(arbeidsforhold og inntekt). Videre fant 
vi ingen sammenheng mellom dose av 
LARmedikamentet som ble brukt i 
svangerskapet og barnets senere ut  
vikling. Dette kan bety at problemer 
med eksekutive funksjoner, oppmerk
somhet og atferd muligens ikke er en 
direkte effekt av selve eksponeringen 
for metadon eller buprenorfin, men 
forårsaket av andre faktorer, som 
barnets oppvekstmiljø, genetiske fak  
torer, eller en kombinasjon. Mange 
kvinner i LAR sliter selv med oppmerk
somhets og eksekutive vansker og det 
er derfor mulig at barna har en genetisk 
sårbarhet for å utvikle problemer i de 
sammen funksjoner. Det er videre 
mulig at ulike risikofaktorer påvirker 
ulike egenskaper. Vi fant for eksempel 
at barn av kvinner i LAR hadde flere 
vansker med oppgaver hvor de måtte 
bruke sine visuelt perseptuelle ferdig
heter for å utføre koordinerte øyehånd
oppgaver slik som å kopiere mønstre, 
selv når vi tok hensyn til mød renes sosio
økonomiske status. Det er derfor mulig 
at oppmerksomhetsvansker hos barn av 
kvinner i LAR er mer på virket av 
genetiske og sosiale faktorer mens andre 
faktorer, som visuellmotor isk integra
sjon, er mer påvirket av ekspo neringen 
for illegale rusmidler, nikotin, eller LAR 
under svangerskapet. Dette er noe det 
trengs mer forskning på. 

Avslutning
Barn av kvinner i LAR har en noe økt 
risiko for å utvikle atferdsproblemer og 
eksekutive og konsentrasjonsvansker. 
Forskningsstudier viser ingen enkel 
sammenheng mellom eksponeringen 
for metadon eller buprenorfin i foster
livet og senere vansker i utvikling. 
Bildet er mer komplekst fordi barn av 
kvinner i LAR ofte er utsatt for en 
kumulativ risiko, hvor både biologiske, 
psykologiske og miljømessige faktorer 
spiller en rolle.

 Det er store individuelle forskjeller, 

noen barn klarer seg helt fint mens 
andre har store atferds og lærevansker. 
Hvorfor det går bedre med noen enn 
med andre vet vi fortsatt lite om, men 
det miljøet barnet vokser opp i, virker å 
spille en viktig rolle. At et barn har blitt 
eksponert for metadon eller buprenor
fin i svangerskapet betyr ikke auto  
mat isk at barnet er skadet. Mange klarer 
seg helt fint i livet. Barn av kvinner i 
LAR bør derfor slippe å bli påklistret 
stig matiserende etiketter som ‘LAR’
barn. De er veldig forskjellige med hver 
sine unike egenskaper og behov. Når 
det er sagt, utgjør mødrene i LAR og 
deres barn en sårbar gruppe som krever 
spesiell oppfølging og støtte.

Referanser
Bakstad, B., Sarfi, M., WelleStrand, G. 
K., & Ravndal, E. (2009). Opioid 
maintenance treatment during preg
nancy: occurrence and severity of 
neonatal abstinence syndrome. A 
national prospective study. European 
Addiction Research, 15(3), 128134. 

Bakstad, B., & WelleStrand, G. 
(2012). Nasjonal retningslinje for gravide 
i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 
og oppfølging av familiene frem til barnet 
når skolealder. Oslo: Helsedirektoratet.

Jensen, V. K. (2008). Styrket 

foreldrekompetanse gjennom veiled
ning?: En kvalitativ undersøkelse om 
hvorvidt foreldrene opplever at delta
kelse i foreldreprogrammet De utrolige 
årene kan styrke foreldrekompetansen 
og relasjonen til barnet. 

Konijnenberg, C., & Melinder, A. 
(2013). Neurodevelopmental investiga
tion of the mirror neurone system in 
children of women receiving opioid 
maintenance therapy during pregnancy. 
Addiction, 108(1), 154160. 

Konijnenberg, C., & Melinder, A. 
(2014). Executive function in preschool 
children prenatally exposed to metha
done or buprenorphine. Child Neu-
ropsychology, 116. doi: 
10.1080/09297049.2014.967201

Konijnenberg, C., & Melinder, A. 
(2015). Visual Selective Attention Is 
Impaired in Children Prenatally 
Exposed to Opioid Agonist Medica
tion. European Addiction Research, 
21(2), 6370. 

Lund, I. O., Skurtveit, S., Sarfi, M., 
Bakstad, B., WelleStrand, G., & 
Ravndal, E. (2011). Substance use 
during and after pregnancy among a 
national cohort of pregnant women in 
opioid maintenance treatment and 
their partners. Journal of Substance Use 
(00), 110. 



 Fosterhjemskontakt 4/16  15

Melinder, A., BergRolness, I., & 
Sinkerud, M. (2011). Eksekutive 
funksjoner, sosiale ferdigheter og barns 
skoleprestasjoner. Nasjonalt bibliotek for 
barnevern of familievern. 

Melinder, A., Konijnenberg, C., & 
Sarfi, M. (2013). Deviant smooth 
pursuit in preschool children exposed 
prenatally to methadone or buprenorp
hine and tobacco affects integrative 
visuomotor capabilities. Addiction, 
108(12), 21752182. 

Melinder, A., Sarfi, M., & Konij
nenberg, C. (2015). Utvikling av 
nevrokognitive vansker hos førskole
barn som ble eksponert for metadon og 
buprenorfin i svangerskapet. Nevropsy-
kologi, 1, 413. 

Sarfi, M. (2012). Vulnerable but 
adaptable. A longitudinal study of a 
national cohort of children born to 
women in opioid maintenance (OMT) 
treatment. Doctoral Thesis, University 
of Oslo, Norway. 

Sarfi, M., & Heiervang, E. (2014). 
Mental Health and Adaptation in 7/8 
YearOld Children Prenatally Exposed 
to Methadone and Buprenorphine 
(OMT). Alcohol and Alcoholism, 49 
(suppl 1), i31i32. 

Sarfi, M., Sundet, J. M., & Waal, H. 
(2013). Maternal stress and behavioral 
adaptation in methadoneor bupre
norphineexposed toddlers. Infant 
Behavior and Development, 36(4), 
707716. 

FAKTA  
•  Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) ble opprettet i 2006 med midler fra Barne, ungdoms og familie

direktoratet.
•  Hensikten med EKUP er å samle kunnskap om barns nevrokognitive og sosiale utvikling og å bidra til at barn som er 

sårbare kan få mer presis hjelp.
•  EKUP har forskningsprosjekter med både typiske utviklede barn og risikobarn, som for eksempel barn utsatt for 

omsorgssvikt, barn av mødrene i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og barn av mødrene som har brukt anti
depressiva i svangerskapet.

•  Forskningsprosjektet ‘Barn av kvinner i LAR’ er et samarbeidsprosjekt mellom EKUP og Senter for Rus og Avhengig
hetsforskning (SERAF) for å undersøke hvordan barn av kvinner i LARbehandling utvikler seg på lang sikt, med et 
spesielt fokus på barnets kognitive utvikling.

•  Studien er del av et større prosjekt som følger opp en nasjonal kohort av barn født i 20052006 og deres foreldre, og 
er den første kontrollerte studien av en barnegruppe med denne typen eksponering i svangerskap som gjennomføres i 
Norge.

•  Mer informasjon? Besøk gjerne EKUP’s hjemmeside: https://www.sv.uio.no/psi/forskning/grupper/ekup Vi søker 
stadig nye samarbeidspartnere og forskningsdeltakere!




