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Regional Kompetansetjeneste – Medfødte 

Russkader (RK-MR) HSØ 

• Opprettet Nov-2015. 3,5 stillinger:  
• Overlege og professor Jon Skranes (50%) 

• Sosionom Åse Lindland (50%) 

• Spesialfysioterapeut Cato Sundberg (20%) 

• Phd Gro CC Løhaugen, Leder (100%) 

• Nevropsykolog Marianne Møretrø Flak (50%) 

• Barnepsykiater (20%) 

• Sekretær Siv Stigen (70%) 

 

Samarbeidspartnere:  

• Overlege Thorsten Gerstner fra HABU bistår med EEG tolkning 

• Spesialped fra Sørlandets Kompetansesenter bistår i forhold til 

barnehage/skole 

 



RK-MR: Forankring 

• Ekspertgruppe uttalelse i 2005 v/  

    Helse-direktoratet.  

– ”nødvendig med team med 

spesialkompetanse på alkohol i graviditeten 

og som kan diagnostisere FAS/FAE…” 

 

 

• Stortingsmelding 30 

– Mangelfull diagnostisering (pkt. 7.1.4) 

– Behov for tiltak for denne gruppen særlig 

sårbare barn.  

– Det skal særlig legges vekt på langsiktig 

oppfølging 

 



Bakgrunn  

• HABU-A : fokus på diagnostisering og utredning 

av barn med ruseksponering i svangerskapet, 

hovedsakelig alkohol, siden 1996.  

 

• Undervisning i regi av 

helsedirektoratet/Borgestad klinikken for 

førstelinje og andrelinje 

 

– Ett av få fagmiljøer i Norge med fokus på eldre barn 

 



 Oppdrag fra Helse Sør-Øst 

 

• En generell styrking av kvaliteten på 

tjenestene disse barna og ungdommene får i 

spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. 

 

 

 



 Så hvordan når vi dette målet? 
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• Hovedoppgavene til kompetansetjenesten 

skal være å innhente, systematisere og 

videreformidle kompetanse om diagnostikk, 

utredning og oppfølging.  

 

 Hvordan nå målet? 
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 Hvordan nå målet? 

• Etablere nettverk for dem som arbeider 

med utredning av barn med prenatal 

ruseksponering.  

 

 

Utvikle og kvalitetssikre 

informasjonsmateriale som kan benyttes  

av helsepersonell 

 Nettside etableres – søkt midler til drift.  
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  For å se FASD må man vite om det! 

Studie fra Bergen (Elgen et.al. 2007) 

• Forekomst av FASD før undervisning: 0,3 pr 

1000 

• Forekomst av FASD etter undervisning til 

helsepersonell: 1,5 pr 1000 

• Undervisning til helsepersonell er effektivt – 

man oppdager vanskene og barna får hjelp.  
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Klinisk tilbud:  

• Primært pasienter fra Sørlandet,  

• Kan motta og utrede pasienter med spesielt 

komplekse tilstander fra andre helseforetak i 

Helse Sør-Øst.  

• Samarbeid med henvisende 

spesialisthelsetjeneste.  

• Fagfolk fra henvisende tjeneste er velkomne til å 

delta (fra høsten 2016).  
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 Målgruppe og henvisning 

• Barn fra 2-18 år fra Helse Sør-Øst 

• Bekreftet ruseksponering 

• Henvisning fra spesialisthelsetjeneste 
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Praktisk gjennomføring 

 

Polikliniske konsultasjoner/daginnleggelser 

  

  Innleggelse: Et alternativ til poliklinisk vurdering 

   Behov for medisinske  undersøkelser og/eller        
observasjon over tid 

 

• 2-3 dagers opphold = effektivt; god mulighet for  

    observasjon i ulike situasjoner  

    (måltid, sosialt, søvn etc.) 
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  FAS: Føtalt alkoholsyndrom ICD-10 Q86.0  

FASD: Noen av trekkene, men ikke nok til diagnosen FAS 

                    De med normalt evnenivå (IQ ) + FASD har mest 

                    atferdsavvik og dårligst prognose. 

 

 



Fetal Alcohol Spectrum Disorders: 

SE/AE ND/AE pFAS 



 

 

• DSM 5: «More than minimal exposure to 

alcohol during gestation» 

 

• Fokus på funksjonell utvikling:  

– Nevrokognitiv 

– Adaptiv 

– Selv-regulering 



Primærvansker FASD – klinisk bilde 

• Hjerneskade som medfører:  

– Mental retardasjon  

– Generelle og spesifikke lærevansker 

• Språkvansker 

• Planlegging/organisering/oversikt (eksekutive) 

– Reguleringsvansker: søvn, mat, emosjonelt.  

– Komorbide tilstander  

– Organmisdannelser  

– Sosiale vansker 

 



Sterke sider 

• Visuell hukommelse og godt overflatespråk 

• Utholdende 

• Mestrer i «low stress» situasjoner 

• Retteferdighetssans 

• Lærer i den aktuelle situasjonen (konkret og 

erfaringsbasert) 
• (Blackburn, 2010) 



 

Astley et.al. 2013 

Mange confounders: prematuritet, SGA, fattigdom, arv, foreldrefaktorer 



 

Diagnostic Guide:  
Fetal Alcohol Syndrome and   

Related Conditions (Susan 

Astley, 2004). 

 Fetal Alcohol Syndrome 

Diagnostic and 

Prevention Network,  

Center on Human 

Development and 

Disability,  

University of 

Washington,  

Seattle, WA 98195  



Diagnostic Guide (Susan Astley):                 

The 4-Digit Diagnostic Code (1997 - 2004)           

  
• Diagnose basert på graden av tilstedeværelse av               4 

nøkkelkriterier på (FASD):  

 

(1)  Vekstretardasjon  

(2)  FAS ansiktskarakteristika / fenotype   

(3) CNS avvik 

(4) Alkoholeksponering i sv.skapet 

  
• Sier noe om alkoholeksponering, men ikke at dette nødvendigvis 

er årsak til forandringene. 
• http://depts.washington.edu/fasdpn/htmls/4-digit-code.htm 



Gradering av tilstedeværelse av hver av de 

4 nøkkel-kriteriene  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 4-talls kode 4444:  mest alvorlige diagnose FAS (betydelig 
vekstavvik, alle 3 FAS ansiktstrekk, strukturelle/ nevrologiske 
holdepunkter for CNS skade, og bekreftet prenatal eksposisjon 
for høye nivåer av alkohol).  

 



Tverrfaglig utredning 

• Nevrologi, EEG, MR, genetikk, anamnese 

• Fysioterapeut (MFNU, ABC, VMI) 

• Adaptive ferdigheter (Vineland) 

• Nevropsykologisk utredning 

– IQ 

– Oppmerksomhet/executive funksjoner 

– Språk 

– Innlæring/hukommelse 

– Visuo-motorisk/spatialt 

 

 



Kronologisk alder: 18 år 

 

Ferdighet:                                         Funksjonsalder 
  

Muntlig språk                                                 20 
  

Språkforståelse:                            6 
  

Forståelse av tid og penger                8 
  

Emosjonell modenhet                           6 
  

Fysisk modenhet                      18 
  

Leseferdigheter                        16 
  

Sosiale ferdigheter                     7 
  

Dagliglivets ferdigheter        11 
  

 

        0                            5                        10                            15                         20 

 

Streissguth, et.al. 1991 



Closer to home: Finske barn/unge voksne 

 

73 personer med FASD 8-21 år 

40 friske kontroller 

30 personer med spesifikke lærevansker matchet på kjønn, 

alder og IQ (SLD).  

 

 

 

   





Adaptiv funksjon 



 Mer vansker med alderen? 

Delte gruppen i følgende to aldersgrupper: 

 

  8-12 år 

 13-21 år 

 

Den eldste gruppen oppnådde lavere resultat 

på sosialisering enn den yngre.  

 

For gruppen med spesifikke lærevansker fant 

Fagerlund at lærevanskegruppen nærmet seg 

kontrollene – altså en positiv utvikling.  



Kartlegging - BRIEF 

Foreldre av barn med alkohol eksponering vurderer barna 

som gjennomsnittlig -2 sd på dagligdagse aktiviteter som 

krever eksekutive funksjoner.  

 

90 % av barn med FASD fikk resultat i klinisk område vurdert 

av foreldrene (barn med FAS, PFAS, SE/AE).  

 

Bare ca 30 % skåret så lavt på testing at man tenkte 

impairment/svikt. 

 

    Astley, 2009  



Forekomst av FASD 

– 0,5-1,5 pr. 1000 med FAS? 

– St.meld. 30: 60-120 barn med FAS,  

– I tillegg adoptivbarn (Øst-Europa: 53% FASD) 

 

Tallene kan være et underestimat:  

Økende bruk av alkohol blant kvinner 

– Kvinner er eldre før de får barn – etablert drikkemønster 

– Binge drikking – ekstra farlig for fosteret?   

  

Forekomst av annen medfødt russkade   

– Ukjent 



May PA et al. 2006: Italia  
• Barn fra alle skoler i Lazio regionen i nærheten av Roma. 

• Inklusjonskriterier: Barn med lav høyde / vekt / hodeomkrets  
og de som læreren mente hadde lærevansker. 

• Resultater: 
– FAS: 3.7-7.4 pr 1000 barn, dvs. ca 0.5% 

– FASD: 20.3 - 40.5 pr 1000 barn, dvs. 2-4 % av alle barn 

 

May PA et al. 2011: Italia  
• FAS: 4 -12 pr 1000 barn, dvs. 0.4-1.2% 

• pFAS: 18 - 46 pr 1000 barn 

• FASD: 2.3 – 6.3% av alle barn  

 

 

 Italia – et land med annen drikkekultur                            

enn Norge  



May PA et al. forts. USA-tall 

 

Forekomsttall: 
FAS: 6 - 9 pr 1000 barn   (0.6-0.9%)   

PFAS : 11 - 17 pr 1000 barn (1-2%)   

FASD : 24 - 48 pr 1000 barn (2.4-4.8%)   

 

De mest prediktive maternelle risikovariabler:   

– Seint bekreftet graviditet, færre 
svangerskapskontroller 

– Alkoholforbruk i de siste 3 måneder før 
svangerskapet  

– Alkoholforbruk hos barnefar under 
svangerskapet 

 

  

 



Adoptivbarn fra Øst-Europa 

• 71 barn utredet 5 år etter adopsjon til Sverige 

• 52% FAS/pFAS/ARND 

 

• 23% store lærevansker/psykisk utviklingshemning 

• 9 % autisme 

• 51 % ADHD 

• 34 % Developmental coordination disorder (DCD) 

Landgren M et al. Prenatal alcohol exposure and neurodevelopmental disorders in 
children adopted from eastern Europe. Pediatrics. 2010;125: 1178-85  
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Etiske utfordringer  

 

– Ingen mamma 

skader med vilje 

sitt barn! 

– Rus under 

svangerskapet sier 

ikke noe om du er 

en god eller dårlig 

mamma! 

 

 

 

 



 Hvem kommer til oss? 

• Fosterforeldre 

• Adoptivforeldre 

• Biologiske foreldre 

– Mange med negative erfaringer fra møtet med 

helsevesenet.  



 Hvem er disse mammaene? 

 

1. Tid før bekreftet svangerskap 

 

2. Ikke kjent med den risiko særlig alkohol 

under svangerskapet representerer 

 

3. Avhengighetsproblematikk 



 Hva med biologiske mødre når fosterbarn? 

 

• Ved henvisning får barnevernet tilbud om 

foreldresamtale.  

• Gjennomføres på barnevernstjenesten sitt 

kontor med barnevernet til stede 

• Fokus er informasjon om hva vi gjør 

• Rusanamnese om mulig.  



 Hva spør vi om? 

• Helsetilstand, bruk av medisiner, alkohol og 

rusmidler før man fikk barn.  

• Når man fikk bekreftet svangerskapet 

• Bruk av alkohol, rus og medisiner  

   under svangerskapet.  

• Familiehistorie (anamnese) 

• ”Likner barnet på noen andre i familien?” 



Pause;) 
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 Vår forståelse av FASD 

• Livslange konsekvenser: atferdsmessig, fysiske, 

psykiske og kognitive 

• Årsak er hjerneskade i form av endringer på 

kjemisk og strukturelt nivå  

 

•  (Hanlon-Dearman et.al. 2015) 



 Voksen med FASD 

• "I look at it as kind of a wicked 

fountain of youth," she says. Nobody 

acts the age that they appear to be. 

You are forever a child." 



 Voksne 

• Kravene øker til selvstendighet 

• Kan medføre mer omfattende konsekvenser 

av kognitiv svikt enn hva vi ser hos 

barn/ungdom hvor tiltak i form av foresatte er 

på plass.  

• Diskrepansen mellom intellektuelle evner og 

adaptive ferdigheter blir større – ofte er dette 

usynlig for utenforstående – urealistiske 

forventinger 

=Sekundære vansker 
• (Egerton, 2014) 

 

 

 



 Den største utfordringen - forståelse 

• De fleste med FASD har evnenivå innen hva 

man forventer for alderen (70-115) 

• Store adaptive vansker 

• Faller mellom alle stoler 

• Identifiserer seg ikke med personer som har 

liknende funksjon men svakere kognisjon 

• Hvor skal de bo? 

• Hva med jobb? 

• Innsikt i egen funksjon ofte begrenset.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Hvem går det best med? 

• De som bor med en omsorgsperson 

• Ikke store hjelpebehov 

• Ikke ukritiske (lette å manipulere) 

• Nivå av adaptive ferdigheter (Clark et.al. 2004) 

 

• Mange hjelpetiltak avhengige av IQ 

(over/under 70) – dette bør ikke vektlegges 

ved FASD – adaptivt nivå bør (Wyper & Pei, 2016) 



 

Astley, 2013 



FAS utviklingsforstyrrelser  
Sekundære vansker (415 personer med FAS/FAE) 

• Psykiske vansker 94%  

• Avbrutt skolegang 43% 

• Kontakt med rettsvesen 42% 

• Institusjon 60% 

• Uheldig seksuell atferd 45% 

• Misbruk 30% 

• Arbeidsløshet 80% 

• Sosialklient 80% 

 

Størst risiko for sekundære vansker ved IQ > 70 

Pediatrics, Nov 2015, vol 136 

Williams et.al. 



Uønsket seksuell atferd  

• Årsak: Svak impulskontroll? Emosjonell 

umodenhet? Evnenivå? Opplevd 

overgrep/mishandling? 

• Kombinasjon av disse? 
• (Bramble, 2011) 

 

• Erfaring så langt hos oss…….. 



Forekomst av rus og psykiatri hos 

voksne med FASD i USA 

• 29% rusproblemer (alkohol, ulovlige rusmidler) 

ved 12-21 års alder 
 

 

• 46% hos dem over 21 år. 
 

 

 

 

• Generell befolkning I USA: 
 

• 18% prevalence alkohol 
 

• 10% andre rusmidler 

Grant, 2013 



 

 

• Intervju med pas og  

    «hjelper» 

 Basert på «best practices»  

Fra «FASD Ontario  

Network of expertise» 

Mars 2016 



• Høyere alder ved diagnose – kontakt med 

rettssystemet økte.  

• «Lifelong interdependence» 

• «Structure, Supervision and Routine» – 

sjeldent alt til stede på en gang. Store 

variasjoner gjennom livet.  

 



Closer to home: Berlin 

• 37 voksne, mean age 20,5 år 
– 22 FAS, 15 FAE  

– Vedvarende lavere IQ og atferdsvansker 

– 70,5 % var avhengige av hjelp i dagliglivet  

    (kunne ikke bo alene).  

– Til tross for ekstra hjelp i skolen, inkludert flere år i videregående 
opplæring enn normert: bare 13,5 % hadde oppnådd fagbrev 
eller tilsvarende.  

 

KONKLUSJON: Funnene stemmer med forskningen fra USA.- til 
tross for at beskyttende faktorer var til stede.   

 

Ingen forskjell i behov for støtte blant dem med full FAS og dem 
med FAE 

Spohr et.al. 2008 



Svensk studie v/ Jenny Rangmar et.al. 

Publisert i Pediatrics, 2015 

 

• 79 voksne med FAS, 3160 kontroller 

 

• Spesialundervisning    25% vs   2% 

• Arbeidsløs     51% vs.15% 

• Uføretrygd     31% vs   3% 

• Innlagt for alkoholbruk      9% vs   2% 

• Psykiatrisk diagnose    33% vs   5% 

• Medisinert (neuroleptika, antidep,  

    angst/søvn)     57% vs  27% 

• Fosterhjem     81% vs ca 4% 

• Utdanning etter videregående: ca          5% vs 45% 

 



Sammenliknet med andre voksne med 

tidligere fosterhjemsplasseringer:  

• Færre med FAS dømt for kriminelle handlinger 

(28% vs 55%) 

• Flere med FAS hadde fått spesialundervisning 

(25% vs 3.4%) 



Beskyttende faktorer  
(dvs. færre sekundære vansker)  

• ”Synlig” FAS 

• Diagnose før 6 års alder 

• Stabilt hjem 

• Ikke utsatt for vold 

• Minst 2,8 år i hver fosterhjems-

plassering 

• Mottatt hjelp for sin 

utviklingsforsinkelse 

 
• Streissguth et.al.1996. 
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Komorbiditet 

• Reaktiv tilknytningsforstyrrelse 

• ADD/ADHD 

• Emosjonelle vansker 

• Atferdsproblemer 

• Alkohol, stoffmisbruk og depresjon hos 

ungdom/voksne 



Lancet, 2016 



• INN MED OVERSIKT OVER 

KOMORBIDITET _ DE VANLIGSTE 



Closer to home: Tyskland og Frankrike 

 

 

• Steinhausen, a psychiatrist from Berlin, reported that 63% of 

his patients had psychiatric disorders that were long-term and 

the majority of these patients required intensive therapeutic 

management.  

 

• Lemoine and colleagues were able to identify 105 of the 127 

patients of alcoholic mothers from their original study in 1968 

and they concluded that mental problems were the most 

serious sequelae of FAS in adulthood (Lemoine et al, 1992). 

 

 

Steinhausen et.al. 2007 



Psykiatriske symptomer endres med alder 

• Barndom: Ofte somatiske uttrykk som 

kronisk hodepine, atferdsvansker, 

magesmerter. (-ord på følelser) 

• Vansker med sosial forståelse mer tydelig i 

barnehagen 

• Vansker med eksekutive funksjoner sees i 

skolealder 

– ADHD (inattentive + impulsivitet, affektiv 

instabilitet)  

– ASD (med komorbide komplekse lærevansker) 

O`Malley, 2014 





Autisme vs FASD 

• Vansker med sosial informasjonsprosessering – 

feil vurderer sosiale situasjoner.  
– McGee et.al. 2009 

• Sammenlikning mellom barn med autisme og barn 

med FASD: 

– FASD ikke vansker med å initiere sosial kontakt vs 

autisme 

– FASD ikke vansker med å bruke nonverbal 

kommunikasjon vs autisme 

– Sosialt upassende atferd, trolig sammenheng med selv-

regulering  

»Bishop et.al. 2007.  

 



Sosiale vansker 

• Redusert sosial kompetanse (Mattson & 

Riley, 2000) 

• Færre sosiale relasjoner (Bishop et.al. 2007) 

• «For vennlige» som barn (Nanson 1992) 

• Økt forekomst av autisme (O`Malley, 2014) 



Sosiale vansker FASD/ADHD 

• Vansker med å ta andres perspektiv 

• Vansker med å forstå/forutse konsekvenser 
av handlinger.  

 

• Atferdsvansker mindre alvorlige ved ADHD 
enn FASD til tross for tilsvarende vansker 
med oppmerksomhet.  

  
– Greenbaum, 2009.  

 



Sosial funksjon kontrollert for IQ 

 Mer uttalte vansker med økende alder 

Vanskene er til stede ut over forventet ut fra 

kognitivt nivå  

(sammenliknet med barn som har PU/store 

generelle lærevansker). 

 

Mean standard skåre 

På Vineland  

Sosiale ferdigheter 

 

FAS = >-2sd 

 

 

Mattsson og Riley, 2000; 

Thomas et.al. 1998 Thomas et.al. 1998 



Bhatara, 2006 

Fryer, 2007 

Komorbiditet: 

 

49,4 % til 94% av dem med 

FASD har ADHD 
 



 

 

 

FASD vs barn eksponert for ulovlige 

rusmidler v/ 7 års alder 

• FASD n= 47  Street drugs: n=50 

• 36 % IQ<70       2% IQ<70 

• 89 % ADHD   100 % ADHD 

• 76 % fosterhjem    90 % fosterhjem 

 
• Elgen et.al. 2007 

 



Prenatal ruseksponering  - hvordan klarer 
pasientene seg fra barn til voksen? 

Kort informasjon om RK-MR HSØ 

FASD – klinisk bilde og utredning, forekomst 

Etiske utfordringer 

Prognose 

Komorbiditet 

Tiltak og oppfølging 

Phd Gro CC Løhaugen, nevropsykolog 

Leder Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader HSØ 



 TAKE HOME MESSAGE! 

• Struktur, struktur, struktur, struktur, struktur 

• Forutsigbarhet, forutsigbarhet, forutsigbarhet 

• Skjerming, skjerming skjerming  

 



 Tiltak 

 

 

 

• Tilsyn! 

• Psykoedukasjon 

• Se for øvrig Streissguth  

    sin bok  



Planlegge for voksenlivet i barndom 

• Rigide – vansker med å etablere 

rutiner/struktur – viktig at disse er 

hensiktsmessige i et livstidsperspektiv slik at 

man unngår endringer som følge av alder 

– Personlig stell som om man var voksen i forhold 

til type og hyppighet (eks. daglig dusj) 

– Påkledning på badet, sjekke at man er påkledd 

ok før man går ut.  

– «Personal space» – spesifikke regler fra tidlig 

alder hvem/når/hvor kan man være fysisk nær? 

– Eierforhold – hva er låne, alltid levere tilbake uten 

unntak.  



 Hypersensitivitet 

• Ekstrem følsomhet for endringer I rutiner: 

– Mer atferdsvansker 

– Dårligere konsentrasjon 

– Belønning for andre med avvik fra rutiner – “straff” for 

en del barn og unge med FASD 

 

– Hypersensitivitet for sanseinntrykk 

– Tennisballer på stolben og bordben 

– Lite “pynt” 

– Skjermbrett 

– Headset 

– Solskjerming 

 



Fysiske rammer 

• Ryddig, “kjedelig” kontor – unngå 

avledbarhet 



Medications that have been prescribed to successfully treat children  

and adults with FASD include:  

Abilify (aripiprazole) antipsychotic, for Bipolar 

Adapin, Sinequan (doxepin) antidepressant 

Adderall (Dextroamphetamine) for ADHD 

Amantadine (Symmetrel) dopamine booster 

Anafranil (clomipramine) antidepressant, for OCD 

Benzodiazepines for anxiety 

Buspar (buspirone) for anxiety 

Carbamazepine for episodic outbursts and aggression 

Catapres (clonidine) for anxiety, ADD 

Celexa (citalopram hydrobromide) for depression 

Clozaril (clozapine) reduces suicide risk in schizophrenia 

Compazine (prochlorperazine) 

Concerta (time released Ritalin) for ADHD 

Cylert (pemoline) for ADHD (may cause serious liver problems) 

Dalmane (flurazepam) for sleep disturbances, anxiety 

Depakote (Divalproex, Valproic Acid) anticonvulsant, ODD, 

aggression 

Desyrel (trazodone) antidepressant 

Desoxyn (methamphetamine) stimulant for ADHD, narcolepsy 

Dexedrine (dextroamphetamine) psychostimulant for ADHD 

Effexor (venlafaxine) anti-depressant 

Elavil (amitriptyline) - another antidepressant 

Eqanil, Miltown (Meprobamate) for anxiety 

Haldol (haloperidol) for explosiveness 

Klonopin (clonazepan) for anxiety 

Lamictal (lamotrigine) anticonvulsant, mood stabilizer 

Librium (chlordiazepoxide) for Bipolar 

Lithane Lithotabs (lithium) antipsychotic, bipolar 

Luvox (Floxyfral, fluvoxamine) for OCD 

Mellaril (thioridozine) for hyperkinesis

Molindone (Lidone, Moban) antipsychotic (no weight gain) 

Neurontin (gabapentin) anti-convulsant, anxiety, panic 

Norpramin (desipramine) another antidepressant 

Paxil (paroxetine) antidepressant 

Phenergan (promethazine) 

Prozac (fluoxetine) antidepressant 

Provigil (modafinil) for ADHD, narcolepsy, sleep apnea 

Remeron (mirtazapine) antidepressant (may increase appetite) 

ReVia (naltrexone) skin picking 

Risperdal (risperidone) antipsychotic (causes weight gain) 

Ritalin (methylphenidate) for ADHD 

Seroquel (quetiapine fumarate) antipsychotic (may increase appetite) 

Serzone (Nefazodone) antidepressant, also for seizures 

Stelazine (trifluoperazine) 

Strattera (atomoxetine) non-stimulant for ADHD 

Tegretol (carbamazepine) mood stabilizer 

Thorazine (chlorpromazine) for aggressive, very agitative behavior 

Tofranil (imipramine) antidepressant, good for enuresis 

Tomoxetine for ADHD (non stimulant) 

Trileptal mood stabilizer for Bipolar 

Valium (diazepam) for epilepsy, CP spasticity, anxiety 

Wellbutrin (bupropion) anti-depressant 

Xanax (alprazolam) for anxiety disorders and aggression 

Ziprasidone (Geodon) antispychotic

Zoloft (sertraline) antidepressant 

Zyprexa (olanzapine) antispychotic

http://www.bipolarchild.com/newsletters/0302.html


Medisin 

• ADHD: methylphenidat kort/langtidsvirkende 

– Vanlige bivirkninger ved FASD: vondt i magen (følg 

med på vekten), hodet, søvn 

• Angst/depresjon: Selektive serotonin 

reopptakshemmere (SSRI): ingen randomiserte 

kontrollerte studier 

• Atypiske antipsykotikum brukes for atferd, men 

ingen forskning som støtter dette.  

• Dosering: «start low go slow» med endring av 

dosering avhengig av klinisk respons.  

• Behov for mer forskning – særlig fordi det er så 

betydelig komorbiditet.  



Overgang til voksenlivet 

• «Sort hull» etter HABU 

• Tjenester blir fragmentert –  

    mer å holde oversikt over 

• Liten kunnskap i kommunene om 

hjelpebehovet – særlig ved fravær av PU 

• Koordinator avgjørende (BV-23år) 

• Kurs for de som arbeider rundt personer 

med FASD 

• Fokus på ukritiskhet, vansker med å 

vurdere, behov for struktur og tett 

oppfølging.  



Vanlige behov i voksen alder 

• Uføretrygd 

• Varig tilrettelagt arbeid 

• Bolig – med tilsyn/vernet bolig (stor variasjon 

i behovet) 

• Økonomisk verge 



«A step in time» FASD and transition to 

adulthood 

 

• Videreføre tiltak med effekt – erfaring at 

ressurser forsvinner når «det går bra». 

Feilslutning at «nå har personen lært». 
(Egerton, 2014) 

 

• Voksne med FASD: «they are unable to 

manage the mechanics of daily life and 

access services or support on their own». 
(Lutke & Antrobus, 2004) 

Egerton, 2014 

Til tross for normal 

IQ hadde 81% 

behov for moderat 

til høyt nivå av 

støtte/omsorg 
(Clark, et.al. 2004) 

Spohr et.al. 

2008: 

86.5% av 

deres 

pasienter 

hadde ikke 

fast arbeid 

eller var 

arbeidsløse 



  

• Vansker med å ha en jobb pga:  

– Lett frustrert (65%) 

– Forstår oppgaven dårlig (57%) 

– Dårlig vurderingsevne (55%) 

– Sosiale vansker (54%) 

– Vansker med sinne (42%) 

– Lyver (33%) 

– Mistet jobb uten å forstå hvorfor (30%) 

 

– (Streissguth, 1996, 415 voksne med FASD) 



 



       Takk for oppmerksomheten 

FASD is 100% preventable 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiuhoDb-uLKAhUBESwKHZAaD_gQjRwIBw&url=https://www.tumblr.com/tagged/Fetal+Alcohol+Syndrome&psig=AFQjCNHoZixkU4ryEMftuPkmgusmJjA3Cg&ust=1454841756996817

