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Disposisjon

• Retningslinje gravide i LAR

• Behandling gravide i TSB

• Gravide og nikotin

• Tvang gravide, HOL§10.3 kontra 

Tvangsbegrensningsloven



Opprinnelig retningslinje utgitt mai 2011

• Enighet om 234 av 235 anbefalinger

• Dissens fra 5 av 17 medlemmer i 

prosjektgruppen (– «Metadon eller Buprenorfin bør trappes ned»/

«bør opprettholdes» under graviditet)

• Etter dette kontinuerlig debattert, hyppige 

oppslag i media, polarisert

Kunnskapsgrunnlaget ble i 2014/15 revurdert av Helsedirektoratet, det ble  ikke funnet 
grunnlag for å revurdere disse anbefalingene. 





Litt historikk

«Kvinner på metadon må bruke prevensjon»

«Mens vi venter på en konferanse, fødes barn som kan få varig  

hjerneskade»



Tvilt seg frem til konklusjoner



Skadelige virkninger, konsensuspanelet

• Det viktigste spørsmålet for konsensuspanelet har vært å ta stilling skadelige 
virkninger på fosteret/barnet. 

• «Det er vanskelig, antakelig umulig å finne studier der barn som har blitt 
eksponert for metadon/buprenorfin i svangerskapet er sammenlignet med en 
ikke-eksponert gruppe barn med identiske genetiske, andre biologiske og 
sosiodemografiske bakgrunnsforhold som de eksponerte barna»..

• Så lenge en mulig skadelig virkning av metadon eller buprenorfin ikke kan 
utelukkes, mener panelet at føre var-prinsippet må gjelde. 



Kritikk fra utenlandsk ekspertise

• Underbygger hele dokumentet: «Så lenge en mulig skadelig virkning av 

metadon eller buprenorfin ikke kan utelukkes, må føre var-prinsippet 

gjelde».

• Svikt hos panelet i forhold til å være fullt ut klar over kompleksiteten av 

opioidavhengighet, spesielt under svangerskap – WHO, andre land

• Panelet vurderer fosterets velvære som uavhengig av morens velvære.

• Krav om LARC for behandling med legemiddelassistert 

behandlingsmedisiner blant kvinner i fertil alder. 

Lauren Jansson, MD; Johns Hopkins University, Hendrée Jones, PhD; University of North Carolina, Mishka Terplan, MD PhD; Virginia Commonwealth 

University, Karol Kaltenbach, PhD; Thomas Jefferson University



Allmennlegeforeningen

Enkelte legemidler

forbundet med høy risiko

for fosterskader er pålagt

forebyggende tiltak.

- Kviser

- Bipolar lidelse

- Epilepsi



Dato - Forfatter



• Et av ti barn som utsettes for valproat I 

graviditeten får misdannelser som

nevralrørsdefekter, hjertemisdannelser og

urinveisanomalier

• Advarsel 2014, SLV, 2018 veileder

• “For enkelte pasienter med generalisert

epilepsi er valproat eneste medikament som

gir anfallsfrihet”



Føtalt Valproat syndrom
• 6 – 7 ganger økt risiko for medfødte misdannelser hos barn av 

mødre som har brukt valproat

• Ansiktskarakteristika: Lavtsittende ører, bred neserot, langt filtrum, 

oppstoppernese, tynn overleppe, tykk underleppe, smal munn, 

• Større medfødte misdannelser: Nevralrørsdefekter, hjertefeil, 

ganespalte, genitale avvik og ekstremitetsdefekter

Dato - Forfatter



Forskere/spesialister rus og avhengighet

• Ikke påvist sammenheng 

grad abstinens ved fødsel og 

senere utvikling

• Vet ikke om bedre for barnet 

å bli nedtrappet i mors liv enn 

etter fødsel

• Usikkert hvordan kvinnene 

hadde klart seg dersom 

nektet LAR i graviditeten..



NAS

Opptrer hos 50 -90 % av nyfødte eksponert for metadon eller 

buprenorfin under svangerskapet

• Irritabilitet, Sitringer, Kramper (5 – 7%), 

• Høyfrekvente skrik, Gulp, oppkast, diare

• Sensitive lyd, lys og berøring

• Tåreflod, svetting, Nysing, gjesping



Turbulens før “forsoning”

• “Prosess hvor resultat gitt på forhånd”

• “For dårlig tid, jmfr over”

• “Opioidavhengighet og påkjenning nedtrapping

undervurdert”

• Ny leder – kunnskap LAR - god prosess, enighet

• Rett før lansering – “resultatet blir noe

annerledes..” Møte med sterke kompetansemiljøer”

• Tilnærmet alle trukket seg i.l.a helgen

• Godt forsoningsmøte

• Sterkt kompetansemiljø!

• Understreker behovet for at vi er synlige!



Manglende forståelse andre 

fagmiljøer

• Avhengighet

• Mors helse frakoblet barnets..

• Effekt substitusjonsbehandling/LAR

• Hvordan det går med de som går ut

• Samtidig må vi anerkjenne at mulig å trappe ned, 

og bistå på best mulig måte de som vil det



Opioider og graviditet

• Svingninger i serumkonsentrasjon farligst!

• Illegal bruk gir økt risiko prematur fødsel, intrauterin 

veksthemming, NAS og krybbedød

• I tillegg alle følgetilstander livet i rus medfører!!

• I forhold til i.v bruk gir substitusjonsbehandling økt 

fødselvekt, mindre veksthemming og mindre 

prematuritet 

• Men, best uten... 



Revidert nasjonal faglig retningslinje

• September 19

3 områder:

• Legemiddelvalg

• Legemiddeldose 

• Prevensjon og familieplanlegging



Anbefaling legemiddelvalg

• Kvinner i legemiddelassistert 

rehabilitering (LAR) i fertil alder 

bør bruke det 

substitusjonslegemiddelet som 

etter individuell vurdering gir 

best behandlingseffekt. Ved 

ukjent eller erfart likeverdig 

behandlingseffekt, bør 

buprenorfin foretrekkes

Sterk anbefaling



Buprenorfin

• Færre fikk behandlingstrengende NAS ( Lemon 2018, Mucke 2017, Tolia 2018, Lemon 2018b).  En 

fant ingen forskjell (Nechaska 2018) 

• Alvorlighetsgrad NAS: En fant Buprenorfin ga mindre alvorlig (Brogly 2018), 
mens en oversikt fant ingen forskjell (Minozzi 2013)

• Fødselsvekt: Tre oversikter (Minozzi 2013, Brogly 2014, Zedler 2016) og to nyere 

primærstudier (Mucke 2017, Brogly 2017) fant at barn født av mødre på buprenorfin

hadde høyere fødselsvekt enn barn født av mødre på metadon. Én ny

primærstudie fant ingen forskjell (Nechaska 2018)

• Hodeomkrets: To oversikter (Brogly 2014, Zedler 2016) fant at barn født av mødre på 
buprenorfin hadde større hodeomkrets enn barn født av mødre på metadon

• Prematuritet: To oversikter (Brogly 2014 og Zedler 2016) og to primærstudier (Brogly 2017, Lemon

2018a) fant at færre barn født av mødre på buprenorfin ble født før tiden

• Liggetid sykehus: Tre nye primærstudier (Brogly 2017, Mucke 2017, Tolia 2018 ) fant at barn 
født av mødre på buprenorfin hadde kortere liggetid på sykehus 



Legemiddeldose revidert

• Gravide i LAR som i samråd med LAR-lege
vurderer det riktig å redusere dosen bør gjøre 
det, under forsvarlig oppfølging. 

• Gravide i LAR som i samråd med LAR-lege 
vurderer det riktig å forbli på samme dose bør 
gjøre det

• øke dosen, kan gjøre det dersom delt dose ikke 
er hensiktsmessig

• trappe ned til 0 kan gjøre det under særlig tett 
oppfølging

• Innleggelse i døgninstitusjon i TSB bør tilbys 
gravide kvinner i LAR fleksibelt i hele eller deler 
av svangerskapet for å sikre forsvarlige rammer 
for behandlingen.

Sterk anbefaling



Hege Kornør 

21.08.2018

Nedtrapping av buprenorfin
eller metadon for gravide i 
LAR

Systematisk oversikt



FHI -

Konklusjon

Kunnskapsoppsummering FHI

Hos gravide kvinner i LAR kan nedtrapping, sammenliknet med uendret dose 

eller doseøkning, ha en positiv, negativ eller ingen effekt på neonatale utfall

og på rusmiddelbruk og røyking

29.10.2021



Prevensjon opprinnelig retningslinje

• Kvinnen/paret bør informeres om 

prevensjonsalternativer.

• Kvinnen/paret informeres om økt sjanse for å bli 

gravid etter oppstart i LAR og familieplanlegging 

bør diskuteres.

• Kvinnen bør tilbys gratis prevensjon. 

Hormonspiral bør være det anbefalte middelet. 



Anbefaling prevensjon og familieplanlegging

• Veiledning om bruk av prevensjon skal
tilbys som del av helsetjenestens 
oppfølging av kvinner i 
legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i 
fertil alder. 

• Bruk av prevensjon anbefales frem til 
rusfrihet og stabil livssituasjon er 
oppnådd 

• Ikke oppfattes som forutsetning LAR

• Gratis prevensjon



Støtte anbefaling 

- Veileder til leger som behandler opioidavhengige, (2017 sundhedsstyrelsen): 

Lite, undersøke betydning lett tilgjengelig, gratis veiledning og oppfølging hadde på 

effekt av uønsket graviditet blant opioidavhengige kvinner. 

31 kvinner, 16 tiltak/15 kontroll. (Heil, 2016)

• Res: Prevensjon gjennom hele perioden (100 vs 29%), gravide (Ingen vs 20%)

Undersøke kvinner i metadonprogram sine erfaringer med prevensjon. Intervjuet 

syv kvinner. Harding (2003)

• Res: Flere brukte ikke prevensjon fordi risiko lav, begrunnet med eget 

rusmiddelinntak, lav seksuell lyst, mann ereksjonsproblem pga rusbruk, 

manglende menstruasjon. Redsel for spiral – feste seg til foster



Mål

• Redusere antallet svangerskap før rusfrihet og stabil livssituasjon 
er oppnådd

• "stabil livssituasjon«: rusfrihet og stabil bruk av 
substitusjonslegemiddel, å være i prosess med mål om somatisk 
og psykisk helse, rusfritt nettverk, mestring av egen livssituasjon, 
trygt bosted og forutsigbar økonomi. 



Informasjon til kvinner i LAR i fertil alder bør inkludere informasjon om at:

• Mulighet for å bli gravid øker
• God behandlingseffekt legemiddel og øvrige 

rehabiliteringstiltak i LAR vil bedre kvinnens 
helse- og livssituasjon i forkant av og under 
graviditeten. Dette gir positive effekter for 
fosteret/barnet og familien.

• Bruk av buprenorfin kan ha noe lavere risiko 
for negative effekter for barna 

• Naloksons effekt på fosteret er uklar og bør 
ikke brukes



Informasjon til kvinner i LAR som vurderer å bli gravide

Behandlingsansvarlig lege i LAR skal tilby informasjon 
og veiledning om:
• fordeler og ulemper for foster/barn og den gravide 

med tanke på bruk og valg av 
substitusjonslegemiddel i LAR 

• fordeler og ulemper ved endringer i dose før 
svangerskapet

• Egne standarddokument fra hdir….
• mulighetene for å bli vurdert for innleggelse på 

døgninstitusjon i (TSB)



Prevensjon

• Fertile kvinner i LAR gratis prevensjon, 

men fertile rusmiddelmisbrukere..

• Tilby.., og spør hvorfor ikke!

• Sørg for at det er gratis prevensjon 

umiddelbart tilgjengelig på ditt 

arbeidssted



Hvorfor bør vi planlegge svangerskap?



Idealet

• Tilnærming som til andre fertile kvinner med 

medikamentkrevende tilstand

• Planlagt svangerskap sammen med spesialist

• Tilstrebe optimal dose for den aktuelle gravide kvinnen, 

inkl seponere







«Legen i hotpants»



Avklaringer i akuttfase

• Tvang er «ø-hjelp rus», men så mye mer…

• Forklare bakgrunn vedtak

• Info klageadgang og prosess

• Skade på foster?

• Abort?

• Er alt bra, Ultralyd

• Mottak i en krisesituasjon! Spesialist med erfaring, 

jordmor med.., miljøterapeuter med..

• Miljøpersonalet – 23 av 24 timer..



Behandling

• Avrusning

• Tilknytning

• Mamma

• pappa

• Foreldrerollen

• Fødselsforberedelse

• Undervisning: Graviditet, smertelindring, fødsel, barseltid, barnestell, 

• Sammen med andre gravide

• Rus, psykisk helse, somatikk, sosialfaglig..



Utpekte sykehus ta imot fødende kvinner i LAR, «og 

andre der ventes abstinenser»

• Behandling varier

• Før, under og etter fødsel. 

• For mor, far og barn

• Gyn, føde, nyfødt, barsel

• Dette svært viktig del av behandlingen!

• Samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste, 

og ikke alle sykehus bør..



Røyking i svangerskapet

• Gravide som røyker daglig i start svangerskap redusert fra 

20% – 2.4% i.l.a 20 år (FHI 2020)

• 2020: 1,3% røykte daglig ved svangerskapets slutt

• Vår pasientgruppe røyker!

Røyking gir økt risiko

• Redusert fostervekst

• Tidlig fødsel

• Dødfødsel 

• Krybbedød 

• Spontanabort, Placentaløsning

• Neonatalt nikotinabstinenssyndrom

Ikke glem å snakke om røykeslutt/reduksjon!

(Langt innenfor kriteriene for tvang ved å røyke..)





Tvangsinnleggelse for rusbehandling?

• «Noen rusmiddelavhengige er 

så nedkjørte at de vanskelig 

kan ta standpunkt til 

innleggelse eller medvirke til å 

komme i behandling. I dag har 

ikke leger mulighet til å 

tvangsinnlegge disse 

pasientene. Det kan imidlertid 

kommunens 

omsorgstjeneste/Nav».

Øistein Kristensen, Anne Opsal, Thomas Clausen, 

Tidsskriftet april 18



Tvang HOL §10.3

«Det kan vedtas at en gravid rusmiddelavhengig uten 

eget samtykke skal tas inn på institusjon utpekt av 

regionalt HF, og holdes der i hele svangerskapet 

dersom misbruket er av en slik art at det er overveiende 

sannsynlig at barnet vil bli født med skade, og dersom 

hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig»

Kommunen fatter vedtak, fylkesnemnd klageinstans



Tvangsbegrensningsloven (Høring)

• Kan treffes vedtak og gjennomføres vedtak om innleggelse og 

tilbakeholdelse som personen motsetter seg, dersom hun er gravid 

og misbruker rusmidler

• Kan holdes tilbake hele svangerskapet dersom nødvendig for å 

hindre eller begrense helseskade på det ufødte barnet

• Krav til institusjon og samarbeidsavtale kommuner

• Kompetansen til å treffe vedtak om innleggelse og tilbakehold med 

tvang overføres fra fylkesnemndene og kommunene til 

spesialisthelsetjenesten (lege eller psykolog)

• Legges inn til tross for beslutningskompetent, i motsetning ikke 

gravide rusmiddelmisbrukere – foster som legges inn/beskyttes

• Fylkesnemd erstattes med tvangsbegrensningsnemd




