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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 
 



   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 0-18 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.) 
 



Utredning, diagnostikk og tiltak for 
barn med medfødt russkade   



"Of all the substances of abuse, 
including heroin, cocaine, and 
marijuana, alcohol produces by far 
the most serious neurobehavioral 
effects in the fetus.” 
  
Institute of Medicine 1996: Report to Congress  



Hvor mange barn har mulig  
medfødt russkade?  



Alkohol i svangerskapet (tall fra USA) 

• 60% av fertile kvinner drikker alkohol 
• Blant de som drikker alkohol, gjør 13% det daglig (National 

Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 2005).  
• Ca 50% er ikke-planlagte graviditeter, tidlig prenatal alkohol-

eksponering er derfor vanlig (Finer and Henshaw, 2006).  
• De fleste reduserer/stopper forbruket når de vet om graviditeten 

(Morse et al., 1997; Stratton et al., 1996).  
• En av åtte (12.5%) (ca 500.000 per år) fortsetter å drikke i 

svangerskapet, men mindre (Floyd and Sidhu, 2004).  
• Ca 80.000 kvinner (ca 2%) med uendret daglig drikkemønster,       

inkludert binge-drikking (5 eller flere drinker per hendelse)   
(Floyd and Sidhu, 2004).  

• Kvinner med økt risiko for binge: Hvite, alder 21–29 år, single, 
høy inntekt (>$40,000 per år) (Caetano et al., 2006). 

• Gjentakelsesrisiko for søsken av FAS-barn: 17-77%  (Abel 1988) 

Burd & Hofer Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2008;82:487-93.  



Forekomst av FASD i Norge 

– 0,5-1,5 pr. 1000 med FAS? 
– St.meld. 30: 60-120 barn med FAS,  
– 600-1200 barn med FASD? 
– 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 
– Estimat: 30-60 barn (??), flere pga LAR-programmet?  



Italia – et land med annen drikkekultur                            
enn Norge  

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, 0.4-0.7% 
– FASD: 20.3 - 40.5 pr 1000, 2-4 %   

 
May PA et al. 2011: Italia  
• FAS: 4 -12 pr 1000, 0.4-1.2% 
• FASD: 2-6% av alle barn  

 
 



 
Forekomsttall (2014): 
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 

 
  

 

May PA et al. USA-tall (Midtvesten) 

May PA et al. Pediatrics 2014; 134: 885  
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• Forekomst av FASD varierer i ulike studier 
• Grad av fosteraffeksjon er avhengig av:  tidspunkt, 
hyppighet, og mengde alkohol (mange usikkerhetsfaktorer), 
genetisk disposisjon, sårbarhets/beskyttelsesfaktorer. 
• Alkohol ofte i kombinasjon med andre uheldige prenatale  
og postnatale eksponeringer/risikofaktorer (polydrugs, 
røyking, dårlig ernæring, vanskjøtsel/understimulering).  

18 års grense??? 



Hvorfor er alkohol så farlig for fosterhjernen?   
  



Alkohol: Påvirkning av fosterhjernen 

 
�  Redusert dannelse av nerveceller 
�  Forsterket apoptose / økt død av nerveceller   
�  Avvikende nerveceller 
�  Avvikende vandring av nerveceller 
�  Skade av støttevevet / glia 
�  Avvik i nervefibrene 
�  Synapser: redusert serotonin-  
    konsentrasjon? Hemmet impulsoverføring 



           Corpus callosum avvik 

Mattson et al. 2001; Mattson & Riley 1995; Riley et al. 1995 

 



Hjernevolum og binge drikking 

Nedsatt relativt volum av pannelapp med økende binge 



Hjernevolum og varighet drikking 

Nedsatt relativt volum av pannelapp med økende varighet 



 

Traktografi i corpus callosum hos to 12 år gamle gutter, en med 
partiell FAS og en normal kontroll. 



 
Hvordan stille FASD diagnosen?  
  

Det finnes ingen enkelttest eller enkeltstående 
biomarkør (blodprøve, urinprøve, genprøve, 
bildediagnostikk etc.) som alene kan stille 
diagnosen FASD.  
 
Tverrfaglig utredning er nødvendig 
Medisinsk utredning for å utelukke andre 
tilstander som kan gi liknende symptombilde  



pFAS 

NB/AE SE/AE 



  FAS: Føtalt alkoholsyndrom  

FASD: Noen av trekkene, men ikke nok til diagnosen FAS 
                De med normalt evnenivå (IQ ) + FASD har mest 
                atferdsavvik og dårligst prognose. 
 
 

FAS: “Tip of the iceberg” 



 
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  



 
The 4-Digit Diagnostic Code (1997)           
  Diagnose basert på graden av tilstedeværelse  

av 4 nøkkelkriterier på FASD:  
 

(1)  Vekstretardasjon  
(2)  FAS ansiktskarakteristika / fenotype   
(3)  CNS avvik 
(4)  Alkoholeksponering i svangerskapet 

  
Sier noe om sannsynlighet for at medfødt alkohol- 
skade er årsak til symptomene/funnen. 
 
http://depts.washington.edu/fasdpn/htmls/4-digit-code.htm 



 
Kraniofaciale særtrekk : 
 
– Mikrokefali (lite hode) 
– Små øyenspalter 
– Epicanthus fold 
– Øreanomalier 
– Flatt midtansikt 
– Lav neserygg, kort nese  
– Dårlig definert filtrum 
– Lite lepperødt på overleppa 
– Mikrognati (liten kjeve) 
 

 
 

Ansiktskarakteristika 
 



Ansiktsmessige likheter mellom et barn 
med FAS og et musefoster utsatt for 
intrauterin alkoholeksponering 

Kathleen Sulik, North-Carolina, Exp Biol Med 2005; 230:366–75. 



Raseuavhengige særtrekk 



Øyespaltemåling 

Hodeomkretsmåling 



Leppe-filtrum guide 

 



 



Astley S J Popul Ther Clin Pharmacol 2013; 20(3): e416 



  



Primærvansker FASD 

• Hjerneskade/affeksjon som medfører:  
– Mental retardasjon  
– Generelle og spesifikke lærevansker 

• Språkvansker 
• Planlegging/organisering/oversikt (eksekutive) 

– ADHD symptomer 
– Reguleringsvansker (mat, søvn, følelser) 
– Organmisdannelser (hjerte, øyne, skjelett, nyrer, 

kjønnsorgan) 
– Sosiale vansker 

 



 Hvorfor er diagnose viktig?    

• Riktige tiltak – langsiktig perspektiv – stort 
hjelpebehov 

• Forståelse for barnet og foresatte bedres når man 
kjenner til at tilstand er medfødt og varig 

• Innebærer behov for tilpasning av miljøet i 
påvente av modning og effekt av tiltak.  

• Barn med FASD rapporterer lavere helserelatert 
livskvalitet enn andre barn.  



 Vanlige utfordringer 

• Impulsivitet 
• Atferdsvanske  
• Lærevansker 
• Ukritiske – kan overtales 

 
 

• Det aller viktigste tiltaket – kontinuerlig tilsyn som 
har fokus på å bistå barnet i å lykkes;) 



 TAKE HOME MESSAGE! 

• Struktur, struktur, struktur, struktur, struktur 
• Forutsigbarhet, forutsigbarhet, forutsigbarhet 
• Skjerming, skjerming skjerming  

 
• NB!  Honey moon effect 

 



10 år – 5 klasse 
og Overgang til ungdomsskole 
• Fra det konkrete til det abstrakte 

 

Tidspunkt for utredning 



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 

 



 Erfaring fra klinikk 

• Barna beskrives å ha større vansker hjemme enn 
i barnehagen og små-skolen.  

 
Viktig å avdekke reelt nivå for funksjon slik at 
hjemmet kan få tilstrekkelig hjelp.  
 
Behov for både standardisert kognitiv testing av 
barnets forståelse og av hvordan barnet klarer seg i 
hverdagen.  



Vineland indekser  
og del-skalaer 

Indekser Delskala 

Kommunikasjon Lytte og forstå 

Snakke og uttrykke seg 

Lese og skrive 

Dagliglivets ferdigheter Personlig selvhjulpenhet 

Husarbeid 

Orientering i nærmiljøet 

Sosiale ferdigheter Mellommenneskelige 
relasjoner 

Lek og fritid 

Mestringsevner 

Motorikk Grovmotoriske ferdigheter 

Finmotoriske ferdigheter 

Generelle adaptive 
ferdigheter 

Indeksene har et 
gjennomsnitt på 100 
og standard avvik 
på 15.  
 
Normale skårer: 70-
115 
Lett nedsatt: 70-85 
Betydelige vansker 
vil reflekteres i 
skårer under 70.  



 

Astley, 2013 



 Ved planlegging av tiltak 

 

Vektlegge faktisk funksjon – ikke 
resultat på tester alene. 
 
Utfordring at ressurser ofte er knyttet til evnenivå 
over/under 70 (PU).   



 Individuell opplæringsplan 

• Fokus på kjernepensum 
• Redusert og forenklet tekst 
• Overlæring av basis kunnskaper 
• Hyppige repetisjoner 
• Visuell støtte, pedagogiske strategier hentet fra 

småskolen også senere 
• Konkret, erfarings- og repetisjonsbasert 

undervisning 



Eksempler på tiltak 

Konkret, erfarings- og repetisjonsbasert 
undervisning.  

 
Vekt på å gjøre, se og høre = flere sanser 
 
Planlegg nok tid til repetisjoner 
 
Tilpasse fagplan – dette tar tid.  
 
Meningsfylt materiale er lettere å huske – 
sett det som skal læres inn i en større 
sammenheng. (assosiasjon) 
 



Lett å overse språkvansker 

• Blide/sosiale og utadvendte 
• Fremstår som umodne i barneskolealder 
• Tolkes som aldersadekvate pga dette.  

 



Eksempler på tiltak 

• Kombinere visuell/auditiv informasjon 
– Lærer bruker powerpoint/plansjer/bilder 
– Utnytt internett: dokumentarprogrammer, YouTube 

• Sjekke ut at barnet har forstått 
– «Hvordan var det nå vi skulle gjøre dette? 
– «Hva ble vi enige om i forhold til….?» 

• Konkrete spørsmål, heller enn ”fortell” 
• Visuell støtte ved fremføring/prosjekt etc.  
 
 



Tall og tid 

• Vansker med å forstå matte. 
• Ofte svakt tidsbegrep, vansker  med å lære 

klokken.  



 Tiltak 
• Struktur og rutiner kompenserer for eksekutive 

vansker 
• «Ekstern direktør» – voksne som hjelper med 

oversikt, planlegging, igangsetting, fullføring etc.  
• Tiltak som hjelper barn med ADHD hjelper også 

barn med svikt i eksekutive funksjoner.  



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. 



 Hvem går det best med? 

• De som bor med en omsorgsperson 
• Ikke store hjelpebehov 
• Ikke ukritiske (lette å manipulere) 
• IQ predikerte ikke utkomme – men det gjorde 

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) 



       Takk for oppmerksomheten 

FASD is 100% preventable 
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