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• Overlege og professor dr med Jon Skranes (50%) 

• Sosionom Åse Lindland (50%) 

• Nevropsykolog Marianne Møretrø Flak (100%, nå 50% forskning) 
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Aktivitet til nå:  

• ca 150 barn og unge som har vært til utredning 

• Holdt kurs/seminarer for ca 5000 personer  

Samarbeidspartner:  

• Overlege Thorsten Gerstner, HABU bistår med EEG tolkning 

 



RK-MR: Forankring 

• Ekspertgruppeuttalelse i 2005 v/  

    Helsedirektoratet.  

– ”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 

 



 Målgruppe og henvisning 

• Barn fra 0-18 år fra Helse Sør-Øst 

• Bekreftet ruseksponering (alkohol og/eller 

ulovlige rusmidler) 

• Henvisning fra spesialisthelsetjenesten 
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Hvor mange barn har mulig  

medfødt russkade?  



Alkohol i svangerskapet (tall fra USA) 

• 60% av fertile kvinner drikker alkohol, 13% av disse gjør 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%) fortsetter å drikke i svangerskapet, men mindre 

(Floyd and Sidhu, 2004).  
• Ca 2% fortsetter 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) 



Hva med Norge? 

Alvik A et al. 2006: Oslo. Spørreskjema-us. blant 1749 gravide 
kvinner i uke 18-19 (ultralyd-us).  

• Økning i kvinners forbruk av alkohol (89% pre-pregnancy og 
23% etter uke 12) og i forekomst av høykonsumepisoder 
(59%  pre-pregnancy og 25% i uke 0-6). 

 

• 60% er ikke kjent med graviditet innen uke 4. 

 

• Forandring i drikkemønster først ved erkjent graviditet hos  
85%, selv om 78% hadde planlagt graviditeten. Hensynet til 
fosteret var den viktigste grunnen. 

 

• Deltakere som rapporterte drikking under svangerskapet, var: 
eldre, røykere, hadde økt angst-skåre, høyere inntekt og 
partner med høy utdannelse.  

 



FAS –”toppen av isfjellet” 

Føtalt alkohol spekter forstyrrelse (FASD) 
 

 

 



Forekomst av FASD i Norge 

– 0,5-1,5 pr. 1000 med FAS? 

– St.meld. 30: 50-120 barn med FAS, 500-1200 

barn med FASD? 

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

 

Tallene er sannsynligvis et underestimat:  

Økende bruk av alkohol blant kvinner 

– Kvinner er eldre før de får barn – etablert 

drikkemønster 

– Binge drikking – ekstra farlig for fosteret?   

     



Hvordan få mer valide forekomsttall? 

• “Active case ascertainment in schools” – Fokus på 

risiko-skolebarn og nøyaktig diagnostikk av disse 

• Risikobarn: Kortvokste barn og barn med lærevansker  

• Disse barna blir tverrfaglig utredet mtp FASD, inkludert 

intervju av mødre, i tillegg representativ kontrollgruppe  

• May og medarbeidere har benyttet denne metoden i Sør-

Afrika og Italia og Petkovic og medarbeidere i Kroatia – og 

påvist høyere forekomst av FASD. 

 



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  
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May PA et al. USA-tall (Midtvesten) 

 

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. Pediatrics 2014; 134: 885  
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Lange S et al. JAMA Pediatr 2017; 171:948-56 



Risikopopulasjoner 

 

Lange S et al. JAMA Pediatr 2017; 171:948-56 



Adoptivbarn fra Øst-Europa 

• 71 barn utredet 5 år etter adopsjon til 
Sverige 

• 52% FASD 

• 23% store lærevansker/psykisk 
utviklingshemning 

• 9% autisme 

• 51% ADHD 

• 34% Motoriske vansker 

Landgren M et al. Pediatrics. 2010;125: 1178-85  
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Grad av fosteraffeksjon er avhengig av:   

• tidspunkt, hyppighet, og mengde alkohol (mange 

usikkerhetsfaktorer), genetisk disposisjon, individuelle 

sårbarhets/beskyttelsesfaktorer - epigenetikk 

• Alkohol inntas ofte i kombinasjon med andre uheldige prenatale og 

postnatale eksponeringer / risikofaktorer (polydrugs, røyking, dårlig 

ernæring, vanskjøtsel/understimulering). 

• Ingen sikker “nedre grense”. Føre-var prinsippet - nulltoleranse  

18 års grense??? 

Hvem får FASD? Sårbarhet/beskyttelse 



"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  

Hvorfor er alkohol så farlig for fosterhjernen?   



Nervesystemet utvikles gjennom hele svangerskapet   

  



        Effekter av alkohol på fosteret  

              Fysiske avvik 

– Hjertemisdannelser (VSD, ASD, PS) 

– Hørselsdefekter 

– Okulære avvik: strabisme, hypoplasi n. 

optici 

– Dentale avvik: malokklusjon 

– Immundefekter: redusert antall T-celler 

– Lav fødselsvekt 

– Skjelettfeil: virvelmisdannelser, skoliose, 

ekstremitetsdefekter, forsinket skjelettalder  

– Nyremisdannelser 



Strukturell modning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funksjonell modning 



Alkohol: Påvirkning på fosterhjernen 

 

  Redusert dannelse av nerveceller 

  Forsterket apoptose / økt død av nerveceller   

  Avvikende nerveceller 

  Avvikende vandring av nerveceller 

  Skade av støttevevet / glia – indirekte effekt på nevronene 

  Avvik i nervefibrene / nettverkene i hjernen 

  Synapser: redusert transmittorkonsentrasjon?                

Hemmet impulsoverføring 



Medfødte hjernemisdannelser 

• Hydrocephalus  

• Heterotopier  

• Forandring i form og/eller                                  

størrelse av hjerneområder 

– Atrofi – sentral/perifer 

– Fortykket hjernebark 

• Corpus callosum avvik  



Corpus callosum:  

Den midtre hjernebjelken 



Dyrestudier 



           Corpus callosum avvik 

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

 



Resultater 

• Reduserte hjernevolumer, spesielt frontallapp med 

økende alvorlighetsgrad av FASD. 

• Mindre corpus callosum med økende alvorlighetsgrad 

av FASD. 

• Korrelasjon mellom hjerneavvik og grad av 

alkoholpåvirkning, FAS ansiktstrekk og grad av CNS 

dysfunksjon. 

 



Hjernevolum og binge drikking 

Nedsatt relativt volum av pannelapp med økende binge 



Hjernevolum og varighet drikking 

Nedsatt relativt volum av pannelapp med økende varighet 



Norman et al. Dev Disabil Res Rev 2009 

Review-artikkel 

 

• sMRI, volumetrics, spectroscopy, DTI, fMRI 

• Avvik i grå og hvit substans 

• Avvik i dype kjerner 

• Redusert totalt hjernevolum 

• Redusert hjerneoverflate, økt tykkelse av hjernebark 

• Spesifikke strukturelle avvik i corpus callosum, cerebellum, 

nucleus caudatus og hippocampus 

• Avvik i mikrostrukturen av hvit substans (nervebaner) 

 

 

 

FASD og MRI forskning forst. 



FASD og MR forskning forts. 

Diffusjonsvektet MR (diffusion tensor imaging – DTI) 

 

Review-artikkel i Neuropsychol Rev (2011): What does diffusion tensor 
imaging reveal about the brain and cognition in FASD?                         
Wozniak JR & Muetzel RL  

 

Resultater:  

1. Avvik i mikrostrukturen i hvit substans er korrelert med 
graden av FASD 

2. Mest avvik i corpus callosum, lange assosiasjonsfibre, 
corticospinale baner og i cerebellum.  

3.  DTI avvikene korrelerer med kognitive vansker, spesielt     
i form av nedsatt prosesseringshastighet, non-verbale 
vansker og svikt i eksekutive funksjoner  

  



 

Traktografi i corpus callosum hos to 12 år gamle gutter, en med partiell 

FAS og en normal kontroll. 



Affisert videre  

hjerneutvikling 

Lebel C et al. J Neurosci. 

2012; 32: 15243-251 



Sammenheng 

volumendring og  

ansiktstrekk 

Lebel C et al. J Neurosci. 

2012; 32: 15243-251 



Strukturelle – funksjonelle sammenhenger 

• Få studier finnes 

• Sammenheng kortekstykkelse i frontallapp og verbal 

funksjon – Sowell 2008  

• Sammenheng lillehjernefunn og verbal funksjon – O’Hare 

2005 

• Sammenheng corpus callosum og verbal, visuospatial og 

taktil funksjon – Sowell 2001, Dodge 2009 

• Sammenheng hvit substans og visuomotor funksjon – 
Sowell 2008  

• Sammenheng hvit substans og matematikk  – Lebel 2010 



Hvordan stille FASD diagnosen?  

  

Det finnes ingen enkelt-test eller 

enkeltstående biomarkør (blodprøve, 

urinprøve, genprøve, bildediagnostikk 

etc.) som alene kan stille diagnosen 

FASD.  

 

Tverrfaglig utredning er nødvendig, 

inkludert en medisinsk utredning for å 

utelukke andre tilstander som kan gi 

liknende symptombilde  
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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 



Gradering av tilstedeværelse av hvert                  

av de 4 nøkkel-kriteriene 



                 Vekstestimering 



 

Kraniofaciale særtrekk : 

– Små øyenspalter 

– Dårlig definert filtrum 

– Lite lepperødt på overleppa 

– Epicanthus fold 

– Øreanomalier 

– Flatt midtansikt 

– Lav neserygg, kort nese  

– Mikrognati (liten kjeve) 

– Mikrokefali (lite hode) 

 
 

 

Ansiktskarakteristika ved FAS 

 



Raseuavhengige særtrekk 



Leppe-filtrum guide 

 



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



    Fremtidens diagnostikk: 

    3D ansiktsfotografering 
 

-195 girls and 220 boys; mean age one year,  

- Association between craniofacial shape  

and prenatal alcohol exposure was observed  

at almost any level regardless of whether  

exposure occurred only in the first trimester  

or throughout pregnancy.  

- Regions of difference were concentrated  

around the midface, nose, lips, and eyes.  
  

Muggli E et al. JAMA Pediatr 2017; 171: 771-80 



Gradering CNS affeksjon 

• Tallkode 4: Sikker CNS affeksjon 

– Strukturelle avvik: mikrocefali (<2SD), større misdannelser (MRI), 
nevrologiske symptomer/funn som kan skyldes prenatal skade: 
kramper/epilepsi, tremor, høy gane, innslått tommel, andre tegn på 
encephalopati. 

• Tallkode 3: Sannsynlig CNS affeksjon 

– Store utslag (skåre <-2 SD) på standardisert testing, 
funksjonshemning, problemer på flere (≥3) områder 

– Statisk encephalopati 

• Tallkode 2: Mulig CNS affeksjon 

– Forsinket utvikling eller utslag på tester: svikt på ett eller to områder, 
eller funksjonsforstyrrelse (-2sd < skåre < 1.5 sd) på minst 2 områder 

– Neurobehavioural disorder 

• Tallkode 1: Ingen/lite sannsynlig CNS affeksjon 

– Normal utvikling, normale testresultater, ingen åpenbare strukturelle 
hjerneavvik 

– Små barn med reguleringsvansker 



 

Grad av alkoholeksponering 



Fire undergrupper av FASD 

 

Astley S J Popul Ther Clin Pharmacol 2013; 20(3):e416-e467  



Fordeling av undergruppene 

Astley S J Popul Ther Clin Pharmacol 2013; 20(3): e416 Astley S J Popul Ther Clin Pharmacol 2013; 20(3):e416-e467  



 

Astley S J Popul Ther Clin Pharmacol 2013; 20(3):e416-e467  



Diagnostiske utfordringer 

• Uspesifikke sykdomsbilder («vanlige symptomer» 

• Multifaktorielle årsaksfaktorer som virker sammen: 

genetiske, prenatale og postnatale 

påvirkninger/hendelser 

• Sykdomsbildet varierer med alderen 

• Ingen enhetlige kriterier for diagnose 

• Diagnostisere sannsynlig hjerneaffeksjon er viktig da det 

gir en bedre forståelse/akseptering av symptombildet, 

kan utløse ressurser 

• Diagnostisere komorbiditet er også viktig 

• Forsinket diagnostisering forverrer 

situasjonen/prognosen 



    Konklusjoner 

• Det finnes ingen nedre grense for «trygt» 
alkoholinntak i svangerskapet 

• Alkohol kan skade fosteret i alle faser av 
svangerskapet 

• Skadevirkningene er varige og gir et bredt spektrum 
av effekter 

• Små mengder alkohol kan ha negativ innflytelse på 
atferd og kognitiv utvikling hos barnet – vi vet ikke 
hvilke barn som er spesielt sårbare også for små 
doser alkohol 

• Problemene varer livet ut 

 



   Konklusjoner forts. 

• En svanger kvinne bør ikke drikke alkohol i 
det hele tatt. 

• En svanger kvinner som allerede har 
drukket alkohol, bør stoppe for å 
minimalisere videre risiko. 

• En kvinne som planlegger å bli gravid, bør 
slutte å drikke alkohol. 

• Partneren bør støtte kvinnen ved å avstå fra 
alkohol selv. 

 


