
Frykter	  søksmål	  fra	  LAR-‐barna	  
Tallet på barn som blir født med LAR-abstinenser er mangedoblet på få år. Nå 
frykter overlege Hallvard Reigstad at mange av dem vil saksøke staten når de 
blir voksne. 
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- Økningen er dramatisk. Ved barneklinikken er vi bekymret over at det ikke synes å finnes 
forsiktighetsregler når det gjelder gravide i LAR-behandling, sier Hallvard Reigstad, 
seksjonsoverlege på Barneklinikken ved Haukeland universitetssykehus. 

Det er hit de kommer, spedbarna som gjennom hele svangerskapet har fått tilført store doser 
metadon eller Subutex gjennom moren sin. De får abstinenser, er urolige og stive i kroppen, 
ømfintlige for lys og brå bevegelser. 

Babyene ligger på enerom med dempet belysning. Mange må behandles med morfin i flere uker 
for å dempe symptomene. Mange blir aldri helt friske. 

- LAR ordner hverdagen for mor, men forverrer utsiktene for barnet. Både egne erfaringer og data 
fra resten av verden tyder på at mange av disse barna vil slite resten av livet, sier Reigstad. 

Opptil 14 barn i året 
For få år siden behandlet Barneklinikken på Haukeland universitetssykehus ett til to slike barn i 
året. I fjor var tallet steget til åtte. I fremtiden er Reigstad og kollegene hans forespeilet at de vil få 
opp til 14 barn med LAR-abstinenser årlig. 

Økningen skyldes at stadig flere kvinner i fruktbar alder får denne typen behandling. Ifølge 
Helsedirektoratet er 75 prosent av graviditetene hos kvinner i LAR ikke planlagt. Cirka halvparten 
av kvinnene mister omsorgen for barnet. 

- Slik jeg ser det, er det for mange potensielt gravide som blir tatt inn i LAR. Dosene er dessuten 
urimelig høye, sier Hallvard Reigstad. 

Kan øke dosen 
Helsedirektoratet anbefaler i sine retningslinjer fortsatt behandling med LAR-medikamenter under 
graviditeten. Det åpnes også for å øke dosen under svangerskapet for de av kvinnene som 
opplever at abstinensene blir større når fødselen nærmer seg. 



Overlegen mener det er urovekkende at det gjelder andre regler for forsiktighet med medisiner for 
kvinner i LAR enn for andre medikamenter som brukes under graviditet. Han tar også til orde for 
økt bruk av tvangsavrusing for gravide. 

- Når det gjelder andre medikamenter vil man alltid vurdere, hvis ikke situasjonen er alvorlig for 
den gravide, å avslutte eller trappe ned medisinbruken under svangerskapet. Når det gjelder LAR 
er det tilsynelatende ingen forsiktighetsregler, sier han. 

Reigstad frykter mange av LAR-barna kan komme til å saksøke staten når de blir voksne, på 
samme måte som tidligere barnehjemsbarn. 

- De er i risiko for å bli påført lidelser som i utgangspunktet ikke er nødvendig. En 25-åring med 
betydelige atferdsproblemer som er initiert av den norske stat, vil ha gode grunner for et søksmål, 
sier Reigstad. 

- Få trapper ned 
Jofrid Sætrevik er jordmor ved Solheimsviken helsestasjon, som har ansvar for oppfølgingen av 
rusavhengige gravide i Bergen kommune. Til tross for omfattende hjelp og støtte underveis i 
svangerskapet, opplever mange av disse kvinnene store utfordringer. 

- Når barn fødes med abstinenser, kan det være vanskelig å få til et godt samspill med barnet og 
mange mødre sliter med å få til ammingen. Som jordmor ønsker man ikke at noen barn skal bli 
født med abstinenser. Det er det vel ingen som ønsker. Men vi vil at gravide i LAR skal ha et godt 
tilbud her hos oss, sier Sætrevik. 

Hun opplever at få gravide trapper ned på LAR-medikamenter under svangerskapet. 

- Noen gjør det på eget initiativ. Da heier vi på dem og prøver å legge best mulig til rette, sier 
Sætrevik. 

Følger retningslinjene 
Avdelingsdirektør Ola Jøsendal ved Avdeling for rusmedisin er klar på at de følger retningslinjene 
fra Helsedirektoratet i behandlingen av gravide. 

- Vi anerkjenner at det finnes gode saklige argumenter fra begge sider, men vi har ikke grunnlag 
for å overprøve de statlige anbefalingene, sier han. 

- Er dere flinke nok til å snakke om prevensjon til kvinner i fruktbar alder? 

- Vi gjør så godt som vi kan med dagens kompetanse og innsats, men mye tyder på at det er 
mulig å bli bedre. Mange har ustabile liv, dårlig ernæring,  og uregelmessig menstruasjon som 
følge av vekttap og rusbruk. Dette kan bidra til flere uplanlagte graviditeter, sier Jøsendal. 

Han mener Hallvard Reigstad kan ha rett i frykten for søksmål mot staten fra LAR-barna. 

- Hvis slike søksmål kommer er det en uheldig og uønsket situasjon. På den andre siden er det et 
like sannsynlig scenario at barn av mødre som ikke ble inkludert i LAR saksøker staten for 
feilbehandling, sier Jøsendal. 



- Ingen ønskesituasjon 
Fullstendig nedtrapping av et LAR-medikament kan bety økt risiko for tilbakefall, overdoser og 
død, ifølge Helsedirektoratet. 

- Å stå på medikamenter i svangerskapet er ingen ønskesituasjon for noen. Men å være 
avhengig av opioider er ikke noe man bare kan slutte med, og for de fleste er LAR en livslang 
behandling, sier Gitte Huus, avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rus i Helsedirektoratet. 

Forskningsmiljø i Norge har fulgt kvinner som blir gravide i LAR siden slutten av nittitallet, og det 
er svært få som har klart å kutte ut medikamentet fullstendig. 

- Det vi vet om nedtrapping av metadon eller buprenorfin i svangerskapet, er at det ikke finnes 
noen klar sammenheng mellom dosen kvinnen står på og grad av abstinenser hos den nyfødte, 
sier Huus. 

I retningslinjene for gravide i LAR legges det ikke opp til at kvinner skal påtvinges prevensjon 
eller frarådes å få barn. Tvangsavrusing regnes heller ikke som et egnet tiltak. 

- Å være i LAR er en lovlig medisinsk behandlingsform, og pasienter som er stabilisert på en rett 
dosering er ikke ruspåvirket. Helse- og omsorgstjenesteloven, som hjemler tilbakehold av gravide 
rusmiddelavhengige, åpner heller ikke opp for «tvangsbehandling», men tilbakeholdelse av den 
gravide i et skjermet miljø, skriver Huus i en e-post. 

- Et stort fagmiljø er svært kritiske til Helsedirektoratet sine retningslinjer i forhold til denne 
gruppen. Får det noen konsekvenser for Helsedirektoratets videre arbeid? 

- Dette området har mange etiske dilemma og vi er klar over at anbefalinger knyttet til vedlikehold 
av LAR-medikament i graviditet skaper ulike reaksjoner fra fagmiljøet. Derfor følger vi også ekstra 
godt med på forskningen knyttet til dette emnet, understreker Huus. 
	  


