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Alkoholens väg till fostret 

 

 

• Passerar placenta lätt och uppnår samma halt hos foster som 

hos modern inom 1 timme 

• Halten ökar långsammare i fostervatten än i fosterblod och 

försvinner 3 tim efter intag  

• Även nedbrytningsprodukten acetaldehyd går över till fostret 

• Nedbrytningsenzymet alkoholdehydrogenas saknas eller halten 

är otillräcklig hos fostret 



Alkoholskador 

• FAS  Fetal alcohol syndrome 

• FAE  Fetal alcohol effects 

• FASD   = FAS + FAE 

 

• ARBD  Alcohol-related birth  

   defects 

• ARND  Alcohol-related neuro- 

   developmental disorder 



Fetal Alcohol Spectrum Disorder  

FASD  

• tillväxthämning 

• intellektuella 
handikapp 

• missbildningar  

• karakteristiska 
ansiktsavvikelser  

• normal tillväxt  

• normalt ansikte 

• normalt intellekt 

• men med brister i flera 

av hjärnans funktioner 

Är ingen enhetlig sjukdomsdiagnos. 

Samlingsbegrepp för symptom hos individer vars mödrar har 

konsumerat alkohol under graviditet.  

Alkoholexponerade barn visar bred variation av uttryck: 



    

    Fetal Alcohol 

   Syndrome 



Effekter på hjärnan 

• Hjärnvolym mindre hos personer med FAS   

• Minskning av basala ganglier = sämre spatial 

minne och “set shifting” hos djur påvisade  

• Minskad storlek av lillhjärna (balans, gång, 

koordination och kognition) 

• Corpus callosum mindre utvecklad eller 

frånvarande (ca 7 % av barn med FAS, 20 ggr 

högre incidens risk än hos allm. populationen) 



Hjärnans tillväxtspurtsperiod, ”synapsbildningsfasen”  

är mycket känslig för alkohol 

Lagercrantz H  

Den ofödde människan 





Prevalens av FAS per 1000 födda 

 
 
 
 
• 6-11   Stadspopulation, USA   May, 2009 
• 1-3   Kanada     Robinson, 1987 

• 190  Ursprungsbefolkning, Kanada Robinson, 1987 

• 3,7-7,4 Italien    May, 2006 

• 3,4   Kroatien    Petkovic, 2010 

• 65-74 Sydafrika   Viljoen, 2005 

 

 
Källa: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 2010 

 

 



Prevalens av FASD per 100 levande födda 

 
• 1,5-2,5  USA   May, 2009 

• 4   Italien   May, 2006 

• 4   Kroatien  Petkovic, 2010 

• 7-9   Sydafrika  May, 2007 

 

 

 

 
Källa: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 2010 

 



Aktuell prevalens av FAS i 

Sverige? 

0,5/1000 nyfödda 

Olegård 1985  

 

motsvarar ca 50 barn/år  

Hur många FASD? 



Hur ser gravidas alkoholvanor ut i Sverige? 

Identifying hazardous alcohol consumption during pregnancy 

Göransson et al, Acta Obstet Gyn Scandinavica, 2006 

• 17% hade riskabelt konsumtionsmönster (AUDIT) och 17%  översteg 
risktröskeln (TLFB**) 

 

• Andelen som screenades positiva med båda testerna samtidigt var 8% 
(den extrema konsumtionsgruppen) 

 

• Med ordinarie MHV-screening upptäcktes alkoholkonsumtion hos 14% 3 
månader innan graviditeten och hos 0,7% vid inskrivningen på MVC  

 

 

 ** TLFB (Time Line Follow Back) mäter den dagliga alkoholkonsumtionen 
under aktuella graviditeten  

 Risktröskel= (70 g alkohol/vecka eller ”Binge drinking”) 



Tidigare inskrivning på MVC: inom 

en vecka från pos graviditetstest 

 

• Strukturerad metod - A,B,C,D-samtal  
     Alkohol, Borttagande eller Bevarande av läkemedel, 

Cigaretter/snus, Droger 

• AUDIT samt ev Time Line Follow Back 

 

• Motiverande Samtal 

 

 



Alcohol Use Disorders Identification Test 



Alkoholkonsumtion under 

graviditet? 

 

• Fråga 1 på AUDIT : Hur ofta dricker Du 

alkohol? 

            ” Vanans makt är stor” 

 

• Fråga 3: rör berusningsdrickande 

   Hög alkoholhalt farligt för barnet 



TIMELINE  FOLLOW  BACK

Namn__________________________ Födelsenummer_______________ -_______

GRAV.V DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 DAG 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

     Time Line Follow Back 



Mödra-Barnhälsovårdsteamet 

i Haga 

Unikt i Sverige 

Samverkan mellan primärvården i 

Göteborg och Beroendekliniken, SU 



Syften 

 

• att tillvarata det väntade/nyfödda barnets rätt 
och möjlighet att inte utsättas för fara och 
komplikationer pga missbruk hos den gravida 
kvinnan 

• att stödja kvinnan att ta sig ur och avstå från sitt 
missbruk 

• att verka för ett förbättrat omhändertagande av 
gravida kvinnor och nyblivna mödrar med 
missbruk/beroendeproblem och deras barn 



Målgrupper 

• Gravida kvinnor med aktuellt eller tidigare 
(< 1 år) missbruk/beroende och deras 
barn, inskrivna på MVC/BVC i Gbg/Södra 
Bohuslän 

• Personal inom MHV/BHV i Gbg/Södra 
Bohuslän (handledning) 

• Andra för kvinnan, barnet och familjen 
angelägna verksamheter, såsom 
socialtjänst och SUs obstetrikenheter 



Hur kommer kvinnorna till Haga? 

• Via vanliga MVC, upptäckt bland annat via 

det tidiga samtalet (72% 2010) 

• Via Beroendekliniken/övriga psykiatrin 

(16% 2010) 

• Via socialtjänsten 

• Via ”djungeltrumman” 

• Via kriminalvården 

 



Bemanning 

2 barnmorskor 

2 BVC- sköterskor 

1 socionom 

1 psykiatrisjuksköterska med beroendekompetens 

1 teamassistent/usk 

MÖL 

BÖL 

(Psykiater) 

Verksamhetschef 



Specialiserad och individuellt 

anpassad mödrahälsovård 

• Inskrivning/kontakt med enhetens bm 

• Preliminär vårdplanering 

• Vidare vårdplanering med gynekolog och 

teamet, inkl övervakade drogtester, besök hos 

psykiater, kontakt med socionom och/eller 

beroendesjuksköterska, kontakt med BVC-

sköterska 

• Föräldrastöd/förlossningsföreberedelse 



Specialiserad och individuellt 

anpassad barnhälsovård 

• Barnläkarbesök 

• Uppföljning, barnets hälsa och utveckling 

• Kontakt med enhetens BVC-sköterska under graviditeten 

• Uppföljning av kvinnans/familjens situation 

• Diskussion i teamet 

• Hembesök 

• Föräldrastöd/anknytningsbedömning och –stöd 

• Samverkan med ”hem-BVC” 

• Fortsatt uppföljning: hur länge? 



Kuratorns psykosociala arbete 

• Kurator i teamet 

• Diskuterar alla gravida kvinnor 

• Träffar och arbetar enskilt med många    

gravida 

• Samverkan med alla socialtjänster i 

Göteborg och Södra Bohuslän 



Vad gör gynekologen? 

• Träffar alla inskrivna och gör obstetrisk och medicinsk 
bedömning 

• Gestationslängdsbestämning på ambivalenta 

• Bedömer och hanterar medicinska problem under grav 

• Konsultation med barnmorskor, bidrar med ett 
medicinskt perspektiv och med professionens auktoritet i 
dessa multiproblematiska fall 

• Skriver remiss till anestesiolog på kvinnor som 
substitutionsbehandlas och på de som använt 
substanser under grav 

• Diskuterar utvalda fall med hela teamet 

 



Gynundersökning 

• Använder Cytburken, (databas som visar senast 
tagna cytologprov), ofta inga tidigare tagna prov 

• Tar gc och chlamydia från uretra/urin samt 
cervix på alla 

• Omtag infektionsscreening vecka 34 i de flesta 
fall 

• Använder ultraljud för att synliggöra fostret 
(dilemma om det finns eller vore ”önskvärt” med 
ambivalens) 

• Extra varsam undersökningsteknik 



Vad menar jag med ”extra varsam 

undersökning”? 
• Visa spekulum och depressor, jag liknar dem vid skedar. Se till att 

de och fingrarna är varma! 

• Påpeka att det är bara någon centimeter som ska in i slidan (pat 
tänker ofta att de ska in i sin helhet). 

• Berätta vad du ska göra vid inspektion, palp och ev ultraljud. Använd 
positiva ord som ”försiktigt och ”lugnt” Säg att du inte är stressad 
(även om det är lögn). 

• Be pat ligga tungt i stolen så att hon känner den mot hela ryggens 
längd. 

• Berätta att du kommer att lägga dina fingrar/instrument  mot 
slidmynningen och att du sedan kommer att invänta att pat säger att 
det är OK att fortsätta. 

• Om det är möjligt är det en fördel att inleda med palp (men då kan 
man inte odla eller ta cytologprov).  

 



Extra varsam undersökning, forts. 

• Säg ”Nu börjar jag”. 

• Specifika instruktioner mycket bättre än ”Slappna av!”.”Gör dig stor i 
slidan” och ”Gör dig mjuk i magen” ofta mycket effektiva. 

• För kvinnan med hög bäckenbottentonus är det oftast lättare att 
knipa än att slappna av primärt. Be henne knipa och säg sedan ”Gör 
nu tvärtom. Få mina fingrar att sjunka ner mot din rygg”. 

• ”Biofeedback” där du med din högra hand visar på kvinnans egna 
fingrar hur stark muskelkraft hon utövar på dina fingrar kan vara 
mycket effektivt. 

• Ge mycket beröm under och efter undersökningen! ”Du har 
verkligen hjälpt mig”. 

• Håll instrumenten/fingrarna stilla om pat visar obehag. Tala om att 
du sett att hon reagerat och att du håller dig stilla tills hon säger att 
du kan fortsätta. 

• Berätta vad du känner, ser och hittar.  

 

 

 

 

 



2010 

• 37 ”Hagabarn” har fötts. Många andra har haft kontakt med bm, 

rörande abort, preventivmedel eller missfall. Några kvinnor har gått 

stor del av graviditeten i Haga men sedan flyttat eller flyttats till 

andra delar av landet.  

• Av de som gått hela graviditeten på Haga, är 37% 

drogfria/alkoholfria efter upptäckt graviditet (oftast tidigt) 

• 11% var drog-/alkokolfria redan före graviditeten 

• 50% var under 25 år gamla 

• 72% kom till Haga via MVC och 16% från beroendevården 

• 66% var förstföderskor, 32% bodde med barn, hel- eller deltid 

• En stor majoritet hade kontakt med socialtjänsten vid inskrivningen, 

oftast för försörjning eller missbruk, ibland relaterat till barn 

 

 

 



2010, forts. 

• 54% har alkohol som problem, det är den vanligaste drogen på 

Haga. Därnäst kommer benso, cannabis, amfetamin och 

heroin/buprenorfin/opiater 

• 35% är eller har varit straffade 

• En hade högskoleutbildning, ingen hade ett kvalificerat arbete. De 

flesta arbetade inte alls. 

• 81% blev vaginalt förlösta, det var inga prematurbörder och det 

fanns få obstetriska komplikationer 

• Partnern utgjorde en belastning istället för ett stöd i en stor majoritet 

av fallen.  

 

 



Barnen då? 

• Det är för tidigt att säga något om barnen vars mödrar 
skrevs in 2010. 

• Varje år sedan start (2007) har några enstaka barn 
omhändertagits och ytterligare några kvinnor har fått 
kända återfall utan att barnen placerats. 

• Det finns 2 kända FAS-fall bland Hagabarnen; ev 
ytterligare FASD-fall kommer kanske att diagnosticeras 
senare. Därtill har det varit en del abstinenser hos barn 
till buprenorfinanvändare och dessa barn har en del 
andra problem som bekymrar BVC. 

• Akuta medicinska problem i neonatalskedet (förutom 
abstinens) och tillväxthämningar har varit ovanliga.  



Utmaningar  

• Strukturerad verksamhet för blivande fäder 
saknas, ingår inte i Hagas uppdrag 

• Många kvinnor (minst 76% 2010) lider av 
psykisk/neuropsykiatrisk ohälsa, de har ofta 
dålig insikt i vilken inverkan detta kan ha på 
föräldraskapet, ofta ingen diagnos 

• Många kvinnor har mycket tung bakgrund med 
övergrepp, missbruk, misär 

• Socialtjänstens syn på lagstiftning, möjliga 
åtgärder och på det ofödda barnet varierar 

• Alla kvinnor i målgruppen vill inte gå på Haga 



Diskussion, MHV 

• Bagatelliserar vi alkoholmängden som intagits under 

graviditeten, för att lugna kvinnan? 

• Är vi för trygga gällande att kvinnor inte dricker under 

graviditeten? 

• Är vi själva övertygade om det korrekta i att 

rekommendera noll alkohol under graviditeten? 

• Arbetar vi tilltäckligt med ambivalens hos kvinnor som 

druckit/drogat under graviditeten? 

• Accepterar vi för lättvindigt patientens tidsperspektiv på 

bruk/missbruk? (”Det där ligger helt bakom mig, jag har 

börjat ett nytt liv”) 

 

 



Diskussion, MHV, forts. 

• Hur skall barnmorskorna hinna med alla brådskande 

ämnen under tidig graviditet och hur skall vi förmedla att 

graviditeten förmodas vara en frisk, positiv händelse i 

livet när vi behöver fokusera på alkohol- och drogskador, 

kromosomavvikelser, våld i nära relation, övervikt, 

otäcka fiskar och ostar, psykisk ohälsa, osv, på ganska 

kort tid? 

• Hur skriver vi journal, både inom MHV och på 

förlossningen? 

• Hur arbetar vi med att motivera Storgöteborgskvinnor i 

målgruppen att gå på Haga? 

 



Tack! 


