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Prognosen för barn till mödrar 
med drogproblem

Taisto Sarkola

Under de senaste årtiondena har ett ökat drogmissbruk i familjerna lett till ett ökat behov 
av barnskyddsåtgärder i Finland. Barn till mödrar med drogproblem är ofta påfallande små 
som nyfödda och kan visa tecken på abstinens efter födseln. Redan i förskoleåldern lider de 
av beteendestörningar, förstämningssyndrom och neurotiska syndrom förknippade med 
psykosociala problem men de har ofta också behov av sjukvård för olika somatiska symtom. I 
tonåren och tidig vuxen ålder förekommer sjuklighet och dödlighet som i hög grad relaterar 
till mentala problem. En betydande del av barnen placeras redan i tidig ålder på barnhem eller 
i fosterhem på grund av fortsatt missbruk i familjen. Barn som placerats utanför det biologiska 
hemmet utgör den mest utsatta gruppen.

Inledning
I internationell jämförelse ligger Finland i täten 
inom flera områden gällande barn. Tack vare 
en heltäckande mödra- och barnrådgivnings-
verksamhet samt avanserad obstetrisk och 
neonatologisk diagnostik och behandling har 
vi lyckats åstadkomma låg spädbarnsdödlighet. 
Våra barn mår i allmänhet bra, och drabbas de 
av någon allvarlig sjukdom kan vi stoltsera med 
goda behandlingsresultat och i de flesta fall 
med god prognos. Vårt nationella skolsystem 
toppar år efter år statistiken i internationella 
jämförelser. Men trots allt detta har vi hamnat i 
en situation där en del av barnen mår allt sämre. 
Vi har allt fler socialt utsatta barn, relativt 

hög ungdomsarbetslöshet och i internationell 
jämförelse hög självmordsstatistik bland unga, 
i synnerhet bland unga män. Under de senaste 
tjugo åren har anmälningarna till barnskyddet 
och antalet klienter i barnskyddets öppenvård 
fördubblats till 6,1 procent och antalet barn 
som placerats utom hemmet ökat till 1,3 pro-
cent av hela barnpopulationen (1). I synnerhet 
i de yngre ålderskategorierna är föräldrarnas 
drogmissbruk en av de viktigaste orsakerna 
till att barn omhändertas av de sociala myn-
digheterna på grund av bristande omsorg (2). 
Den oroväckande utvecklingen i barnsskydds-
statistiken hänger således ihop med det ökade 
drogmissbruket i samhället överlag (3). De 
vanligaste drogerna är alkohol och tobak men 
användningen av narkotika började öka bland 
finländska ungdomar under det tidiga 1990-ta-
let. Utmärkande för vår kultur har länge varit 
att en minoritet står för en majoritet av den 
konsumerade totala alkoholmängden och att 
alkohol oftast används i berusningssyfte.

Drogmissbruk i familjen
Utvecklingen av drogmissbruk har ofta sina 
rötter i familjen och initieras tidigt. Det är en 
mångfasetterad process och den beror bland 
annat på genetisk benägenhet, predispone-
rande mentala problem och beteendemönster, 
omständigheter i omgivningen inklusive familj 
och bekantskapskrets och typ av drog (4). 
Viktigt med tanke på prognosen är åldern då 
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missbruket inletts och graden av drogmissbruk 
(5). Ju tidigare drogmissbruket initieras desto 
större är risken att det även leder till en störd 
personlighetsutveckling. Som följd av detta har 
vi i Finland nu narkotikaanvändare i ung vuxen 
ålder som varken klarar av att ta hand om sig 
själva eller någon annan. Jämfört med starkare 
droger kan utvecklingen av alkoholberoende 
däremot ta en längre tid. Det är också vanligt 
att drogmissbrukare lider av psykiska sjukdo-
mar såsom depression, neuroser och till och 
med drogframkallade psykoser. Dessa personer 
utgör en stor och för samhället dyr grupp stor-
konsumenter av jour- och intensivvårdstjänster 
relaterade till förgiftningar, olyckor och andra 
drogframkallade kroniska somatiska åkommor, 
såsom infektioner och sjukdomar i synnerhet 
inom det gastrointestinala området (3).

Drogmissbruk kan pågå en längre tid i hem-
lighet och det kan vara svårt att identifiera om 
inte missbrukaren själv inser problemet och är 
motiverad att söka hjälp. Finlands mödraråd-
givning omfattar 99,7 procent av alla gravidi-
teter och erbjuder således en unik möjlighet 
för screening och tidigt förebyggande arbete 
i familjen. Missbruk kan identifieras under 
graviditeten med hjälp av intervju och i vissa 
fall laboratorieprov (6), och mamman kan 
remitteras för intensifierad uppföljning till spe-
cialenheter som erbjuder interventioner i form 
av rådgivning, stöd, terapi och även läkemedels-
behandling. Socialarbetare kan tidigt kopplas 
in för att kartlägga situationen i hemmet. Vid 
behov kan de sociala myndigheterna kopplas 
in genom en föregripande barnskyddsanmälan 
redan innan barnets födsel.

Hur stort är problemet? Under graviditeten 
klarar de flesta mödrar av att minska alkohol-
konsumtionen eller helt sluta använda alkohol 
(7). En relativt heterogen minoritet, som sanno-
likt lider av beroende av olika grad redan innan 
de blivit gravida, fortsätter använda droger. 
Denna grupp har beräknats uppgå till hela 6 
procent av populationen enligt en undersökning 
gjord i sydvästra Finland (8). I huvudstadsregio-
nen skickades åren 1992–2001 ca 0,4 procent av 
mödrarna på grund av drogmissbruk för bedöm-
ning, rådgivning och intensifierad uppföljning 
till specialenheter på Kvinnokliniken, Jorvs 
sjukhus och Barnmorskeinstitutet (9).

Prognosen vid kvinnligt drogmissbruk
Hur klarar sig och mår mödrar i en missbru-
karfamilj? Hur ser deras framtid ut efter för-
lossningen? Kan missbruket åtgärdas under 
graviditeten och problem förebyggas? Trots 

möjligheterna att upptäcka familjerna med 
drogmissbruk redan under graviditeten och er-
bjuda rådgivning har det visat sig att effekten av 
en psykosocial intervention ofta förblir bristfäl-
lig och kortvarig. Även om en del av mödrarna 
med hjälp av intensifierad poliklinisk uppfölj-
ning, rådgivning och psykosocialt stöd under 
graviditeten lyckas minska sitt alkoholmissbruk 
och därmed minska risken för bestående foster-
effekter kunde ingen effekt på längre sikt kon-
stateras i moderns missbruk. Av de 524 mödrar 
som följts upp i huvudstadsregionen hade 8 
procent dött inom tio år efter förlossningen 
(10). De vanligaste dödsorsakerna var relate-
rade till olyckor och misshandel. En stor andel 
av de överlevande led av missbruksrelaterade 
psykiska problem, infektioner, hudsjukdomar, 
gastrointestinala sjukdomar, luftvägssjukdomar 
och hjärt- och kärlsjukdomar utöver benbrott, 
andra trauman och förgiftningar. En färsk me-
taanalys visar att hembesök under graviditeten 
eller efter förlossningen i familjer med missbruk 
inte har någon påvisbar nyttoeffekt för vare sig 
modern eller barnet (11).

Prognosen för barn som föds  
i en familj med drogmissbruk
Hur klarar sig och mår barn som föds i en familj 
med drogmissbruk? Alkoholens teratogena ef-
fekt har varit känd i årtionden i form av fetalt 
alkoholsyndrom (12, 13). Dess förekomst har 
beräknats ligga mellan 0,2 och 2 fall per tusen 
nyfödda i Europa och USA. Många experter 
anser dock att upp till 1 per 100 foster påverkas 
på ett eller annat sätt av alkohol. Alkoholens 
främsta teratogena effekter med en hämmande 
inverkan på både kroppstillväxten och ut-
vecklingen av det centrala nervsystemet anses 
mer eller mindre permanenta. Även rökning 
under graviditeten är förknippad med en lägre 
födelsevikt (14). Den teratogena effekten av 
narkotika, exempelvis av amfetaminet, kokain 
och olika opioider har däremot varit betydligt 
svårare att påvisa och är därmed omtvistad 
(15). Dessa droger kan, beroende på den ante-
natala doseringen, hos den nyfödda ge upphov 
till abstinensbesvär (NAS, neonatal abstinens 
syndrome) som uppkommer några dagar efter 
födseln och kan pågå i flera veckor och således 
kräva förlängd uppföljning på barnavdelning 
och substitutionsbehandling med t.ex. morfin 
i nedsatta doser. En del av de gravida opioid-
missbrukarna övergår under kontrollerade 
former till substitutionsbehandling med bupre-
norfin eller metadon i tablettform, vilket har 
påvisats minska skadeeffekterna kopplade till 
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illegalt drogbruk (16–18) och förekomsten av 
neonatala abstinensbesvär (19). När abstinen-
sen ebbat ut anses dessa spädbarn fysiskt sett 
vara så gott som normala.

Med tanke på missbrukarmödrarnas dystra 
prognos är det inte förvånande att 37 procent 
av de 638 barnen födda i dessa familjer i huvud-
stadsregionen 1992–2001 placerades utanför det 
biologiska hemmet innan de fyllt fem år (9) (Fi-
gur 1). Under de följande fem åren steg andelen 
till ungefär hälften av hela kohorten. Liknande 
resultat har senare bland annat rapporterats 
från Australien (20). Antenatalt identifierbara 
faktorer relaterade till graden av moderns drog-
missbruk, såsom låg utbildning, arbetslöshet, 
alkoholmissbruk före och under graviditeten, 
behandling för missbruket, daglig rökning el-
ler drog i urinen under graviditeten, partnerns 
missbruk, den nyföddas abstinensbesvär med 
förlängd sjukhusvistelse under den neonatala 
perioden och kontakt med sociala myndigheter 
genom att själv ha blivit omhändertagen under 
sin egen barndom eller tidigare ha haft barn som 
omhändertagits är alla förknippade med ökad 
risk för omhändertagning av barnet efter födseln 
(9). En omfattande kartläggning under den pre-
natala uppföljningen erbjuder således en möjlig-
het att bilda sig en uppfattning om moderns re-
surser och möjligheter att efter födseln i normal 
ordning skickas hem från förlossningssjukhuset 
med sitt spädbarn samt vilka stödåtgärder som 
krävs. Mödrahem där mamman kan få intensi-
fierat stöd och handledning har utnyttjats som 
mellanetapp för dem som inte kan skickas hem 
direkt från förlossningssjukhuset. Dessa enheter 

erbjuder även möjlighet till fortsatt evaluering 
av moderns förmåga att ta hand om sitt barn. 
Drogmissbrukare uppvisar ofta brister i relatio-
nen till sitt spädbarn, såsom oförmåga att lägga 
märke till och tillfredställa barnets signaler och 
grundläggande behov under en kritisk tid av 
hjärnans utveckling (21). En relativt stor del av 
barnen omhändertas redan i detta skede p.g.a. 
omsorgssvikt, vilket ofta är kopplat till graden 
av beroendeproblemet. Sannolikt förblir be-
handlingen av drogberoendet ofta bristfällig med 
bristande motivation och återfall som vanligt 
förekommande problem och dålig prognos som 
följd (t.ex. 22). Föräldrars drogberoende verkar 
således utgöra en större risk för omsorgssvikt 
hos barn jämfört med andra mentala problem 
där effektivare behandlingsformer står till buds.

Uppväxtmiljön
Barnets psykosociala utveckling påverkas av 
uppväxtmiljön. Barn som föds i en familj med 
drogmissbruk uppvisar högre sjuklighet under 
den tidiga barndomen och högre dödlighet för-
knippad med placering utanför det biologiska 
hemmet från och med tonåren (23, 24). Etiolo-
gin är mångfasetterad med både genetiska och 
omgivningsrelaterade faktorer som spelar in. I 
spädbarnsåldern förekommer oftare diagnoser 
för åkommor som uppstått under graviditeten 
och den perinatala perioden. Diagnoser för 
mentala problem och beteendestörningar ökar 
inför och efter inledningen av skolgången (Figur 
2). Dessa reflekteras även i fler recept på medi-
ciner som påverkar det centrala nervsystemet 
(antipsykotika, antidepressiva och i synnerhet 
stimulantia) samt i stigande specialistvårds- och 
rehabiliteringskostnader (Figur 3). Även diag-
noser för allmännare somatiska problem såsom 
öroninfektioner och luftvägsproblem i form av 
både infektioner och astma förekommer oftare 
hos dessa barn, vilket delvis kan tyda på en viss 
hjälplöshet visavi vårdnaden i familjer med 
betydande psykosociala problemen. Överlag 
använder dessa barn ungefär dubbelt så mycket 
sjukvård som barn som är födda i familjer utan 
drogproblem (24). Efter förlossningen ökar 
moderns diagnoser för mentala problem och 
beteendestörningar. De ökar också markant 
i samband med omhändertagandet av barnet 
(Figur 4). Däremot verkar moderns diagnoser 
för olyckor, trauman och förgiftningar nå sin 
högsta nivå ett år senare, vilket kan tyda på yt-
terligare försämring i mammans hälsotillstånd. 
Flera diagnoser hos modern är förknippade 
med fler diagnoser och större användning av 
mediciner hos barnet (25).

Figur	1.	Andelen	barn	(per	100	barn,	med	95	%	
konfidensintervall	angivet)	som	stannar	kvar	i	den	
biologiska familjen efter födseln i familjer med drog-
missbruk (röd) och i familjer utan drogmissbruk (blå)
(24).
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Figur 2. Kumulativ förekomst (per 100 barn) av diagnoser (A, behandling på avdelning B, poliklinisk behandling) 
för mentala problem och beteendestörningar hos barn till mödrar med drogmissbruk som placerats utom det 
biologiska hemmet (röd), hos barn till mödrar med drogmissbruk som stannat kvar i det biologiska hemmet (blå), 
och hos barn i familjer utan drogmissbruk (svart). Publicerad i referens 24.

Figur 4. Totala antalet (A) och nya (B) episoder av sjukhusvård för mödrar med drogmissbruk i förhållande till 
tidpunkten för barnets placering utom hemmet. Diagnoser för mentala problem och beteendestörningar (svart 
cirkel), trauma (vit fyrkant), och förgiftningar (vit cirkel). Publicerad i referens 25. 
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Figur 3. Ersättningar för mediciner som påverkar det centrala nervsystemet (A) och specialistvård (B) bland barn 
till mödrar med drogmissbruk som blivit placerade utom hemmet (röd), barn till mödrar med missbruk som stan-
nat kvar i den biologiska familjen (ljusröd) samt barn födda i familj utan drogmissbruk (vit). ***P < 0,001 och  
**P < 0,01 jämfört med familj utan missbruk. Data publicerat i referens 24.
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Familjer med missbruk vars barn placeras 
utanför det biologiska hemmet utgör den 
mest utsatta gruppen. Upp till en tredjedel av 
barnen har en diagnos för mentala problem 
och beteendestörningar och var tionde har 
varit intagen på sjukhus innan de fyllt tio år 
(Figur 2). Liknande resultat har rapporterats 
hos ungdomar placerade i fosterhem i USA 
(26–28), Australien (29) och Storbritannien 
(30). Dessa familjer utgör även en riskgrupp 
vad beträffar psykisk sjuklighet och dödlighet 
i tonåren och i ung vuxen ålder, åtminstone i 
Finland (23), Sverige (31) och Storbritannien 
(32). Sannolikt predisponerar mentala pro-
blem och beteendestörningar i tidig barndom 
för svårare psykisk störning och beroendepro-
blem senare i livet (4).

Slutord
Även om missbruksproblem inom familjen 
kan identifieras och intervention erbjudas 
redan före barnets födsel är den psykosociala 
prognosen för barnet relativt dålig. Detta 
hänger samman med svårigheter och brister 
i de nuvarande formerna för behandling av 
beroende. Missbruksproblem är inte sällan 
problem som överförs från en generation till 
en annan. Frågan är hur man kan påverka 
detta, hur vi kan hitta bättre och effektivare 
sätt att hjälpa familjerna och undvika att 
barnen omhändertas. Så länge vi inte lyckas 
förebygga uppkomsten av drogberoende och 
inte har tillgång till effektivare behandlings-
former, är vi för att trygga dessa barns hälsa 
och utveckling tvungna att fortsätta med de 
nuvarande barnskyddsåtgärderna, även om 
resultatet är otillfredsställande.

Taisto Sarkola
Barnkliniken, Hucs
PB 281
00029 HNS
taristo.sarkola@helsinki.fi
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