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Disposisjon

• Bruk i svangerskap

• Morkake

• Utvikling av sentralnervesystemet (CNS)

• Fødselsutfall• Fødselsutfall

• Perinatalt

• Data fra Forsterket helsestasjon (FHS)



Cannabis



The Generation R Focus study (Marroun, 2009)

• Nederlandsk studie om bruk av cannabis og nikotin i 
svangerskap

• Bybefolkning

• Følges fra svangerskap til voksen alder

• Deles inn i 4 grupper etter egenrapportering av bruk 
av substanser

• Fortsatt bruk av cannabis i svangerskapet (n=9)

• Bruk av cannabis tidlig i svangerskapet (n=14)

• Fortsatt bruk av nikotin i svangerskapet (n=85)

• Bruk av nikotin tidlig i svangerskapet (n=92)
•



Påvirkning i svangerskapet

Foley, 2007



Cannabis reseptorer

�Finnes i morkaken

�Finns i hjernen fra 14 gestasjonsuke (Bisgar 2001)

�Spiller en viktig rolle for utviklingen av 
hjerneceller og hjernens struktur (Fernandez-Ruiz 2004)



Utvikling av morkaken



Dyreforsøk
Prenatal cannabis eksponering

CNS :

• Utvikling og funksjon av endocannabinoide
system forandres (Harkany, 2008)

• Posisjon, post synaptiske målceller og • Posisjon, post synaptiske målceller og 
differensiering av axoner forandres (Berghuis, 2005)

• Dopamin aktiviteten og prosesser i 
prefrontale cortex forandresforandres (Friede, 1996)



Generation R Focus study

� Mer motstand i livmorpulsåren

�Økt motstand i morkakesirkulasjonen

�Nedsatt fødselsvekt og hodeomkrets�Nedsatt fødselsvekt og hodeomkrets



Forskjell i tilvekst (El Marroun 2009)



Cannabis i svangerskapet

Hva ser ikke ut til å påvirkes:

�Spontanabort frekvensen

�Presentasjonen ved fødsel dvs hvilken del 
kommer førstkommer først

�Fødselskomplikasjoner

�Agar score

�Misdannelser



Cannabis og nyfødte

Gjennomsnittlig en uke kortere 
svangerskapsvarighetsvangerskapsvarighet



Perinatalt

”Abstinens” inntil 30  dager:

Skjelvinger og sitringer

Blir lett og lenge skremtBlir lett og lenge skremt

Forstyrret søvnmønster



Amming og cannabis



Virkning av cannabis via brystmelk

�THC fettløselig

�Oppkonsentreres inntil 8 ggr i morsmelk

�Økt risiko for plutselig spebarnsdød�Økt risiko for plutselig spebarnsdød

�Barnet påvirkes, blir sløvt

�Medfører svekket og dårlig spisemønster



Hvordan ser hverdagen ut på Forsterket 
Helsestasjon?

• Sitringer

• Stive muskler

• Spiseproblemer

• Søvnproblemer• Søvnproblemer

• Uro



En kohort studie av gravide og småbarnsmødre 
med rusproblemer og deres barn,

ved Forsterket Helsestasjon i Kristiansand 

1994-2002

Fødselsutfall



Flytskjema brukere 1994-2002

102 pregnant 

substance

abusers
2 adoptions

13 abortions

27 short contacts before27 short contacts before

or after birth

1 did not want to 

participate

59 mothers with

62 children

included in this

investigation

1 pair of twins and 1 

half brother and 1 half 

sister included



Hvilke stoffer misbrukes mest?

• Cannabis                        58    98%             
• Sentralstimulerende      50    85%

Amfetamin                  
Kokain, Crack
Ecstasy                      Ecstasy                      
LSD                            

• Opiater                           35    59%                     

• Alkohol/piller 38    61%
• Daglig røyking                58    98%



Fødselsdata

FHS Kort tid 

(N=35) 
Lang tid 

(N=27) 
Sammenligning 

(N=169) 

 Gjennomsnitt Gjennomsnitt Gjennomsnitt  Gjennomsnitt Gjennomsnitt Gjennomsnitt 

Fødselsvekt (g) 3084  3047   3498  

Hodeomkrets (cm) 34.0   33.9    33.9   

Apgar 1 min  8.6     8.5     8.5   

Apgar 5 min  9.2     9.4     9.4   

 



Påvirkning etter fødsel

• Eksekutiv funksjon

• Kognisjon (tankevirksomhet)

• Oppmerksomhet

• Hva sees ved ulike aldrer• Hva sees ved ulike aldrer

• Resultat fra Forsterket Helsestasjon



Cannabis reseptorer  i sentralnervesystemet, CB1



Etter fødsel

Også oppvekstmiljøet påvirker utviklingen av 
barnabarna



Cannabis

Det meste av informasjon kommer fra to store undersøkelser

� Ottawa Prenatal Prospective Study (OPPS) (1978):

Pågående longitudinell studie der det er detaljert kunnskap Pågående longitudinell studie der det er detaljert kunnskap 
om prenatal eksponering

� Maternal Health Practices and Child Development (MHPCD) 
(1982)Pittsburg, Michigan

Lav sosioøkonomisk status, noe over halvparten er African
American



Nevropsykologi

�Nevropsykologi er studiet om hvordan 
vår oppførsel organiseres biologiskt

�Kartlegging av forbindelsen mellom 
psykologiske evner och hjernens 
strukturer och prosesser



Eksekutiv funksjonen (EF)

�Overordnet mental kontroll

�Kongnitiv fleksibilitet i problemløsning

�Fokusert oppmerksomhet

� Impulskontroll� Impulskontroll

�Monitorering, evaluering og justering av egen 
respons på stimuli

�Arbeidsminne (midlertidig lagring av informasjon 

mens inkommende data prosesseres)

(Fried, 2001)



Utvikling av EF

�EF påvirkes av prefrontale delen av hjernen

�Prefrontale delen av hjernen utvikles og 
modnes etter fødsel og er fullt utviklet ved 
pubertetenpuberteten

�Ulike deler utvikles ved ulike aldre og ulikt 
hos forskjellige individer

�Hos nyfødte og småbarn  er det kun 
forstadier 



EF og prenatal cannabispåvirkning

Overordnede pannelappsfunksjoner kan 
påvirkes hos barn av mødre som har brukt 
cannabis mer enn 5 ggr /uken i cannabis mer enn 5 ggr /uken i 
svangerskapet



Kognisjon
(tankevirksomhet)

�Global IQ:

�Tester innlært informasjon og etablerte 
kognitive tankesettkognitive tankesett

�Trenger ikke involvere EF

�Ved testing av EF kreves spesielle tester i 
tillegg til global IQ test



Kognisjon
(forts)

Hos cannabis eksponerte:

� Ingen påvirkning på global IQ eller verbal IQ

� Negativt utfall kun på spesielle aspekter av 
intelligensen  (Blokk design, Picture intelligensen  (Blokk design, Picture 
completion)



Normal oppmerksomhet

Består av:

�Evnen til å holde fokus

�Evnen til å veksle mellom ulike hendelser

�Evnen til å holde oppmerksomhet �Evnen til å holde oppmerksomhet 
(impulskontroll)

�Evnen til å holde oppmerksomhet over tid

(stabilitet)



Utvikling av oppmerksomhet

�Evnen til å holde oppmerksomhet over tid

(stabilitet) fortsetter å utvikles gjennom 
barndommen og opp i voksen alder

�De andre delene av oppmerksomhet ser ut 
til å være ferdig utviklet i barndommen



Oppmerksomhet og prenatal 
cannabiseksponering

Fra 6 år og opp til 16 år er evnen til å holde 
oppmerksomhet over tid (stabilitet), nedsatt 
hos barn av mødre som har brukt cannabis hos barn av mødre som har brukt cannabis 
min 5 ggr i uken



• Hva betyr dette for barna i det daglige?



3 år

Stanford-Binnet Intelligence Scale:

Dårligere prestasjoner



6 år

�Oppmerksomhetsproblemer 

�Depresjon�Depresjon



10 år

Dårligere prestasjoner på lese og stave testene: 

�Wide Range Achievement Test-Revised

�Peabody Individual Achievement Test-Revised

(måler også leseforståelse)

Goldschmidt, 2011



14 år

� Dårligere resultat på Wechsler Individual
Achievement Test (WIAT)

� Mer kriminell adferd



14 år- skoleprestasjoner



18-22 år

Testet hemning av respons i en Go/No-Go
oppgave:

fMRI viser øket aktivitet i begge 
pannelapper, høyre motor cortex og pannelapper, høyre motor cortex og 
cerebellum



Bildediagnistikk

Funksjonell bildediagnostikk:

Må ta i bruk større deler av,  og andre 
områder i hjernen, for å få løst kompliserte områder i hjernen, for å få løst kompliserte 
oppgaver (Jager 2007, Gruber 2005)



Områder i hjernen som brukes mer ved 
kompliserte kognitive oppgaveløsninger



Oppsummering fra andre studier

Ingen effekt:  utseende

Kan medvirke til:

9  mnd - lavere Bayley score 9  mnd - lavere Bayley score (Richardson 1995)

48 mnd - lavere score i verbale prestasjoner 
og hukommelse (Fried 2002)

4 år       - nedsatt verbal aktivitet

- nedsatt evne til hypotesetesting og

fokusert oppmerksomhet (Fries 1995)



Skolealder
Cannabis

� Lese og skrivevansker (Goldsmith 2004)

�Nedsatt evne til : 

»Hukommelse»Hukommelse

»Planlegging

»Impulsivitet 

»Oppmerksomhet

»Problem løsning 
(Fried 2003, Watkinsom 2003,  Goldschmidt  2008, Richandson 2007)



En kohort studie av gravide og småbarnsmødre 
med rusproblemer og deres barn,

ved Forsterket Helsestasjon i Kristiansand 

1994-2002

Nevropsykologisk testing og adferdsvurdering



Bruk av rusmidler i svangerskapet

Drugs used before contact with SCWC      Drugs used in pregnancy         Difference          

N=59                                n       (%)                   n      (%)                             n    (%)                

Cannabis                          58    (98)                   30    (48)                           30   ( 50)                Cannabis                          58    (98)                   30    (48)                           30   ( 50)                

Central stimulating          50    (85)                   27    (44)                           26   ( 49)          

              LSD                  14    (24)       0     ( 0)                            14   (100) 

              Crack                    6    (10)       1     ( 2)                              5   ( 83) 

Opiates       35    (59)     17     (27)                       12   ( 41)         

   Sedatives/analgesic/   

        Alcohol *                 38    (61)      25    (42)            13   ( 34)             

 Daily smoking                 56   (95)                    47    (80)                            9   (16) 



Resultat urinprøver

• Cannabis oppdages oftest

• Mer enn en positive prøve hos 7  11%



Røyking i svangerskapet
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Prediktorer for å slutte med rusmidler



Tidspunkt for fødsel
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Skåring nevropsykologisk screening
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Child behavior check list

Problem skåring

25

30

35

0

5

10

15

20

Int ernalizing problems t ot  score Ext ernalizing problems t ot  score Tot al problems t ot  score

Long t ime

Short  t ime

Comparison



Fra Child behaviour check list
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