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De siste femti-årene har mye av forskningen 
dreid seg om å forstå hvordan risikofaktorer 
i oppvekstmiljøet til barnet kan virke på at-
ferd (Academy of Medical Sciences Report, 
2007).  For eksempel, på 50-tallet satte Bowlbys 
forskning barnets omsorgssituasjon på dagsor-
denen (Bowlby, 1951), og familieforhold samt 
psykiske helse hos mor ble sett på som viktige 
forklaringer på atferdsproblemer (Cummings, 
1994; Fergusson, 1992).  Nyere forskning har 

imidlertid vist at enkelte risikofaktorer kan virke 
på barnet allerede før barnet er født (Talge, 
2007), og helsemyndighetene har satt gravide 
mødres helse og vaner på dagsordenen. I dag får 
gravide mødre mange formaninger om kosthold, 
men hvorvidt en risiko i svangerskapet kan ha 
langtidseffekter på utviklingen har vært mye de-
battert (Barret, 2006; Hey, 2007; Oates, 2002). 
Det er usikkerhet om hvordan en prenatal risiko 
virker på barnets atferd. Hvilke underliggende 
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mekanismer kan forklare langtidseffekter av en 
prenatal risiko? Hvordan kan forskningen skille 
mellom prenatal - og postnatal risiko? 

Denne artikkelen vil gi noen empiriske eksem-
pler på prenatal risiko og hvilke underliggende 
mekanismer som kan tenkes å forklare hvordan 
en slik risiko henger sammen med atferds-
vansker. Videre vil artikkelen gi eksempler 
på hvordan forskningsdesign kan hjelpe til å 
differensiere prenatal risiko fra postnatal risiko 
og genetisk risiko. 

Prenatale risiKofaKtorer
Det er flere risikofaktorer som er postulert å 
kunne virke på fosteret og ha sammenheng med 
helse senere i livet. Alkohol, røyking, kaffe, 
stress, opiater, ernæring, vitaminer og andre 
sykdommer (epilepsi) har alle vært undersøkt 
som en mulig risiko for atferdsvansker (Bark-
er, 1994; Bekkhus, Skjøthaug, Nordhagen, & 
Borge, 2010; Devinsky, 1994; Gray & Hen-
derson, 2006; Moe, 2002; Stene-Larsen, 2009; 
Stonehouse, 2003). The Academy of Medical 
Sciences Report (Academy of Medical Sciences 
Report, 2007), har gjennomgått en rekke studier 
som har påstått kausale sammenhenger. Noen 
typer risiko, for eksempel alkohol eksponering, 
har en klar sammenheng med senere vansker og 
utgjør derfor en alvorlig risiko, mens for andre 
faktorer, for eksempel røyking, er funnene svært 
inkonsistente. Den kausale sammenhengen er 
derfor uklar. 

For eksempel, i en systematisk rapport om ek-
sponering for alkohol under svangerskapet fant 
Gray og Henderson (Gray & Henderson, 2006) 
at høyt inntak av alkohol tidlig i svangerskapet 
var assosiert med FAS-Fetal Alcohol Syndrom. 
FAS er karakterisert av spesifikke ansiktstrekk, 
neurologiske problemer og er ofte kormorbid 
med mental retardasjon, oppmerksomhetsvan-
sker og hyperaktivitet. Til sammenligning har 
eksponering for høyt inntak av alkohol tidlig i 
svangerskapet også blitt funnet i dyreeksperi-
menter, og har sammenheng med både dose og 

timing (Gray & Henderson, 2006). Altså hvor 
stor dose og når i svangerskapet fosteret er ek-
sponert har stor betydning for hvordan risikoen 
virker. 

Ett annet eksempel er ett studiet av Rice og 
kollegaer (2009) som så på sammenhengen 
mellom prenatal eksponering for røyking og lav 
fødselsvekt og senere antisosial atferd.  Resul-
tatene viste at det var en kausal sammenheng 
mellom prenatal eksponering for røyking og lav 
fødselsvekt, men det var ingen sammenheng 
mellom røyking under svangerskapet og antiso-
sial atferd (Rice et al., 2009). 

Prenatal eksponering for mors stress og atferds-
vansker har også vist svært inkonsistente funn 
(Linnet et al., 2003). For eksempel har flere 
eksperimentelle dyrestudier vist at stress under 
svangerskapet kan føre til atferdsproblemer 
(Schneider, 2000), og enkelte studier har også 
sett denne sammenhengen hos mennesker. Ett 
eksempel er funnene fra The Avon Longitudinal 
study (ALSPAC) av O’Connor og kollegaer. De 
undersøkte om angst og depresjon hos mor un-
der svangerskapet var assosiert med atferdsvan-
sker hos 4 og 7 år gamle barn (O'Connor, 2003). 
Andre derimot, har ikke funnet en slik sammen-
heng (Bekkhus, Rutter, Barker, & Borge, 2011; 
DiPietro, Novak, Costigan, Atella, & Reusing, 
2006; Kim-Cohen, Moffitt, Taylor, Pawlby, & 
Caspi, 2005).   

HvilKe meKanismer Kan forKlare Pre-
natal risiKo?
Ett viktig spørsmål er hvordan virker en risiko-
faktor på barnet, og hvordan kan for eksempel 
mors affektive tilstand «komme inn» i barnet? 
Hvilke mekanismer ligger bak risikofaktoren vi 
forsøker å forstå?
Rotte forskning på 1960-tallet viste hvordan un-
der – og feilernæring kan ha negative lang-tidse-
ffekter på fosteret, og har vært en av forløperne 
for vår forståelse av hvordan dose og timing 
virker på fosteret (McCance, 1960). Senere viste 
Barker og kollegaer (Barker, 1994) hvordan 
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eksponering under sensitive perioder i svanger-
skapet var sentrale for økt risiko for diabetes, 
samt hjerte – og karsykdommer som voksen. 
Barkers observasjoner av dårlig ernæring under 
svangerskapet og lav fødselsvekt, førte til den 
kjente hypotesen «Fetal origins of adult disease» 
eller «The Barker Hypothesis». 

Kritiske perioder
«The fetal origins of adult disease” hypotesen er 
omtalt som: “biological systems adapt to input 
from the environment during particularly sen-
sitive periods of development” (Barker, 1994).  
Altså, man tenker seg at biologiske systemer 
tilpasser seg stimuli fra miljøet under særlig 
sensitive perioder av utviklingen. Denne ideen 
om sensitive perioder er ikke ny. På 1920 tallet 
ble en slik ide om sensitive perioder lagt frem 
av Stockard (Stockard, 1921 in (Susser, 2006), 
som snakket om at organismen gjennomgikk 
kritiske perioder. Hvor organismens utvikling, 
fra ett stadium til det neste, var avhengig av en 
fastsatt utvikling innenfor en forhånds bestemt 
«tids-vindu». Det betyr at noen teratogens 
(teratogen betyr en agent eller organisme som 
hindrer normal utvikling), for eksempel opiater, 
kun kunne skade fosteret dersom fosteret ble 
eksponert i ett gitt tidsrom av utviklingen når 
viktige organer utvikles. For eksempel, utvikles 
de fleste organer mellom tredje og åttende 
svangerskaps uke, og eksponering til enkelte 
teratogens, eller giftstoffer, i denne perioden kan 
føre til alvorlige skader (Talge., Neal, & Glover, 
2007). Ett kjent eksempel er Thalidomid trage-
dien på 1960 – tallet (Se for eksempel: (Siegler, 
Deloache, & Eisenberg, 2006). Mange gravide 
kvinner som tok ett antatt trygt beroligende 
middel (Thalidomid) mellom fjerde og sjette 
svangerskapsuke fødte barn med deformerte 
lemmer. Det ble imidlertid ikke funnet noen 
skader eller deformasjoner hos barn født av 
kvinner som hadde tatt dette beroligende midde-
let senere i svangerskapet. Altså, var effekten av 
Thalidomid kun skadelig for fosteret under en 
sensitiv periode mellom fjerde og sjette svanger-
skapsuke, når lemmene ble utviklet. 

Ett tilsvarende eksempel ble funnet for kvinner 
som ble utsatt for røde hunder tidlig i svanger-
skapet, og som fødte barn som var blinde og – 
eller døve (se for eksempel (Hanshaw, Dudgeon, 
& Marshall, 1985). Altså, dersom mor fikk røde 
hunder tidlig i svangerskapet, når syn og hørsel 
utvikles, var det en økt risiko for at barnet ble 
født med handikap. Derimot, dersom mor fikk 
røde hunder sent i svangerskapet utgjorde ikke 
dette noen økt risiko for fosteret. Det er altså 
enkelte teratogens, eller agent, som kan virke 
på fosterets utvikling av organer, dersom dette 
skjer innenfor ett gitt «vindu» i utviklingen. 

HPA-aksen og programmering
Hvordan kan for eksempel stress «komme inn» i 
barnet og virke på barnets atferd? En mulig me-
kanisme som kan forklare sammenhengen mel-
lom stress og barnets utvikling er programmer-
ing av HPA-aksen (se for eksempel: O’Connor 
et al., 2003; Talge et al., 2007).  HPA- aksen, 
eller «Hypothalamic-Pictuary-Adrenocortical 
axis», har mange viktige funksjoner hos menne-
ske og styrer bl.a. immunforsvaret, fordøyelsen 
og det neuroendoktrine systemet. Den underlig-
gende mekanismen bak mors stress i svanger-
skapet og barnets atferdsvansker er postulert å 
virke via HPA-aksen (Austin, Leader, & Reilly, 
2005). Det vil si at angst og stress hos mor akti-
verer HPA-aksen, som vil produsere Glucocor-
ticoids eller kortisol, som lett passerer placenta 
og virker på fosterets utvikling av HPA-aksen. 
Fosterets tilpassing i en sensitiv periode, hvor 
utviklingen av HPA-aksen skjer, vil få konse-
kvenser for barnets senere reguleringsevner (se 
Talge et al., 2007).  Selv om denne mekanismen 
er plausibel, er det vanskelig å slutte at mors 
stress og angst under svangerskapet virker på 
denne måten fordi det er forskningen er svært 
inkonsistent. For det første kan det være prob-
lematisk å skille prenatal risiko fra postnatal 
risiko. For eksempel er det naturlig å tenke seg 
at ett foster som er eksponert for mors angst/
depresjon under svangerskapet, også er ekspon-
ert for den samme risikoen etter fødsel. Det er 
derfor nærliggende å tenke at pre - og postnatal 
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risiko henger sammen. For det andre, må man 
ta høyde for sosial seleksjon. Det vil si at det 
er naturlig å tenke seg at noen barn er genetisk 
sårbare for f.eks. angst/depresjon dersom mor 
selv rapporterer angst/depresjon. 

HvilKe design Kan bidra til å sKille 
mellom Prenatal, Postnatal, og ge-
netisKe faKtorer? 
I en studie av Vibeke Moe (Moe, 2002) ble det 
benyttet ett adopsjons/fosterbarn design for å 
skille mellom prenatal risiko og postnatal risiko. 
I dette studiet undersøkte hun barn som had-
de vært eksponert for opiater og andre stoffer 
under svangerskapet.  Hun sammenlignet barn 
som var eksponert for opiater i svangerskapet 
med barn som ikke hadde vært eksponert på 
kognitive skårer ved ett år (Bayley) og fire år 
(McCarthy). Samtidig ble også barn som var 
eksponert i svangerskapet, men som ble plas-
sert i fosterhjem eller adoptert sammenlignet 
med barn som ble værende hos sine biologiske 
foreldre. Funnene viste at barn som var ekspon-
ert for opiater i svangerskapet skåret lavere på 
de kognitive testene enn kontroll barna, de som 
ikke hadde vært eksponert i svangerskapet. 
Resultatene viste også at barn som var ekspon-
ert i svangerskapet, men som også fortsatte å 
bo sammen med sine biologiske foreldre hadde 
lavere kognitive skårer enn de som hadde blitt 
adoptert eller som flyttet i fosterhjem. Det vil 
si at risikoen kom fra både det prenatale og -det 
postnatale miljøet. Altså, dersom effekten kun 
var assosiert med en prenatal risiko. Da skulle 
det ikke vært en forskjell på de eksponerte bar-
na, som ble adoptert eller flyttet i fosterhjem, og 
de som fortsatte å bo sammen med sine biolo-
giske foreldre. 

Det viser seg at dersom man skal studere prena-
tal risiko, er det nødvendig å se dette i sam-
menheng med den samme risikoen etter fødsel, 
postnatalt. Det er derfor behov for longitudinelle 
studer som kan se på den samme risikoen over 
tid. For eksempel viste Bekkhus og kollegaer 
(Bekkhus et al., 2011) i ett nasjonalt longitu-

dinelt kohort-design (Den norske mor – og barn 
studien), at det var stor grad av stabilitet i mors 
angst/depresjon og familie disharmoni fra tidlig 
i svangerskapet og til barnet var ca 2 år. Deres 
design viste at det var vedvarende eksponer-
ing for risikoen som utgjorde størst risiko for 
atferdsvansker, og ikke at det var en spesifikk 
tids-begrenset effekt. Tilsvarende funn ble også 
vist i en nylig studiet fra ALSPAC-studiet (Bark-
er et al., 2011). Men hvordan kan man skille 
disse effektene fra genetiske faktorer?

Rice og kollegaer (2009) benyttet ett genetisk 
design basert på IVF (In Vitro Fertilization/
prøverør), for å undersøke om røyking i svan-
gerskapet hadde en kausal sammenheng med 
lav fødselsvekt og atferdsvansker.  Det vil si at 
de kunne undersøke prenatal risiko for røyking 
hos mødre som var enten genetisk relatert til sitt 
barn, og mødre som ikke var genetisk relatert 
til sitt barn. På den måten kunne de de skille 
mellom effekten av prenatal risiko og genetiske 
faktorer. Resultatene fra denne studien viste at 
det var en kausal sammenheng mellom røyking 
i svangerskapet og lav fødselsvekt. Fordi denne 
sammenhengen ble funnet i både beslektede 
svangerskap og ikke beslektede svangerskap. 
Derimot, når den samme assosiasjonen ble un-
dersøkt mellom røyking og antisosial atferd, var 
det ingen kausal sammenheng mellom røyking 
i svangerskapet og antisosial atferd. Med andre 
ord, resultatene viste at effekten av røyking i 
svangerskapet og senere antisosial atferd kun 
ble funnet i de tilfellene mor var i familie med 
sitt barn. Mens assosiasjonen mellom røyking 
i svangerskapet og lav fødselsvekt ble funnet i 
både beslektede og ikke beslektede svangerskap. 

Dette mønsteret ble også funnet i en studie av 
Carsten Obel (Obel et al., 2007). Obel og kolle-
gaer sammenlignet røyking i svangerskapet og 
assosiasjonen med ADHD-lignende atferd i to 
ulike nasjoner (Danmark og Finland) med svært 
ulik frekvens av røyking. Obel og kollegaer 
fant at barn som ble født av mødre som røykte 
under svangerskapet hadde en økt risiko for 
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ADHD, sammenlignet med barn hvor mødrene 
ikke røykte i svangerskapet. Dette var tilfelle i 
begge de to nasjonale kohortene, men det var 
ikke noen forskjell på tvers av kohortene selv 
om langt flere gravide mødre røyket i Danmark 
sammenlignet med Finland.  Dette sammenfall-
er med funnene i studiet til Rice og kollegaer, 
og indikerer at røyking i svangerskapet er en 
genetisk indikator, og at det ikke er en kausal 
sammenheng mellom røyking i svangerskapet 
og senere atferdsvansker. 

KonKlusjon
Hvordan man analyserer og forstår en risiko 
er sentralt for å forstå virkningen av en risiko. 
De siste ti-årene har forskningen beveget seg i 
større grad fra å se på sammenhenger til å forstå 
hvordan ulike risikofaktorer virker (Rutter, 
2009). Nyere forskning og tenkning bør i større 
grad fokusere på design, for eksempel naturlige 
eksperimenter og longitudinelle studier, fremfor 
å benytte komplekse modeller med mange kon-
troller for å kunne identifisere hvordan en risiko 
virker på atferdsvansker. 
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