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Sammendrag 

Bakgrunn: Norske kvinners alkoholbruk har økt betydelig. Å innta alkohol i svangerskapet 

kan føre til et bredt spekter av skader og utviklingsavvik hos barnet. Det finnes ingen sikker 

nedre grense for alkoholinntak i svangerskapet. Hensikt: Hensikten med studien er å 

undersøke hvordan gravide kvinner rapporterer sitt forhold til alkohol i forbindelse med 

graviditeten og om det er en sammenheng mellom kvinnenes alkoholvaner før graviditet og 

bruk av alkohol i svangerskapet. Metode: Studien er en kvantitativ tverrsnittsundersøkelse 

som tar utgangspunkt i systematisk kartlegging av gravide kvinners [N=371] alkoholvaner 

ved hjelp av kartleggingsskjemaet TWEAK. Kvinnene fylte ut skjemaet ved første 

konsultasjon hos jordmor eller lege og dette dannet utgangspunktet for en samtale om temaet 

alkohol og graviditet. Dataene er innhentet i perioden juli 2010 til august 2012 i en kommune 

i Rogaland. Resultat: I denne studien viser resultatene at de fleste gravide rapporterer 

totalavhold av alkohol i svangerskapet. Samtidig viser kartleggingen at 18 prosent av 

kvinnene bekrefter at de har drukket etter at de ble gravide. Når det gjelder «binge-drinking» 

(5 alkoholenheter eller mer ved samme drikkesituasjon) så svarer 30 prosent av kvinnene at 

de har hatt en eller flere episoder siste år før påvist graviditet, mens 2 prosent oppgir «binge-

drinking» etter graviditet. Studien viser at opp mot 44 prosent av kvinnene hadde et mulig 

risikokonsum av alkohol siste år før graviditet og det er en positiv korrelasjon mellom stort 

alkoholbruk før graviditet og bruk av alkohol i svangerskapet. Konklusjon: Funnene i denne 

studien viser at det er viktig at jordmødre og leger har fokus på gravides alkoholvaner og at en 

kartlegging og samtale rundt den gravides alkoholbruk kan være et godt utgangspunkt. Den 

betydelige økningen av kvinners alkoholkonsum de siste årene kan bidra til at flere kvinner 

utvikler et risikoforbruk. Det at forbruket er høyest blant kvinner i fertil alder betyr at kvinner 

uintendert kan utsette sitt foster for alkoholeksponering tidlig i svangerskapet og gjerne før 

hun er klar over at hun er gravid. 

 

Nøkkelord: Svangerskap, alkohol, kartlegging, TWEAK, kvantitativ studie. 
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Abstract 
 

Background: The consumption of alcohol among Norwegian women has increased. 

Consuming alcohol during pregnancy can lead to a wide range of damages and abnormality 

for the child. There is no certain lower limit for alcohol consumption during pregnancy. 

Objective: The purpose with this study is to investigate how pregnant women report their 

drinking habits associated with pregnancy and if there is a correlation between their drinking 

habits before and during pregnancy. Method: The study is a quantitative cross-sectional study 

which is based on a systematic screening of pregnant women [N=371] drinking habits by 

using a form called TWEAK. The women filled out the form during their first consultation 

with a midwife or a doctor and this was the starting point for a conversation about the subject 

alcohol and pregnancy. The data is collected in the period between July 2010 and August 

2012 in a county in Rogaland. Results: In this study the results show that most pregnant 

women reports total abstain from alcohol while pregnant. At the same time the survey showed 

that 18 percent of the women confirm that they have been drinking after conception. When it 

comes to “binge-drinking” (five units of alcohol or more in one occasion) 30 percent of the 

pregnant women answers that they have been “binge-drinking” one or several times the year 

before pregnancy, while 2 percent admits that they have been “binge-drinking” during 

pregnancy. The study shows that about 44 percent of the women had possible risk 

consumption the year before pregnancy and that there is a positive correlation between 

drinking habits before and during pregnancy. Conclusions: The findings in this study prove 

the importance and responsibility health professionals have when it comes to focusing on the 

topic alcohol and pregnancy and that a screening and conversation about alcohol can be a 

good starting point. The significant increase of alcohol use among women the last years can 

contribute to a larger specter of risk-consumption. The fact that the consumption is highest 

among women in reproductive age can lead to unintentional damage on fetus in an early stage 

of the pregnancy. These damages caused by alcohol can even occur before the women are 

aware of the pregnancy. 

 

Key words: Pregnancy, alcohol, screening, TWEAK, quantitative study. 
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Introduksjon 

 

Det er i dag bred faglig enighet om at bruk av alkohol i svangerskapet kan skade barnet 

(1,2,3,4). Alkoholrelaterte skader inntreffer i alle faser av graviditeten og gir effekter som 

varer livet ut (1,2,3). Senere års forskning konkluderer med at det ikke finnes en sikker nedre 

grense for alkoholinntak i svangerskapet og helsemyndighetene i flere land anbefaler nå 

kvinner å praktisere totalavhold gjennom hele graviditeten (3,4). Både nasjonale og 

internasjonale undersøkelser viser en betydelig økning i alkoholbruk hos kvinner i fertil alder. 

I 2004 var andelen unge norske kvinner som oppga at de brukte alkohol 95 prosent og i 2009 

kom det fram at andelen kvinner i aldersgruppen mellom 20 og 30 år som har vært beruset 

mer enn femti ganger, hadde økt fra 35 prosent i 1998 til 47 prosent i 2006 (5). Flere 

Skandinaviske studier har vist at kvinner rapporterte om et risikofylt alkoholinntak også i 

svangerskapet og spesielt før de var klar over at de var gravide (1,2,3,6). Alvik fant i sitt 

doktorgradsarbeid at «binge-drinking» (stordrikking) i perikonsepsjonsfasen var utbredt (1). 

Hun fant også ut at selv om dette for det meste var planlagte svangerskap, var det et fåtall av 

kvinnene som endret sitt drikkemønster før påvist graviditet. Samtidig vet vi at dagens 

gravide kvinner i stor grad er samstemte i at alkoholbruk ikke hører sammen med 

svangerskap. Større oppmerksomhet rundt temaet, årlige kampanjer og økt kunnskap om 

farene for fosterskader kan ha bidratt til den tydelige holdningsendringen hos gravide kvinner 

og deres partnere (7).  

I Göranssons undersøkelse fra 2004, ble det fokusert på hva svenske gravide kvinner over en 

femårsperiode rapporterte om sine alkoholvaner. Hun fant en økning i både «binge-drinking» 

og risikodrikking før graviditet i perioden undersøkelsen pågikk (3,6). Både Alvik og 

Göransson tok i sine studier i bruk kartleggingsverktøy som var enkle å administrere og 

samtidig hadde høy sensitivitet. Kartleggingene viste blant annet at en del kvinner drakk i 

første trimester og at det var en større sannsynlighet at kvinner som hadde et risikokonsum før 

graviditet, eksponerte sine fostre for alkohol i svangerskapet. Resultatene fra den svenske 

undersøkelsen viste at bruk av kartleggingsverktøy var lite ressurskrevende å implementere, 

samtidig som det ble identifisert flere kvinner enn før metodene ble tatt i bruk.  
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Kvinnene som hadde gjennomgått kartleggingen rapporterte at de var fornøyde med det økte 

fokuset på alkoholvaner og informasjonen de fikk om risikoen knyttet til alkoholbruk i 

svangerskapet (6).   

 

Helsedirektoratets undersøkelse fra 2013 viser at 52 prosent av de gravide og nyblevne 

mødrene svarte at de var enige i påstanden «jeg drakk litt alkohol før jeg visste at jeg var 

gravid» og 31 prosent bekreftet at de bekymret seg på grunn av alkoholbruk tidlig i 

svangerskapet. Videre var 17 prosent enige i påstanden «jeg drakk meg full før jeg visste jeg 

var gravid» og 45 prosent var enige i påstanden «jeg kjenner noen som drakk litt under 

svangerskapet» (7). Disse tallene viser at selv om kunnskapsnivået om tematikken har økt, 

oppgir kvinner allikevel at de kan ha utsatt det ufødte barnet for alkoholpåvirkning i løpet av 

graviditeten. Undersøkelser gjort inn mot den samme gruppen i 2012, viste at rundt 70 prosent 

av kvinnene opplevde at de hadde fått lite eller ingen informasjon om alkohol og graviditet fra 

sin lege eller jordmor (8). Dette trenger ikke å være ensbetydende med at helsepersonellet 

ikke har gitt råd, men at jordmoren eller legen ikke har kommunisert dette på en måte som 

den gravide kvinnen har oppfattet. 

 

Kartlegging er et godt hjelpemiddel for å fange opp risikobruk og misbruk. Det har vist seg at 

bare det å fylle ut skjemaet i seg selv kan føre til en reduksjon i alkoholbruk (3). Lege og 

forsker Astrid Alvik skriver i sin doktorgradsavhandling at kartlegging av alkoholbruk i 

svangerskapet bør implementeres i svangerskapsomsorgen og tilbys alle gravide kvinner (1). 

Det finnes flere enkle kartleggingsverktøy som er brukervennlige og lite ressurskrevende. 

Helsedirektoratet trekker fram TWEAK som et egnet instrument som kan anvendes i 

svangerskapsomsorgen. Dette er et kartleggingsverktøy som er spesielt tilpasset for å samtale 

om alkoholbruk i svangerskapet og har vist seg å ha høy spesifisitet (1,3,9,10). TWEAK er et 

selvrapporteringsskjema som baserer seg på et internasjonalt screeningverktøy med fem 

spørsmål som omhandler opplevd tålegrense for alkoholbruk, eventuelle bekymrings-

meldinger fra omgivelsene, symptomer på avhengighet, opplevd hukommelsestap og egen 

oppfatning av alkoholforbruk.  Kartleggingsskjemaet har blant annet vært prøvd ut i USA, 

Canada og Sverige og nå har et økende antall kommuner i Norge implementert TWEAK i 

svangerskapsomsorgen (11,12). I den norske utgaven er det i tillegg tre direkte spørsmål om 

alkoholbruk som er modifisert for gravide fra screeningverktøyet AUDIT-C (3,9,11,12,13).  
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I en kommune i Rogaland har jordmødrene og enkelte leger tatt i bruk tidlig konsultasjon med 

kartlegging av kvinnenes alkoholvaner. Siden august 2009 har de ved hjelp av TWEAK 

systematisk kartlagt de gravides forhold til alkohol. Resultatene fra kartleggingen har dannet 

utgangspunktet for en samtale med den vordende mor og eventuelt hennes partner, om 

hennes/ deres forhold til alkohol generelt og i svangerskapet spesielt. 

En gjennomgang av alle utfylte skjema over en periode på to år ligger til grunn for denne 

undersøkelsen og artikkelen er en del av en mastergradsoppgave. Formålet med studien er å 

finne ut hva gravide kvinner rapporterer om sine alkoholvaner siste år før graviditeten og i 

svangerskapet. Studien ser også på frekvensen av «binge-drinking» (fem alkoholenheter eller 

mer ved en og samme drikkesituasjon) og om det er en sammenheng mellom kvinnenes 

alkoholbruk før graviditet og i svangerskapet. 
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Metode 

 

Studien er en kvantitativ tverrsnittsundersøkelse og data ble samlet inn i en kommune i 

Rogaland ved hjelp av kartleggingsverktøyet TWEAK. Det innsamlede datamaterialet er fra 

perioden juli 2010 til august 2012. 

Utvalg og datainnsamling 

Utvalget besto av gravide kvinner som oppsøkte den kommunale jordmortjenesten med to 

jordmødre og to fastleger. Av de totalt 371 utfylte skjemaene er 91 prosent fylt ut hos jordmor 

og 9 prosent hos fastlege. De gravide fikk i løpet av den første konsultasjonen tilbud om å 

fylle ut selvrapporteringsskjemaet som omhandlet deres alkoholvaner siste år før graviditet og 

i svangerskapet. Kvinnenes besvarelse dannet så utgangspunktet for en samtale rundt 

alkoholvaner og bruk av alkohol i svangerskap og barseltid. Svarprosenten blant kvinnene 

som oppsøkte jordmor var 100 prosent, mens det blant legene ikke foreligger tall på om noen 

av de forespurte kvinnene takket nei til å fylle ut skjemaet. De gravide ble i forkant informert 

om at det utfylte skjemaet ikke ville bli arkivert i journalen, men oppbevart anonymt til 

statistisk bruk. Kartleggingsskjemaet forelå i denne perioden kun på norsk, noe som medførte 

at fremmedspråklige ble ekskludert og bare fikk generell informasjon om farene ved 

alkoholbruk i svangerskapet og anbefalinger om totalavhold. 

TWEAK  

De siste årene har det vært et økt fokus på å tematisere alkoholvaner i svangerskapsomsorgen, 

og Helsedirektoratet anbefaler å ta i bruk kartleggingsverktøyet TWEAK da det er utarbeidet 

spesielt for gravide. Skjemaet er oversatt av dr. med Astrid Alvik og dr. psychol Torill Ueland 

etter tillatelse fra Marcia Russel (9,10,11). Kartleggingsskjemaet består av to deler hvor de 

første fem spørsmålene samsvarer med det internasjonale screeningsverktøyet TWEAK. Disse 

spørsmålene omhandler temaene toleranse (Tolerance), bekymring (Worried), drink om 

morgenen (Eyeopener), «black out» (Amnesia) og behov for å redusere (K(C)ut down).   
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I tillegg er skjemaet komplettert med tre tilleggsspørsmål fra Audit-C (Alcohol Use Disorder 

Identification Test) som er tilpasset gravide og handler om alkoholbruk siste år før graviditet 

og i svangerskapet.  

I forkant av utfyllingen av skjemaet informerte helsepersonellet om at kvinnene skulle 

reflektere over sine alkoholvaner siste året før de ble gravide og i svangerskapet, før de 

besvarte spørsmålene. I etterkant summerte jordmor eller lege den gravides poengtall og 

gjennomførte en samtale med den vordende mor og eventuelt hennes partner med 

utgangpunkt i besvarelsen. En score på over 2 poeng på TWEAK spørsmålene, over 4 poeng 

siste året før graviditet og over 0 poeng i svangerskapet (AUDIT C spørsmålene), indikerer at 

temaet bør tas opp i de påfølgende konsultasjonene. Kartleggingen bidrar til å identifisere 

hvem som trenger mer informasjon og støtte, og om det er kvinner som har behov for 

oppfølging eller henvisning på grunn av alkoholbruk som innebærer risiko for det ufødte 

barnet (10,11,12,13,14). 

Forskningsetiske vurderinger 

De gravide kvinnene samtykket til anonym oppbevaring av kartleggingsskjemaene for 

statistisk bruk, og forskeren har ikke hatt tilgang til personopplysninger. Undersøkelsen er 

utført som en del av et mastergradsstudium ved Universitetet i Oslo, og er et samarbeid 

mellom forsker og den aktuelle kommunens svangerskapsomsorg.  Studien er vurdert av 

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge (REK Vest), og 

vurdert som ikke fremleggingspliktig.  

Analyse av data 

Datamaterialet ble behandlet i statistikkprogramvaren SPSS versjon 19.0. Det ble gjennomført 

deskriptive analyser hvor alle spørsmålene ble analysert hver for seg. Videre ble det brukt 

bivariat korrelasjonsanalyse for å se på sammenhengen mellom bruk av alkohol før og etter 

graviditet. Analysene ble gjennomført i samarbeid med statistiker. 
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Resultater 

 

Til sammen 371 kvinner ble inkludert i studien og alle fylte ut kartleggingsskjemaet ved 

første svangerskapskontroll. Tabell 1 viser hvordan kvinnene besvarte skjemaets første 

spørsmål som omhandler hvor mange alkoholenheter de kan drikke før de merker den første 

effekten. Her svarer 60 prosent av kvinnene 2-3 enheter, 11 prosent svarer 4-5 enheter og 1 

prosent svarer at de merker effekt først etter 6-7 enheter. For de gravide som oppgir at de var 

avholdende siste år før graviditeten har 9 prosent valgt å svare 0 enheter, mens 3 prosent ikke 

besvarer spørsmålet (missing = 13). Ved manglende data på en eller flere variabler må dette 

tas hensyn til i dataanalysen.  I denne undersøkelsen er det vurdert å utgjøre en så liten del av 

materialet at det ikke har betydelig påvirkning på resultatene.  De resterende spørsmålene er 

besvart av alle kvinnene. 

TABELL 1: Antall alkoholenheter før effekt siste år før graviditet [N=358] 

Antall enheter før effekt  ≤  1  2 - 3  4 - 5  6 - 7  

                                  %                    28                 60                 11                 1  

                                  N                    99  215  40  4 

 

Tabell 2 viser at majoriteten av de gravide kvinnene (82 prosent) svarer at de ikke drikker noe 

i svangerskapet. Samtidig er det 18 prosent som oppgir å ha drukket alkohol etter at de ble 

gravide. Året før graviditet rapporterer 86 prosent av kvinnene at de brukte alkohol, mens 14 

prosent rapporterte totalavhold. 

TABELL 2: Alkoholbruk før graviditet og i svangerskapet [N=371] 

Drakk alkohol året før graviditet   Ja  Nei     

        %   86   14    

        N   319  52 

Drukket alkohol i svangerskapet   

     %   18   82  

        N   65  306 
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Tabell 3 viser at de fem første spørsmålene (TWEAK) om kvinnenes alkoholvaner siste år før 

graviditet summert gir rundt 30 prosent av kvinnene en score over cut-off på 2 poeng eller 

mer. Videre har 44 prosent av kvinnene score over cut-off (4 poeng eller mer) på 

frekvens/mengde spørsmålene knyttet til bruk av alkohol siste år før graviditet og 18 prosent 

er over cut-off (0 poeng) på bruk av alkohol etter graviditet (AUDIT).  

TABELL 3: Mulig risikabelt alkoholforbruk før graviditet og i svangerskapet [N=371] 

TWEAK (Alkoholvaner året før graviditet)   Nei  Ja   

Mulig risikokonsum  %   70  30    

    N   259  112  

AUDIT        Nei  Ja 

Risikodrikking før graviditet %   56   44  

N   208  163 

Risikodrikking i svangerskapet %   82   18  

    N   305  66 

 

Videre analyser viser at i overkant av 30 prosent av de gravide kvinnene svarte at de i løpet av 

det siste året før de ble gravide, hadde drukket fem alkoholenheter eller mer ved en og samme 

drikkesituasjon. Et slikt drikkemønster betegnes ofte som stordrikking eller «binge-drinking». 

Det er 6 kvinner som rapporterer om «binge-drinking» i svangerskapet, noe som utgjør i 

underkant av 2 prosent av materialet (tabell 4). 

TABELL 4: «Binge-drinking» [N=371] 

Antall enheter    5-6    7-9    10≤  

Siste år før graviditet     %   23    7    2  

             N   86   26   7 

I svangerskapet            %  1    0,5    - 

             N   4   2   - 
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Tabell 5 viser sammenhenger mellom antall enheter før effekt (TWEAK), frekvens og 

mengde av alkoholbruk før graviditet og i svangerskapet (AUDIT).  

TABELL 5: Korrelasjon toleranse, mengde/frekvens alkoholbruk før og etter graviditet 

 Frekvens av 

alkoholbruk 
før gravid 

Frekvens av 

alkoholbruk i 
svangerskapet 

Antall enheter 

før første 
effekt 

Mengde av 

alkoholbruk 
før gravid 

Mengde av 

alkoholbruk i 
svangerskapet 

Frekvens av alkoholbruk           Pearson correlation 

før gravid                                   Sig. (2-tailed) 
                                         N 

1 

 
371 

,267** 

,000 
371 

,313** 

,000 
358 

,468** 

,000 
371 

,081 

,121 
371 

Frekvens av alkoholbruk           Pearson correlation 

i svangerskapet                          Sig. (2-tailed) 
                                                   N 

,267** 

,000 
371 

1 

 
371 

,104 

,050 
358 

,164** 

,002 
371 

,487** 

,000 
371 

Antall enheter før                      Pearson correlation 

første effekt                               Sig. (2-tailed) 

                                                  N 

,313** 

,000 

358 

,104 

,050 

358 

1 

 

358 

,654** 

,000 

358 

,026 

,624 

358 

Mengde av alkoholbruk            Pearson correlation 

før gravid                                  Sig. (2-tailed) 

                                                  N 

,468** 

,000 

371 

,164** 

,002 

371 

,654** 

,000 

358 

1 

 

371 

,167** 

,001 

371 

Mengde av alkoholbruk            Pearson correlation 
i svangerskapet                         Sig. (2-tailed) 

                                                  N 

,081 
,121 

371 

,487** 
,000 

371 

,026 
,624 

358 

,167** 
,001 

371 

1 
 

371 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

Tabellen viser at det er en sammenheng mellom alkoholkonsum før graviditet og bruk av 

alkohol i svangerskapet. Det er også en positiv korrelasjon mellom de kvinnene som oppgir at 

de drikker oftest, de som drikker mest og de som må ha flest alkoholenheter før de kjenner 

effekten.        
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Diskusjon 

 

Denne undersøkelsen viser i likhet med mange andre studier at flertallet av gravide kvinner 

oppgir bruk av alkohol i perikonsepsjonsfasen (1,5,6,7,16,17). Økningen i alkoholkonsumet 

hos jenter og kvinner i fertil alder samt et vel etablert bruksmønster, bidrar til å øke risikoen 

for at gravide uintendert utsetter sine fostre for alkoholeksponering tidlig i svangerskapet 

(1,3,6,18). Forskning viser at inntak av små til moderate mengder alkohol i løpet av 

svangerskapet kan påvirke barnets utvikling på en negativ måte, og fosteret er spesielt sårbart 

for alkoholeksponering i første trimester (1,2,6,19). Analysene viser at 30 og 44 prosent av 

kvinnene i denne studien har det som kan karakteriseres som risikodrikking det siste året før 

de ble gravide. Videre viser tallene at 18 prosent av de gravide har en cut-off over 0 i 

svangerskapet, hvor totalavhold er det som anbefales. Korrelasjonsanalysen viser at det er en 

moderat til sterk positiv sammenheng mellom frekvens, mengde og toleranse siste år før 

graviditet. Dette er i tråd med andre studier og underbygger betydningen av å kartlegge 

gravides alkoholvaner både med tanke på å forebygge alkoholrelaterte fosterskader og se 

endringene i alkoholbruken de senere år i et kvinnehelse- og folkehelseperspektiv. Analysene 

viser videre at det er en sammenheng mellom hvor ofte og hvor mye kvinnene oppgir å drikke 

alkohol også i gruppen som rapporterer alkoholbruk i svangerskapet. Det er også en noe 

svakere men positiv sammenheng å se mellom de kvinnene som oppgir å drikke mye og ofte 

før graviditet, og de som drikker i svangerskapet.  

Astrid Alvik fant i sin studie fra 2007 at et relativt høyt antall kvinner (59 prosent) som planla 

graviditet rapporterte om «binge-drinking» og at kun et fåtall av disse endret sitt 

drikkemønster før de fikk bekreftet at de ventet barn. Tallene fra undersøkelsen i Rogaland 

viser at ca. 30 prosent av de gravide beskriver et drikkemønster som faller inn under 

kategorien «binge-drinking» siste år før graviditeten, mens i underkant av 2 prosent svarer 

positivt på at de har drukket fem alkoholenheter eller mer ved en og samme drikkesituasjon 

etter graviditet.   

I 2013 publiserte Kompetansesenter rus-vest, Bergen en rapport hvor de presenterer resultater 

fra TWEAK kartlegging av gravide kvinner i Bergen kommune. Analyser fra deres 

undersøkelse viser sammenfallende resultater som i Rogaland både i forhold til «binge-

drinking» og kvinner som rapporterer om et mulig risikokonsum siste år før graviditet (18).  
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Selv om majoriteten av kvinnene i studien oppgir at de har brukt alkohol det siste året før de 

ble gravide, svarer 82 prosent av de gravide at de ikke drikker i svangerskapet. Disse funnene 

er i tråd med andre sammenlignbare undersøkelser (7,8,18,20). Helsedirektoratet har de senere 

årene gjennomført spørreundersøkelser om alkohol og graviditet som viser en positiv 

utvikling. Stadig færre gravide kjenner noen som drakk i svangerskapet, flere kvinner er 

tydelig på at alkoholbruk og graviditet ikke hører sammen og det er en positiv utvikling med 

tanke på at stadig færre kvinner svarer at de har drukket seg full før de visste at de var gravide 

(7,8). Når det gjelder hvordan kvinnene i studien har besvart spørsmålet som omhandler 

toleranse, viser analysen at ca. 30 prosent av kvinnene oppga at de trengte tre alkoholenheter 

eller mer før de kjente effekten av alkoholen. Dette plasserer disse kvinnene i en potensiell 

risikogruppe i forhold til sitt alkoholbruk (13,18,21). SIRUS beskriver i sin rapport fra 2009 

at unge kvinner i aldersgruppen 21 – 30 år oftere drikker seg beruset og har et relativt høyt 

alkoholkonsum, og at dette kan betegnes som mer og mer vanlig. Tall fra Sverige tyder på at 

så mange som 95 prosent av kvinner rapporterte at de fortsatte å drikke på samme måte som 

tidligere helt fram til de fikk påvist graviditet, mens norske tall fra 2007 viser at 78 prosent 

videreførte sine alkoholvaner inntil de hadde en positiv graviditetstest. I denne gruppen var 

også de kvinnene som planla graviditet (6,1).   

I denne undersøkelsen viser de fem første spørsmålene som berører kvinnenes alkoholvaner 

siste år før graviditet (TWEAK), at rundt 30 prosent av kvinnene har et mulig risikabelt 

alkoholbruk med en score på 2 poeng eller mer (tabell 3). Når det gjelder mengde/frekvens 

spørsmålene viser analysen at 44 prosent av kvinnene har det som kan karakteriseres som 

mulig risikodrikking siste år før graviditet (AUDIT) (14). Disse resultatene er funn basert på 

et kartleggingsverktøy som er spesielt tilpasset gravide. Det kan derfor diskuteres om disse 

kvinnene ville ha blitt klassifisert som i mulig risiko dersom de ble kartlagt med et annet 

instrument med høyere cut-off. Videre kommer det fram at ca. av 30 prosent av de gravide 

kvinnene rapporterer om «binge-drinking» i løpet av det siste året før de ble gravide. Sett i lys 

av liknende studier, er dette et noe lavere tall enn det som har vært rapportert tidligere.   

I 2012 svarte 1 av 3 gravide eller nyblevne mødre at de var bekymret fordi de hadde drukket 

alkohol før de visste at de var gravide, og 5 av 10 fortalte at de kjente noen som drakk litt i 

løpet av svangerskapet (7). En stor kohort studie gjennomført i Danmark har vist at inntak av 

selv små mengder alkohol tidlig i svangerskapet økte faren for spontanabort betraktelig (22).  
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Denne kunnskapen gjør at helsepersonell må balansere mellom å gi nøktern og 

kunnskapsbasert informasjon om mulig risiko forbundet med alkoholbruk i svangerskapet, og 

gi støtte og oppmuntring til kvinner som er bekymret for at de har drukket før de ble klar over 

at de var gravide (23). Gravide som deltok i et pilotprosjekt i Rogaland som omhandler tidlig 

livsstilsamtale om alkohol og levevaner (FRIDA), rapporterte at de opplevde kartleggingen 

med TWEAK og samtalen om alkohol og graviditet som positiv. Kvinnene hadde tydelig 

oppfattet informasjonen som handlet om farene knyttet til bruk av alkohol i svangerskapet. 

Samtidig opplevde de at de i sterk grad ble involvert i samtalen og at deres tanker ble 

vektlagt. Kvinnene fortalte også om stor nytteverdi knyttet til informasjonen de fikk, selv om 

flertallet besvarte at de allerede hadde god kunnskap om alkohol (20). 

Styrker og svakheter med studien 

Denne studien inneholder både svakheter og styrker. Utvalget kommer fra en og samme 

kommune og det kan tenkes at TWEAK kartlegging av gravide fra andre deler av landet 

kunne ha gitt ulike resultater.  Samtidig viser en fersk undersøkelse fra Hordaland resultater 

som er sammenlignbare med funnene i denne studien (18).  

Kartleggingen er anonym og det er begrenset hvor mye en kan lese ut av resultatene. Det 

hadde vært interessant og hatt noen variabler knyttet til for eksempel alder, sivil status, 

røyking/snusing, utdanningsnivå og om den gravide har barn fra før. Da hadde man kunnet 

gått dypere inn i materialet og sett mulige sammenhenger og tendenser. Studien tar 

utgangspunkt i et anbefalt kartleggingsverktøy for bruk i svangerskapsomsorgen og de 

gravide har selv fylt ut skjemaet. Dette er en styrke og bidrar til at resultatene kan sees på som 

subjektive og mer sannferdige enn om helsepersonell stiller spørsmålene i intervjuform. På 

den annen side kan det tenkes at kvinnene har utfordringer med å svare korrekt på 

spørsmålene som er retrospektive og handler om vaner og forbruk siste år før graviditet. 

Størrelsen på utvalget og svarprosenten gjør at resultatene fra denne studien allikevel kan 

anses å gi et bilde av et representativt utvalg med tanke på akkurat denne populasjonen. 
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Konklusjon 

 

Denne studien viser at gravide kvinner i stor grad rapporterer at de ikke drikker alkohol i 

svangerskapet. Samtidig er det verdt å merke seg at en del av kvinnene har et alkoholforbruk 

siste år før graviditet som kan betegnes som et mulig risikokonsum. «Binge-drinking» er ikke 

uvanlig og enkelte kvinner oppgir at de har drukket alkohol tidlig i svangerskapet. Disse 

funnene bekrefter at alkoholvaner og bruk av alkohol i svangerskapet er et sentralt tema som 

bør tas opp i første konsultasjon med jordmor eller lege, samt løftes fram i forbindelse med at 

kvinner planlegger å få barn. Kartlegging av kvinnens eller parets alkoholvaner er et godt 

utgangspunkt for en samtale rundt alkoholbruk i graviditet og barseltid. Bruk av 

kartleggingsverktøy i svangerskapsomsorgen kan være av betydning for å kunne identifisere 

og komme i posisjon for å tilby hjelp og oppfølging til kvinner som har problemer med 

totalavhold i svangerskapet.  
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