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Nevralrørsdefekter kan forebygges

Nevralrørsdefekter kan forebygges med tilskudd av folat perikonsepsjonelt, 
men kvinnene følger ikke myndighetenes råd

Norske helsemyndigheter har fra 1998 anbefalt at alle kvinner 
som planlegger graviditet bør ta folattilskudd 0,4 mg daglig fra siste 
måned før forventet befruktning og de 2–3 første månedene av 
svangerskapet (1). Det er godt dokumentert at folattilskudd fore-
bygger nevralrørsdefekter (2), men også dessverre godt doku-
mentert at norske kvinner ikke følger myndighetenes råd (2–5). 
Kvinner med økt risiko for å føde barn med nevralrørsdefekt 
(brukere av visse antiepileptika eller som har tidligere graviditet 
med nevralrørsdefekt) er anbefalt folattilskudd med høy dose på 
4 mg daglig. Medisinsk fødselsregisters data viser at forekomsten 
av nevralrørsdefekter i Norge ikke har gått ned siden folatanbefa-
lingene kom i 1998 (6). Riktignok er antall levende barn som fødes 
med nevralrørsdefekt sterkt synkende siden midten av 1990-årene, 
til ca. 15 per år, men samtidig er det en økning i antall senaborter, 
slik at det totale antall svangerskap med nevralrørsdefekter er 
konstant på 60–70 per år (6).

Dersom alle gravide i Norge hadde fulgt anbefalingene om peri-
konsepsjonell folatbruk, antar vi at antall svangerskap komplisert 
med nevralrørsdefekter ville blitt redusert med minst 40 %, dvs. 
med omtrent 30 tilfeller per år (3). En korrekt perikonsepsjonell 
folatbruk vil virke abortpreventivt ved at færre fostre utvikler en 
slik misdannelse og færre kvinner da velger provosert abort. Flere 
friske barn vil kunne fødes og færre barn fødes til et liv med funk-
sjonshemning og store belastninger.

Data fra Norge viser at bare 5–20 % av de gravide i Norge bruker 
folat i riktig dose og i rett tidsperiode (4, 5). Selv gravide med høy 
risiko for nevralrørsdefekter følger ikke anbefalingene om høy 
folatdose eller starter i rett tid (4, 5). Mange kvinner starter med 
folat i løpet av svangerskapet, men de aller fleste starter for sent 
til at folattilskuddet får effekt på nevralrørslukningen. Nevralrøret 
lukkes innen dag 30 i svangerskapet, dvs. ca. 16 dager etter befrukt-
ning. Starter kvinnen med folat etter positiv graviditetstest, er hun 
sannsynligvis for sent ute til å forebygge nevralrørsdefekter.

Helsemyndighetene har tidligere brukt mange ressurser på 
å forsøke å nå målgruppen med sine anbefalinger. Slagordet 
«Forbered barnets helse i din kropp» var sentralt i folatkampanjene 
fra 1998. Dette budskapet formidles gjennom et bilde av en naken 
slank kvinne som ser mot sitt eget skyggebilde som gravid (med 
stor mage) og er uklart i forhold til det som skal formidles: Det er 
bare folattilskudd perikonsepsjonelt (og kostberiking med folat) 
som har vist seg å forebygge nevralrørsdefekter. Informasjonen i de 
statlige kampanjene om sunt kosthold og spising av folatrike mat-
varer kan virke misvisende, ved at det gis inntrykk av at «naturlig» 
spising av folatrike matvarer skulle være nok til å forebygge 
nevralrørsdefekter. Så hvorfor starter ikke gravide kvinner med 
folat før de blir gravide? Svaret er kanskje enkelt: 50 % av norske 
kvinner opplyser at de ikke planlegger sin graviditet (3).

Hvilke nye veier kan vi gå i forebyggingsarbeidet? Noen land, slik 
som USA, har valgt folatberiking av matvarer for å sikre nok folat til 
den fertile delen av den kvinnelige befolkningen. Denne strategien 
har ikke norske helsemyndigheter valgt, pga. usikker kostnad-nytte-
effekt for resten av befolkningen (utenom fertile kvinner) (2). Anta-
kelig burde målgruppen for folattilskudd utvides, siden mange gra-
vide opplyser at de ikke har planlagt sine svangerskap. Dette betyr at 

målgruppen bør være alle fertile kvinner (for eksempel 15–45 år). 
Vi har ingen dokumentasjon på at folatbruk i anbefalt dose til fertile 
kvinner kan ha skadelige effekter selv om det brukes over lengre tid.

Bruk av moderne informasjonskampanjer rettet mot hele befolk-
ningen ville sannsynligvis ha god effekt, dersom budskapet er 
enkelt nok. En ny kampanje burde fokusere på tre enkle poeng for 
gravide og fertile: folat, tobakk og alkohol. Budskapet om at det er 
viktig å innta folat før man er blitt gravid, burde prioriteres i tillegg 
til den mer kjente helseinformasjonen om at det er ugunstig med 
alkohol og tobakk i svangerskapet. Kampanjen burde tilpasses nett-
hverdagen for unge kvinner, ved at sosiale medier som Facebook, 
Twitter og blogger benyttes. I tillegg burde myndighetene tillate 
at tabletter med anbefalt dose 0,4 mg folat selges i vanlig butikk, 
ikke bare gjennom apotek. Merkepåbudet om at tablettene er til-
tenkt gravide, bør fjernes. Dette ville kanskje bidra til at flere starter 
med 0,4 mg tabletter før de blir befruktet, enten befruktningen 
er planlagt eller ikke. Vi i helsevesenet som har kontakt med 
fertile kvinner, bør minne dem om folatforebygging, slik som for 
eksempel ved epilepsikontroller, ved utreisesamtaler fra barsel-
avdelinger eller ved småbarnskontroll på helsestasjoner (mange 
småbarnsmødre kommer til å få flere barn).

Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen jobber aktivt med 
å få spørsmålet om folatforebygging av nevralrørsdefekter på dags-
ordenen igjen (7). Det er på tide at leger og annet helsepersonell 
i samarbeid med helsemyndighetene og pasientorganisasjonen 
bidrar til økt oppmerksomhet på en utviklingsdefekt som lar seg 
forebygge. Det er på tide med nye og effektive opplysningskam-
panjer. Vår samlede innsats vil kunne bidra til at 30–40 fostre i året 
ikke utvikler nevralrørsdefekter og at disse svangerskapene dermed 
ikke ender i senabort eller i fødsel av barn med store helsemessige 
utfordringer som de gjerne skulle ha sluppet.
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