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• I SAFARI søger vi viden om 
hvilke faktorer der betyder 
noget for udvikling af tidlige 
tegn på ADHD (og NDD 
generelt) 

- så vi i fremtiden kan forebygge 
eller sætte ind hvor risikoen er 
størst



©Döpfner et al 2002Uopmærksomhed

Hyperaktivitet Impulsivitet

ADHD
Attention Deficit Hyperkinetic Disorder

Tilstede før barnet fylder 7 år – men:
Hvor tidligt kan ADHD spores – og hvordan ser det ud i 3-års alderen?

Kan ADHD forebygges?



Hvad er årsagen til ADHD?

• Arv (genetik)

• Miljø

– Fysisk (biologisk)

• Graviditet

• Tidlig barndom

– Psykologisk (tilknytning, familie, opdragelses-
stil, prægning)



Gener (arv) Miljø

Sådan hænger det sammen



”Modern life style”
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En prospektiv fødselskohorte med mange formål



Odense Børnekohorte (OBK)

• Mødre rekrutteret af jordmødre under 
graviditeten; 2010-2012 i Odense 

• Ca. 2.700 inkluderede

• Biologisk materiale fra forældre, nyfødt barn og 
ved follow up (3 år og 5 år)

• Spørgeskemaer 27 GA, ved 3 mdr og 18 mdr, 3 
år, 5 år og 7 år

• Klinisk undersøgelse ved 3 mdr og 18 mdr, 3 
år, 5 år og 7 år

• Kognitiv test (IQ) ved 7 år



SAFARI

• Mange fokus områder - eksponeringer:

– Forældre psykopatologi / psykofarmakologi under 
graviditeten (selvrapport og registerdata)

– Mor/foster/spædbarn (præ- & perinatale
eksponeringer): Vitamin-D, pesticider, 
hormonforstyrrende stoffer (hfs), PCOS 
(testosteron), stress (kortisol)

– Amning

– Tilknytning (attachment)

– Institutions karriere

– Familie livsstil (diæt, søvn, fysisk aktivitet, brug af 
skærm-”legetøj)

– +++



ODENSE CHILD 

COHORT

Spørgeskemaer

Barn

Somatisk

Undersøg.

Mor

Somatisk

Undersøg.

Biologisk

materiale

10.week Inclusion x

16.week x

28.week x x x

Birth x x x

3.month x x

18.month x x x

27.month CBCL + C-TRF

3.year x x x 

5.year CBCL + C-TRF + 

ASQ-SE*

x x

7.year WISC-V 
(block design, similarities, matrix 

design, vocabulary)

x x

* Ages & Stages Questionnaires®: Social-Emotional (Jane Squires et al.) relation/attachment



CBCL 1½-5 og C-TRF

• 100 spørgsmål

• ADHD-skala udgøres af 6 spørgsmål:
– #5: ikke koncentrere sig

– # 6: ikke sidde stille, rastløs

– # 8: tåler ikke at vente

– # 16: behov tilfredsstilles med det samme

– # 36: blander sig i alt

– # 59: skifter hurtigt aktivitet

Skalaen giver en samlet score på 0-12 point. 



CBCL 1½-5 og C-TRF

• Total problem skala - 99 items

• Dysregulations skala - 32 items (range 0-64 points)

– ADHD-skala + angst/depr.-skala + aggressiv-skala

• ASD/PDP skala – 13 items (range 0-26)

• Søvn problem skala - 6 items (range 0-12 points)



• 1. bølge af CBCL:1½-5 / C-TRF (2½-
3 år) 
– Ca. 1,900 CBCL:1½-5 besvarelser

– Ca. 1,400 C-TRF besvarelser

• 2. bølge ved 5 år (ikke helt afsluttet)
– Ca. 1,100 CBCL:1½-5 besvarelser

– Ca. 670 C-TRF besvarelser

Neuro-udv. - Dataindsamling



OBK; SAFARI
Resultater



Amning ≥ 6 måneder beskytter mod ADHD-
problemer ved 2½ år

- RR=0.86 [0.78,0.94]; justeret 0.88 [0.80,0.97]

- Korrigeret for mors alder, uddannelse, rygning, 
psykiatrisk disposition og barnet køn

- Længere amning er associeret med lavere 
risiko for ADHD-symptomer

- Artikel under publicering

Association between breast-feeding and CBCL 
outcome at age 27 month Asmussen, Overby, Bilenberg, et al.

(submitted)



Association between breast-feeding and CBCL 
outcome at age 27 month Asmussen, Overby, Bilenberg, et al.

(submitted)

Structural Equation Modelling-analysis:



• Målemetoder
– ADHD-problem scores på CBCL:1½-5
– ADHD-RS spørgeskema
– Søvn spørgeskema
– Actigraf

• Resultater
– Stærk sammenhæng mellem ADHD-score og 

Søvnproblem-score; ρ = 0.47 (p < 0.0001)
– Søvnforstyrrelser og opvågninger om natten 

hyppigere i ADHD høj-score gruppen end i lav-
score gruppen (p < 0.01)

– Actigraf - Tidlige tegn på ADHD ved 2½-års alder er 
associeret med signifikant mere ureguleret 
søvnmønster (stor nat-til-nat variation)



• N=1.233; gennemsnitsalder 2,7 år
• Eksp.: Navlesnors 25-hydroxyvitamin-D 

– mean 44.1 nmol/L (range: 1.5 – 127.1 nmol/L)
• Outcome: CBCL-ADHD problem score
• Korrigeret for: FV, rygning, social-status, forældre 

psykopatologi

Svær vitamin D-mangel: 25-hydroksyvitamin D <12 nmol/L
Moderat vitamin D-mangel: 25-hydroksyvitamin D <25 nmol/L
D-vitamin insufficiens: 25-hydroksyvitamin D <50 nmol/L (let mangel)



Inverse associations between cord vitamin D and ADHD 
symptoms: A child cohort study

Mossin, Aaby, Christesen, Bilenberg (Publiceret i ANZJP)

• Odds ratio (OR) for at score over 90%’ile på 
ADHD problem skalaen faldt med 11% pr 10 
nmol/L øgning i navlesnors vit-D (25(OH)D)

• Vit-D koncentration i graviditeten over 50 nmol/L 
beskytter mod ADHD-symptomer ved 2½ års 
alderen

• Høj ADHD-score var også associeret med:
– yngre mødre
– rygning i graviditeten
– lav uddannelse
– højt BMI
– forældre med psykiatriske diagnoser



Vitamin D

• D-vitamin under graviditeten og i 
navlesnorsblod

• Outcomes:

– Autisme træk i 2½-års og 5-års alderen

– Depressive træk i 2½-års og 5-års alderen

– IQ (WISC-5) i 7-års alderen

Flere D-vitamin studier på vej



The behavioural profile in children in public 
childcare: A child cohort study

B. Fage-Larsen, K. Borg, A. Bojesen , S. Buhl, and N. Bilenberg

CBCL og C-TRF målte ADHD symptomer ved 
2½ år

• Alder ved start i pasning udenfor hjemmet 
(dagpleje eller institution) betyder intet for 
risiko for ADHD-symptomer

• Type af pasning – institution eller dagpleje 
påvirker ikke risiko for ADHD-symptomer

• Hos børn passet i dagpleje rapporteres flere 
emotionelle symptomer end hos børn i 
institution



Vitamin D
PCOS (højt testosteron) og 

ASD

• Forskningsspørgsmål:
• Har mødre med PCOS børn med højere score 

på CBCL-ASD/ADHD problem skalaen
• Er der forskellig effekt ift barnets køn?
• Påvirker PCOS udviklingen af IQ og social 

kognition?



Mere på vej!
• Vi undersøger pesticider

• Vi undersøger hormonforstyrrende stoffer 
(hfs)

• Vi undersøger brug af ”elektronisk legetøj”

• Vi undersøger hvad der sker fra 2½-5-års 
alderen

• Er tidlige tegn på ADHD en forløber for 
ADHD-diagnose??



Fødselskohorte perspektiver

Nye miljø risikofaktorer kan true de næste 
generationer – fysisk og mentalt

Kombination af biologiske og “bløde” risiko 
faktorer

• Vi skal guide det politiske niveau

• Primær forebyggelse (hele populationen)

• Identificering af højrisiko børn

• Tidlig intervention overfor familier/børn i 
risiko



SAFARI – risiko index!!

• Implementering af ADHD risiko index

• ”Baggrunds risiko” = 0,02

– Dreng – ↑ x 2,0 (efter korrektion)

– Psykiatrisk disposition – ↑ x 1,5

– Lav SES – ↑ x 1,5-2,0

– D-vitamin mangel – ↑ x 1,1

– Amning mindre end 6 mdr – ↑ x 1,1

– Søvnforstyrrelse – ↑ x ?

– Eksponering for pesticider, ”hfs”, m.m.



Tak
• Odense børnekohorte

– Familier og børn

• Socialstyrelsen for 2,9 mill kr

• Psykiatriens forskningsfond (2-3 mill kr)

• Jascha fonden, 500.000 kr

• Novo fonden, Helsefonden

• Mere information
– http://www.odense.dk/subsites2/odensebornekohorte

– Google: Odense Børnekohorte



OKB-SAFARI gruppen

• Jette Asmussen, Bettina Fage-Larsen, Sanne 
Fald-Hansen, Kirstine Davidsen, Nadia Stokbæk, 
Kristine Borg, Anne Overby, Anne-Katrine 
Forsberg Bundgaard, Cecilie Kamuk, Johanne 
Kirkegaard, Signe Skafte, Mats Mossin, Jens 
Aaby, Kristian Bentsen, Anne Østerbye, Emma 
Elkjær Poulsen, Rikke Wesselhøft, Henrik 
Christesen, Tina Kold Jensen, Helle Raun, 
Marianne Skovsager Andersen, Bente Anthony, 
Tina Ravn, Henriette Boye Kyhl, Niels Bilenberg


