
I takt med ökat drickande och ändrade dryckesmönster bland kvinnor ökar också risken för att barn ska 
födas med fosterskador. Skador som kan ge upphov till många olika typer av funktionsnedsättningar. 
Hyperaktivitet, koncentrationsstörningar, inlärningssvårigheter och bristande social förmåga är några ex-
empel. Barnen kan också ha en hämmad tillväxt, fysiska missbildningar och speciella ansiktsdrag. Barn som 
utsatts för stora mängder alkohol under fostertiden kan få diagnosen fetalt alkoholsyndrom (FAS), men även 
relativt små mängder alkohol kan störa den känsliga fosterutvecklingen.

Idag har omkring 1% av alla barn som föds i västvärlden påverkats av alkohol före födelsen, enligt ameri-
kansk forskning. Många barn placeras i adoptiv- eller familjehem alternativt på institution, ofta blir deras 
svårigheter mer påtagliga då de kommer upp i skolåldern

Hur många alkoholskadade barn har du mött?
Förmodligen fler än du tror!

Arrangör:  FAS-föreningen – www.fasportalen.se

Välkommen att boka en föreläsning om barn med alkoholrelaterade fosterskador!

kontakta kansliet FÖR oFFeRt:

e-post: info@fasforeningen.nu  

telefon: 0418-48 11 50

adress: FAS-föreningen,  Norra Långgatan 8,  261 31  LANDSKRONA

Föreläsningens längd: 1-3 timmar beroende på önskemål.  
Grupper om cirka ca 20 personer rekommenderas.

kostnad:  Priset varierar beroende på uppdragets omfattning, tidsåtgång med mera. 

Ur innehållet:

• Vad är FASD?

• Diagnoskriterier och terminologi

• Fysiska kännetecken och hjärnskador

• Ett glas vin kan väl inte skada? Eller…

• Barn med alkoholskador i skolåldern

• Vilken hjälp behöver barnen?

• Vad händer i vuxenlivet?

Upplägg

Innehållet anpassas efter gruppens 
sammansättning. En översiktlig presen-
tation är lämpligast för blandade grup-
per, medan mera riktad information 
kan erbjudas olika personalgrupper, 
exempelvis inom socialtjänst, skola 
eller barnomsorg. Stort utrymme ges 
för frågor och diskussion!

Föreläsare: Annika Andersson, ordförande i FAS-föreningen
Sedan flera år är Annika ansvarig för FAS-föreningens årliga lägerverksamhet för barn 
och ungdomar. Hon och hennes man är även familjehem åt en pojke med FAS som kom 
till dem som spädbarn 1998. Sina kunskaper om FAS har Annika framför allt hämtat från 
föreningens föräldrautbildningar och litteratur, men också utifrån sina många möten med 
barn och ungdomar med FAS.

Annika åtar sig i första hand uppdrag som föreläsare och cirkelledare i Sörmland med 
omnejd. Hon kan även handleda pedagoger.


