
I stort sett alla som arbetar inom socialtjänsten, liksom 
väldigt många familjehemsföräldrar, kommer regelbundet 
i kontakt med barn och unga som utsatts för alkohol eller 
droger under fostertiden. Väldigt få är medvetna om att 
detta kan vara den bakomliggande orsaken till en mängd 
neuropsykiatriska svårigheter såväl som fysiska problem 
och utvecklingsstörningar.  

Alkoholpåverkan i fosterlivet kan orsaka en lång rad 
olika symtom hos barnet, en del är mera diffusa, andra är 
tydligare, exempelvis ADHD. Barn i familjer med sociala 
svårigheter eller missbruk utgör en riskgrupp, men alla 
barn kan drabbas, oberoende av social tillhörighet eller 
familjeförhållanden. 

Det kan ta lång tid innan man ser sambandet mellan olika 
symtom, det finns därför anledning att vara uppmärksam 
på om barnet uppvisar några av följande: 

• Överkänslighet för intryck
• Brist på rädsla för faror
• Sömn- och ätstörningar 
• Hyperaktivitet
• Impulsstyrdhet
• Aggressioner
• Minnesstörningar

Ofta finns samtidigt ett eller flera andra typiska symtom: 
• Tillväxthämning
• Utvecklingsförsening
• Syn- och hörselskador
• Tal- eller språksvårigheter
• Motoriska svårigheter
• Missbildningar
• Litet huvud
• Specifika ansiktsdrag

Barn som skadats av alkohol under fostertiden har livs-
långa funktionsnedsättningar. De kan ändå klara sig bra  
i livet om de identifieras och möts av kunskap och för-
ståelse. 

Den biologiska mamman vet ibland inte att hon orsakat 
sitt barn skador, men ofta bär mammor på skuld och 
skam. Barn och unga med FASD kan behöva stöd för att 
hantera ilska mot mamman. Det är viktigt att ha kunskap 
och förståelse för båda perspektiven. 

En utredning av eventuella fosterskador av alkohol görs 
av barnläkare med specialistkompetens. Känner du dig 
osäker eller har frågor erbjuder FAS-föreningen rådgiv-
ning och stöd under tystnadsplikt.

Vad är FAS-föreningen?
FAS-föreningen är en idéburen, rikstäckande orga-
nisation. Vi ger stöd och råd i frågor som rör barn 
med fosterskador av alkohol. Vi erbjuder även före-
läsningar och kan efter önskemål arrangera semina-
rier, utbildningar och träffar för familjer.  

Besök FAS-portalen, en kunskapsbank för alla som 
söker information och fakta om alkohol- och drog-
relaterade fosterskador, eller webbsidan som vänder 
sig till privatpersoner.

Telefon: 0418-48 11 50 
E-post: info@fasforeningen.nu 
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Norra Långgatan 8
261 31 LANDSKRONA
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