FAMILJEHEM

Om alkoholrelaterade fosterskador, FASD
Som familjehem möter man barn och ungdomar med vitt
skilda bakgrunder. Gemensamt för de flesta är att de har
någon form av social problematik med sig i bagaget. Om
den biologiska mamman dessutom har haft ett riskabelt
bruk av alkohol, och om detta pågått även under graviditeten, kan barnet ha tagit skada. Det finns därför anledning att vara observant på eventuella tecken på alkoholrelaterade fosterskador hos barn som placeras.
När ett foster har fått bestående skador av alkohol föds
barnet med vad man kallar fetala alkoholspektrumstörningar, FASD, eller diagnosen fetalt alkoholsyndrom,
FAS. Hos nyfödda och små barn kan dock skador av
alkohol vara svåra att identifiera. Försenad utveckling
och beteendeproblem kan t.ex. ha andra bakomliggande
orsaker.
Hos personer med FASD förekommer ofta ett eller flera
av följande symtom:
• Överkänslighet för intryck
• Brist på rädsla för faror
• Sömn- och ätstörningar
• Hyperaktivitet
• Impulsstyrdhet
• Aggressioner
• Minnesstörningar
Det är också vanligt med
• Tillväxthämning
• Utvecklingsförsening
• Syn- och hörselskador
• Tal- eller språksvårigheter
• Motoriska svårigheter
• Missbildningar
• Litet huvud
• Specifika ansiktsdrag

Barn med FASD/FAS har livslånga funktionsnedsättningar. Med rätt stöd och hjälp kan de ändå klara sig bra i
livet om de identifieras och möts av kunskap och förståelse. Utredning av FASD/FAS bör alltid göras av läkare/
barnläkare med specialistkompetens.
Utredning och diagnosticering av barnet kan väcka skamoch skuldkänslor hos den biologiska mamman. Det är
viktigt att inte fördöma och man kan behöva professionellt stöd för att ta upp ämnet på ett bra sätt.
Om man har uppdrag där man möter barn från utsatta
miljöer är det särskilt viktigt att känna till vad FASD är
och vad det innebär för dem som är drabbade. Känner
du dig osäker eller har frågor erbjuder FAS-föreningen
rådgivning och stöd under tystnadsplikt.
Vad är FAS-föreningen?
FAS-föreningen är en idéburen, rikstäckande organisation. Vi ger stöd och råd i frågor som rör barn
med fosterskador av alkohol. Vi erbjuder även föreläsningar och kan efter önskemål arrangera seminarier, utbildningar och träffar för familjer.
Besök FAS-portalen, en kunskapsbank för alla som
söker information och fakta om alkohol- och drogrelaterade 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
www.fasportalen.se • www.fasforeningen.se
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