Hur många alkoholskadade barn har du mött?
Förmodligen fler än du tror!
Välkommen att boka en föreläsning om barn med alkoholrelaterade fosterskador!
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 exempel. 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 amerikansk
forskning. Många barn placeras i adotpiv- eller familjehem alternativt på institution, ofta blir deras svårigheter
mer påtagliga då de kommer upp i skolåldern

Ur innehållet:
• Vad är FASD?
• FASD genom historien
• Diagnoskriterier och terminologi
• Fysiska kännetecken och hjärnskador
• FASD från vaggan till graven
• Hur går det i skolan?
• Hur hjälper vi personer med FASD?
• FASD i internationellt perspektiv
• Vad säger forskningen?
• Vad görs förebyggande?

Upplägg
Innehållet anpassas efter gruppens förhandskunskaper, sammansättning och
storlek.
Föreläsningens längd anpassas efter beställarens önskemål. Stor vikt läggs vid
dialog med deltagarna, såväl under som
efter föreläsningen.

Föreläsare: Katarina Wittgard, grundare av FAS-föreningen
Katarina började sitt arbete med FAS 1998 när hennes då 11-årige adoptivson fick
diagnosen FAS. Sedan dess har hon tillägnat sig stora kunskaper om alkoholrelaterade
fosterskador och byggt upp ett brett kontaktnät. Kontakt med hundratals barn och
ungdomar i alla åldrar, deras föräldrar, olika personalgrupper, vuxna med FAS, experter och forskare, har dessutom gett Katarina en stabil erfarenhetsbas att stå på.
Katarina har föreläst i många olika sammanhang, men också skrivit en stor mängd
faktatexter, kursmaterial och artiklar om FASD samt boken ”Erik – mitt ibland oss”.

Arrangör: FAS-föreningen – www.fasportalen.se
kontakta kansliet för offert:
E-post: info@fasforeningen.nu
Telefon: 0418-48 11 50
Adress: FAS-föreningen, Norra Långgatan 8, 261 31 LANDSKRONA
Kostnad: Priset varierar beroende på uppdragets omfattning. Föreläsningens längd
och innehåll anpassas alltid efter beställarens önskemål och med hänsyn till gruppens storlek och sammansättning. Fri telefonrådgivning efter föreläsningen samt
visst informationsmaterial ingår alltid.

