
Viktigt för dig som utreder NPF 

Alkohol under fostertiden stör hjärnans utveckling, 
minst 1 av 100 barn får livslånga funktionsnedsättningar.  

Känner du igen tecken på alkoholskada? 

Information om barn med fosterskador av alkohol



Okänt men inte ovanligt  
I genomsnitt 1 barn av 100 föds med tecken på alkoholexponering i fosterliv-
et, så kallade fetala alkoholspektrumstörningar, FASD. Många har dolda funk-
tionsnedsättningar. Bland dessa finns även barn med den medicinska diag-
nosen fetalt alkoholsyndrom, FAS. Alkoholrelaterade fosterskador är livslånga. 

Diagnos gör skillnad 
Forskning visar att barn med alkoholskador som identifierades tidigt fick bättre förutsättningar 

i vuxenlivet. Du som arbetar med att utreda patienter med NPF kan bidra till att alkoholskador 

hos barn diagnosticeras tidigt. Dokumentation av moderns alkoholkonsumtion under gravidite-

ten är inte avgörande för diagnos. 

Skadat nervsystem
Nervsystemet skadas av alkoholexponering. Många symtom på alkoholskador liknar dem vid 

ADHD men bilden är ofta mer komplex. Intellektuell funktionsnedsättning är vanligare än i 

normalpopulationen, men även barn med hög begåvning förekommer. 

Utöver neuropsykiatriska symtom förekommer ofta medicinska tillstånd hos denna patient-

grupp, t.ex  tillväxthämning, syn- och hörselproblem, hjärtfel och skelettdeformiteter. 

Vad du kan göra
Ì Var uppmärksam på tecken på alkoholskada vid utredning av NPF. 

Ì Tveka inte att konsultera kollegor för second opinion. 

Ì Säkerställ att någon följer upp barnet! 

Lär dig mer på www.1av100.se 



Sant eller falskt? 
Det finns många föreställningar och myter om alkohol och fosterskador. De flesta tror t.ex. att 

man kan se på ansiktsdragen om ett barn är drabbat. Men är det verkligen sant? 

På siten 1av100.se får du, i sex enkla steg, snabbt svar på vad som är sant eller falskt om foster-

skador av alkohol. 

Vet du att  
Ì bland kända orsaker till intellektuell funktionsnedsättning hos barn i 

västvärlden, är alkohol under fostertiden den vanligaste 

Ì barn med alkoholskador får ofta någon symtombaserad diagnos, t.ex. 
ADHD eller autism, alkoholskadorna missas

Ì det finns mer än 20 000 barn och unga i Sverige med fosterskador 
orsakade av alkohol.



Den här informationen kommer från FAS-föreningen och är framtagen med 

ekonomiskt stöd av Socialstyrelsen.  

FAS-föreningen är en ideell organisation med riksintresse. Ett av våra mål är 

att alla som arbetar med vård för barn och unga ska veta hur fosterskador 

av alkohol kan yttra sig och vad det kan innebär för dem som drabbas. Kam-

panjen 1av100 är ett led i detta arbete.  

INFORMATION, STÖD OCH RÅD OM 
ALKOHOLRELATERADE FOSTERSKADOR

www.fasportalen.se


