
Vem ser barn med FASD?  
Var finns information och verktyg? 
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FASD  
Fetala alkoholspektrumstörningar 

1% av alla födslar 
Neuropsykiatriska symtom 

FAS –  

fetalt alkoholsyndrom. 
Medicinsk diagnos med 
fastställda kriterier: 
• Tillväxthämning 
• Specifika ansiktsdrag 
• Symtom från centrala 

nervsystemet (Andra beteckningar för 
alkoholskador kan förekomma,  
t.ex FAE, pFAS, ARND, ARBD) 
 
 
 
 



Vem ser barn med FASD? 

FASD syns oftast inte! 

Alla som arbetar inom 
• Hälso- och sjukvård 
• Socialtjänst 
• Förskola och Skola 

kan möta barn med FASD. 
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FASD växer inte bort 
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• Personer med 
FASD finns mitt 
ibland oss 

• FASD är ofta 
osynligt  

• FASD är livslångt 

• De flesta med 
FASD har behov 
av stöd och hjälp 
hela livet 

• Tidig upptäckt 
påverkar resten 
av livet 
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Barn i gråzonen 

Barn i gråzonen är barn med FASD 
som inte uppfyller kriterierna för 
fetalt alkoholsyndrom, eller som  
bara har lindrig, eller ingen, 
utvecklingsstörning.  

 

De blir missförstådda i barndomen 
och har ofta bestående svårigheter 
i vuxen ålder.  

 



Överkänslig mot intryck  
Barn med FASD har skador på 
nervsystemet. De är överkänsliga, har 
svårt att avskärma sig från intryck.  

De har svårt tolka intryck, känner inte 
exakt vad som är fel.  

Kan reagera med hyperaktivitet och 
utåtagerande beteende.  

 

Saker som kan trigga beteendeproblem: 

• mycket människor 

• stökig miljö 

• kläder som stramar eller skaver  

• material som känns obehagligt mot 
huden 

• lukter som ingen annan upplever  

• mat med viss smak eller konsistens 

• ljud som upplevs obehagliga 

• fel belysning 
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”Låt honom göra misstag, så lär han sig till nästa gång” 

 

 

 

Barn med FASD  

• har svårt förstå orsak och verkan 

• utsätter sig ofta för faror  

• upprepar samma misstag 

• lär sig INTE av att göra fel! 

• måste träna på att göra rätt - hela livet. 
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”Han vill bara slippa att göra det som är tråkigt” 

Barn med FASD har nedsatt minne.  

Det innebär att de generellt har 
”dåligt minne” OCH att förmågan att 
minnas är beroende av dagsformen.  

Det som är inlärt den ena dagen kan 
vara bortglömt nästa dag, men 
komma tillbaka den tredje.  

 

Utgå alltid ifrån att barnet inte kan - 
även om det kunde igår! 
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Information om FASD och verktyg 
för alla som möter barn 
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Det finns ingen universalmetod eller mirakelmedicin… 

… MEN en omsorgsfullt 
genomförd utredning är 
en god början för att 
barn, ungdomar och 
vuxna med FAS och 
FASD ska få rätt vård.    
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Tack för att 
du lyssnade! 


