
Socialtjänsten kan göra skillnad 

Alkohol under fostertiden stör hjärnans utveckling,  
minst 1 av 100 barn får bestående problem.

Känner du till tecknen på alkoholskador?  

Information om barn med fosterskador av alkohol



Du kan göra skillnad 
Barn med fosterskador av alkohol behöver tidiga insatser. Med rätt 
kunskap kan du som jobbar i socialtjänsten fånga upp barn med 
alko holskador och bidra till att stödinsatser kan sättas in tidigt.

Barn i riskzonen 
Fosterskador av alkohol drabbar ungefär ett barn av 100. En del av barnen finns i fa-

miljer med missbruk eller problematiskt bruk av alkohol. Alkoholskador är inte heller 

ovanligt bland familjehemsplacerade och adopterade barn. 

Skadat nervsystem 
Den allmänna utvecklingen är ofta försenad hos barn med fosterskador av alkohol. 

Många symtom kan liknas dem vid ADHD, till exempel beteendeproblem och hyper-

aktivitet. Alkoholskadade barn är generellt överkänsliga för intryck och har nedsatt 

närminne. Brister i logiskt tänkande gör det svårt för dem att förstå orsak och verkan och 

därmed konsekvenser. Språkstörningar, syn- och hörselskador är andra vanliga symtom. 

Vad du kan göra 
Socialtjänsten kan göra skillnad för barn med alkoholrelaterade skador genom att 

kartlägga stödbehovet och initiera vidare utredning. Forskning visar att barn med al-

koholskador som identifierades tidigt fick bättre förutsättningar i vuxenlivet. Barnens 

behov av stödinsatser blir större ju senare alkoholskadorna upptäcks.

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 har alkoholskador. Men är det 

verkligen sant? 

Gå in på 1av100.se och få snabbt svar på vad som är sant och vad som är falskt om 

fosterskador av alkohol. 

Vet du att  
 Ì alkohol under fostertiden är den vanligaste kända orsaken till intellektuell 
funktionsnedsättning hos barn i västvärlden

 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. Syftet med 

vår verksamhet är att öka kunskapen om de livslånga skadeverkningar 

som alkoholexponering under fostertiden kan leda till. Barn, unga och 

vuxna med alkohol- eller drogrelaterade fosterskador har rätt att få 

sina behov tillgodosedda och möjlighet att utvecklas optimalt utifrån 

sina förutsättningar. Ett av våra mål är därför att alla som arbetar inom 

socialtjänsten ska veta vad fosterskador av alkohol innebär för dem 

som drabbas. Kampanjen 1av100 är ett led i detta arbete.  

Läs mer om FAS-föreningen på www.fasportalen.se 


