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Informasjon
og kunnskap
som forebyggende
tiltak
«Det er en livslang sorg at jeg hver dag resten av livet må leve med skader
fordi min biologiske mamma drakk alkohol da hun var gravid» Det ligger mye
smerte i dette utsagnet, formidlet fra en FASD-rammet til en av forskerne vi
har snakket med i forbindelse med produksjon av dette bladet.
Gjennom arbeidet vi ved Kompetansesenter rus- region sør,
Borgestadklinikken( KoRus-sør)
har gjort de siste årene med å
spre kunnskap og informasjon
om alkoholrelaterte fosterskader har vi fått et innblikk i de
utfordringer og vanskeligheter
en FASD rammet person har.
Skadene i sentralnervesystemet
er uopprettelige og kan føre til
behov for bistand og hjelpetiltak
gjennom hele livet. Det er mange grader av skader, noen har et
usynlig handikap, andre har store
skader som har ført til psykisk
utviklingshemming. Vi har også
fått formidlet fra fosterforeldre,
adoptivfamilier og biologiske
foreldre et stort behov for og
ønske om, at informasjon når familie, skoleverket, helsevesenet
og andre hjelpetjenester. Problemene ser ut til å vokse seg større
når en også møter manglende
innsikt og kunnskap.
KoRus -Sør er et av sju regionale
kompetansesentre på rusområdet i Norge. Vi har som spesialfelt rusproblematikk i graviditet

og i småbarnstiden og jobber
nært behandlingshverdagen ved
Borgestadklinikken. Her får blant
andre gravide og småbarnsfamilier med rusproblemer hjelp.
Dette er bakgrunn for at vi som
kompetansesenter har engasjert
oss i FASD- problematikken. Vi
samarbeider nært med noen av
de fagmiljøene vi har i Norge på
området. I dette bladet møter
dere noen av dem, blant andre
fra Barnesenteret ved Sørlandet
Sykehus og fra RBUP sør-øst.
Vi har bl.a. engasjert oss slik:
• Som arrangører av opplæringstiltak rettet mot spesialisthelsetjenesten for diagnostisering
og tiltak og som arrangør av
dagsseminarer rettet mot foreldre, barnevern, skole og andre
samarbeidspartnere.
• Informasjonsarbeid, blant
annet gjennom artikler, filmproduksjon og brosjyremateriell.
Dette bladet er et av våre informasjonstiltak. Vi har lagt vekt

3

på å belyse FASD problematikken
gjennom intervjuer og faglige
bidrag. Vi har møtt voksne og
unge med FASD, foreldre, søsken
og engasjerte fagpersoner og
stiller spørsmål som hvorfor det
er viktig med en utredning om
det er mistanke om skade, og
hva som kan være gode tiltak.
Betydningen av stabile oppvekstforhold og støttende familier er det flere som trekker frem.
Vi vet at mange familier har en
utfordrende omsorgsoppgave og
håper at informasjonstiltak som
dette kan bidra til mer kunnskap
i barnevern, skole, helse/sosialtjenester og andre som berøres
av FASD problematikk.

Liv Drangsholt og Hilde Evensen
Holm ved KoRus-Sør, Borgestadklinikken.

Ønsker åpenhet om
Lena Larsson(36) vet hva det er å leve med FAS, og for henne er det viktig å
være åpen om sin diagnose. Det skaper forståelse for problemene mine og for
at mine utfordringer som enslig mor, sier hun.
Av>Hilde Evensen Holm

Lena bor sammen med sin 10 år
gamle sønn i Oslo. Hun er opprinnelig svensk, og er oppvokst
hos en fosterfamilie der. Hun
hadde en biologisk mor som var
alkoholiker, men Lena ble voksen
før hun fikk en utredning og en
FAS-diagnose som hjalp henne
til å forstå helseproblemene
hun har. Lena har i tillegg til
skadene i sentralnervesystemet,
ganske omfattende helseproblemer. Hun mangler ledd på
noen fingre, og har en hjertefeil
som det har vært nødvendig å
gjøre operative inngrep i forhold
til. Hun har også problemer med
føtter og hofter og hun plages
mye med migrene. Hun forteller
at hun hadde spiseforstyrrelser i
ungdomstiden og at det også nå
i voksen alder har vært perioder
som har vært tunge psykisk med
depresjon og angstproblematikk.
Utfordringer
-Det er utfordrende og vanskelig
å ha FAS, sier Lena. Men etter
at hun fikk diagnosen for ca 10
år siden, så har hun vært svært
opptatt av å finne fram til informasjon. Hun er dyktig på å bruke
data og internett og har kontakt
med andre FAS rammede blant
annet i Sverige. Hun leser også
mye om temaet på flere interna-

sjonale nettsider. Hun har også
bidratt med å dele sine erfaringer om å ha FAS på en internasjonal konferanse i Barcelona i
2012.
Lena har en alkoholrelatert fosterskade som påvirker hverdag
og fungering i stor grad OG hun
er mamma til en gutt på 10 år.
Hun snakker som mammaer
flest gjerne om sønnen sin, hun
er stolt av han, men har også litt
bekymring for gutten sin.
- Jeg syntes det er vanskelig å
hjelpe med lekser, særlig nå når
han vokser til. Matematikk er jo
særlig problematisk for meg på
grunn av min hjerneskade, men
også andre skolefag som engelsk
grammatikk skaper problemer
for eksempel. Det er også mye
beskjeder, lapper og kommunikasjon mellom skole og hjem som
jeg må holde orden på. Det kan
være vanskelig for meg å huske
og holde oversikt. Sønnen min
sier til meg at det kan være vanskelig å få «kontakt» med meg,
han merker at jeg «faller ut» fordi
det er vanskelig for meg å konsentrere meg. Når det er mye lyd
på hjemme, med TV på og data
samtidig, så klarer jeg ikke alltid
å høre hva han sier til meg.
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Nettverk
En aktiv gutt skal også følges
opp med fritidsaktiviteter og siden de ikke har noen nær familie
kan det være både krevende og
slitsomt i blant. Men hun lager
nister og planlegger utflukter, og
er veldig glad de gangene de kan
få en avtale med andre voksne
og barn. Det er ikke så ofte som
hun kunne ønske, medgir hun, de
føler seg litt isolert de to, særlig
i vinterhalvåret.
Lena konverterte til katolsk tro
for noen år tilbake og forteller at
både hun og sønnen har glede
av å være en del av et felleskap
i menigheten. Her har de begge
fått gode venner og en tilhørighet.
Lena gir uttrykk for at hun er bevisst på at den lille familien må
ha bistand og hjelp, og at hun
som mamma med FAS har noen
ekstra utfordringer.
Bistand
Lena har oppfølging og ulike
former for hjelpetiltak. Både
voksenhabilitering, psykiatritjenester og barnevern har vært/er
involvert. Det kommer hjemmehjelp til leiligheten hver 14. dag
for praktisk hjelp til rengjøring,

FAS diagnosen
og hun har også bistand fra tjeneste for psykisk helse i kommunene til « alt papirarbeid» som
hun sier. Videre er det oppfølging
fra barnevernet- blant annet har
hun det siste året fulgt ett PMTO
program ukentlig(foreldreveiledning). Sønnen har en avlaster
han er hos hver 3. helg og selv
har hun ukentlige støttekontakttimer.
Hun har også av egen lomme
betalt for gestaltterapi, da hun
til tider har slitt psykisk blant
annet med ettervirkninger etter
vanskelige opplevelser som
ligger noen år tilbake i tid.
- Vi har en del hjelp, sier Lena,
som ikke er redd for å ta imot
bistand og som mener at det
er hun helt avhengig av. - Jeg
skulle gjerne hatt mer avlastning
for sønnen min, han vokser til
og bør få være aktiv og trenger
mer hjelp med skolen. Det hadde
vært flott med en aktiv familie
som kunne inkludert sønnen på
aktiviteter, mener hun. Men det
er kamp om ressursene, også i
Oslo.
Forventninger
En person med FAS kan lett
bli misforstått og Lena sier
hun opplever at det blir en del
forventninger hun ikke føler
hun klarer å leve opp til. Lena er
svært verbal, noe som er et typisk tegn ved FAS, men sier selv
at forståelsen kan være dårlig.
Hun forteller at hun flere ganger

i sine møter med hjelpeapparatet har fått høre at «Du kan vel
ikke ha FAS du som er så flink»
Hun har kompetanse med seg
fra skolegang tilsvarende norsk
hjelpepleier og har arbeidet noen
år med eldre. Men i mange år nå
har hun vært uføretrygdet.
- Jeg forsøkte nylig frivillig arbeid
med eldre, skulle koke kaffe og
stelle til lunsj på et eldretreff.
Men det ble ingen positiv opplevelse, jeg ble fryktelig stresset
av å måtte gjøre flere ting på en
gang og var helt utkjørt etterpå
både mentalt og fysisk, sier Lena.
- Jeg vil jo så gjerne bidra med
noe, være en del av et sosialt
felleskap. Jeg ble lei av å bruke
formiddagene på å gå på Tveita
senter – et kjøpesenter – for å si
det sånn.
Åpenhet
- Hvorfor er du opptatt av åpenhet om FAS?
- Det skal ikke være en skam
å ha FAS, det er jo ikke det! Jeg
har vært sint på mamma som
drakk… – men det er jo ikke min
skyld at hun var alkoholiker og
ikke fikk den hjelp hun skulle
da hun var gravid med meg. Jeg
syntes det er viktig at det kommer fram hvorfor jeg har en slik
skade, så folk kan forstå. Og det
er veldig viktig at det informeres
godt, så andre vet at de ikke må
drikke alkohol når de er gravide!
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- Jeg er også opptatt av informasjon om FAS og søker kunnskap,
for å forstå meg selv! Jeg kan
ikke bli frisk, så det er viktig at
hjelpeapparatet ser det. Jeg
hører noen ganger,» så fint at du
er blitt bedre». Men jeg er jo ikke
bedre av noe, mine skader kan
ikke repareres! Men jeg kan øve
og legge til rette og forsøke å
finne nye veier å leve med dette
på, sier Lena.
- Det er mye fokus på barn med
FASD, men ikke så mye på oss
som er voksne. Jeg vil gjerne
komme i kontakt med andre
voksne, og gjerne andre som har
barn. Det må da være flere enn
meg? En støttegruppe for voksne med FAS her i Norge kunne jeg
ønske meg, sier Lena Larsson.
>>>

– Det er mye fokus
på barn med FASD,
men ikke så mye på
oss som er voksne.
Jeg vil gjerne
komme i kontakt
med andre voksne,
og gjerne andre
som har barn.

>>>

FAS ER UNIK HOS DEN SOM HAR DET
( Dikt av Lena Larsson)

FAS er forårsaket av alkohol i mammas mage
FAS er psykomotoriske skader, hjerneskade, men syntes ikke alltid
FAS er fysiske skader, hjerte, lever eller skjelett
FAS er ikke arvelig
FAS er å glemme
FAS er å trenge tid. Tid til å forstå ting, å gjøre ting, tid til å roe ned
når trykket blir for stort
FAS er dårlig oppmerksomhet, å reagere seint
FAS er å orientere seg dårlig om tid og sted
FAS er å falle ut av samtaler, hva prater dere om? Gi oss tid, gi oss
en oppmuntring! Gi oss en påminnelse gjennom å skrive eller tegne.
Men snille deg, husk en ting om gangen! Ikke to eller tre, men en
ting om gangen.
FAS er sinne og gråt når det blir for mye
FAS er å ikke forstå spøk
FAS er å bruse opp over kritikk, hjelp oss til å forstå
FAS er dårlige sosiale antenner
FAS er vanskelig
FAS er frustrasjon , men ikke håpløst!

Lena Larsson

Det finnes håp i påminnelser,
Håp i å trenge tid
Håp når jeg forstår
Håp i oppmuntringer
Håp i å ta en sak av gangen
Håp i å få roe ned
Håp å le sammen
Hjelp meg til å hjelpe meg selv, uten å bli sint. Ikke gi opp!
Veiled gjerne i handling, gjennom å skrive eller i bilder, men ikke
med ord. Ord kan glemmes og kan forvirre.
Men husk av alle er vi unike, alle er unike!
FAS er forskjellig hos de som har det, alle er forskjellige
FAS er også humor, selvironi, omsorg.
Vi har også en personlighet!
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Betydning av

utredning og diagnostisering
ved føtal alkoholskade
Tidlig utredning og riktig diagnose er viktig for å forebygge vansker senere hos
barn og unge med FASD, skriver to ledende fagpersoner på området i denne
artikkelen.
Av>Overlege Jon Skranes, Nevropsykolog Gro CC Løhaugen fra NTNU/HABU-Arendal, Barnesenteret ved Sørlandet sykehus.

Bakgrunn
Kunnskap om Føtale alkoholskader og andre medfødte russkader er økende, men i Norge har vi
fremdeles svært få vitenskapelige studier innen dette feltet. Litteraturen og erfaringene vi baserer oss på, er derfor hovedsakelig
fra USA og Canada, i mindre grad
fra Europa. Det er følgelig et
stort behov for å fremskaffe ny
kunnskap på dette feltet i Norge
slik at vi med større sikkerhet
kan si noe om langtidsprognose
og følgetilstander samt hjelpebehov og hvilke tiltak som kan
forventes å gi best effekt.
Hva er FASD?
Fetal Alcohol Spectrum Disorder
(FASD) eller føtalt alkohol spekter
forstyrrelse er en samlebetegnelse for medfødt hjerneskade
og andre fysiske skader som
oppstår i fosterlivet som følge
av mors alkoholbruk. FASD er den
hyppigste årsaken på verdensbasis til mild mental retardasjon
som kan forebygges 100% (Abel,
1987). Skadene vil inkludere den
mest alvorlige formen: Føtalt
Alkohol Syndrom (FAS), som i
vårt diagnosesystem ICD-10 har
betegnelsen Q86.0. Til tross for
at skader som følge av alkoholbruk i svangerskapet er beskre-

vet både i bibelen og Talmud,
ble diagnosen Føtalt Alkohol
Syndrom først definert i 1973
(Jones, 1973), og diagnosekriteriene inkluderer bekreftet/mulig
alkoholbruk under svangerskapet, vekstforsinkelse, affeksjon
av sentralnervesystemet og karakteristiske ansiktstrekk (små

Barn som får
diagnosen FAS,
utgjør nok kun et
mindretall av dem
som faktisk har
skader som følge
av rusbruk under
svangerskapet.
øyespalter, dårlig definert filtrum
(vertikal fure over overleppa)
og tynn overleppe). I tillegg har
ofte barnet liten hodeomkrets
som tyder på at hjernen ikke
har vokst som forventet ut fra
barnets alder. Barn som får
diagnosen FAS, utgjør nok kun et
mindretall av dem som faktisk
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har skader som følge av rusbruk
under svangerskapet. Ansiktstrekkene våre dannes i løpet
av noen få uker i første del av
svangerskapet (uke 12-16). Dersom mor av ulike grunner drakk
mindre mengder alkohol i denne
perioden, vil barnet ikke få de
typiske ansiktstrekkene, men
fremdeles kunne ha et klinisk
bilde som passer med en medfødt alkoholskade. Det er faktisk
vist at barn uten de klassiske
tegn på FAS har dårligere langtidsprognose enn barn med FAS,
blant annet har de mer uttalte
atferdsvansker (Spohr, 2007;
Streissgut, 2004). Dette forklares med at barna som får en FAS
diagnose, i større grad vil få hjelp
i systemet og dermed bli stilt
mer realistiske krav til enn om
man har et vanlig utseende, men
de samme atferds- og lærevanskene. Det finnes imidlertid pr
dato ingen diagnosekode for de
andre gradene av FASD enn FAS,
men kliniske betegnelser som
Føtal Alkohol effekt (FAE) eller
partiell FAS, har blitt brukt.
Forebygging av medfødte
russkader
I Norge anbefaler vi at gravide
kvinner avstår fullstendig fra
alkohol under hele svangerska-

pet for å være på den sikre siden
(«føre var»-prinsippet). Ingen
studier har til nå vist at det
finnes en sikker nedre grense for
alkoholinntak under graviditet
som ikke kan gi fosterskade.
Flere studier har imidlertid vist
en ”dose-responseffekt” av alkoholbruk; det betyr at man ser en
sammenheng mellom hvor mye
mor har drukket i svangerskapet
og hvor store vansker barnet har
(Sood, 2001). Det er også vist
at varighet av alkoholbruk under
svangerskapet har betydning
ved at skadene øker med antallet trimester mor drikker alkohol
(Korkman, Hilakivi-Clarke et al.
1994). Dette betyr også at det
er viktig å stoppe alkoholdrikkingen selv om man har drukket
tidlig i svangerskapet fordi dette
utelukker ytterligere skade.
De mest alvorlige skadene er
rapportert hos de barna hvor mor
drakk mye alkohol gjennom hele
svangerskapet (Korkman,1994).
Det kliniske bildet
Felles for barn og unge med FASD
er imidlertid at skadene i sentralnervesystemet så langt vi vet
er varige og dermed vil kunne
ha betydning også for funksjon i
voksenlivet. Disse barna og ungdommene vil i hverdagen kunne
fremstå med et klinisk bilde
som ved alvorlige atferdproblemer, herunder hyperaktivitet,
oppmerksomhetsvansker, svak
impulskontroll og ha vansker
med å styre følelser slik at de
lett blir lei seg, sinte og frustrerte. I tillegg sees ofte sensorisk
hypersensitivitet for lyd, lys og
berøring, og endret (høy eller lav)
smerteterskel. Det er stor variasjon i evnemessig fungering fra
området lett til moderat psykisk
utviklingshemning til helt vanlig
kognitiv (forståelsesmessig)
fungering. Uavhengig av generelt evnenivå finner man ulike
grader av lærevansker hos disse
barna. Det kliniske bildet kom-

pliseres ytterligere av betydelig
variabilitet i prestasjoner fra et
tidspunkt til et annet (dagsform
on/off), vansker med å lære
av erfaring og en variabilitet i
funksjon.
Tidlig utredning og riktig
diagnose
Noe av årsaken til manglende
diagnostisering av FAS og FASD
er diagnosekriterier som har
fokusert mest på om barnet har
de bestemte ansiktstrekkene.
Det har vært uklart hvor tydelige
de enkelte trekkene bør være
for å stille diagnosen. Professor
Susan Astley, som er leder av
Washington State FAS Diagnostic & Prevention Network (FAS
DPN), University of Washington i
Seattle, Washington, USA, har de
siste 15 årene arbeidet systematisk for å utarbeide et system
for diagnostisering av barn og
unge med FAS som også ivaretar barna med FASD. Diagnose
skal nå basere seg på graden av
tilstedeværelse av 4 nøkkel-kriterier:
1.	Vekstforsinkelse
2.	Typiske FAS ansiktstrekk
3.	Avvik i sentralnervesytemet
4.	Alkoholeksponering i
fosterlivet
(http://depts.washington.edu/
fasdpn/htmls/4-digit-code.htm).
Primære og sekundære vansker ved FASD
En sentral vanske for barn med
FASD er problemer med å forstå
verden på lik linje med barn som
ikke har russkade. For en del av
disse barna er vanskene slik at
man kan snakke om generelle
lærevansker og mental retardasjon. Barn som har spesifikke
lærevansker, strever med enkelte
aspekter ved innlæringen, for
eksempel lesing eller matematikk. Generelle lærevansker
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beskriver problemer med selve
innlæringen, relativt uavhengig
av temaet eller faget som skal
læres. Disse barna har behov for
mer forklaring og øving når det
gjelder nytt stoff som skal læres,
men vanskene vil først og fremst
være synlige i skolen eller andre
innlæringssituasjoner. En norsk
undersøkelse har vist at 36% av
norske barn med FASD har mental retardasjon (Elgen, 2007),
noe som innebærer en mer
omfattende generell forsinkelse
i utviklingen og som vil påvirke
ulike aspekter i livet, inkludert
forståelse, sosial funksjon, motorisk og språklig funksjon. Det
betyr også at vanskene ikke bare
sees i skole eller innlæringssammenheng, men er påtagelige
også hjemme og i andre sosiale
situasjoner.
Psykiske vansker (herunder atferdsvansker) er påvist hos inntil
87% av barn mellom 5 og 13 år
med FAS/FAE, og ADHD, depresjon og bipolare lidelser er særlig
hyppige (O`Connor, 2009). I Norge ble 89% av barn fra Hordaland med FASD funnet å oppfylle
kriteriene for ADHD diagnose
(Elgen, 2007). Internasjonalt
opererer man med en forekomst
av ADHD på 49-94% hos personer med FASD (Bhatara, 2006;
Fryer, 2007). Det er en kjønnsforskjell i forekomst av ADHD også
hos barn med FASD; ca 70% av
gutter og 45% av jenter med
FASD har denne følgetilstanden
(13, 14). Det rapporteres også
om en høy forekomst av autisme
spekter forstyrrelser (inntil 34%)
(Bishop, 2007).
Sekundære vansker er ikke til
stede fra fødsel, men kan oppstå
i forløpet av de primære vanskene. Sekundære vansker er
antatt å kunne forebygges eller
gjøres mindre alvorlige gjennom
riktig behandling av primærvansker. De hyppigste sekundær-

vanskene er psykiske lidelser,
vansker med skole og arbeid.
Den største enkeltfaktoren som
utgjør risiko for utvikling av slike
sekundære vansker, er at diagnosen FASD stilles sent, og det er
funnet en direkte sammenheng
mellom hvor lang tid det tar før
diagnosen blir satt og høyere
risiko for sekundære vansker
(Streissgut, 2004). Dette betyr
at tidlig utredning og riktig diagnose er viktig for å forebygge
vansker senere hos barn og unge
med FASD.
Beskyttende faktorer
Fra USA har vi fått kunnskap om
faktorer som kan være med på å
forebygge forekomst og omfang
av sekundære vansker ved FASD
(19). Den viktigste av disse er
tidlig diagnose, det vil si før
skolestart. Andre viktige faktorer
er at man har stabil omsorgsbase og at barnet får hjelp for sine
utviklingsvansker.
Det å få diagnosen tidlig tror vi
fører til større forståelse for og
tiltak rettet mot barnets vansker. Dette øker igjen sjansen
for at fosterforeldre/foreldre
får mer hjelp, samt at fokus blir
på barnets vansker heller enn
”dårlig oppdragelse, grensesetting” osv., som ellers kan være en
feiltolkning fordi atferdsvansker
er så hyppig forekommende.
Det er viktig å understreke at
studiene fra andre land ofte
inkluderer barn som har betydelige tilleggsvansker, flere fosterhjemsplasseringer, som har
opplevd omsorgssvikt og/eller at
mødrene har hatt et blandingsmisbruk av flere ulike rusmidler
(Greenbaum, 2009).
I tillegg til vansker med forståelse (lærevansker) og ADHD symptomer har barn med FASD en økt
forekomst av sosiale vansker. De
sosiale vanskene er større enn
man skulle forvente ut fra alder

I Stortingsmelding
30 estimeres
forekomsten av FAS
til mellom 60 og
120 barn i året

og hvordan funksjonen til barnet
ellers er (Thomas, 1998). Denne
forsinkelsen i sosial utvikling blir
mer uttalt og synlig etter som
barna blir eldre, og de oppleves ofte som ukritiske, særlig
ovenfor voksne. De strever med
sosialt samspill med jevnaldrende og oppleves som umodne og
impulsive i kontakten.
Forekomst av FASD.
Forekomst i Norge av barn med
FAS ble i 1985 estimert til 0,5-1
pr. 1000 (Sande, 1985), altså
0,5-1 promille. Til sammenlikning er forekomsten av FAS ca
1% i Canada, som er et land med
helsesystem og alkoholpolitikk

Det er viktig
med tverrfaglig
utredning
hvor ulike
problemstillinger
blir belyst.
som kan sammenliknes med
Norge. Canada har imidlertid
hatt et fokus på forebygging og
diagnostisering av slike vansker
i en årrekke, mens dette er et
relativt nytt satsningsområde i
Norge, noe som kan bety at den
reelle forekomsten er høyere i
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Norge også. I Stortingsmelding
30 estimeres forekomsten av
FAS til mellom 60 og 120 barn i
året. Enkelte land har en høyere
forekomst av barn med russkade, og en svensk studie av barn
adoptert fra Øst-Europa konkluderte med at over 50% av barna
hadde FASD (Landgren, 2010).
En norsk studie har også vist at
FASD problematikk underestimeres ved å se på forekomst av diagnostisert FASD før og etter at
man underviste helsepersonell.
Prevalensen gikk fra 0,3 pr. 1000
til 1,5 pr. 1000 etter kompetansehevningstiltaket (Elgen, 2007).
Hvordan kan vi best mulig
hjelpe barn med FASD?
I dette arbeidet er det behov for
kompetanse både på spesialistnivå (Habiliteringstjenesten
for barn og ungdom/Barne og
ungdomspsykiatrisk poliklinikk/
Barneavdeling) og innen førstelinjetjenesten (Pedagogisk-psykologisk tjeneste, fastlege,
helsesøster, barnehage/skole).
Tett samarbeid mellom de ulike
instanser som arbeider rundt
barnet, vil være sentralt for å
oppnå en god helhetlig forståelse av barnet og familien, og for
å komme fram til best mulige
tiltak.
Hvem kan hjelpe?
I alle kommuner i Norge har vi
pedagogisk-psykologisk tjeneste. Der jobber det personer med
tverrfaglig kompetanse; spesialpedagoger og psykologer som
kan bistå med undersøkelser
av barnet og forslag til tiltak i
barnehage og skole. I tillegg har
de fleste kommuner en fysioterapeut som kan undersøke
barnets motorikk og gi råd om
tiltak. Fastlegen vil være en
viktig samarbeidspartner for
å gjøre en medisinsk undersøkelse, sjekke syn og hørsel og
henvise barnet til spesialisthelsetjenesten for diagnostisering

og videre undersøkelser. Spesialisthelsetjenesten betyr i denne
sammenhengen sykehuset, og
barn med FASD vil kunne utredes
enten i Habiliteringstjenesten
for barn og ungdom (HABU) eller
i Barne- og ungdompsykiatrisk
poliklinikk (BUP). Det vil variere
fra fylke til fylke hvilken instans
som har best kompetanse på
FASD. Dersom dette ikke fører
frem vil man kunne benytte seg
av retten til fritt sykehusvalg og
søke barnet til et annet sykehus
for utredning.
Hvordan undersøkes barn og
unge ved spørsmål om FASD?
For å kunne hjelpe barnet best
mulig er det viktig med en god
kartlegging av funksjon. Det er
viktig med tverrfaglig utredning
hvor ulike problemstillinger blir
belyst. Det er legen som stiller
diagnosen FASD, men legen
trenger bistand fra andre yrkesgrupper for å kunne gjøre dette. I
HABU Arendal, som et eksempel,
vil en slik utredning ofte innebære følgende fagpersoner og
undersøkelser:
Barnelege: Medisinsk undersøkelse og vurdering av ansiktstrekk og vekst. Utelukke andre
syndromtilstander.
Nevropsykolog og spesialpedagog: Utredning av evnenivå,
oppmerksomhet/eksekutive
funksjoner, språk, visuo-motorisk
funksjon (eks. øye-hånd koordinasjon) og innlæring/hukommelse.

Barnepsykiater: Samtale med
barnet og utviklingshistorie fra
foreldrene.
Fysioterapeut/ergoterapeut: Motorisk undersøkelse med kartlegging av grov- og finmotorikk.
Sosionom: Samtale med foreldrene og kartlegging av dagliglivets ferdigheter.

HABU Arendal er
et av få fagmiljø i
Norge med særlig
fokus på denne
pasientgruppen.
Etter behov vil autismekonsulent
også bidra for å vurdere sosialt
samspill og funksjon. Det er ofte
aktuelt å foreta bildeundersøkelse av hjernen (hjerne MRI) for å
se etter strukturelle avvik i hjernen, samt ta EEG (elektroencefalogram) for å utelukke pågående
epileptisk aktivitet, som kan gi
symptomer på hyperaktivitet og
svak konsentrasjon.
Sørlandet Sykehus - nytt
regionalt henvisnings-kompetansesenter for barn og
unge med russkade?
Barnehabiliteringstjenesten
(HABU) ved Sørlandet sykehus
har siden 1996 hatt et særlig
fokus på barn og unge med FASD.
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Fagpersoner ved tjenesten har
i mange år undervist i regi av
Helsedirektoratet og Borgestadklinikken for foreldre, fosterforeldre og førstelinjetjenesten om
diagnostisering og tiltak for barn
med FASD. HABU Arendal er et
av få fagmiljø i Norge med særlig
fokus på denne pasientgruppen. Det foreligger allerede en
velutprøvd modell for gjennomføring av det praktiske arbeidet
rundt disse barna i Arendal, og
miljøet ved Sørlandet sykehus
er godt kjent på landsbasis
gjennom informasjonsbrosjyrer, forelesninger, kurs og sitt
nettverk. HABU, Arendal har
god kompetanse og erfaring i
tverrfaglig vitenskapelig arbeid
og publisering; noe som vil være
av avgjørende betydning for å
kunne drive frem et klinisk og
forskningsmessig samarbeid på
tvers av regioner i Norge og for
å få til klinisk forskning av høy
kvalitet. Sørlandet Sykehus har
nå søkt om å bli regionalt henvisnings-kompetansesenter for
barn og unge med russkade, og
vi håper søknaden får et positivt
utkomme.
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Rett diagnose
gir rett hjelp
Er det mistanke om at barnet kan ha en rusrelatert fosterskade anbefaler jeg
at det settes i gang en tverrfaglig utredning som raskt som mulig. Når vi vet
årsaken til problemene og kan beskrive dem, er det også lettere å få gjennomslag for tiltak, sier barnepsykiater Marie Strøm-Olsen i Arendal.
Av>Hilde Evensen Holm

– Det er lettere å få gjennomslag
for gode tiltak som kan hjelpe
barnets fungering når vi vet hva
som er årsaken til problemene.
Det ER viktig å få både tidligog riktig hjelp, sier den erfarne
barnepsykiateren. Hun har vært
knyttet til Habiliteringstjenesten
ved Sykehuset Sørlandet, avdeling Arendal siden 1996 og er nå
fersk pensjonist. Hun har også
personlig erfaring som omsorgsperson til en FASD rammet
fosterdatter, som kom til familien som liten jente og som nå er
voksen.
Forståelse og innsikt
– Vi kan ikke gjøre noe med årsaken til FASD, skaden er permanent, men vi kan legge til rette
for trening på ferdigheter og
daglig fungering, sier StrømOlsen.
Hun sier det følger flere symptomdiagnoser med FASD, som
ADHD, og ulike andre psykiatriske diagnoser. Det er varierende
grad av ulike lærevansker, det
kan være fysiske skader som
hjertefeil, skjelettfeil, øre-nesehalsproblemer og synsproblemer.
Dette er alt sammen følgetilstander, men når årsaksdiagnosen FASD er på plass, er det

mulig å si noe mer om prognose,
hva som kan forventes, og hva
som kan være effektiv hjelp for
den enkelte. Det er når vi vet
årsaken til problemene at vi kan
møte en FASD- rammet person
med rett forståelse og innsikt,
sier Marie Strøm-Olsen.
Barnepsykiateren er opptatt av
betydningen av gode tiltak, men
er også tydelig på at det må
være realisme i forventninger til
en person med FASD.
– Det tar tid å få ting på plass
for en ung person med FASD, de
er mer sårbare enn andre, de
trenger stabilitet, trygge rammer og tålmodighet. Det blir lett
for mye, det oppstår lett kaos i
hodet. De er så sensible for inntrykk som lyd og lys. De er «wired
differently», nervebanene i hjernen er «koblet» annerledes rett
og slett, derfor er det viktig med
realisme i tiltak og i holdninger,
forklarer hun.
Misforståelser
Ungene Strøm - Olsen møter til
utredning for en eventuell FASD
problematikk er ofte verbale,
blide og samarbeidsvillige. Men
de blir fort slitne, det blir fort for
mye og hun erfarer at realitets-
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forståelsen og innsikten i egen
situasjon/funksjon kan være
mangelfull.
– Vi opplever at barn med FASD
blir beskrevet som ulydige og at
voksne med tilstanden blir beskrevet som lite motiverte eller
at de ikke er til å stole på. Men
det er viktig å være klar over at
de ofte kan bli misforstått og at
de kan møte forventninger de
ikke klarer å leve opp til. FASD
fører til at det er dårlig sammenheng mellom et meget godt talespråk og den forståelsen som
ligger bak språket. De trenger
derfor mer hjelp og støtte, mer
tålmodighet og tilrettelegging
enn andre pga sine vanskeligheter.
– Jeg vil si at typisk for FASD er
denne veldige sensibiliteten. Det
blir så fort kaotisk på mange måter. Og den store variabiliteten
gir utslag i store svingninger i
form og fungering. Det kan også
oppstå problemer fordi en person med FASD er så «snakkbar».
Det blir så mange misforståelser
pga det. Vi fagfolk kan også gå
i baret, og forvente for mye eller
mistolke på grunn av dette, sier
hun.

Bygg på ressursene
Marie Strøm-Olsen sier hun har
erfart betydningen av å bygge på
ressursene hos den enkelte. Slik
kan en legge til rette for øvelse
i ferdigheter, men hva som skal
øves på er individavhengig. Enkle
og tydelige rammer er viktig, og
hun legger vekt på læring i form
av regler, det er ikke så viktig
med så mange forklaringer. Husk
å gi få beskjeder ad gangen! La
språket være enkelt og tydelig.
Men gi rom for sterke og svake
sider hos den som har FASD- det
har vi jo alle, sier hun, og minner
om at med store variasjoner og
individuelle forskjeller hos en
FASD-rammet så kan en person
ha normal IQ, men ha like stort
behov for bistand sosialt og
funksjonsmessig som en psykisk
utviklingshemmet. Men det syntes bare ikke på utsiden. Det er
utfordrende både for den som er
rammet og for hjelpeapparatet.
Voksne med FASD
Forutsigbarhet og struktur er
viktig for at en voksen med
FASD skal fungere optimalt i sin
hverdag.
– Mitt råd er å hvile i gode rutiner
og leve et regelmessig liv! Noen
vil kanskje si at en skal leve et
«kjedelig» liv, men dette er viktig. Det er videre betydningsfullt
å ha en jobb eller en meningsfull
daglig aktivitet hvor det er innsikt i funksjonshemmingen så en
blir møtt med realistiske sosiale
og arbeidsmessige forventninger. Hun sier også at det kan
være viktig å være oppmerksom
på en økt sårbarhet for psykiske
vansker som følger FASD diagnosen.
– Strøm Olsen trekker videre
fram viktigheten av å møte
forståelse for at en kan ha et
nedsatt immunforsvar og ha en
del mer utfordringer helsemessig
enn andre. Å klare egen økonomi

er en del av voksenlivet, men for
en person med FASD kan det gi
noen ekstra utfordringer. Strøm
Olsen sier det å få god hjelp,
gjerne gjennom en verge eller en
annen støtteperson, kan være
avgjørende for å klare dette. En
kan trenge mer hjelp til struktur
enn hjelp til det sosiale, mener
Strøm Olsen og peker på at en
person med FASD som oftest er
sosial, de blir opplevd som vennlige og blide mennesker som
gjerne vil, men som ikke lykkes
med alt de sier ja til.
Skam og tabu
Det er ikke så godt å se hva som
har ført til at det fortsatt hefter
en opplevelse av tabu og skam
omkring FASD.
– Barnet har jo i alle fall ingen
skyld, men er et produkt av miljø
et det lever i både i og utenfor
mammas mage. Jeg ser også
at en mamma som ikke visste
hun var gravid før eksempelvis
i femte måned og som da har
drukket alkohol, kan ikke lastes.
En kan jo ikke lastes for noe en
ikke vet! Og det er mødre som er
rusavhengige som ikke får den
hjelp de trenger. Det er flott når
den gravide slutter å drikke når
en har fått vite om graviditeten,
da stopper en at det kan oppstå
mer skade. Men jeg kan jo kjenne
på at velutdannede kvinner som
ikke klarer å la vinglasset stå,
og som vet bedre, men som ikke
vil velge det bort for en periode,
at de må få noe å tenke på om
barnet strever.
– Personlig har jeg ikke møtt så
mange biologiske mødre, som
oftest er det adoptivforeldre
eller fosterforeldre vi møter på
HABU. Men når det kommer
en mamma og ønsker hjelp og
utredning for barnet sitt, og
hun vet barnet er skadet fordi
hun har drukket alkohol da hun
var gravid, så står det sannelig
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Barnepsykiater Marie
Strøm-Olsen i Arendal

respekt av det. De trosser egen
skam i respekt for barnet og i respekt for livet de har båret fram.
De må leve med sorgen over det
som er påført barnet, det må
være vanskelig. Det er mødre
som skal få støtte i sin kamp for
barnet.
– Har det skjedd en utvikling i
hjelpeapparatet, vet vi mer?
– Jeg syntes fortsatt det er en
utfordring å få formidlet viktigheten av innsikt og forståelse for
spekteret av vansker som følger
en FASD og hvor forskjellig dette
arter seg fra person til person.
Jeg er opptatt av viktigheten
av å ha respekt for at vi ikke
fungerer likt noen av oss og at
en person med FASD har sterke
og svake sider som alle andre
mennesker.

Forskning

gir ny kunnskap om fasd
Ny forskning har vist at det er en sammenheng mellom gener og fosterets sårbarhet for skader etter alkoholeksponering. Det er også gjort en rekke spennende forskningsfunn omkring bruk av avanserte MR metoder for å undersøke
forandringene i hjernen som har oppstått pga FASD. En av våre fremste eksperter på tidlig og avvikende hjerneutvikling her i landet, overlege i barnesykdommer/professor Jon Skranes, sier forskningsfunnene er interessante.
Av>Hilde Evensen Holm

Det jobbes i flere forskningsmiljøer, blant andre i USA, England
og Japan for å få mer kunnskap
omkring Fetal Alcohol Spectrum
Disorders(FASD). I Norge har vi
noen få kliniske miljøer som
har mye kunnskap og erfaring
med diagnostisering og tiltak
for barn med en alkoholrelatert
fosterskade, og ett av disse
er Habiliteringstjenesten for
barn og ungdom (HABU) ved
Sykehuset Sørlandet, avdeling
Arendal. Overlege og professor
Jon Skranes ved NTNU er tidligere leder ved HABU Arendal og er
fortsatt knyttet til fagmiljøet der
i en delstilling. Det er tre områder Skranes har festet seg ved
som særlig interessante med
tanke på forskning som pågår
omkring FASD. Det er ny kunnskap om bildefunn i hjernen ved
FASD gjennom bruk og tolkning
av avansert MR metodikk, det er
forskning om hvordan gener/arv
påvirker fosterets evne til å tåle
alkoholpåvirkningen, og det er ny
kunnskap basert på nevropsykologiske testresultater med tanke
på en «typisk» klinisk profil hos
barn og unge med FASD.

Bildeundersøkelser av hjernen
Det er først og fremst amerikanske forskningsmiljøer som har
undersøkt bruk av avanserte MR
metoder i utredning og diagnostisering av hjerneavvik når det er
mistanke om en alkoholrelatert
fosterskade.
– FASD oppstår på et tidspunkt
når hjernen er i rivende utvikling; i fosterlivet. Gjennom
bruk av MR har vi mulighet til
å undersøke nærmere hva som
skjer i hjernen av strukturelle og
funksjonelle forandringer når
den er skadet av alkoholbruk i
fosterlivet. Dette er skader som
ikke trenger å være synlige ved
vanlige MR-bildeundersøkelser.
Nye kvantitative MR teknikker
og innsikt gir kunnskap om
hvilke deler og forbindelseslinjer i hjernen som er skadet, og
hvordan hjernen omorganiserer
seg og finner alternative, andre
forbindelseslinjer. Forskere har
undersøkt hvordan hjernen ser
ut og fungerer annerledes hos
en FASD rammet enn hos en frisk
person, blant annet ved å undersøke hvordan en FASD skade har
endret nettverket av nervebaner
i hjernestrukturen. Nylig er flere
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artikler på dette blitt publisert,
sier Skranes og forklarer videre
at hjernen hos et foster er særlig
sårbar for skader fordi den er under utvikling i hele svangerskapet. Alle prosessene som er del
av en normal hjerneutvikling, kan
påvirkes og skades av alkohol.
Alkohol har en direkte giftig virkning og ødelegger celleutviklingen i den svært umodne hjernen.
Nervecellene og støttecellene i
hjernen påvirkes begge negativt.
Ny forskning viser at alkoholen
også kan påvirke genene som
styrer den normale hjerneutviklingen, forklarer Skranes.
Gener og sårbarhet
Hvorfor er det slik at noen fostre
som har vært utsatt for mors
drikking i svangerskapet, ikke
ser ut til å ha blitt skadet, mens
andre babyer er skadd selv om
mor bare drakk noen få ganger,
kanskje før hun visste hun var
gravid? Ny forskning har begynt
å gi oss noen svar på hvorfor enkelte fostre er mer sårbare enn
andre. Svaret er at dette skyldes
barnets arv, for eksempel barnets medfødte evne til å tåle- og
bryte ned -alkoholen.

– Vi vet at noen gener gir sykdom hos mennesker, men at det
også finnes mange varianter
av disse genene som ikke gir
sykdom, men ulik sårbarhet
for ytre stimuli, som alkohol.
Forskningen som pågår nå i blant
annet England, Japan og USA, gir
oss ny innsikt i hvordan genene
påvirkes av alkohol og hva det
kan bety for utvikling av FASD.
Gener virker inn på kroppens
nedbrytningsevne overfor giftige
stoffer, og den giftige påvirkningen blir derfor ulik fra foster til
foster. Noen vil tåle mer alkohol
enn andre. Vi ser det fødes barn
med skader som har vært utsatt
for lite alkohol eller få ganger
med alkoholbruk, mens i andre
tilfeller er det forholdsvis mye
alkohol og tilsynelatende lite
skader. Det er store variasjoner,
og dette er noe av bakgrunnen
for at man vil anbefale totalavhold under svangerskapet. Vi
vet nemlig ikke per dato hvilke
fostre som kan være følsomme
for hjerneskader av selv små
mengder alkohol dersom de eksponeres i perioder hvor hjerneutviklingen er særlig påvirkbar,
sier Jon Skranes.
Kompetansesenter i Arendal
– Vil det bli mer forskning i Norge
omkring FASD?

– Forskning vil være en sentral
oppgave om HABU Arendal får
gjennomslag for sin søknad om
å bli et regionalt henvisningskompetansesenter for FASD og
annen medfødt russkade. Søknaden er nå til behandling hos
Helse Sør-Øst. Forskning rettet
mot diagnostisering, MR-funn og
hvilke tiltak som har effekt og
som vil kunne anbefales, vil være
sentrale forskningstemaer, sier
leder for HABU Arendal, phd og
nevropsykolog Gro Løhaugen.
Senteret som det søkes om
midler til, vil ta imot henvisninger på pasienter i alderen 2-18
år fra hele regionen og foreta
utredning, diagnostisering og
planlegge tiltak. Videre heter
det i søknaden at senteret vil
være det første i Europa innen
dette feltet som forener klinisk
drift og forskning. Pasientene vil
få tilbud om å delta i pågående
klinisk forskning som kan gi ny
kunnskap om forekomst, klinisk
bilde, hjelpebehov og effekt av
behandling for disse barna/ungdommene i Norge. Denne kombinasjonen av klinisk virksomhet
og forskning vil kunne føre til
forskningsresultater som raskt
kan komme pasientene til gode,
mener Løhaugen.
Sammen med Skranes og andre
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kollegaer fra det tverrfaglige
miljøet ved HABU har hun vært
svært viktig i innsatsen som
er gjort de siste årene for å
spre kunnskap og få en større
bevissthet i alle deler av hjelpeapparatet om FASD. HABU
Arendal har et tverrfaglig klinisk
miljø som blant annet består av
lege, psykiater, nevropsykolog,
fysioterapeut, pedagog og sosionom. Pasienter som utredes går
igjennom tverrfaglige kliniske
undersøkelser med testing av IQ,
motorikk, persepsjon, oppmerksomhet og eksekutivfunksjoner.
Å knytte klinisk intervensjonsforskning til senteret i Arendal
er derfor noe som fremheves i
søknaden som Helse Sør Øst nå
behandler.
– Vi ønsker å måle effekten av
ulike typer intervensjoner og
behandlingstiltak for denne
pasientgruppen. Det finnes i
dag få slike studier, så vidt vi
vet bare 12 på verdensbasis! I
forhold til antatt forekomst av
FASD og behandlingstrengende
barn og unge er dette svært lave
tall. Det er heller ingen slike
studier fra de nordiske landene,
så det er svært viktig å få denne
type kunnskap i Norge, sier Gro
Løhaugen.

Unik svensk
studie om FAS

Hvordan går det med FAS-barna som voksne? Det undersøker doktorgradsstipendiat Jenny Rangmar og medarbeidere i Gøteborg. Data fra omkring 100
personer med FAS inngår i en omfattende studie.
Av>Hilde Evensen Holm

Studien i Sverige blir betegnet
som unik både i europeisk og
verdenssammenheng. Her er det
rundt 100 personer som alle ble
diagnostisert med FAS på 1980
tallet, som nå mer enn 30 år
seinere inngår i en studie for å
undersøke hvordan det går med
dem som voksne.
Denne studien vil gi innsikt og
bidra med kunnskap om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer
for en fas-rammet person. Hvilke
vanskeligheter har de møtt, hva
har fungert bra for dem og hva
har ikke vært bra? Hvordan var
skole og utdanningsløp, sosiale
relasjoner og familieliv. Hvordan
har de det nå som voksne? Vi
møter en engasjert forskningsmedarbeider, doktorgradsstipendiat Jenny Rangmar ved Universitetet i Gøteborg, psykologisk
Institutt. Hun forteller at hun
som psykologistudent var særlig
interessert i biologisk psykologi,
hjernens utvikling og fungering,
og at hun gjennom dette ble
interessert i FAS problematikken.
Hun forteller at de unge voksne
med FAS som hun har møtt og
intervjuet, så langt gir uttrykk for
at de har møtt mye ukunnskap
om diagnosen sin hele livet, fra
skoleverket, leger og andre de
har hatt rundt seg. De formelig
lyser opp, forteller Rangmar, over

muligheten til å være med å spre
kunnskap og de blir glad når de
får høre om studien. Det at flere
får vite om hva det er å ha FAS er
viktig for dem.
Omfattende studie
Studien er finansiert gjennom
Socialstyrelsen i Sverige og
forskningsrådet i Systembolaget. Det er en omfattende studie
Rangmar og de øvrige medarbeiderne er i gang med.
Den er delt i fire deler:
• Registerstudie ( data fra offisielle dataregistre) om psykososial og sosial situasjon
• Strukturerte intervjuer med
fosterforeldre
• Nevropsykologisk testing av
undersøkelsesgruppen
• Strukturerte intervjuer med
fokus på livssituasjon som
voksen med FAS
Den første delen av studien, å
innhente registrerte data fra offentlige registre innen sykehus,
helsevesen, helse og sosialomsorgen, kriminalomsorgen m.m,
er gjennomført. I forkant av
dette har det vært nødvending å
utarbeide søknader om tillatelse
til datainnhentingen og ivareta
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etiske hensyn. Det er på det rene
at noen av de 100 med FAS som
inngår i materialet ikke vet at de
har diagnosen, og at de derfor
ikke kan kontaktes for intervjuer. Men det er gitt tillatelse til
å hente inn anonyme data fra
registrene.
- Vi ser at det er knyttet skam
og tabuer omkring dette, og det
er ofte komplisert når skaden
skyldes at mor har drukket i graviditeten. Vi kan ikke bare som
forskere ta kontakt med dem
som voksne og anta at de informert om årsaken til de vanskene
de har, sier Rangmar.
Det er tidlig i studien ennå men
det jeg kan si så langt er at vi har
gjort funn som tilsier at gruppen
strever på mange livsområder.
Vi har funnet at omkring halvparten er arbeidsløse, 1/3 er
førtidspensjonister, (uføretrygdet) og ¼ lever av sosialstønad.
Gruppen skiller seg med dette
svært tydelig ut fra kontrollgruppen og gir et bilde av en gruppe
unge voksne med mange vansker, sier hun videre.
Tallene fra registerstudien blir
mer nyansert gjennom intervjuene som skal gjennomføres i
gruppen. Blant annet får en da
opplysninger om praksisplasser

og andre arbeidstiltak som er
satt inn som tiltak for en bedre
hverdag.
Barndom og oppvekst
I intervjuene som er gjort forteller flere om en oppvekst preget
av mye ensomhet, mobbing og
plaging fra andre barn. De har
gjennomført grunnskole, men
mange har gått i spesialskoler
eller hatt andre tilpassende
opplæringstiltak. De gir uttrykk
for at det ikke gikk særlig bra i
skolen og det kan se ut som at
skolen i ulik grad var informert
om diagnosen. Men det er likevel
flere som trekker fram en lærer
som en særlig betydningsfull
person for dem, læreren så dem
og var til hjelp og støtte.
- En lærer som har tid til å lytte
og forstå er viktig og kan være
en beskyttende faktor. Kanskje
er læreren den barnet opplever
som den eneste på skolen som
står på barnets side. Det viser jo
at om en ikke er ekspert på FAS,
men er et medmenneske, så har
det stor betydning for en person
med FAS, sier Jenny Rangmar.
Det er på mange måter trist å
høre i intervjuene om mye ensomhet og hvor vanskelig det var
for dem å ha og beholde kompiser. Når livet i skolen og med
venner blir så vanskelig er det å
ha støttende foreldre og familie
av stor betydning. Det kommer
tydelig fram som en viktig beskyttende faktor, sier Rangmar.
- Vi ser i studien at ikke alle har
vært like heldige med å ha stabile og trygge hjem. Det er helt
tydelig viktig å slippe flytting
fra hjem til hjem og ha noen som
står ved siden av deg gjennom
livet. Flere forteller også om
gode avlastningsfamilier, slik at
de har hatt flere voksne som har
vært der for dem.

Voksenliv med fas
Som ledd i forskningsprosjektet
gjøres det også tester i undersøkelsesgruppen. Det dreier seg
om anerkjente nevropsykologiske tekster for å måle eksekutive
funksjoner; evne til planlegging,
fleksibilitet, evne til impulskontroll og arbeidsminne. Dette
er kjerneområder hvor FASD

- En lærer som
har tid til å lytte
og forstå er viktig
og kan være en
beskyttende
faktor

rammede ofte strever på grunn
skadene de har i sentralnervesystemet. Alt tyder på at disse
områdene også vil være vanskelig for dem som voksne. Det
kan føre til at det er vanskelig
for dem å finne fram i hjelpeapparatet, styre økonomien og
ta ansvar for å planlegge egen
hverdag.
- Resultatene våre er ikke klare
enda, men det er funn som tyder
på at de også som voksne kan
være sårbare og lett påvirkelige,
og lett kan utnyttes av andre.
Vi finner imidlertid ikke at de
er mer utsatt enn andre for å
utvikle rusproblemer. Det kan
virke som om de er bevisste på
ikke å bruke rusmidler, kanskje
nettopp fordi de vet hvordan
rus har påvirket dem. Men vi ser
at mange har problemer med å
regulere følelser og særlig å kontrollere sinne og aggressivitet,
sier Rangmar.
Et av funnene som går i positiv
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retning er betydningen av å få
mulighet til å ta vare på dyr. Det
er tydelig bra for dem og noe
flere takler godt gjennom for eksempel praksisplasser på gårder.
Dette ser ut til å ha gitt mestring
og blitt en beskyttende faktor.
Familien
I intervjuene som er gjort kommer det fram at flere møtte på
særlige utfordringer i 22 - 23 års
alder. Da forsvant flere av de tilrettelagte tiltakene i ungdomstiden og det ble forventet at de
i større grad skulle klare seg selv
og etablere seg som voksne. Det
var den vanskeligste tiden, sier
flere. Når forskerne treffer dem
nå er de imidlertid passert 30
år og livet ser ut til å ha snudd i
mer positiv retning igjen. Flere
er i parforhold og noen har fått
barn. De har fått en meningsfullhet i livet gjennom dette, en
oppgave i å ta hand om barn og
hjem. Dette gir nok en opplevelse av normalitet fordi folk flest
etablerer seg og får barn i denne
fasen av livet. Men det er ikke
tvil om at mange fortsatt trenger
bistand og hjelp i hverdagen.
Noen går til terapi, og dette med
å klare egen økonomi er gjennomgående vanskelig, selv om
de nå er voksne og skal klare seg
selv. Det er også betydningsfullt
med foster- eller adoptivforeldre som fortsetter å holde
fast som er støttepersoner, og
være til hjelp i foreldreskapet og
i voksenlivet. Det er helt tydelig
vanskelig å klare å styre egen
økonomi, det å forstå rekkevidden av at penger skal rekke
en hel måned, at de får en sum
og den skal gå til husleie, mat,
regninger. Det er vanskelig for
mange, og de må ha tett oppfølging. Det virker som det er veldig
forskjellig og individuelt det de
har fått av hjelp til dette. Noen
har en støttekontakt, andre
forteller om mye ensomhet også
som voksne. Det kan også opp-

leves vanskelig å se løsninger på
det de strever med når det ikke
er noen nære de har tillitt til og
kan snakke med.
Optimisme tross alt
Mange av de som er blitt intervjuet har en gjennomgående positiv livsinnstilling, som Rangmar
sier er fascinerende. De forteller
om store utfordringer og vanskeligheter, en livslang sorg at de
må streve på så mange områder
i livet hver dag, fordi mor drakk i
svangerskapet. Men likevel sier
de « at de mår bra» Det kan se
ut til å være mestringsstrategi
og gjøre det beste ut av det livet
de har og ikke «grave seg ned».
Slik framstår flere som ganske
lette og optimistiske til tross for
vanskene i livet. Kanskje har de
fått hjelp til å ha den innstillingen til livet i oppveksten, fordi
de har hatt støttende familier
og en meningsfull oppgave å
bruke dagene på, eller kan dette
handle om gleden i øyeblikket
over å få besøk fra en interessert
person som ønsker å høre deres
historie, undrer Rangmar.
De første artiklene fra studien
blir etter planen publisert i 2014.
- Jeg håper at resultatene fra
studien kan bidra til mer kunnskap om hva som er risikofaktorer og hva som er beskyttende
faktorer for en person med FASog at dette kan gi retningslinjer
for hjelpe- og støttetiltak og bidra til mer forståelse for omfang
av FAS-problematikk gjennom
livet, sier Jenny Rangmar ved
Universitet i Gøteborg.

Jenny Rangmar, Universitet i
Gøteborg.
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Blir barn med FASD
sett og forstått
i skolen?
Medarbeidere ved Statped Sørøst har skrevet denne artikkelen om barn og
unge med FAS/FASD og samarbeid med skole/PPT.
Av>Kirsten Ruud og Terje Bjelland, Sørlandet Kompetansesenter (Statped sørøst)

Våren 2009 ble Sørlandet
kompetansesenter (nå Statped
sørøst) invitert med i et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
mellom KoRus-sør, Borgestadklinikken og R-BUP helseregion
Øst og Sør. Barnevernet og HABU
har også deltatt. Målet med
samarbeidet er å spre kunnskap
om FAS/FASD, for vår del med et
hovedfokus på de pedagogiske /
spesialpedagogiske utfordringene i forhold til store sammensatte lærevansker (SLV) som barn
født med alkoholskader ofte
sliter med.

• IQ lavere enn gjennomsnittet
• Vansker med å planlegge og å
organisere (egenledelse)
• Liten korttidshukommelse
• Kontekstavhengig læring
• Svak forståelse av abstrakte
begreper, som for eksempel tid
og penger
• Forsinket utvikling i språk, motorikk og sosiale ferdigheter
• Vansker med å tolke sosiale
situasjoner og tilpasse atferden
• Svak sanseintegrasjon
• Matematikkvansker

Noen vanlige uttrykksformer
og læringsutfordringer
Skadene i sentralnervesystemet
innebærer også at barn med
FASD har en varig hjerneskade,
og dette er den mest alvorlige
følgen av FASD. Det medfører
økt risiko for en rekke vansker i
forhold til læring og sosial fungering. Det er store variasjoner i
uttrykk og funksjonsnivåer blant
mennesker med medfødte alkoholskader. Det er likevel noen
trekk som ofte går igjen:

Selv de med gjennomsnitts
IQ-skåre, fungerer ofte svakere
enn forventet ut fra deres skårer.
Mange av disse barna har et
tilsynelatende godt språk. Dessverre viser det seg ikke sjelden
at de har vansker med å forstå
betydningen av mange av ordene de bruker. På den måten blir
de ofte misforstått av lærere og
medelever. Dessuten kan de selv
lett misforstå. Slik oppstår ofte
forvirring og irritasjoner. Mye av
kritikken fra lærere, medelever
og andre blir da urimelig eller
helt feil. På den måten kan barn
som ”ser helt vanlige ut” og har
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et alminnelig talespråk, på sikt
bli overvurdert og kanskje få
større vansker enn barn som har
et avvikende utseende og et
annerledes språk.
De førstnevnte barna blir ofte
seint oppdaget, og kan gå
mange skoleår uten å få adekvat hjelp. Vi vet dessverre om
mange slike tilfeller! Disse barna
bruker mye krefter på å skjule
sine vansker og er redde for å
bli ”avslørt”. Det er derfor ikke
uventet at mange barn med
FAS/FASD er deprimerte. Det er
viktig å være oppmerksom på at
selvmord forekommer hyppigere
enn ellers, i denne gruppen.
I tillegg til fagvansker får de ofte
sosiale vansker. Deres umodne
atferd skaper avstand til med
elever. De kan ha problem med å
tolke sosiale signaler, noe som
gjør medelever usikre og noen
ganger frustrerte. Pga. hjerneskaden er barn med FAS/FASD
ofte mindre fleksible enn andre
på samme alder. De trenger lengre tid på å takle overganger fra
en aktivitet til en annen. Særlig
ved uventede endringer, bl.a. i
timeplan, ”plutselig” vikarer, osv.

virker det frustrerende på dem
og fører ofte til sinneutbrudd.
Dette medfører selvsagt også at
de mister verdifull tid til læring
av fag. En annen utfordring er
deres begrensede evne til å forholde seg til tid. I neste omgang
skaper dette vansker med å
planlegge og organisere hverdagen. Vi vet av erfaring med barn
med FAS/FASD at dette svært
ofte skaper en kaotisk hverdag.
De kan derfor trenge en ”ekstern
hjerne”, for eksempel en spesialpedagog på skolen og en støttekontakt på fritida, som kan
ordne og strukturere dagene.
Overfølsomhet for sansepåvirkning (sensorisk skyhet)
Mange med denne diagnosen
reagerer negativt på sansepåvirkning som jevnaldrende ikke
reagerer på. Det gjelder særlig
overfor lys, lyd og berøring. Det
er ikke sant at det bare er eldre
mennesker som ikke tåler høye
lyder. Når barn med FAS opplever
slike sansepåvirkninger som
overveldende, kan de reagere
med irritasjon og sinne, noe som
kan virke uforståelig for med
elever og ansatte i skolen. Det er
lett å tenke seg at slik overreagering også går ut over oppmerksomhet og dermed innlæring.
Særlig ser vi mange småbarn bli
utilpass og overveldet av sansepåvirkninger. Barn som har det
slik, trenger ”sansebeskyttelse”
og skjerming.
Vekslende dagsform
Mange lærere blir forvirra over
at disse elevene veksler så ofte
både i prestasjoner og humør.
Gangetabellen de kunne i går,
kan være «borte» i dag, for så å
komme tilbake neste uke. Også
eleven selv kan bli forvirra og fortvilt over slik ujevnhet. Tilsvarende ser vi med humøret, som kan
skifte mange ganger om dagen.
Noe av forklaringen kan nok skyldes naturlig følge av depresjon

over sin situasjon. Overreagering
i forhold til sansepåvirkning
tilskrives skade eller endringer i
hjernen, og ikke ”feil” hos lærer
eller medelever.
Hvilke ”sansekanaler” er den
beste innlæringskanalen? Dette
kan nok også variere fra elev til
elev med FAS. Uansett vil det
være en fordel å kombinere ulike
kanaler, slik det er for alle elever.

Oppsummert
kan en si at barn
med FAS/FASD
har større og mer
sammensatte
lærevansker enn
barn med AD/HD
Vårt inntrykk er likevel at for en
stor del av disse elevene er det
den visuelle kanalen som er den
sterkeste. Foreldre og lærere må
derfor legge ekstra vekt på å
utnytte akkurat denne kanalen.
Derfor: snakk mindre, vis og demonstrer mer, - med kroppsspråk
og gjenstander som kan forsterke innlæringen.
Forhold til andre diagnoser
(komorbide lidelser)
Erfarne lærere vil gjenkjenne
mange av disse trekkene fra andre diagnoser, ikke minst fra AD/
HD. Det viser seg også at et stort
flertall av barn med FAS/FASD
også har AD/HD. Noen trekk
kan en og kjenne igjen fra barn
med autistiske trekk. I AD/HDgruppa er det flere gutter enn
jenter. Blant de med FAS/FASD er
kjønnsfordelingen sannsynligvis
mer jevn. Det er påfallende at
så mange av oss som har jobbet
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lenge i hjelpeapparatet har sett
så få barn med bekreftet FAS/
FASD. Noe av forklaringen kan
nok skyldes underdiagnostisering pga. manglende kompetanse hos helsearbeidere. Andre
forklaringer kan være at de
blir «kamuflert» med den mer
«ufarlige» diagnosen AD/HD.
Oppsummert kan en si at barn
med FAS/FASD har større og mer
sammensatte lærevansker enn
barn med AD/HD, selv om mange
(spesial)pedagogiske tiltak kan
være like for de to gruppene.
Noen forslag til tiltak i
skolen
Vi vet altså at skader fra alkoholpåvirkning i fosterstadiet er
varige. Målet for tiltak i skolen
kan derfor ikke være at eleven
skal endre seg. Det pedagogiske
handlingsrommet ligger i muligheten for å justere miljøet og
omstendighetene rundt eleven
slik at barnet påvirkes på en positiv måte. Et støttende miljø vil
forebygge sekundære problemer
som dårlig selvbilde, sosial isolasjon, depresjon og angst. Et godt
tilpasset miljø kan sikre mestringsopplevelser og trygghet og
dermed fylle skolehverdagen med
gode erfaringer. Eleven kan slik
komme inn i en god sirkel som
bidrar til positiv utvikling. Barn
med FAS/FASD vil likevel stadig
oppleve utfordringer og velge feil
pga. sine vansker. Svak impulskontroll og nedsatt dømmekraft
er en konsekvens av barnets
funksjonsnedsettelse og ikke
f.eks. foreldres eller læreres feil.
Samtidig viser forskning at hjernen utvikles og endrer seg langt
opp i voksen alder. Trening, tid
og tålmodighet har betydning
for hvordan barnets framtid vil
se ut.
Tradisjonelle tiltak fungerer
sjelden når man jobber med
barn med FAS/FASD pga deres

sammensatte og komplekse
læreutfordringer. Mange erfarne
lærere som aldri tidligere har
hatt problemer med å lede barn,
opplever at selv om de gjør det
samme som før, så fungerer det
ikke som forventet. At tidligere
velprøvde metoder ikke fungerer,
er ikke et bevis på at metodene
er feil. Men når det gjelder barn
med FAS/FASD må man endre
holdninger og forståelse og se
barnet med andre briller.
I heftet «Åpne for læring»
(2012) blir det foreslått en rekke
konkrete tiltak som skolen/læreren kan bruke i samarbeid med
foreldrene. Her vil vi komme inn
på en del av disse.
Holdninger
Helt grunnleggende er skolens
og lærernes holdninger til eleven
med FAS/FASD. Hvordan reagerer
lærerne når eleven ikke mestrer
kravene i skolehverdagen? Holdningene vil påvirke hvordan læreren møter eleven når atferden
ikke er hensiktsmessig, f. eks.
når eleven er urolig, forstyrrer
medelever eller gjør noe annet
enn det som er oppgaven.
I stedet for å tenke at eleven
ikke vil, er det viktig å innse at
eleven ikke kan. Det er viktig å
se at det ikke handler om bevisst
dårlig oppførsel, stahet eller et
sterkt ønske om å skaffe seg
oppmerksomhet, men at det
dreier seg om vansker med å
omsette verbale instruksjoner
til konkrete handlinger, eller at
eleven rett og slett ikke forstår
hva som forventes. Å fokusere på
hvordan barnet føler seg, og ikke
bare på hvordan hun oppfører
seg, er viktig. For de barna som
ikke har et påfallende utseende og som skårer evnemessig
innenfor normalområdet, er det
ekstra viktig at skolen og lærerne er godt informert om barnets
tilstand.

Et vanlig fenomen er at eleven
bruker tid på aktiviteter som
å spisse blyanter, viske ut, gå
på toalettet eller gjøre små
ærender. En klok lærer kan tolke
dette som tegn på at oppgavene
ikke er innenfor elevens mestringsområde og deretter dempe
omfanget, vanskelighetsgraden
og/eller justere tidsrammene
i forhold til elevens muligheter
for mestring. Glemte bøker og
besvarelser, er heller ikke nødvendigvis et resultat av vrang
vilje hos elever med FAS/FASD.
Et ekstra sett med skolebøker til
å bruke hjemme og godt samarbeid med foreldrene, reduserer
problemene rundt glemming.
Lærere må finne ut hvor eleven er i utviklingen og tilpasse
oppgavene slik at eleven opplever mestring på sitt nivå. Det er
også nyttig å kartlegge interesser og sterke sider. Likedan er
det viktig å finne ut under hvilke
betingelser eleven fungerer best
på skolen. Hvor mye struktur
trenger hun, hvor lange økter
mestrer hun før hun trenger støtte/ påminning, hvilke medelever
føler hun seg trygg sammen
med, osv.
Et annet eksempel hvor voksne
ofte mistolker barn med FAS/
FASD er når barnet stadig gjentar samme feil. Det kan føre til at
man tror eleven er bevisst ulydig
eller til og med manipulerende.
En lærer med tilstrekkelig innsikt
og kompetanse vil forstå at eleven har vansker med å generalisere fra tidligere episoder og koble
årsak og virkning. Barnet trenger
ikke «anmerkning» for hver gang
hun gjør feil, men øvelse i å gjøre
det som er rett.
Barn med FAS eller FASD har ofte
svak sosial kompetanse og lite
forståelse for andres personlige
(intime) grenser. Problemene
kommer ikke av dårlig oppdra-
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gelse eller av at hun har vært
utsatt for overgrep slik man kanskje kan tro. Barn med FAS/FASD
har ofte problemer med å tolke
og forstå det sosiale samspillet
og å tolke andres ansiktsuttrykk.
Spøk og ironi blir fort misforstått. Overfølsomhet for fysisk
berøring gjør at et vennskapelig
klapp på skulderen eller at noen
dulter borti en, oppleves som et
slag eller et angrep. Samtidig er
venner ofte det viktigste i livet
for barnet. Å bruke ressurser
på å lære barnet sosiale ferdigheter, vil være svært nyttig.
Hvordan ta kontakt med andre,
hvordan invitere seg selv inn i
leken, hvilke regler gjelder i aktivitetene som foregår i friminuttene. Start med dette så tidlig
som mulig, gjerne ved å bruke
rollespill.
Barn med FAS/FASD er i risiko
for å utvikle dårlig selvtillit og
et negativt selvbilde. De klandrer gjerne seg selv og bruker
uttrykk som «Jeg er dum», om
seg selv. De kan være ensomme
og nedtrykte. Et betydningsfullt
tiltak er derfor å finne strategier
som kan styrke barnet. Å lære
barnet en ferdighet som andre
vil gi ham anerkjennelse og ros
for, er en god strategi som kan
bygge et bedre selvbilde. Jo flere
mestringsopplevelser, jo bedre.
Derfor bør oppgavene tilpasses
barnets nivå i størst mulig grad.
Struktur
En fast struktur som beholdes
gjennom hele skoleåret, kan
være en god støtte til barn med
FAS/FASD. Fast timeplan, fast
klasserom, fast plass i klasserommet øker barnets trygghet
og gjør dagene mer oversiktlige.
Barnet vet hva som kommer til
å skje, og innstiller seg mentalt
på det. Med fordel kan de faste
strukturene gjøres visuelle ved
f. eks. at timeplanen henger
synlig i klasserommet, slik at

eleven kan følge med på hva som
er avsluttet/ferdig og hva som
kommer.
Når den faste strukturen og de
vanlige rutinene likevel av og til
må endres, som f. eks. på turdager og ved høytider, er det en
stor fordel at eleven forberedes
på endringen i god tid. Da kan
hun klare å endre sine forventninger og justere sitt mentale
bilde av situasjonen.
Elever med FAS/FASD kan lett bli
overstimulert på skolen. Mange
klasserom er fulle av synsinntrykk, vegger fylt med plakater,
elevenes kunstverk og tavleskriverier fra forrige time. Lydnivået
kan være overveldende med
mange stemmer samtidig, fra
f. eks. gruppearbeid med flere
grupper i det samme rommet.
God struktur innebærer også god
orden på materiell. Ting bør ha
faste plasser. Rydd bort det som
ikke skal brukes. Vask av tavla
og rydd bort plakater som ikke
er aktuelle. Unngå at støy fra
korridorene når inn til klassen og
benytt skjermede grupperom om
mulig.
Elever med FAS/FASD har problemer som kan føre til at de ofte
kommer på feil tid til avtaler, og
at de feilberegner slik at arbeid
ikke blir ferdig i tide. De kan ha
vansker med å forstå abstrakte
begreper som tid og klokke. Det
kan medføre mye ubehag ikke å
forstå tid, -har vi god tid eller må
vi skynde oss? - hvor langt har vi
kommet i arbeidet?
Ofte er det slik at barn med
FAS eller FASD ikke kan klokka.
Særlig de gammeldagse analoge
klokkene er utfordrende å forstå.
Det samme gjelder «den analoge
måten» å angi tid på, f.eks. kl.
ti over halv tolv, - er det før eller
etter kl. 12? Er det kl. 12.10 eller
kanskje kl. 12.40? Noen barn

velger da å holde seg på møteplassen hele timen for å være
sikker på at de er der på tida,
andre velger en mulig tolkning
og kommer sannsynligvis på
feil tidspunkt. For noen hjelper
det om man uttaler tidspunktet
digitalt, - dvs. kl. 11.40. For andre
vil en god hjelp være å få følge
en eller flere klassekamerater.
Timeglass, eggeklokke eller evt.
spesialur som angir tid på en
tidslinje kan være aktuelt.
Å bevare roen og bruke få ord
vinner læreren mye på. Å bli opprørt og heve stemmen forverrer
alltid situasjonen. Det forstyrrer
gjerne også tryggheten og tilliten som barnet trenger å finne
hos de voksne. Ved å holde fokus, ha en god struktur og gode
rutiner kommer man langt.
Undervisningsstil
Barn med FAS/FASD har som regel godt faglig og sosialt utbytte
av å få sin undervisning i klasserommet sammen med med
elevene. Noen enkle justeringer i
forhold til undervisningsstil, kan
bety at elever med FAS/ FASD får
større utbytte av timene. Å vektlegge forutsigbarhet kan ha stor
effekt. Alle overganger bør forberedes. Gi et varsel, et lydsignal
(f.eks. klapp i hendene) før en beskjed for å få alles oppmerksomhet. Gi deretter selve beskjeden
med en passende tidsmargin
f.eks. om at «Om 3 minutter
skal dere …», eller: «Etter matte
skal vi…». Beskjeden kan gjerne
visualiseres vha. en gjenstand
eller et bilde av materiellet som
skal brukes (f. eks. ei kokkelue
dersom elevene skal omstille
seg til matlagingsøkt). … På den
måten får eleven tilstrekkelig tid
og informasjon til å klare omstillingen.
En kultur for bruk av ulike hjelpemidler som linjal når de leser,
regneklosser i mattetimene, kal-

22

kulator og pc, vil være nyttig for
barn med FAS /FASD, men også
for mange av de andre elevene i
klassen. PC gir raske tilbakemeldinger og hjelp til den som har
en svak finmotorikk. Resultatet
på skrift som er printet ut ser
ryddig og greit ut. Det kan være
godt for en som sliter med å
forme bokstaver og tall.
Måten nytt stoff blir presentert
på har betydning for elever med
FAS/ FASD. Vær så konkret og
bokstavelig som mulig. Det kan
være nyttig å planlegge undervisningen ut fra et aldersnivå
2-3 år yngre enn den faktiske
alderen på elevene i gruppa. Gjør
presentasjonene korte og presise. Varier heller tilnærmingen
med bilder, filmer og konkrete
gjenstander.
Vær også innstilt på å gjenta,
forklare og demonstrere for at
informasjonen skal nå fram.
Medelever kan av og til bidra
som støttespillere i forbindelse
med gruppearbeid o.a. Ekstra tid
er ofte nødvendig for at eleven
skal bli ferdig. Hyppigere pauser
kan være et godt tips for elever
som har nedsatt utholdenhet og
har vansker med å sitte stille,
f.eks. 15 minutter jobbing fulgt
av 5 minutter pause. En organisert pausekrok kan bidra til
at pausen gir en konstruktiv og
beroligende effekt, er et avbrekk
og en anledning til å hvile og
samle seg.
Samarbeid
Mange barn med FAS/FASD bor
i fosterhjem. I mange tilfeller
har de også kontakt med sine
biologiske foreldre. I enkelte
tilfeller bor barn med FAS/FASD
hos sine biologiske foreldre. De
foresatte kan være den viktigste
samarbeidspartneren for skolen.
De kan bidra med sine erfaringer
med hva som «virker». Samarbeid med foreldrene bør foregå

regelmessig og hyppigere enn
det som er vanlig. Send gjerne
ukeplan og timeplan til foreldrene på e-mail. Foreldrene kan
støtte skolen ved å forberede
eleven på dagens timeplan og
se til at hun er godt orientert
både om den faste planen og om
endringer i opplegget når det
forekommer.
Diagnosene FAS og FASD kan
være et følsomt tema som kan
vekke skyldfølelse, noe som
medfører at åpenhet omkring
diagnosen kan bli utfordrende.
Men dersom det ligger til rette
for å bryte tabuene og skape
forståelse for problematikken
barnet lever med, har vi større
mulighet for å kompensere for
skadene som er oppstått og
skape forståelse for barnet i
barnegruppa.
Alle ansatte på skolen bør få god
informasjon om FAS/FASD og hva
diagnosen innebærer for eleven.
Hvis skolesamfunnet forstår
situasjonen og vet hvordan de
best kan støtte eleven med FAS/
FASD, vil det ha stor effekt på
barnets trivsel og utvikling. Det
finnes informasjonsfilmer som
kan vises på personalmøte. Det
kan også tenkes at foreldre/foresatte kan dele sine erfaringer og
kunnskaper med de ansatte på
et personalmøte. Kan hende kan
andre foreldre og elever også
ha nytte av å få informasjon om
hvilke utfordringer et barn med
FAS/FASD står overfor.
Det kan være utfordrende å
velge en strukturert undervisningsstil dersom stilen ellers på
skolen er preget av fleksibilitet
og stadige endringer og justeringer, f. eks. av gruppesammensettinger, bytte plass i rommet
og lignende. Med informerte
kolleger kan du lettere få forståelse for dine valg. Se også til at
du ikke er alene om ansvaret,

men sørg for god kollegastøtte
med god mulighet for faglig
samarbeid. Trekk eventuelt inn
Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) i utviklingen av en
Individuell opplæringsplan (IOP)
og vurdering av behov for spesialpedagogiske ressurser.
Ved overgang til ny skole og
nye samarbeidspartnere er det
særlig viktig at det gis så mye
og god informasjon som mulig,
etter avtale med foreldrene. Det
er en myte at det er en fordel for
barnet å starte med blanke ark
ved hver nye korsvei. I så fall kan
mye verdifull tid gå tapt før den
nye skolen klarer å forstå bar-

nets situasjon. Skolene legger
ofte sine lærerkabaler sent på
sommeren, men dette burde
gjøres så tidlig som mulig, helst
minst et år i forkant, slik at læreren kan forberede seg og skaffe
seg nødvendige kunnskaper om
problematikken i god tid før eleven sitter i klasserommet.
Når barn med FASD skifter
lærere/skole, bør den «gamle»
læreren disponere noe tid i løpet
av det kommende skoleåret
for å bistå nye lærere med sine
erfaringer.
Artikkelen er tidligere publisert i
Spesialpedagogikk nr. 2 – 2013
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Tålmodighet og
trygghet
viktig for FAS-rammende Veronica
Mye hard jobbing, mye kjærlighet og stabile rammer hjemme, har hjulpet Veronica dit hun er i dag. Fra å være et sårbart spedbarn med en tidlig FAS diagnose til en ung kvinne på 21 år, etablert i egen leilighet sammen med kjæresten,
og med lærlingeplass på sykehjemmet.
Av>Hilde Evensen Holm

Veronica kom til fosterforeldrene
Randi og John Andreas Sande
da hun var 2 måneder gammel.
Familien er bosatt på Sandane i
Sogn og Fjordane.
Fosterhjem
-Da vi som fosterforeldre hentet
Veronica på Førde Sykehus fikk
vi vite at hun hadde en alkoholrelatert skade, men det var også
alt vi fikk vite, sier fosterfar.
Han forteller at de satte i gang
med å lese seg opp på hva dette
innebar og fant relevant informasjon blant annet på internett.
De fortsatte å lete etter informasjon og fikk etter hvert også
kontakt med fagmiljø på Haukeland Sykehus. Veronica hadde
behov for mye omsorg, innsikt
og støtte, men fosterforeldrene
erfarte at det var lite kunnskap i
barnevern, skole og andre tjenester rundt jenta.
-Hun var veldig sensitiv som
baby, sier Randi. Det skulle svært
lite til før hun våknet og da skrek
hun i timevis, så hun var svært
sensibel for stimuli for eksempel
fra lyder og for lys. De fikk tak
i en dansk film om ei lita jente

med FAS og kunne kjenne seg
godt igjen i det som ble beskrevet der. Den hjelp dem til å forstå
noen av Veronicas vanskeligheter. I småbarnsalderen gikk hun
i spesialbarnehage og hadde
egen assistent, det var en fin tid,
forteller de. Veronica selv smiler
over minnene og sier hun husker
at hun gledet seg til å gå dit. Det
var det lett å få venner i barnehagen også.
Vanskeligheter
Men det har vært vanskelige perioder både for foreldrene og for
Veronica. Barn og unge med FAS
kan streve både sosialt, med læring og de kan streve emosjonelt
så det ble frustrasjoner, og mye
«krutt», slik fostermor betegner
det. Dette slet på både mor og
datter. Da var det godt å få hjelp
blant annet fra psykolog.
Veronicas biologiske mor var rusmisbruker og hun hadde en viss
kontakt med datteren gjennom
oppveksten. Det kunne være tøft
enkelte ganger, det var situasjoner som oppstod som ikke var
så greit for ei lita jente å takle.
Hun har også flere biologiske
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halvsøsken som hun har hatt
noe kontakt med. Hjemme hos
fosterforeldrene er hun «enebarn
og bortskjemt», som fosterfar
sier med et smil.
Kontakten med biologisk mor
har altså vært en del av Veronicas oppvekst og det var derfor
viktig for henne å holde tale i
begravelsen da moren døde for
et par år siden. Da gikk Veronica
på folkehøgskole, og både lærerne der, og familien, var mektig
imponert over ungjenta som
stod opp i Fana kirke og holdt
selvskrevet tale.
Skolegang
Folkehøgskolen betegner for
øvrig Veronica som de beste
årene i livet. Hun gikk to år på
folkehøgskole på to ulike linjer.
Der var det lett å trives og lett å
få venner.
-Det var veldig sosialt, sier Veronica og legger til at der var det
ingen mobbing eller baksnakking. Hun fikk blant annet videreutvikle interessen for dans og
hun fikk være med på spennende utenlandsturer disse to årene.

Men hva tenkte medelevene om
at du har FAS, snakket du med
dem om det, spør jeg. Ja, andre
året jeg var der informerte jeg de
andre, sier hun. Det var greit å få
fortalt det, da blir det gjerne lettere å få forståelse for hva som
er vanskelig. Hun sa aldri noe
til medelever på ungdomskolen om hvorfor hun blant annet
hadde lærevansker og tror det
er årsaken til at det ble mobbing
og erting der. « Du er dum» sa de
andre noen ganger når hun ikke
kunne være med i mattetimen.
-Det var i det store og hele lite
kunnskap i skolen om FAS, og hvordan dette preget Veronica, sier
pappa. Men i barneskolen, som var
en liten oversiktlig skole, gikk det
likevel ganske greit. Jeg tenkte
ikke så mye på at jeg var annerledes heller, sier Veronica, det kom
først for alvor i ungdomskolen, en
vanskelig tid på en stor skole og
hvor det var 30 elever i klassen.
Med det en vet i dag er det klart at
et slikt skolemiljø ikke er optimalt
for en FAS-rammet som trenger
mer struktur, ro og oversikt enn
andre. Hun ble ei stille jente som
gav opp å si fra til lærerne om
plageåndene som mobbet henne,
og som heller ikke sa noe hjemme
før mot slutten av ungdomsskoletiden. Det var ikke gode år.

Iherdig innsats
Fosterforeldrene er tydelig stolte
over Veronica som har jobbet
seg igjennom mange utfordringer. Hun er ei iherdig jente, sier
fosterfaren:
-Det å terpe og terpe… Enten
det er praktiske ferdigheter som
å lære å sykle eller det handler
om skolen. Tålmodighet, støtte
og øving er nøkkelordene. Vi har
vært iherdige og det har sannelig
Veronica vært også, sier foreldrene. De berømmer stahet og stå
på vilje. Hun har hatt en innstilling om ikke å ville gi opp, det har
hjulpet henne i skolen hvor hun
har jobbet veldig hardt- og kommet seg gjennom videregående
med OK resultat. Vi jobba hardt
også i ungdomskolen, husker du
hvordan vi satt sammen i helger
med leksene blant annet, sier far
henvendt til Veronica. - Vi jobba
mye, og hun ville gjerne lære!
-Særlig matte og norsk har vært
vanskelig, sier Veronica selv. Hun
forteller at kjæresten kom hjem
med en mattebok for videregående skole forleden, og da hun
så boka kjente hun så mye motstand at hun ble fysisk kvalm.
Det var ikke godt å se boka igjen,
mattematikk er vanskelig for en
person med FAS.
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Voksenliv
For tiden er Veronica lærling på
sjukeheimen i Eid der hun bor.
Hun forteller at hun trives veldig
godt sammen med de eldre pasientene der. Det er veldig hyggelig å hjelpe de eldre og snakke
med dem, sier Veronica. Det tar
litt tid for henne å lære rutiner
og huske hva som skjer og hva
hun skal gjøre til ulike tider på
dagen. Men med litt tålmodighet
fra kollegaer og hun sier at hun
ikke redd for å spørre om ting
hun lurer på, så har dette gått
greit.
-Du har alltid vært flink til å
spørre, det er viktig å kunne be
om hjelp, sier mor. Hun opplever
Veronica som pliktoppfyllende
og som en person som trives
best med forutsigbarhet og
gode rammer. Veronica selv sier
fosterforeldrene har oppmuntret henne til ikke å gi opp. -Jeg
vil ikke at dette med FAS skal
stoppe meg i å gjøre det jeg har
lyst til, sier hun. Hun sier hennes
drøm er å kunne gå på høgskole
og bli sykepleier. Men før hun tar
en avgjørelse i forhold til det,
skal hun gjøre ferdig lærlingetiden på sykehjemmet. Om kort
tid skal hun også på en ukes
Tyrkiaferie med kjæresten, noe
hun gleder seg stort til!

Tuvas bror har FASD:

– Se ressursene,
ikke bare begrensningene!
Det har vært vondt å se hvordan broren min ikke blir møtt med forventninger
som er tilpasset det funksjonsnivået han har. Det er krevende når funksjonshemmingen er skjult, sier Tuva Marie Grimsrud Prøis (26) fra Lier i Buskerud.
Brorens problemer i skolen inspirerte henne til å ta utdanning i spesialpedagogikk.
Av>Hilde Evensen Holm

Broren til Tuva er i 20 årene og
har en alkoholrelatert fosterskade. Den biologiske moren hans
var rusmisbruker og brukte trolig
flere type rusmidler i svangerskapet. Han kom til Grimsrudfamilien da han var 1 år.
- Han var et veldig ønsket barn,
og jeg husker godt at jeg ble
storesøster. Foreldrene mine
var klar over at adoptivsønnen
hadde vært utsatt for rusmidler
i fosterlivet. Han var en aktiv
gutt, karakteristisk liten av vekst
og veldig blid og sjarmerende,
smiler Tuva.

hun sier de hadde noen gode år
der. Skolen klarte å ”romme” et
annerledes barn og det var mye
vekt på kreativitet og individualitet. Det passet bra for broren
min, sier hun. Han trivdes også
godt sosialt og var hele klassens
sjarmør, selv om atferdsproblematikken var tydelig ganske
tidlig. Men da han nærmet seg
ungdomskolealder klarte ikke
Steinerskolen å tilby det han
trengte av tiltak og tilrettelegging, verken i forhold til de sosiale utfordringene eller det læremessige. Han begynte derfor i
offentlig skole på hjemstedet.

Utfordringer i skolen
De rusrelaterte skadene gjorde
gutten hyperaktiv, med store
konsentrasjonsvansker. En skade
i synssenteret gjorde det vanskelig for han å ta del i en del
aktiviteter som for eksempel
ballspill. Foreldrene valgte Steinerskolen til Tuva og broren, og

Det ble en katastrofe for han,
forteller Tuva. Skolen samlet de
elevene som ikke kunne følge
ordinær undervisning i en felles
spesialgruppe. Det betydde at
han var sammen med barn i
gruppen som var til dels meget dårlig fungerende, og noen
var moderat til sterkt psykisk
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utviklingshemmet. Det ble riktignok åpnet for at han kunne følge
ordinær undervisning, og gå litt
til og fra normalklassen, men
dette fungerte ikke for han.
- Broren min ble stigmatisert og
var utenfor sosialt ganske raskt,
sier Tuva.
Å falle mellom to stoler
- Mange barn med FASD har ulike
grader av psykisk utviklingshemming, men min bror har normale
IQ verdier. Han faller tydelig
mellom to stoler på grunn av
dette. Han passer ikke inn hverken i en spesialgruppe eller i en
vanlig klassesituasjon og mistet
slik en ”normal” tilhørighet til
jevnaldrende klassekamerater.
Jeg blir skikkelig sint når jeg
tenker på dette, sier Tuva, som
fortsatt syntes det er vanskelig
å tenke på årene han hadde på
ungdomsskolen i hjemkommunen. Seinere ble han søkt inn på

yrkesfaglig opplæring i videregående skole på særskilt grunnlag,
og trives bedre med dette. Han
fullførte skolen til normert tid og
stod i alle fag og ble også valgt
til klassens tillitsmann. Nå ble
imidlertid utfordringen å få en
lærlingeplass for han. Det klarte
ikke skolen, men med en far med
tilhørighet i bransjen ble det mulig selv om løsningen dessverre
ikke ble optimal og for vanskelig
å gjennomføre. Han har siden
ikke hatt skole- eller sysselsetting. Han går på sosialstønad fra
NAV.
Fokus på ressurser
- Jeg mener broren min, til tross
for funksjonshemmingen, har et
stort potensialet som ikke blir
tatt vare på. Vi opplever igjen og
igjen hvor lite kunnskap det er
om rusrelaterte skader, hvordan
hjernen er skadet og hvordan
dette påvirker sosial fungering,
tanker og atferd. Jeg syntes forventningene til han blir for store,
og det blir for ofte nederlagserfaringer. Jeg vil så gjerne at det
blir fokus på ressursene hans og
ikke bare begrensninger, og at
han må få oppleve å bli anerkjent som den han er! Ikke bli
møtt med at ”han ikke gidder”
når han ikke får ting til. Det er
sårt å se han som ung voksen
nå og hvordan han strever med
å finne sin rettmessige plass i
samfunnet. Det blir mye tanker
for han om ”hvem er jeg” og
”hvorfor er jeg slik jeg er”.
Betydning av sosial kompetanse
Tuva er utdannet med bachelor i
spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hun jobber nå på en
skole i Lier kommune.
Bacheloroppgaven hennes
handlet nettopp om FASD barn
og betydning av elevsamtaler i
forhold til barnets sosiale fungering. Hun fokuserer i sin oppgave

Tuva Marie Grimsrud Prøis
på elever med normale resultater på IQ testing, men med
manglende sosiale ferdigheter.
Forskning viser at sosial kompetanse blir en slags ”vaksinasjonsfaktor” mot utvikling av atferdsvansker, skriver hun i oppgaven.
Hvis skolen kan lykkes i å styrke
barnets sosiale ferdigheter står
det mye bedre rustet i livet også
etter endt skolegang. Elevsamtaler kan være et verktøy skolen
kan bruke i denne sammenheng.
Gjennom gode elevsamtaler kan
det bygges relasjoner mellom
lærer og elev som har stor betydning for elevens opplevelse
av skolehverdagen, de kan være
informative og lærende for begge parter. Samtalene blir viktig
i skole- hjem samarbeidet. Det
å utforme realistiske mål basert
på kunnskap om barnet kan gjøre hverdagen mer forutsigbar for
en elev med FASD. En slik metode vil dessuten fremme individet
som noe positivt, gi barnet en
mulighet til å snakke og påvirke
sin egen hverdag og gjennom
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dette få anerkjennelse for hvem
man er, skriver Tuva Grimsrud.
Ressurser og begrensninger
- Det er klart at erfaringene som
storesøster til en gutt med FASD
har inspirert meg til utdanningsvalg og til tematikk i bacheloroppgaven. Jeg har sett på nært
hold hvordan foreldrene mine
måtte kjempe seg til alle typer
bistand og tilrettelegging, kommunen har aldri klart å skaffe
det han har hatt krav på gjennom vedtak. Alle støttekontakter
og avlastningshjem har jeg og
mine foreldre måtte skaffe privat. Det var utrolig slitsomt. Mine
drømmer for broren min er at han
skal bli møtt med de ressurser
han har, ikke med begrensninger.
Han har energi, kreativitet og
fantasi- tenk om det hadde blitt
tatt vare på og utviklet i skolen,
så mye bedre han kunne hatt
det, sier Tuva Grimsrud Prøis fra
Buskerud.

Tidlige vansker
hos det ruseksponerte barnet
Reguleringsvanskeligheter kan følge det ruseksponerte barnet gjennom hele
oppveksten. Struktur og forutsigbarhet vil hjelpe barnet i sin utvikling, sier
sjefspsykolog Mette Sund Sjøvold ved Aline Spedbarnsenter i Oslo.
Av>Hilde Evensen Holm

Barn som har vært eksponert for
rusmidler eller medikamenter i
fosterlivet kan få en tøff start
på livet. De tidlige vanskene hos
barnet kan arte seg som abstinenser og reguleringsvansker.
Det abstinente barnet vil streve
med uro, høyfrekvent gråt, dårlig
søvn, det har vanskeligheter med
å ta til seg næring og kan være
ekstra sensitivt for berøring,
lyder og lys. Når barnet strever
med regulering handler det blant
annet om at det er svært følsomt
for sanseinntrykk og blir fort
overveldet. Det kan bli urolig og
ukonsentrert. Det kan være en
krevende oppgave for foreldre og
andre omsorgspersoner å tolke
barnets signaler og gi barnet den
utviklingsstøtten det trenger
både i spedbarnstiden og når
barnet vokser til. Aline Spedbarnsenter i Oslo har spesialkompetanse på de tidlige vanskene hos
rusutsatte barn i alderen 0-5 år.
Til poliklinikken kommer barn
og voksne fram til barnet er ca
5 år. I familieavdelingen er det
plass til 8 familier for et 8 ukers
utredningsopphold og det er en
avdeling som følger opp 14 beredskapshjem som tar i mot barn

som må plasseres på grunn av
rus og/eller psykiske problemer
hos foreldre.
Sårbare barn
- Barnets reguleringsvansker kan
vedvare utover de første ukene
og månedene i livet. Ikke så
sjeldent opplever vi at selv om
et barn har fått hjelp gjennom
abstinensperioden, så vokser
det på et vis inn i nye vanskeligheter når barnet blir litt større og
for eksempel begynner i barnehage, sier sjefpsykolog ved Aline,
Mette Sund Sjøvold.
Hun forklarer at et barn som har
vært utsatt for rus i svangerskapet kan være skadet i sentralnervesystemet, slik at det blir
svært sårbart.
- Det ruseksponerte barnet
trenger større grad av rutiner og
forutsigbarhet og har behov for
tydeligere rammer enn andre
barn. Et kjedelig liv vil være det
optimale, smiler hun og utdyper: Barnet blir fort overveldet
av inntrykk, det kan oppleve å
bli bombardert av lyder og lys.
Det kan være vanskelig å sitte
stille, konsentrere seg, og være
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i samhandling med andre på
en god måte. Det ligner mye på
adhd–problematikk, med uro og
vanskeligheter med å regulere
atferd og impulser. Et av våre
klare råd er derfor å være nøye
med å legge inn hvilepauser for
barnet - både når det er spedbarn
og når blir barnet vokser til og er i
barnehage eller skole. Slik kan en
forebygge at omkostningene av
aktivitet og stimuli blir for store.
Blir barnet for slitent kan det få
for eksempel sinneutbrudd, som
er vanskelig både for barn og
omgivelser, sier Sund Sjøvold.
Faste rammer
Babyene som kommer til Aline
kan være abstinente på grunn av
mors inntak av rusmidler i graviditeten. De fleste er behandlet
på nyfødtintensiv-avdeling, for
eksempel ved Ullevål Universitetssykehus, og blir overført til
Aline sammen med mor eller
begge foreldre for videre oppfølging og utredning.
- Vi kan fortsette behandlingen
med morfin for å hjelpe barnet i
abstinensfasen, og vi som jobber
her veileder foreldrene i hvordan
de best kan ivareta barnet i en

krevende situasjon, sier miljøterapeut og barnevernspedagog
Birgitte Vigestad.
Hun fortelle om babyer som
strever de første ukene med mye
gråt og uro, dårlig søvn og som
virker generelt lite fornøyde.
- Vi reiver ofte ungene. Det vil si
at vi pakker barna stramt inn i et
teppe. Det hjelper dem til å falle
til ro og ikke så lett forstyrre seg
selv ved å slå ut med armer og
ben. De er svært sensitive og de
responderer positivt til de faste
rammene rundt kroppen gjennom
reivingen. For foreldrene kan det
være tøft å gjøre dette, de kan
tenke at det er ubehagelig for
barnet, men når de ser effekten
av reivingen så går det som regel
greit, sier hun. Videre forteller
hun om hvordan barn som ofte
virker helt utrøstelige og har mye
kroppslig uro, kan ha nytte av en
såkalt hjertepute som ligger over
armer og bryst under stell eller
når de skal sove. Erfaringen er
også at barnet gjerne må holdes
ganske bestemt inn til den voksnes kropp for å roe seg.
- Det blir viktig å tåle å stå i skrikingen fra barnet en stund, før
det roer seg - ikke stadig finne
nye bærestillinger, løfte opp og
ned av vogn eller vugge, forklarer
Vigestad. Det å ha dempet belysning og ikke ha forstyrrende
lyder er også et godt tiltak for de
sensitive små barna.
Et ruseksponert barn kan også
være hyposensitivt. Det innbærer at det ikke reagerer med uro
og mye gråt, men tvert i mot er
svært døsig og vanskelige å få
våken og mottakelig for kontakt.
Fagfolkene på Aline Spedbarnsenter presiserer betydningen av
å se hvert enkelt barn individuelt
og bli kjent med barnet sammen
med foreldrene. Hva er det akku-

rat dette barnet trenger, hvilke
signaler gir barnet og hvordan gir
barnet respons til omgivelsene?
Fininnstilt samspill
Det er barnevernet som henviser
familiene til Aline. Ved familieavdelingen får de tilbud om et
inntil 8-ukers utredningsopphold
hvor det legges vekt på å gjøre
en vurdering av foreldrenes omsorgsevne, om det er et potensial for endring og om foreldrene
tar imot veiledning.
Det kan være en tøff oppgave å
være foreldre til et ruseksponert
barn. Relasjonen og samspillet kan bli forstyrret når både
foreldre og barn er sårbare. De
voksne har sine egne vansker
å forholde seg til og et ruseksponert barn kan kreve mye fra
omsorgspersonene.
- En må på mange måter være
litt ekstra fininnstilt i samspillet
med disse barna og vi forsøker å
hjelpe foreldrene til å se og tolke
signalene barnet gir. Vi vet hvor
viktige dette tidlige samspillet
er for barnets utvikling og for
tilknytningen mellom foreldre og
barn, sier Mette Sund Sjøvold.
- Mange foreldre sliter med mye
dårlig samvittighet over barnets
vansker. Det oppleves tøft å
se at barnet har det vondt, når
mors rusinntak er årsaken. Vi ser
foreldre som makter å stå i dette
og som jobber seg igjennom
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den første tøffe tiden, og vi ser
foreldre som ikke har mulighet til
å se hva barnet trenger og gi den
omsorg det må ha. Noen ganger
er det for mye som står i veien,
sier Birgitte Vigestad.
Regulering
- Jeg vil si at reguleringsvanskene er et hovedtrekk ved de
konsekvenser vi ser ruseksponeringen har for barnet også utover
spedbarnsperioden, sier Sund
Sjøvold. Hun sier det kan være
vanskelig å vite hva som skyldes
selve ruseksponeringen og hva
som er resultat av relasjonsvansker og tilknytningsvansker.
Den beste behandlingen er ekstra sensitivitet i omsorgsutøvelsen og i samspillet med barnet.
- Vi er opptatt av å formidle
til fagpersoner som skal følge
barnet og deres omsorgspersoner
etter at de reiser fra oss, at det er
viktig med støtte over lang tid og
ikke slippe taket for tidlig. Særlig
er det viktig å forberede alle overganger i barnets liv. For eksempel
når de begynner i barnehage eller
i skole kan det være nødvendig
å sette inn tiltak. Struktur på
dagene, skjerming fra stimuli og
regelmessige pauser er nyttig
for det ruseksponerte for barnet,
oppsummerer sjefpsykolog Mette
Sund Sjøvold.
Artikkelen er tidligere publisert i
Barnet & Rusen 2011.

Oppfølging av
fosterforeldre

som har barn utsatt for rusmidler
i fosterlivet
Det er behov for systematisk kunnskapsbasert veiledning som både omhandler barnets helse og utvikling samt relasjoner og tilknytning når barn som har
vært utsatt for rusmidler i fosterlivet flytter i fosterhjem.
Av> Marit Bergum Hansen, avdelingssjef RBUP Øst og Sør/Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Ved inngangen til 2012 bodde
9 700 barn og unge i fosterhjem
( SSB ). I løpet av året 2011 var
det over 13 000 barn og unge
som bodde hos fosterforeldre.
Fosterhjem er private hjem som
tar vare på et barn i kortere eller
lengre perioder og er en felles
betegnelse på familiefosterhjem, beredskapshjem, statlige
og kommunale fosterhjem.
Dette betyr at 3 av 4 barn som
er plassert utenfor hjemmet bor
i fosterhjem. Den høye andelen
barn som er fosterhjemsplassert
er et resultat av regjeringens
politiske føringer om å prioritere
fosterhjem framfor institusjon.
Det er enkelt å si seg enig i
valget av familien som base for
oppvekst, utvikling og læring,
også når den biologiske familien
ikke strekker til. Medlemskap i
en familie gir for de langt fleste
en psykososial trygg base for eksplorering og utvikling. En godt
fungerende familie er en base
for utvikling av trygg identitet,
praktisk og emosjonell støtte,
samhørighet og nære relasjoner,
kapasiteter som vi trenger å ha
med oss gjennom livet. Samtidig
vet vi at fosterfamilier møter
mange utfordringer i hverdagen.

Samarbeidsrelasjonen til barnevernet, manglende oppfølging og
veiledning og ikke minst livsbelastninger og medfødte skader

Det er enkelt å si
seg enig i valget
av familien som
base for oppvekst,
utvikling og læring,
også når den
biologiske familien
ikke strekker til

som barnet bærer med seg, er
noen av de viktigste. Det store
spørsmålet er hva slags type
oppfølging barnet bør ha «fra
samfunnet» når det offentlige
overtar omsorgen. For fagfolk
som kjenner barna det gjelder, er
det ikke tilstrekkelig at rekrutteringen og avlønningen kvalitetssikres, også oppfølgingen
av barna i fosterhjemmet bør
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kvalitetssikres gjennom prosedyrer og trenet personell.
Dersom vi ser på antall sped- og
småbarn i barnevernet har det
økt med 22 % fra 1995 til 2008
(Clausen & Valset, 2012). Denne
økningen har vært størst for
spedbarna med nær en fordobling i antall barn under ett år.
Barnevernet oppgir manglende
omsorgsevne som den mest
utbredte grunnen til tiltak for
de yngste barna. I tillegg var
foreldres rusmisbruk og psykiske
lidelser hyppig benyttet som
grunn til tiltak. Vel en tredjedel
av sped- og småbarna som har
mottatt tiltak fra barnevernet,
har vært utsatt for omsorgssvikt.
Foreldrene til de yngste barnevernsbarna hadde vesentlig
høyere dødelighet enn foreldre
til barn som ikke hadde fått
tiltak fra barnevernet. At det har
vært en så sterk økning innenfor
en så kort periode samtidig som
antall ansatte i barnevernet har
økt kraftig, tyder på at en større
andel av de som lider overlast,
blir oppdaget og henvist barnevernet. Fra en tidligere norsk
longitudinell registerstudie vet
vi at hele 32% av barna som kom

i fosterhjem mens de var små
(0 - 5 år), mottok sosialhjelp når
de ble 20 år. Blant de som flyttet
i fosterhjem senere ( 13 – 23 år)
er tallet steget til 75%. Også på
andre livsbelastninger scorer
fosterbarn høyt (Clausen & Kristoffersen, 2008).
Sårbare barn
Det å vokse opp i en fosterfamilie, er noe annet enn å vokse opp
i ens biologiske familie. Barnets
tidligere relasjonserfaringer
preger barnets møte med fosterfamilien. Automatiserte tankeatferds- og følelsesmønstre er
mye mer knyttet til erfaringer
fra måneder og kanskje år med
omsorgssvikt, enn til faktiske
hendelser i fosterfamilien. Barn
som ikke er vant med å få trøst,
søker ikke trøst. Barn som er
vant med å bli avvist i vanskelige
emosjonelle øyeblikk, vil la være
å søke omsorg selv om de trenger det. Barn som er vant med
sinne og ambivalens, kan opptre
klamrete eller avvisende. Barn
som ikke er møtt med glede, kan
lett unngå alle positive emosjonelle øyeblikk. For fosterforeldre
kan det være vanskelig å forstå
barnets atferd og svare adekvat.
For mange blir det en opplevelse
av manglende mestring eller en
opplevelse av at barnet gjør seg
vanskelig. Helt ubevisst sender
barn som har erfart omsorgssvikt ut en rekke villedende
signaler der «noe» i en hverdagssituasjon har aktivert et automatisk responsmønster. Dette
kan forklares med at det settes
i gang en nevrologisk minikrets
eller aktivering av traumeatferd (
Whelan & Marvin 2010) uavhengig av den faktiske hendelsen.
Helende prosesser
For å få til et sensitivt samspill
med barna er de fleste fosterforeldre avhengig av oppfølging
og veiledning for å kunne lese
barnets atferd og deres emo-

I Norge har vi
begynt å høste
erfaringer med
Circle of Security
for fosterforeldre,
og mottakelsen er
svært god

sjonelle signaler slik at helende prosesser kan bygges inn i
hverdagslivet. Helende prosesser
forutsetter både fosterforeldrenes egen evne til mental fleksibilitet og selvrefleksjon, og et
utviklingsmessig og relasjonelt
syn på hva som trengs her og nå.
Dette innebærer for det første at
fosterforeldre bør ha oppfølging
som handler om å reflektere over
hva de tenker og føler for barnet,
se barnets atferd ut fra barnets

– Ruseksponerte
spedbarn kan
bære med seg
ulike skader på
sentralnerve
systemet
som krever et
svært sensitivt
omsorgsmiljø

opplevelse, se seg selv utenfra
og endre sin omsorgsatferd ut
fra de vekslende behovene. Det
er nå utviklet flere evidensbaserte oppfølgingsmodeller som kan
redusere de emosjonelle og rela-
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sjonelle effektene av omsorgssvikt hos barn gjennom bruk av
tilknytningsforskning og mentalisering (Jacobsen 2010,Whelan& Marvin 2010). I Norge har vi
begynt å høste erfaringer med
Circle of Security for fosterforeldre, og mottakelsen er svært
god. Oppfølgingen gjøres av
sertifiserte gruppeterapeuter,
og består av et strukturert og
manualisert veiledningskurs for
fosterforeldre. Gjennom felles
observasjoner av ulike foreldrebarn dyader, lærer fosterforeldre å identifisere emosjonelle
signaler og villedende signaler,
reflektere over barnas følelser
og tanker og identifisere barnas
primære behov i situasjonen.
Sentralt er en nyttig trygghetssirkel som gir felles begreper
og referanseramme for å forstå
barnets behov helt konkret. Kurset varer i 10 uker og etterfølges
av to forsterkningsøkter (Whelan
& Marvin 2010). Fra Virginia i
USA rapporterer 82% av fosterforeldrene som har deltatt en
betydelig reduksjon i stress i
foreldrerollen og en betydelig bedring i barnets atferd i løpet av
et 10 ukers oppfølgingsprogram
(Whelan & Marvin 2010).
Sensitiv omsorg for rusbarna
For fosterforeldre som har barn
som har vært ruseksponert i
fosterlivet er dette en viktig
tilnærming. Svangerskapet er
en periode der hjerneutviklingen er spesielt sårbar og nye
studier viser hjerneorganiske
endringer hos barn som har vært
eksponert prenatalt ( Walhovd
& Fjell 2010). Samtidig vet vi nå
mer om sammenhengen mellom dose, respons og effekt på
barnet, noen spedbarn er mer
sårbare enn andre bl.a. knyttet
til genetiske forhold (Moe mfl.
2010). Både barn som har vært
eksponert for alkohol og opioider(f.eks. heroin, metadon,subutex) har lavere fødselsvekt og

redusert hodeomkrets enn
barn som ikke er eksponert for
rusmidler . Ny teknologi som
Diffusion tensor imaging (DTI)
vil gjøre det mulig å finne ut
hvilke funksjoner i hjernen som
er rammet. De direkte toksiske
effektene av rusmidler vil likevel
være et vanskelig prosjekt både
fordi blandingsmisbruk, mors
helsetilstand og kvaliteter ved
det postnatale omsorgsmiljøet
vil være viktige variabler ( Moe
mfl. 2010). Den viktigste enkeltfaktoren er sannsynligvis at ruseksponerte spedbarn kan bære
med seg ulike skader på sentralnervesystemet som krever
et svært sensitivt omsorgsmiljø
(Moe mfl. 2010, Thormann 2006).
Alle barn med en nevrobiologisk
komponent vil stille særlige krav
til foreldres sensitivitet, reflekterende funksjon og evne til mentalisering. Dette innebærer å kunne
lese barnets signaler og deres
underliggende behov, håndtere
barnas reguleringsvansker og
negative affekter gjennom et
emosjonelt støttende omsorgsmiljø som er lydhørt, fleksibelt
og i stand til å møte behovene til
barnet. For å klare dette, kreves
god utredning av barnets skader,
oppfølging av fosterforeldre der
tilknytning og mentalisering er
sentralt og detaljert utviklingspsykologisk kunnskap om hvordan
enkeltbarn som har vært eksponert for rusmidler i svangerskapet
kan styrke bl.a. oppmerksomhet
og hukommelse.

Utfordringer
Dette innebærer en dobbel
utfordring for oss som arbeider
med fosterfamilier til ruseksponerte barn. Vi må klare både et
utviklingsmessig og et relasjonelt syn på hva som trengs i den
enkelte familie. Vi må sørge for

at fosterfamilier får oppfølging
av fagfolk som både er trenet
i evidensbaserte metoder og
utviklingspsykologisk kunnskap om skader i sentralnervesystemet slik at begge aspekter
ivaretaes, både relasjoner og
utvikling.
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FASD kan forebygges:

– Hvordan nå norske
kvinner med riktig
hjelp i graviditet?
Gode rutiner og bruk av kartleggingsverktøy er virksomme tiltak for å fange
opp kvinner som drikker alkohol i graviditeten.
Av> Liv Drangsholt, KoRus-Sør Borgestadklinikken

Jeg har gjennom arbeidet mitt
møtt noen ungdommer med
FASD. Vi har blant annet snakket
om årsaken til at de må leve med
begrensningene FASD medfører.
Noen bebreider mor at hun drakk
alkohol i svangerskapet, men
noen er også opptatt av at det
profesjonelle hjelpeapparatet
rundt henne sviktet. Hvorfor
var det ingen som oppdaget at
moren drakk alkohol da hun var
gravid, og hvorfor grep ingen inn
hvis de visste at hun hadde et
alkoholproblem? Hadde moren
fått tilbud om hjelp, og tatt imot
hjelp, ville livet vært veldig annerledes for ungdommene.
En medfødt alkoholskade medfører livslange begrensninger. Men
FASD kan forebygges gjennom
god folkeopplysning, og gode
tiltak i svangerskapsomsorgen.
Aktuell situasjon i Norge
Førstegangsforeldre i Norge
blir stadig eldre. I 2011 var
gjennomsnittsalder for mor ved
første gangs fødsel 28,4 år og
for far 31,1 år (SSB). Par som forbereder seg på å bli foreldre har

vanligvis etablert et fast drikkemønster. Den yngre generasjonen kvinner har et alkoholforbruk
som er mer enn dobbelt så stort
som deres egne mødre hadde på
samme alder (SIRUS 2009). Det
norske drikkemønsteret er veldig
beruselsesorientert med konsum av store mengder alkohol i
helger og til fester. Dette gjelder
særlig menn og kvinner under
30 år. (SIRUS 2007). Heldigvis
betyr ikke dette at vi har en
generasjon med kvinner som har
utviklet avhengighet, men mange har et drikkemønster som kan
påføre barnet store skader hvis
de ikke endrer dette før de blir
gravide.
Men hva vet vi om norske kvinners alkoholforbruk under graviditet? Dette er et område som
det er vanskelig å få sikre data
på. Det er et sårbart tema, og en
må regne med at noen kvier seg
for å svare ærlig når de blir spurt.
I en stor undersøkelse blant gravide i Oslo år 2000 (Alvik 2007)
oppgav hver fjerde kvinne at de
hadde drukket med høy promille
minst en gang i løpet av de fem
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første ukene av graviditeten. 86
% oppgav at de la om alkoholvanene da de fikk påvist graviditet.
Helsedirektoratet har de siste
årene gjort mindre undersøkelser blant gravide (Helsedir/Ipsos
MMI 2012). Her oppgav en av
tre gravide at de var bekymret
fordi de hadde drukket alkohol
før de visste at de var gravide.
De fleste var totalavholdene fra
graviditet ble bekreftet, men 13
% oppgav at de var totalavholdende også før de ble gravide.
Allikevel opplyser fem av ti at
de kjenner noen som drakk litt
alkohol under svangerskapet.
Vi vet at fosteret kan ta skade
av mors alkoholbruk fra få dager
etter unnfangelse. Det finnes
ingen sikker nedre grense for hva
fosteret tåler, selv små mengder
kan ha innflytelse på hjerneutviklingen (Sosial- og helsedirektoratet, 2005, Swedish National
Institutt of Public Health).
Det er altså behov for tydelig
informasjon om at alle må legge
om alkoholvaner allerede når de
planlegger graviditet, slik at ikke

barnet blir påført skade de første
viktige ukene i svangerskapet.
Videre er det viktig at de kvinner
som på grunn av avhengighet
har problemer med å holde seg
unna alkohol gjennom hele
svangerskapet, blir ivaretatt
så tidlig som mulig med gode
støttetiltak.
Hvordan blir tema alkohol
tatt opp med gravide
I Norge har vi i forbindelse med
kampanjen” Den beste starten”
fått brosjyrer til forebyggende
bruk. Videre er det også vist små
opplysningsfilmer på TV og kino.
I rutine for oppfølging av gravide er det lagt inn et par faste
spørsmål om alkoholbruk. Når jeg
drøfter med leger og jordmødre
om de snakker med gravide om
farer ved alkoholbruk i svangerskap svarer de fleste bekreftende på det. Jeg får imidlertid
mange tilbakemeldinger fra
kvinner som siste årene har
vært til svangerskapskontroll
at lege eller jordmor omtrent la
svaret i munnen på henne, ved
for eksempel å si:” Du drikker vel
ikke alkohol når du er gravid du,
eller ”du vet vel at du ikke skal
drikke alkohol?” Dette er ikke en
type spørsmål som åpner for en
fortrolig samtale.
Helsedirektoratets undersøkelse
fra 2012 bekrefter inntrykket
av at ikke alle i svangerskapsomsorgen tar opp tema alkoholbruk like nøye. Andelen gravide
som oppgav at alkoholbruk ble
tatt opp på noen av konsultasjonene sank fra 73% i 2011 til
65% i 2012. 67 % svarte at de
ikke ble forklart noe om hvilke
konsekvenser det kan få om man
drikker alkohol under svangerskapet.
Hva hindrer helsepersonell å
ta opp temaet
Bruk av alkohol er ofte oppfattet

som et privat og noe ubehagelig
tema å ta opp ved en så hyggelig begivenhet som en graviditet. Det er vanskelig å takle
en situasjon der den gravide er
engstelig for at hun har påført
barnet skade før hun visste at
hun var gravid. Flere helsearbeidere oppgir at de kjenner dårlig
til hjelpetilbud, og er redd for å
avdekke problemer de ikke kan
følge opp. Også helsearbeidere
har pårørende med avhengighetsproblemer, og noen kan også
ha brukt alkohol i svangerskapet
selv. Det var ikke tidligere like
god kunnskap om farer ved alkoholbruk. Faglige og personlige
barrierer kan gjøre det vanskelig
å berøre tema.
Det kan også ta en del tid. Tid til
å spørre på en måte som åpner
for vanskelige svar, til å formidle
respekt og forståelse og til å
etablere samarbeid.
Det er et følsomt tema også for
den gravide. Ingen skader sitt
eget barn med vilje. Forutsetning
for å få til en god samtale er at
helsearbeideren er empatisk,
lyttende og klarer å formidle respekt for den enkeltes situasjon.
Samtidig må en ikke legge skjul
på de alvorlige konsekvensene
alkoholbruk kan ha for barnet i
magen.
Om kartleggingsinstrumentet TWEAK
Et tiltak som er under utprøving i
den norske svangerskapsomsorgen er bruk av kartleggingsinstrumentet TWEAK, og en kort
samtale for å motivere for totalavhold. Det er meningen at dette
skal legges inn som en rutine,
slik at fagpersoner blir nødt til å
gå utover egne barrierer.
Navnet TWEAK symboliserer
innholdet i noen av spørsmålene
kvinnen må svare på. Dette er
spørsmål om toleranse (T), om
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noen har uttrykt bekymring for
kvinnens alkoholforbruk (Worried), om hun noen ganger må ta
et glass alkohol om morgenen
(Eye-opener), om hun siste året
har opplevd at hun ikke husker
ting hun har gjort etter bruk av
alkohol (Amnesia) og om hun
selv vurderer at hun bør redusere
alkoholforbruket (Kut-down). I
det norske skjemaet er også lagt
til spørsmål om kvinnens vanlige
forbruk av alkohol, hvor ofte hun
drikker og hvor mye hun vanligvis drikker i løpet av en kveld.
Hun fyller selv ut skjema under
konsultasjonen.
Hovedmålet med bruk av TWEAK
er at de som har behov for det
skal få tilbud om riktig tilpasset
hjelp så raskt som mulig. Sammenlikner vi oss med andre land
i Europa har vi et meget godt
hjelpeapparat. Noen trenger
bare en kort samtale for å bli
motivert for å kutte ut all alkohol
i svangerskapet. For noen kan
det være snakk om tettere
oppfølging av jordmor, samtale
med ruskonsulent, rusmiddeltesting og parsamtaler. Flere større
kommuner har egne fagteam
som følger opp gravide med
spesielle problemer. For enkelte
kan innleggelse i rusinstitusjon
også være aktuell. I Norge har
vi egne avdelinger for gravide
og familier. Som eneste land i
verden har vi også mulighet til
å legge en gravid kvinne inn i
institusjon mot hennes vilje hvis
det er overveiende sannsynlig
at hennes forbruk av rusmidler
skader barnet.
I USA (Chang) og Sverige (Riskbruksprosjektet) har de god
erfaring med bruk av liknende
kartleggingsinstrument som
TWEAK kombinert med motiverende samtale.
TWEAK blir nå prøvd ut i mange
kommuner i Norge. I nesten alle

regioner er det nå tilbud om et
tverrfaglig opplæringsprogram
som heter ”Tidlig inn”. Tidlig inn
gir blant annet opplæring i bruk
av TWEAK og motiverende samtale. Det er de regionale kompetansesentre rus(KoRus) som
koordinerer denne opplæringen.
Bergen kommune hadde i perioden 2011 til 2013 et prosjekt
der jordmødrene i tre distrikt
ble lært opp i bruk av TWEAK
kombinert med motiverende
samtale (Rogde og Storbækken
2013). Erfaringer derfra viser at
jordmødrene vurderte TWAK som
et godt hjelpemiddel til å ta opp
alkoholvaner.

Bruk av alkohol i svangerskapet
kan påføre barnet alvorlig skade,
og det er også en sorg for mor å
leve med at hun har skadet sitt
eget barn. Det er et mål at alle i
fødende alder skal ha kunnskap
om at de må legge om alkoholvanene når de planlegger å bli
gravide. Videre bør alle kommuner ha rutiner som medfører at
de som har behov for hjelp får
et riktig tilpasset tilbud så tidlig
som mulig i svangerskapet.
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Fasd – materiell
Det er de siste årene produsert filmer og hefter som kan være nyttige i opplysningsarbeidet omkring FASD problematikken. Fagmiljøer og foreldregrupper i
blant annet Canada og USA har utviklet mye materiell, men de siste årene har
KoRus- Sør Borgestadklinikken og andre engasjert seg i arbeidet for å få materiell tilpasset norske forhold.
Livsviktig – en film om
alkohol og graviditet
(2009)
Film, 17 minutter
Svensk undervisningsfilm som er
tekstet på norsk.
Tema:
Filmen beskriver på en konkret
og lett forståelig måte hvordan
alkoholen påvirker fosteret helt
fra de første ukene. Den setter
også fokus på det sosiale med
drikkingen, og motiverer kvinner til å avstå fra alkohol under
hele svangerskapet. Gjennom
intervjuer med eksperter belyses
hvilke konsekvenser alkoholforbruk kan ha for babyen, og hvilke
livsvarige skader og vansker
som kan oppstå. Filmen har små
sekvenser med film av fosterutviklingen. En ung kvinne med
FAS blir også intervjuet.
Anbefalt for:
Filmen kan brukes som opplysningsfilm i ungdomsskole og
videregående skole.
Den kan benyttes i
svangerskapsomsorgen.
Den kan benyttes som opplysningsfilm i ungdomsinstitusjoner
og rusbehandlingsinstitusjoner.
Distribusjon:
Du kan bestille filmen ved

henvendelse til info@borgestadklinikken.no eller hos Helsedirektoratet , trykksak@helsedir.no
(IS nummer:IS-0249). Du finner
den også på YouTube ved å søke
Livsviktig – en film om alkohol og
graviditet.
Filmen er gratis
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Født med alkoholskade,
en film om unge med FASD
(2012)
Film, 36 minutter
Norsk film produsert av Statped
i samarbeid med Kompetansesenter rus – region sør, Borgestadklinikken og RBUP.
Tema:
I filmen møter vi tre ungdommer
som er født med alkoholskade,
og foreldrene deres. De bor i
fosterhjem eller adoptivhjem. De
deler sine erfaringer om hvordan det er å leve med FASD, og
hvordan det er å være foreldre til
et barn med slik skade.
Betydningen av tidlig diagnose og spesiell tilrettelegging i
barnehage og skole understrekes, likeledes betydningen av
god støtte til foreldre. Filmen
beskriver gode tiltak. Det er også
intervju med professor Jon Skranes ved NTNU og nevropsykolog
Sidsel Bruarøy, barneklinikken
ved Helse Bergen, Haukeland
Universitetssykehus
Anbefalt for:
Filmen er spesielt utarbeidet for
pedagogisk personell.
Filmen er nyttig for alle foreldre
som har barn med FASD og profesjonelle de samarbeider med.
Den er nyttig både for saksbehandlere i barnevernet, ansatte
i pp.tjeneste, habiliteringstjeneste og barne /ungdompsykiatrien.
Den anbefales spesielt for
følgende høgskoleutdanninger:
Sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, helsesøster, jordmor, lærer og førskolelærer.
Distribusjon:
Filmen kan kjøpes ved henvendelse info@borgestadklinikken.no

Eller se: www.statped.no og
www.r-bup.no
Filmen koster kr 150,-

Recovering hope – mødre
snakker ut om FASD (2004)
Film, 60 minutter
Produsert for Department of
Health and Human Services,
av Center for Substance Abuse
and Prevention, USA. Filmen er
tilrettelagt for bruk I Norge av
Kompetansesenter rus- region
sør, Borgestadklinikken og R-bup
sør og øst.
Tema:
I filmen møter vi kvinner som
er kjent med at deres eget barn
har skader fordi de drakk alkohol
under svangerskapet. De forteller om bakgrunn for at de ikke
var avholdende i svangerskapet,
hvordan de har klart å jobbe med
eget avhengighetsproblem, hvordan barna deres lever nå og om
egen kamp for å overvinne skam
og fortvilelse.

Mål med filmen er:
1.	Forebygge ved å informere om
konsekvensene av alkoholbruk
i svangerskap.
2.	Medvirke til at barn med alkoholrelatert skade skal få riktig
hjelp så tidlig som mulig ved
å motivere omsorgspersoner
til å søke hjelp, og ved å gi
aktuelle fagpersoner innsikt i
problematikken.
Anbefalt for:
Filmen er i utgangspunktet
produsert for å vises for kvinner
i rusbehandling. Den er imidlertid også aktuell for alt personell
som arbeider med barn med spesielle behov, og deres foreldre.
Den er aktuell for barneverntjenesten.
Distribusjon:
Du kan bestille filmen ved henvendelse til info@borgestadklinikken.no
Filmen er gratis.
Du finner også de enkelte kapitlene på youtube ved å søke
Recovering Hope.

De er opptatt av å formidle at
barn med FASD må få hjelp til å
utvikle sitt potensial.
Det er også intervju med psykolog Ann Streissguth, som regnes
som en faglig nestor på området
FASD.
Filmen er delt inn i kapitler, og
de enkelte kapitlene kan vises
for seg.
Følgende tema blir belyst: Hva er
FASD, individuelle forskjeller og
betydningen av en diagnose, om
foreldrerollen, om tilgivelse og
forsoning, betydningen av støtte
til foreldrene, spesielle utfordringer i ungdomstiden.

Åpne for læring (2007)
Pedagogisk veileder, hefte, 30
sider
Det pedagogiske veiledningshefetet ”Reach to teach”, som
er utarbeidet for Department of
Health and Human Services av
Center for Substance Abuse and
Mental Health Services (SAMHSA) USA. Oversatt og tilrettelagt
for norske forhold i 2012 av Sørlandet Kompetansesenter, Kristiansand (Statped) i samarbeid
med Kompetansesenter rus-region sør, Borgestadklinikken.
Tema:
Hensikten med dette heftet er
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å gi lærere og andre som jobber
med barn og unge med FASD en
veiledning for tiltak og opplæring. Heftet inneholder beskrivelse av klasseromstrategier
som erfaringsmessig har vært
nyttige. Det gjelder strategier
som: Å strukturere et forutsigbart miljø, å bedre og justere
holdninger til barnet, å tolke
uhensiktsmessig adferd, å endre
undervisningsstil i klasserommet
og å omstrukturere det fysiske
miljøet.

Nyttige nettsider:
http://www.borgestadklinikken.no/
Se spesielt under menypunkt rusrelaterte fosterskader
http://www.fasforeningen.nu/
Hjemmesiden til Den svenske FAS foreningen.
http://www.fascenter.samhsa.gov/
Hjemmesiden til The Substance Abuse and Mental Health Services
Administration (SAMHSA), USA
http://www.nofas.org/
Hjemmesiden til National Organization of Fetal Alcohol Syndrome

Heftet inneholder også skjema
som kan være nyttige til bruk
når barnet skal bytte klasse eller
skole.
Anbefalt for:
Heftet er utarbeidet for pedagogisk personell i amerikansk
skole tilsvarende norsk barne- og
ungdomsskole.
Heftet inneholder gode beskrivelser av grunnleggende pedagogiske prinsipper, og kan derfor
også anbefales for pedagogisk
personell i barnehage, og for
foreldre som har omsorg for barn
med alkoholrelatert skade.
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Hva er føtale alkoholskader?
Fetal Alcohol Spectrum Disorders( FASD) er en internasjonal samlebetegnelse på et vidt
spekter av skader som er forårsaket av alkoholbruk i svangerskapet.
Føtalt Alkoholsyndrom( FAS)
FAS er en diagnose som innebærer:
1.	Veksthemming
2.	 Skader på sentralnervesystemet
3.	 Karakteristiske ansiktstrekk.
Det bør videre være kjent av mor drakk alkohol i svangerskapet.
Del-FAS (Partiell Fas)
Tidligere brukt begrep er Føtale alkoholeffekter-FAE.
Dette er ikke en diagnose, men en betegnelse som brukes når det er alkoholrelaterte skader i
sentralnervesystemet, men hvor det ikke er tydelige utseendemessige avvik slik en ser ved et
fullt utviklet syndrom.
Andre betegnelser som brukes er:
ARND (Alcohol Related Neurodevelopment Disorder)
ARBD ( Alcohol Related Birth Defects)
Hvordan kan alkohol skade fosteret?
All alkohol en gravid kvinne drikker deler hun med sitt ufødte barn. Alkoholen suges raskt opp i
blodet og føres videre til fosteret gjennom morkaken. Alkoholen påvirker alle celler og organer
hos barnet og hjernen er særlig sårbar fordi den er under utvikling gjennom hele svangerskapet.
Alle svangerskap er forskjellige og at moren drikker alkohol påvirker ikke alle foster på samme
måte. Slik kan samme mengde alkohol gi forskjellig utslag. Forhold som virker inn er mors helse,
ernæring og genetisk arv osv.
Det er imidlertid ikke mulig å angi noen sikkert nedre grense for inntak av alkohol. Selv små
mengder kan påvirke barnet.
Det anbefales at alle legger om alkoholvanene når en planlegger graviditet.
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