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KÆMPER FOR AT GIVE 
ALKOHOLSKADEDE BØRN 
ET BEDRE LIV 
Siden Inger Thormann var 17 år, har hun arbejdet på døgninstitutioner med omsorgssvigtede børn. 

Hun har i de seneste 25 år især interesseret sig for små børn med medfødte alkoholskader og har 

også udviklet en spædbarnsterapi, der ikke kun bruges i hendes arbejde som psykolog på Skods

borg Observations- og Behandlingshjem, men af psykologer i hele Danmark. 

Med sloganet "Når du drikker, gør dit ufødte barn det også" har hun været med til at påvirke 

Sundhedsstyrelsen i retning af at anbefale kvinder at holde sig helt fra alkohol under graviditeten. 

Der er derfor fiere grunde til, at lngerThormann modtager FEMINAs kvindepris 2007. 
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Stik imod min forventning 
møder jeg ingen skrigende og 
larmende børn, men derimod 
total ro, da jeg træder ind i den 
gamle villa, der udgør Skods
borg Observations- og Behand
lingshjem - et børnehjem, som 
hører ind under Kristelig For
ening for Børn og Unge. Her bor 
20 anbragte børn i alderen 0-6 
år, som alle kommer fra Køben
havn. De har lige fået økologisk 
mannagrød med brombær til 
frokost, og nu sover de mid
dagslur. Inger Thormann tager 
mig med rundt i den hyggelige 
villa med den fantastiske be
liggenhed helt ud til Øresunds 
brusende bølger. På vej op ad 
trappen til første sal lægger jeg 
mærke til et sødt vægmaleri af 
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en blid og smilende prins og 
prinsesse, der byder børnene 
velkommen. Der er tænkt me
get over, hvordan huset er ind
rettet og dekoreret, så børnene 
kan føle sig trygge og godt 
tilpas. Nede i husets lyse have
stue sætter vi os til rette med te 
og hjemmebagte boller. 

ENGAGERET 

Inger Thormann (65) har ar
bejdet på døgninstitution i 48 
år. Hendes engagement i børn 
med medfødte alkoholskader 
startede ved mødet med lille 
Ole. Inger var i 1982 lige startet 
på Skodsborg Observations
og Behandlingshjem, hvor hun 
som psykolog vejledte og støt
tede stedets socialpædagoger. 

Inger blev meget optaget af Ole 
på otte måneder, da pædago
gen, der havde ansvar for ham, 
var ude af stand til at få ham til 
at optage næring. Lilie Ole kun
ne hverken sutte eller synke; 
han havde vejrtrækningspro
blemer, var blå i hovedet og 
sitrede over hele kroppen og 
kunne ikke tåle berøring. Det 
var så kritisk, at Inger sammen 
med pædagogen kørte ind til 
Rigshospitalet med Ole. Her 
mødte Inger lægen Kirsten Lee, 
der lige var kommet hjem fra et 
ophold i USA. Hun undersøgte 
Ole og fortalte, at han led af 
FAS. - Føtalt Alkohol Syndrom. 
Ole var hjerneskadet, fordi hans 
mor havde drukket under gravi
diteten. 

- Det var første gang, jeg hørte
om denne diagnose, for selv
om man på internationalt plan
siden 1978 har kendt diagno
sen, vidste man i 1982 ikke så 
meget om den herhjemme.

UDFORDRINGEN 

I dag ved man, at fosterets or
ganer ikke er tilstrækkeligt ud
viklet til at omdanne de giftige 
stoffer fra alkoholen, når mor 
drikker under graviditeten. 
Alkoholen bliver derfor også 
længere tid i fosterets krop end 
i moderens, og den kan føre til 
lavere fødselsvægt og længde, 
forstyrrelser i dannelsen af livs
vigtige organer i form af hjer
neskade, hjertefejl, problemer 
med tarme, synsforstyrrelser 
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