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En praksisbaseret håndbog – en bog der giver indsigt og forståelse

Børn med medfødt alkoholskade
En håndbog til omsorgsgivere og professionelle
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af Inger Thormann og Marcella Broccia

Inger Thormann er psykolog og var fra 1982 til 2012 ansat på Skodsborg Observations- og Behandlingshjem. Inger
Thormann har gennem alle årene været engageret fagligt inden for området omsorgssvigtede børn. Marcella Broccia er læge i pædiatrien og forsker i alkohol, graviditet og medfødt alkoholskade ved Aalborg Universitetshospital.
Inger Thormann er nok et at de største navne inden for tidlig opsporing, udredning og behandling af børn
født med alkoholskader. Hun har gennem årene medvirket til en forandring i forståelse af skadevirkningerne fra
moderens alkoholindtag og dens indvirkning på det ufødte barn. Inger Thorman har udgivet adskillige bøger om
emnet og nu senest »Børn med medfødt alkoholskade. Håndbog til omsorgsgivere og professionelle«.
Bogen henvender sig til forældre, plejeforældre, andre omsorgsgivere og professionelle, der kan bruge denne
viden til at forstå børnene og komme dem i møde.
Bogen er på én gang et opslagsværk, hvor kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden og på samme tid en bog,
der giver indblik i og forståelse for omsorgspersoners udfordringer, der opstår, når man har at gøre med børn
med medfødt alkoholskade. Bogen er meget anvendelig og læsevenlig. Ib Spang Olsens illustrationer giver et nænsomt og rammende
billede af børn og voksne. Gennem hele bogen fornemmes, fra forfatternes side, en stor respekt for såvel børn som forældre.
Bogen tager udgangspunkt i en aktuel bekymring og de hyppigst stillede spørgsmål fra forældre, plejeforældre, andre omsorgsgivere
og professionelle. Hvert kapitel afsluttes med praktiske råd og konkrete tips, med udgangspunkt i en forståelse baseret på en psykologisk og pædagogisk indfaldsvinkel.
Følgende er eksempler på spørgsmål i afsnittet omkring sansning: Hvorfor er der noget tøj, der generer mit barn? Hvorfor kan min
søn ikke lide at blive omfavnet? Hvordan gør jeg et besøg hos tandlægen, eller frisøren lettere for mit barn?
De første to kapitler giver en introduktion til, samt en somatisk viden og indsigt i børn med medfødt alkoholskade. I kapitlet »sygdom« behandles emner som: væksthæmning, karakteristiske ansigtstræk, hjerneskade og abstinenser hos det nyfødte barn. Fra kapitel 4
og frem behandles emner som feks. søvn, spisning, udvikling (herunder grov- og finmotorik), tale-og sprog, sansning samt adfærd
(herunder det urolige barn).
Alt sammen med udgangspunkt i de spørgsmål, der melder sig i hverdagen, og som forfatterne kommer med kvalificerede svar på
og beskriver mulige tiltag til.
De sidste to kapitler omhandler en beskrivelse af Spædbarnsterapi og Sårbarhedsmodellen.
Slutteligt gives der litteraturhenvisning, links samt angivelser på film, der omhandler emnet.
Bogen kan varmt anbefales. Som fysioterapeut får vi både evidens, faglig viden og erfaringer fra de to forfattere, der har beskæftiget sig
med børn med medfødt alkoholskade gennem mange år. Vi bliver klogere på begrebet FASD, som nu bruges som et paraplybegreb i
Danmark, idet der ikke er international enighed om definitionen.
Da der ikke er en helbredende behandling, er viden og tidlig opsporing af stor betydning, så der kan sættes ind med specialpædagogik og inddragelse af relevante faggrupper, herunder fysioterapeuter. Dette kan denne bog i høj grad være medvirkende til at sætte
fokus på.

Forlag: Hans Reitzel, 2019,
1. udgave, 1. oplag, 100 sider.
Illustreret af Ib Spang Olsen.
Pris 175,- kr.
Anmeldt af Mariann K. Wowern, Fysioterapeut,
Master i Specialpædagogik, Specialist i Pædiatrisk fysioterapi
ansat i PPR, Fællesrådgivningen Frederiksberg

33

