Invitation
Temaformiddag på Stormarkskolen
Den 29. oktober 2019 kl. 10.00 – 12.00

Formiddagen omhandler børn med føtalt alkoholsyndrom
I vores dagtilbud og på skoler har vi en del børn med føtalt alkoholsyndrom.
Vi har været så heldige at få to af de bedste og mest engagerede inden for
dette område til Nakskov.

Præsentation:
May Olofsson er læge og har siden 1978 klinisk‐ og forskningsmæssigt arbejdet med gravide
rusmiddelbrugere og deres børn og med hiv‐positive gravide og deres børn og har udviklet en tværfaglig og
tværsektoriel interventionsmodel, som i 1989 førte til etablering af specialafdelingen for disse målgrupper
ved Hvidovre Hospital og Rigshospitalet, ”Familieambulatoriet”, og senere til familieambulatorier i hele
Danmark samt fire i Norge.
May Olofsson udviklede tillige det nationale ”Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn”,
som blev etableret på satspuljemidler i 2008 og den landsdækkende tværfaglige og tværsektorielle
”Familieambulatorie‐database”, finansieret af Tryg Fonden. May Olofsson har været på flere studieophold i
USA, deltaget i talrige internationale kongresser, oftest som inviteret foredragsholder, og skrevet mange
artikler og flere fagbøger. Hun har fået flere priser for sit arbejde, blandt andet Lægeforeningens
hæderspris, Barfred Pedersen Æresgaven

Inger Thormann. Jeg er uddannet børneforsorgspædagog i 1963. Herefter gennemførte jeg studieophold i
henholdsvis Schweitz og USA, og da jeg kom hjem fik jeg ansættelse på skole og behandlingshjemmet Nebs
Møllegård. Her samarbejdede jeg med psykologer, og lysten til at læse psykologi opstod. Jeg blev optaget
på Københavns Universitet i 1967 og blev færdig som psykolog i 1973.
Som psykolog har jeg arbejdet på Ville Heises behandlingshjem og på Skodsborg Observations og
behandlingshjem for små børn i henholdsvis 9 og 30 år. Det var på Skodsborg jeg lærte om børn med
medfødt alkoholskade. I 1982 fik jeg et barn i armene, som havde det svært, og det havde han, fordi hans

mor havde drukket i graviditeten. Efterfølgende har jeg været meget optaget af området. Jeg har skrevet
artikler og bøger om emnet, og i det hele taget påtaget mig rollen som formidler. Her henvises til min
hjemmeside.
I 2008 stiftede jeg ”Dansk institut for Spædbarnsterapi” sammen med psykoterapeut MPF. Inger Poulsen,
og i 2017 var jeg medstifter af ”FASD – mennesker med medfødt alkoholskade

Program for formiddagen:
Oplæg af overlæge May Olofsson.
-

-

En kort præsentation af medfødte skader og sygdomme hos børn født af mødre med
brug af alkohol og andre rusmidler i graviditeten og konsekvenserne for barnets videre
trivsel og udvikling. En kort gennemgang af føtalt alkoholsyndrom (FAS) og andre
medfødte alkoholskader samt abstinenser hos nyfødte.
Forebyggelse og behandling ved tidlig indsats på tværsektoriel basis.
”Famileambulatorie-modellen”.

Spørgsmål til May Olofsson.

Oplæg ved cand.Psyk Inger Thormann.
-

Inger Thormann tegner et billede af børn med medfødt alkoholskade, med vægten lagt
på de udfordringer den enkelte kan have.
Vuggestuebarnet, børnehavebarnet, skolebarnet, den unge og voksne.
Hvordan tilrettelægges et optimalt miljø for børn i forskellige aldre.
Hvordan gjorde vi på Skodsborg.

Spørgsmål til Inger Thormann.

Tilmelding (gerne en samlet tilmelding) til denne dag til
Mette Plovsing – mepl@lolland.dk senest fredag d. 4.
oktober 2019.
På gensyn

