
  

Velkommen til Barne- og ungdomsavdelingen 
ved Sørlandet sykehus 

Kristiansand/Arendal 

 

Barne- og ungdomsavdelingene i Sørlandet sykehus er lokalisert i 
Arendal og i Kristiansand. Vi har tilbud til barn og unge under 18 år som 
trenger utredning, behandling og/eller kontroll i sykehus. 

Vi jobber i tverrfaglige team som består av ulike profesjoner. Vi 
samarbeider også med andre avdelinger på sykehuset for å kunne tilby barn 
og ungdom best mulig behandling.  

Vi arbeider mot et felles mål: 

• Gi barn og unge behandling av høy kvalitet 
 

Vi legger stor vekt på et godt samarbeid med barn og foreldre, pårørende 
og foresatte. Det er viktig for oss at syke barn og ungdom, og deres 
nærmeste, skal føle seg trygge og bli godt ivaretatt.  

 
BUA består av en barne- og ungdomsseksjon og Habiliteringsseksjon for 
barn og unge (HABU). Vi har områdefordelt enkelte medisinske tilbud og 
funksjoner mellom lokalisasjonene for å kunne tilby barn og unge best 
mulig behandling.  

 
Habiliteringsseksjonen  

Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) gir tverrfaglige 
spesialisttjenester til barn og unge under 18 år med ulike 
funksjonsnedsettelser og utviklingsvansker.  

Program Intensivert Habilitering (PIH) gir tilbud til barn fra hele regionen, 
og er organisert i en egen enhet i BUA i Kristiansand. 

RK-MR er et regionalt kompetansesenter for medfødte russkader og er 
lokalisert i Arendal. 

 

Barne- og ungdomsseksjonen 

Barne- og ungdomspostene er sengeposter for barn og unge under 18 år 
som trenger medisinsk behandling eller utredning. Vi har tilbud for barn 
som trenger kirurgisk-, ortopedisk-, øye eller øre/nese/hals- behandling. 
Det er lagt til rette for at pårørende og foresatte skal være hos barnet under 
oppholdet. Vi har barnehage- og skoletilbud.  

 

 

  



 
 
Forberedelser til sykehusoppholdet 

I den grad det er mulig, er det lurt å forberede barnet på hva det har i vente. 
Oppholdet på sykehus blir ofte bedre både for barnet og foreldre dersom 
dere snakker om det å være på sykehus og hva som er planlagt (utredning, 
behandling, operasjon). 

 

Husk å ta med: 

Innesko, tøyskift og toalettsaker 
Medisinliste/ oversikt over faste medisiner 
Medisinsk utstyr som barnet bruker til daglig 
Bamse eller andre kosedyr 
 

Nyfødtintensiv er en enhet for syke- og fortidlig nyfødte barn fra 0 – 3 mnd 
som trenger overvåkning og/eller behandling og er lokalisert i 
Kristiansand.  

Barnepoliklinikkene tilbyr medisinsk utredning, behandling, kontroll, 
opplæring og veiledning til barn og unge og deres familier etter henvisning. 
For enkelte pasientgrupper tilbys skoler og barnehager opplæring og 
veiledning. 

 

Kontakt oss: 
Barne- og ungdomsavdelingen Sørlandet sykehus Kristiansand, SSK 
Postboks 416  
4604 Kristiansand 
 
Barne- og ungdomsavdelingen Sørlandet sykehus Arendal, SSA 
Postboks 783, Stoa 
4809 Arendal  
 
 

 Telefon: 
 
Barne- og ungdomsseksjonen SSA (ekspedisjonen) 37 01 45 91 
Barne- og ungdomsposten SSA 37 01 41 47 
Barne- og ungdomspoliklinikken SSA 37 01 45 91 
Barne- og ungdomsseksjonen SSK (ekspedisjonen)   38 07 40 10 
Barne- og ungdomsposten SSK 38 07 40 25 
Nyfødtintensiv SSK 38 07 40 80 
Barne- og ungdomspoliklinikken SSK 38 07 40 35 
HABU-seksjonen SSK                              38 07 43 95 
HABU-seksjonen SSA                              37 07 57 50 


