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Til Ledere i Habiliteringstjenestene for barn og ungdom (HABU) HSØ 
  Avdelinger for Barn og unges psykiske helse (ABUP) HSØ 
 
   

Invitasjon til nytt faglig forum om barn eksponert for 
alkohol/rusmidler i svangerskapet. 

 
Målgruppe: ansatte i BUP/HABU i Helse Sør-Øst  
 
Tid:   Onsdag 28. november kl. 1100-1500 
Sted: R-HABU sine lokaler på Ullevål sykehus, bygg 31 B, 2. etasje 
 
Ved stor interesse vil det bli prioritert slik at flest mulig tjenester blir representert.  
           
Temaet for møtet er prosedyre for diagnostisering og utredning samt 
tiltaksanbefalinger.  
 

1. Regional Kompetansetjeneste for medfødte russkader HSØ har utarbeidet et utkast til 
prosedyre for utredning av FASD (føtale alkohol spektrum vansker). Prosedyren har 
vært utprøvd over ett år og vi ønsker å drøfte med andre fagpersoner for å få innspill 
til videreutvikling.  

2. Forelesning v/ Løhaugen: Hvilke tiltak kan anbefales for barn med FASD? 
3. RK-MR har utarbeidet forslag til tiltak basert på internasjonale effektstudier samt 

erfaring fra vårt arbeid som vi ønsker å drøfte for å få innspill.   
 
Invitasjonen er rettet mot leger, psykologer og andre fagpersoner i Helse SørØst som har 
erfaring med utredning og diagnostisering av medfødte russkader eller interesse for å lære 
mer om dette.  
 
Deltakelse medfører ikke at man forplikter seg til videre oppmøte, men er tenkt som en 
mulighet for å etablere kontakter i andre fagmiljø og lære av hverandre.  
  
Deltakelse er gratis og det blir servert lunsj. Påmelding til vår sekretær Siv Stigen 37075750 
eller på mail: siv.stigen@sshf.no 
 

Med vennlig hilsen   I samarbeid med Leder for R-HABU 
Gro CC Løhaugen, Leder RK-MR HSØ  Bjørg Halvorsen.  
Jon Skranes  Overlege dr.med. RK-MR HSØ 


