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Regional Kompetansetjeneste – 

Medfødte Russkader 

(RK-MR) 

Utredning og diagnostisering av barn og unge som 

har vært eksponert for alkohol og andre rusmidler i 

fosterlivet 

- med hovedvekt på FASD 

Tid: 
27. – 28. mars 2019. 
 
Sted: 
Sykehuset Telemark HF, Konferansesenteret, sal Ulefoss. 
 
Arrangør:  
Regional Kompetansetjeneste medfødte russkader HSØ. 

 
Formål: 
Formålet med samlingen er å gi ansatte i spesialisthelsetjenesten innblikk i nyere forskning 
om rusmidlers virkning på fosterlivet med særlig vekt på diagnostisering og utredning av 
skadevirkninger.  
 
Kurset vil ta for seg kartlegging og diagnostisering av barn med rusrelaterte skader. Det vil bli 
lagt særlig vekt på utredning av FASD – alkoholrelaterte skader som innbefatter hele 
spekteret av skader. Et viktig mål er å gi deltakerne redskaper til også å oppdage og 
diagnostisere skadene så tidlig som mulig. Gro Løhaugen og Jon Skranes vil ha ansvar for 
samlingen.  
 
Målgruppe: 
Kurset er for leger og psykologer. Arbeidssted kan være BUP, barnehabilitering, 

barneavdeling.  

Kursholdere: 
Gro Løhaugen, spesialist i klinisk psykologi, nevropsykolog, PhD. 
Jon Skranes, overlege dr med/professor i barnesykdommer. 
 
Kurset er gratis men deltakere må selv dekke eventuell overnatting. Det er inkludert enkel 
lunsj.  
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Program: 

Dag 1 Dag 2 
09.00-09.15 Registrering  
 
09.15-09.30 Velkommen – informasjon om  
RK-MR HSØ og om programmet  
 
09.30-10.30 Diagnosesystemet  
 
10.30-10.45 Pause  
 
10.45-11.30 Diagnosesystemet forts.  
 
11.30-11.45 Pause  
 
11.45-12.30 Nevropsykologisk utredning – IQ  
 
12.30-13.15 Lunsj  
 
13.15-14.15 Nevropsykologisk utredning – 
Oppmerksomhet /eksekutiv-funksjoner, språk 
og visuo-spatiale vansker, læring og 
hukommelse.  
 
14.15-14.30 Pause  
 
14.30-15.30 Praktisk øving i bruk av 
diagnosesystemet  
 
15.30-16.00 Diskusjon/spørsmål 
 

09.00 -09.45 Barnenevrologisk/motorisk 
undersøkelse  
 
09.45-10.00 Pause  
 
10.00-10.45 
Psykiatri/komorbiditet/prognose/tiltak  
 
10.45-11.00 Pause  
 
11.00-11.45 Hjernefunn ved FASD og 
differensialdiagnoser 
 
11.45-12.15 Lunsj 
 
12.15-1300 Andre rusmidler - hjernefunn og 
nevrologiske aspekter  
 
13.00-13.15 Pause  
 
13.15-14.00 Tverrfaglig bidrag fra andre 
yrkesgrupper /HABU-modellen 
 
14.00-14.15 Pause  
 
14.15-15.15 Fremlegging av egne kasus. 
Diskusjon 
 
15.15-15.30 Avslutning. Oppsummering  
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Regional Kompetansetjeneste – 

Medfødte Russkader 

(RK-MR) 

Om foredragsholderne: 

Gro CC Løhaugen er spesialist i klinisk psykologi, nevropsykolog og leder av Regional 

Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader (RK-MR), Helse Sør-Øst ved Sørlandet sykehus 

Arendal. Gro CC Løhaugen avsluttet i 2011 sitt doktorarbeid i et forskningsprosjekt som 

omhandler langtidsoppfølging av barn med lav fødselsvekt, ved Institutt for 

laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet, NTNU, 

Trondheim. Gro CC Løhaugen skrev sin spesialistoppgave om det nevropsykologiske bidraget 

ved utredning og diagnostisering av føtal russkade. Hun har lang erfaring i tverrfaglig arbeid 

med barn utsatt for rus i fosterlivet fra HABU ved Sørlandet sykehus. 

Jon Skranes er barnelege og leder av Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) ved 

Sørlandet sykehus Arendal. I tillegg arbeider han som professor i bistilling ved Institutt for 

laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim 

hvor han er tidligere leder av forskningsgruppen ”Center for Early Brain Development 

(CEBRA)” som ser på kliniske konsekvenser i et livsløpsperspektiv av å være født prematurt 

og/eller med lav fødselsvekt sammenholdt med avansert bildediagnostikk (MRI) av hjernen. 

Skranes har arbeidet med tverrfaglig utredning av barn med mistenkt medfødt alkoholskade 

ved HABU i Arendal i mange år. Sammen med resten av det tverrfaglige teamet i Arendal har 

han utviklet ”HABU Arendals-modellen” for utredning, diagnostisering og oppfølging av barn 

og unge med medfødt russkade. Han er overlege (50%) i den nyopprettede Regional 

Kompetansetjeneste - Medfødte Russkader. 

Kurset er godkjent fra følgende spesialitetskomite(er):  
Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 13 timer som valgfritt kurs for leger i 
spesialisering og spesialistenes etterutdanning.  
Barnesykdommer: godkjennes med 13 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og 
spesialistenes etterutdanning.  
Psykiatri: godkjennes med 13 timer for spesialistenes etterutdanning.  
Psykologforeningen godkjenner som 14 timers vedlikeholdsaktivitet.  
Allmennmedisin har godkjent kurset med 13 valgfrie kurspoeng til videre- og  
etterutdanningen.  
Nevrologi har godkjent kurset med 13 timer for spesialistenes etterutdanning.  
 
Påmelding og spørsmål vedrørende kurset kan rettes til Siv Stigen på telefon 37 07 57 50 

eller mail: siv.stigen@sshf.no innen 01.03.19.       
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