
RK-MR 
Regional Kompetansetjeneste  

Medfødte Russkader HSØ
Trygghet når du trenger det mest

Besøksadresse:
Sørlandet sykehus, 
Sykehusveien 1
4838 Arendal 

Postadresse: 
Regional Kompetansetjeneste –
Medfødte Russkader HSØ, 
Barne- og ungdomsavdelingen,  
Arendal 
Postboks 416, Lundsiden 
4604 Kristiansand 
Tlf.: 37 07 57 50

Nettadresse:
https://sshf.no/helsefaglig/ 
kompetansetjenester/regional- 
kompetansetjeneste-medfodte-russkader

Kontaktinformasjon

Phd Gro CC Løhaugen,
Nevropsykolog
Leder RK-MR
Gro.Lohaugen@sshf.no

Jon Skranes
Professor og barnelege
Jon.Skranes@sshf.no

Anne Cecilie Tveiten
Stipendiat/pedagog
Anne.Cecilie.Tveiten@sshf.no

Stine Urstad Langseth
Spes. Utd. sosionom
Stine.Urstad.Langseth@sshf.no 

Siv Stigen 
Adm. Konsulent 
Siv.Stigen@sshf.no 

Dersom ingen er å treffe, er du  
velkommen til å legge igjen beskjed 
på telefon 37 07 57 50. 
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Oppgaver og tilbud

Vår hovedoppgave er å innhente,  
systematisere og videreformidle  
kompetanse om diagnostikk, utredning  
og oppfølging.  

Som kompetansetjeneste har vi flere 
kurspakker for kommunale instanser  
(PPT, barnevern, helsestasjon, skole  
og barnehage), foresatte og  
spesialisthelsetjeneste.  
Ta gjerne kontakt for mer informasjon.  

Vi tilpasser våre kurs og foredrag etter 
behov. Vi kommer gjerne på besøk og 
informerer om tjenesten. 

Vi ønsker fagpersoner velkommen til å 
hospitere i forbindelse med utredning 
og diagnostisering.  

Utredning og diagnostisering 

Vi har også et klinisk tilbud hvor vi kan 
motta og utrede pasienter. Dette skjer 
primært fra eget helseforetak, men også 
fra andre helseforetak i Helse Sør-Øst. 

Hvem kan henvise? 

Barn med medfødte russkader har ofte 
behov for tverrfaglig oppfølging på  
spesialistnivå.  Henvisninger må derfor 
komme fra spesialisthelsetjenesten. 

Vi mottar henvisninger fra barne- og 
ungdomspsykiatriske poliklinikker,  
habiliteringstjeneste for barn og unge  
og fra barnepoliklinikker/avdelinger  
i hele Helse Sør-Øst. Henvisningsskjema 
kan lastes ned på vår hjemmeside.

Vår målgruppe 

Personer opp til 18 år 

Bekreftet alkohol og/eller  
ruseksponering i fosterlivet 

Adoptivbarn med ukjent ruseksponering 
i fosterlivet med symptomer/trekk som 
er forenelig med FASD/annen prenatal 
ruseksponering 

Barn utredes for Føtal Alkohol Spektrum 
Vanske (Fetal Alcohol Spectrum Disorder), 
inkludert Føtalt Alkoholsyndrom (Q86.0). 
Det gjennomføres tilsvarende utredning 
også ved annen ruseksponering.

Hvem er vi? 

Regional Kompetansetjeneste for  
Medfødte Russkader (RK-MR) er lokalisert 
ved Sørlandet sykehus Arendal. Lokalene 
våre er i 6. etasje sammen med  
Habiliteringstjenesten for barn og unge, 
barneavdelingen og barnepoliklinikken.  

Vi er organisert som en selvstendig enhet 
i Barne- og ungdomsavdelingen, SSA. 

Vi er tverrfaglig sammensatt med lege, 
psykiater, nevropsykologer og sosionom.
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