
Mål og strategiplan 

 

  
2019 

REGIONAL KOMPETANSETJENESTE MEDFØDTE RUSSKADER, HSØ 
GRO C. C. LØHAUGEN 



Innhold 
Mål og strategiplan for RK-MR, HSØ ....................................................................................................... 2 

2. Innledning og bakgrunn ....................................................................................................................... 3 

2.1 Oppdrag og mandat....................................................................................................................... 3 

2.2 Politiske og faglige føringer ........................................................................................................... 4 

3. Om medfødt russkade ......................................................................................................................... 5 

3.1 Definisjon og beskrivelse ............................................................................................................... 5 

3.2 Komorbiditet og behov for tverrfaglig samarbeid somatikk, psykiatri og habilitering ............... 10 

4. Mål og strategi ................................................................................................................................... 11 

4.1 Målgruppe for RK-MR sin virksomhet ......................................................................................... 11 

4.2 Organisering/stillinger ................................................................................................................. 11 

4.3 Samarbeid .................................................................................................................................... 12 

4.4 Brukermedvirkning ...................................................................................................................... 13 

4.5 Kvalitet og likeverdighet i tjenestetilbudet ................................................................................. 13 

4.6 Forskning ..................................................................................................................................... 14 

4.7 Informasjon ................................................................................................................................. 15 

4.8 Plan for kompetanseheving i aktuelle tjenester ......................................................................... 15 

4.9 Finansiering og budsjett .............................................................................................................. 18 

 

 
 

  



Må l og stråtegiplån for RK-MR, HSØ 

 

Mål og strategiplan for Regional Kompetansetjeneste medfødte russkader (RK-MR HSØ) gir 

en oversikt over de viktigste strategiske føringene i perioden 2019-2023. 

Mål og strategiplanen bygger på oppdrag fra HSØ om å opprette RK-MR i regionen. På 

bakgrunn av denne planen skal det utarbeides årsplan med oversikt over prioriterte 

oppgaver og aktiviteter. Utarbeides årlig. 

Hovedoppgavene til kompetansetjenesten skal være å innhente, systematisere og 

videreformidle kompetanse om diagnostikk, utredning og oppfølging av barn og ungdom (0-

18 år) med medfødt russkade. Det vil si en generell styrking av kvaliteten på tjenestene disse 

barna og ungdommene får i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. 

I tillegg skal tjenesten også gi et klinisk tilbud på 3.linjenivå, dvs. etter henvisning fra 

spesialisthelsetjenesten. Den regionale kompetansetjenesten skal primært utrede pasienter 

fra eget helseforetaksområde, men vil også motta og utrede pasienter med spesielt 

komplekse tilstander henvist fra andre helseforetak i Helse Sør-Øst - når dette er aktuelt. 

Diagnostikk og utredning av pasienter fra andre helseforetak vil skje i nært samarbeid og 

dialog med henvisende spesialisthelsetjeneste. Det vil legges til rette for at henvisende 

spesialisthelsetjeneste kan sende fagfolk som kan delta i disse utredningene som foretas ved 

Sørlandet sykehus, slik at det i størst mulig grad sikres opplæring av lokale spesialister (hands 

on-veiledning). 

Dersom det er kapasitet, vil tjenesten også utrede barn og ungdom som er henvist fra andre 

regionale helseforetak da det ikke finnes et tilsvarende tilbud i de andre helseregionene. 

RK-MR har støtte fra sin referansegruppe. 

 Referansegruppen skal være en støtte for RK-MR og gi innspill til drift og 

prioriteringer 

 Referansegruppen har en rådgivende funksjon 

 Referansegruppen har representanter fra rusfeltet (Kompetansetjeneste for rus og 

avhengighet Korus sør og øst), Barne og ungdomspsykiatrien (Regionsenter for barn 

og unges psykiske helse, RBUP), Barnehabilitering (Regionsenter for 

habiliteringstjenesten for barn og unge, RHABU), spesialisthelsetjenesten (BUP Vestre 

Viken) samt brukerrepresentanter fra brukerutvalget i Helse Sør-Øst. 



2. Innledning og båkgrunn 

2.1 Oppdrag og mandat 

HSØ RHF v/direktør kvalitet og fagområder Ole Tjomsland samt spesialrådgiver Kirsti 

Tørbakken godkjente etablering av regional kompetansetjeneste for barn og unge med føtal 

alkoholskade og annen prenatal russkade 19.03.15 (referanse 12/01368-3). Tjenesten ble 

bedt om å ivareta sitt arbeid i tråd med retningslinje for etablering, organisering og 

finansiering av regionale kompetansetjenester (vedlegg 1). 

 
Hovedfokus for kompetansetjenesten er å formidle og bygge opp kompetanse, samt bidra til 
at det utarbeides kompetansespredningsplan. Det eksisterer pr i dag ikke nasjonale 
retningslinjer, regionale retningslinjer eller systematisert kunnskapsbasert praksis som 
vanligvis implementeres av regionale kompetansetjenester. RK-MR arbeider for å fremskaffe 
grunnlagsdokumentasjon som muliggjør utarbeidelse av retningslinjer/veileder og med å 
systematisere kunnskapsbasert praksis.  
 

 Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten og der 
det er aktuelt også til kommunehelsetjenesten.  

 Bidra i relevant undervisning.  

 Bidra til forskning og etablering av forskernettverk.  

 Initiering og drift av fagnettverk.  

 Samarbeid med universitetene og høgskolene i regionen for å tilrettelegge for 
utdanningsløp innen kompetanseområdet ved behov.  

 Utarbeide behandlingsforløp som omfatter hele regionen og bidra med 
evidensbasert kunnskap inn i relevante behandlingslinjer rundt flerområde- og 
regionale funksjoner.  

 Bistå Helse Sør-Øst RHF med å utvikle styringsingsindikatorer, med hensyn til 
aktivitet, kvalitet og resultat/effekt av medisinsk behandling, rehabilitering og 
habilitering.  

 

Referansegruppen består av følgende medlemmer pr 12.02.19 

Gro Løhaugen leder RK-MR, Jon Sverre Skranes overlege RK-MR, Liv Drangsholt 
spesialrådgiver KoRus Sør, Bjørg Halvorsen leder RHABU, Øystein Kydland 
brukerrepresentant, Karen Hafslund psykolog KoRus Øst, Anne Lene Søhoel leder BUP Vestre 
Viken, Gry Halvorsen brukerrepresentant, Kari Slinning seksjonsleder Sped- og småbarns 
psykiske helse RBUP, Siv Stigen referent. 
 
 
 
 



2.2 Politiske og faglige føringer 

I Rapport: Alkohol og graviditet, Sosial- og helsedirektoratet 06/2005 ble det anbefalt 

opprettelse av kompetansesentra for barn og unge med medfødte russkader. I 

Stortingsmelding 30 understrekes behovet for å prioritere oppfølging av barn med føtale 

alkoholskader (FASD). Det blir pekt på mangelfull diagnostisering, behov for tiltak og 

vektlegging av langsiktig oppfølging.  

Rapporten Alkohol og graviditet fastslo videre at spesialisthelsetjenestetilbudet til barn og 

unge med medfødt rusmiddelskade ikke var tilfredsstillende, og at disse barna ofte havnet 

som kasteballer mellom ulike instanser i spesialisthelsetjenesten (BUP, HABU, 

Barneavdeling), eller ikke fikk noe tilbud i det hele tatt (gråsonebarn). Det ble understreket 

at det vil være nødvendig med team med spesialkompetanse på alkohol i graviditeten og 

som kan diagnostisere FASD. En nordisk workshop med tittel: Utredning og diagnostisering 

av barn, unge og voksne som har vært eksponert for rusmidler i fosterlivet ble gjennomført i 

november 2008 og konkluderte med et behov for noen sentrale kompetansemiljøer på dette 

feltet i Norge. Dette var bakgrunnen for etablering av regionalt kompetansesenter for å 

forebygge sekundære vansker og sekundære vansker og bedre prognosene for denne 

sårbare pasientgruppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Om medfødt russkåde 

 

3.1 Definisjon og beskrivelse  

Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) eller føtalt alkohol syndrom spekter forstyrrelse er 

en samlebetegnelse for medfødt hjerneskade og andre fysiske skader som oppstår i 

fosterlivet som følge av mors alkoholbruk. FASD er den hyppigste årsaken på verdensbasis til 

mild mental retardasjon, og den eneste årsaken som kan forebygges 100% (2). Skadene vil 

inkludere den mest alvorlige formen: Føtalt Alkohol Syndrom (FAS), som i vårt 

diagnosesystem ICD-10 har betegnelsen Q86.0. Til tross for at skader som følge av 

alkoholbruk i svangerskapet, er beskrevet både i bibelen og Talmud ble diagnosen Føtalt 

Alkohol Syndrom først definert i 1973 (3), og diagnosekriteriene inkluderer bekreftet/mulig 

alkoholbruk under svangerskapet, vekstretardasjon, affeksjon av sentralnervesystemet og 

bestemte ansiktstrekk:  

Barnet på bildet har de klassiske ansiktstrekkene som er 

assosiert med FAS: Små øyespalter, dårlig definert filtrum 

(vertikal fure over overleppa) og tynn overleppe. I tillegg 

har barnet liten hodeomkrets som tyder på at hjernen 

ikke har vokst som forventet ut fra alder. Barn som får 

denne diagnosen, utgjør kun et mindretall av dem som 

har skader som følge av rusbruk under svangerskapet. 

Ansiktstrekkene våre dannes i løpet av noen få uker i 

første del av svangerskapet (uke 12-16). Dersom mor av 

ulike grunner drakk mindre alkohol i denne perioden, vil 

barnet ikke få de typiske dysmorfe (avvikende) 

ansiktstrekkene, men fremdeles kunne ha et klinisk bilde 

som passer med en medfødt alkoholskade.  

Det er faktisk vist at disse barna har dårligere langtidsprognose enn barn med «klassisk» FAS, 

blant annet mer uttalte atferdsvansker (4, 5). Dette forklares med at barna som får en 

diagnose, lettere vil få hjelp i systemet og dermed bli stilt realistiske krav til enn om man har 

et vanlig utseende, men de samme vanskene. Det finnes imidlertid pr dato ingen 

diagnosekode for delvis FASD, men kliniske betegnelser som Føtal Alkohol effekt (FAE) eller 

partiell FAS, har blitt brukt. I løpet av kort tid vil begrepet FASD benyttes mer systematisk for 

å beskrive disse vanskene, men vi har fremdeles en utfordring knyttet til manglende formelle 

diagnosekoder.  



 

http://www.med.unc.edu/alcohol/demo/fetaltox.html  

Bildet over illustrerer at synbare skader av alkohol er uavhengig av biologisk art. Barnet til 
venstre har FAS med de typiske trekkene med lite lepperødt, små øyespalter og flatt filtrum 
(a). Bilde b viser et musefoster hvor mor har drukket alkohol, og de samme ansiktstrekkene 
blir tydelige når man sammenlikner med bilde c som viser et musefoster uten 
alkoholeksponering på samme utviklingstrinn (6). Det er viktig å være klar over at graden av 
avvikende ansiktstrekk ikke nødvendigvis sier noe om alvorlighetsgraden av skaden barnet 
har fått på individnivå. På gruppenivå er det imidlertid påvist en sammenheng mellom grad 
av dysmorfe trekk, mengde alkoholeksponering og hvor store vansker barnet har. Denne 
variabiliteten er en viktig årsak til at barna har behov for grundig utredning for å kunne si 
noe sikkert om utviklingstakt, funksjonsutfall, prognose og hjelpe- og behandlingsbehov.  
 
Det kliniske bildet ved medfødt russkade er et panorama som strekker seg fra de mest 
omfattende skader som oppfyller kriterier for diagnosen føtalt alkohol syndrom (FAS), til 
mildere symptombilder assosiert med hyperkinetiske atferdsforstyrrelser og mer spesifikke 
nevropsykologiske vansker. Felles for barn og unge med FASD er imidlertid at skadene i 
sentralnervesystemet er varige og dermed vil kunne ha betydning også for funksjon i 
voksenlivet. Disse barna og ungdommene vil i hverdagen kunne fremstå med et klinisk bilde 
som ved alvorlige atferdsproblemer, herunder hyperaktivitet, oppmerksomhetsvansker, svak 
impulskontroll og temperamentsforstyrrelser. I tillegg sees ofte sensorisk hypersensitivitet 
for lyd, lys og berøring, og høy eller lav smerteterskel.  
Det er stor variasjon i evnemessig fungering fra området lett til moderat psykisk 
utviklingshemning til normal kognitiv (forståelsesmessig) fungering. Uavhengig av generelt 
evnenivå finner man ulike grader av kognitiv dysfunksjon hos disse pasientene. Det kliniske 
bildet kompliseres ytterligere av betydelig variabilitet i prestasjoner fra et tidspunkt til et 
annet (on/off), vansker med å lære av erfaring og en følelsesmessig instabilitet.  
Noe av årsaken til manglende diagnostisering av FAS er uklare diagnosekriterier hvor man i 
hovedsak har fokusert på ansiktstrekk, og kriteriene for hvor uttalte disse skal være, har 
vært omdiskutert. Professor Susan Astley ved Universitetet i Seattle, Washington, USA har 
de siste 15 årene arbeidet systematisk for å utarbeide et system for diagnostisering av barn 
med FAS som også ivaretar barna med FASD. Diagnose skal nå basere seg på graden av 
tilstedeværelse av 4 nøkkel-kriterier:  
1. Vekstforsinkelse  

2. Typiske FAS ansiktstrekk  

3. Avvik i sentralnervesytemet  

4. Alkoholeksponering i fosterlivet  
 



Systemet er utviklet slik at barnet vurderes på alle disse 4 kriteriene. Ansiktstrekkene 
vurderes basert på et dataprogram hvor normer for 2600 barn danner normgrunnlaget. 
HABU-Arendal har hospitert ved klinikken i USA og disponerer også det nødvendige 
dataprogrammet for denne delen av diagnostiseringen 
(http://depts.washington.edu/fasdpn/htmls/4-digit-code.htm).  
Det finnes ingen diagnoser som beskriver eventuelle vansker hos barnet etter at mor har fått 
legeassistert rusbehandling eller brukt andre rusmidler under svangerskapet. Det er også lite 
kunnskap om hvorvidt andre rusmidler gir spesifikke vansker senere i utviklingen hos barnet, 
og det foreligger ingen syndromtilstander som knyttes til annen rusbruk enn alkohol. 
Erfaringsmessig er blandingsmisbruk utbredt, og flere nyere studier har påvist en 
synergieffekt på fosteret ved at ulike rusmidler forsterker effekten av hverandre, 
eksempelvis alkohol og methamfetamin (7). Det er fremdeles mange ubesvarte spørsmål 
knyttet til rusmiddelbruk og eventuell effekt på fosterutvikling, og langtidsoppfølging av 
disse barna vil derfor være viktig.  
 
Primære vansker ved FASD  
De primære vanskene ved FASD referer til problemer direkte relatert til hjerneskaden 
forårsaket av prenatal alkohol og/eller ruseksponering. En sentral vanske er nedsatt 
forståelse; for mange tilsvarende det man ser hos barn med generelle lærevansker og 
mental retardasjon. En norsk undersøkelse har vist at 36% av norske barn med FASD har 
mental retardasjon (8), noe som innebærer en generell forsinkelse i utviklingen og som vil 
påvirke alle aspekter i livet, inkludert forståelse, sosial funksjon, motorisk og språklig 
funksjon (WHO). Til sammenlikning ble det bare funnet mental retardasjon hos 2% av barna 
som hadde vært utsatt for ulovlige rusmidler (10). Forekomsten av mental retardasjon blant 
norske barn med FASD er noe lavere enn tilsvarende tall i internasjonale studier hvor 
gjennomsnittlig IQ er funnet å være 70 (grense for mental retardasjon er 69) blant dem med 
FAS (9), og IQ 80 for dem med FASD (10). Sørlandet sykehus HF 4 av 15. 
 
I spedbarnsalderen vil barna med FASD kunne være irritable, overaktive, og de har hyppig 
søvnvansker (11), men et vanlig symptom er også hypotoni (muskelslapphet) (12). Disse 
symptomene vil ha konsekvenser for etablering av rutiner, og det blir mer krevende å oppnå 
godt samspill med barnet. Dette vil igjen kunne påvirke sekundært utkomme senere.  
En eller flere psykiatriske diagnoser (herunder atferdsvansker) er påvist hos inntil 87% av 
barn med FAS/FAE mellom 5 og 13 år, og ADHD, depresjon og bipolare lidelser er særlig 
hyppige (12). I Norge ble 89% av barn fra Hordaland med FASD funnet å oppfylle kriteriene 
for ADHD diagnose, og tilsvarende 100% av barn eksponert for ulovlige rusmidler (8). 
Internasjonalt opererer man med en forekomst av ADHD på 49 - 94% hos personer med 
FASD (13, 14). Det er en kjønnsforskjell i forekomst av ADHD også hos barn med FASD; ca 
70% av gutter og 45% av jenter med FASD har denne følgetilstanden (13, 14). Det 
rapporteres også om en høy forekomst av autisme spekter forstyrrelser (inntil 34%) (15) og 
vansker med å bearbeide sosial informasjon (16).  
Primære vansker refererer også til andre medisinske tilstander assosiert med ruspåvirkning i 
svangerskapet. Dette inkluderer alt fra alvorlige organmisdannelser i f.eks. hjerne 
(vannhode, mikrokefali, manglende midtre hjernebjelke) og hjerte (medfødte hjertefeil), til 
ulike grader av hørselsdefekter, øyeavvik, ekstremitetsmisdannelser og andre misdannelser i 
skjelett og nyrer. Likevel vil sentralnervesystemet (hjernen) være mest utsatt for skadelig 



ruspåvirkning i fosterlivet da sentralnervesystemet, i motsetning til andre organsystemer, 
utvikles og modnes gjennom hele fosterlivet.  
 
Sekundære vansker ved FASD  
Sekundære vansker er ikke til stede fra fødsel, men er knyttet til de primære vanskene. 
Sekundære vansker er antatt å kunne forebygges eller gjøres mindre alvorlige gjennom riktig 
behandling av primærvansker. De hyppigste sekundære vanskene som kan sees i voksen 
alder hos personer med FASD (basert på tall fra USA) er vist i tekstboksen under (17):  
Sekundære vansker:  
Psykiske vansker (inntil 94%), avbrutt skolegang (43%), konflikt med loven (42%), 
institusjonsopphold: fengsel, innleggelse på psykiatrisk klinikk eller til rusbehandling) 60%, 
upassende seksuell atferd (45%), alkohol/rus problem (30%), kan ikke bo selvstendig (80%), 
problemer med å få/holde på arbeid (80%) (Streissguth, 1996).  
Den største enkeltfaktoren som utgjør risiko for slike sekundære vansker, er at diagnosen 
FASD kommer sent, og det er funnet en direkte sammenheng mellom hvor lang tid det tar 
før diagnosen blir satt og høyere risiko for sekundære vansker (5). Risiko for å få slike 
sekundære vansker viste seg også å være økt dersom personen hadde vært utsatt for vold 
eller hadde ikke hadde tilstrekkelige dysmorfe trekk til å få diagnosen FAS (17). Det finnes få 
studier som har sett på sammenhengen mellom prenatal alkoholskade og kriminalitet, men 
en litteraturgjennomgang foretatt av Popova og kolleger i 2011 fra Canada viste 19 ganger 
økt risiko for å sitte i fengsel for ungdom med FASD (18). En nyere amerikansk studie 
avdekket at 60% av voksne med FASD hadde vært i konflikt med loven (5), noe som er enda 
høyere enn tallene fra 1996 som er referert i tekstboksen over.  
Det finnes ingen norske studier som sier noe om langtidsprognose i Norge. Fra Tyskland har 
man en studie hvor man inkluderte 37 voksne med FASD ved 20-års alder (19). Resultatene 
finnes i tekstboksen under. Tyskland har et helse- og skolesystem som kan sammenliknes 
med vårt, og resultatene kan tyde på at sekundære vansker er hyppige selv når man har et 
offentlig skole- og helsesystem slik som i Norge, og til tross for iverksatte tiltak i form av 
særlig tilpasset skolegang.  
 
Beskyttende faktorer  
Fra USA har vi fått kunnskap om 8 faktorer som kan være med på å forebygge forekomst og 
omfang av sekundære vansker (20):  
1. Synlige stigmata (eks. ansiktstrekk) øker sjansen for at barnet blir diagnostisert før 6 års 
alder.  

2. Stabilt hjem i minst 73% av livet.  

3. Aldri utsatt for vold.  

4. Minst 2.8 år i hver fosterhjemsplassering  

5. Godt og trygt hjemmemiljø i alderen 8-12 år.  

6. Mottatt spesialpedagogisk hjelp eller andre tiltak for sine utviklingsvansker.  

7. Fått dekket basale behov i minst 13% av livet sitt.  

8. Diagnosen FAS heller enn FASD.  
 
Betydningen av tidlig diagnose er størst (20), noe som også er bekreftet i andre studier fra 
USA og Finland (21, 22). Dette er trolig knyttet til at en diagnose fører til større forståelse for 
at barnets vansker er forårsaket av en hjerneskade. Dette øker igjen sjansen for at 
fosterforeldre/foreldre får mer hjelp, samt at fokus blir på barnets vansker heller enn ”dårlig 



oppdragelse, grensesetting” osv., som ellers kan være lett å tenke fordi atferdsvansker er så 
hyppig forekommende. Det er viktig å understreke at studiene fra andre land ofte inkluderer 
barn som har betydelige tilleggsvansker som flere fosterhjemsplasseringer, at de har 
opplevd omsorgssvikt eller misbruk og/eller at mødrene har hatt et blandingsmisbruk (23).  
I tillegg til vansker med forståelse (lærevansker) og ADHD symptomer har barn med FASD en 
økt forekomst av sosiale vansker. De sosiale vanskene er langt mer omfattende enn man 
skulle forvente ut fra kognitivt nivå (24). Flere studier tyder på at den sosiale utviklingen til 
barn med FASD stopper opp i tidlig alder (4-7 års alder)(24, 25). Disse funnene er også 
bekreftet gjennom tyske og finske studier (26, 27). Denne forstyrrelsen i sosial utvikling blir 
mer uttalt og synlig etter som barna blir eldre, og de oppleves ofte som ukritiske, særlig 
ovenfor voksne. De strever med sosialt samspill med jevnaldrende og oppleves som umodne 
og impulsive i kontakten. 
 
Forekomst i Norge av barn med FAS ble i 1985 estimert til 0,5-1 pr. 1000 (29), altså 0,5-1 
promille. Til sammenlikning er forekomsten av FAS ca 1% i Canada, som er et land med 
helsesystem og alkoholpolitikk som kan sammenliknes med Norge. Canada har imidlertid 
hatt et fokus på forebygging og diagnostisering av slike vansker i en årrekke, mens dette er 
et relativt nytt satsningsområde i Norge, noe som kan bety at forekomsten er høyere i Norge 
også.  
 
I Stortingsmelding 30 estimeres forekomsten av FAS til mellom 60 og 120 barn i året (1), i 
tillegg kommer barn som er adoptert til Norge fra land som Russland og Sør-Afrika hvor 
forekomsten anslås til ca. 5% av alle fødsler. En svensk studie av adopterte barn fra Øst-
Europa konkluderte med at over 50% av barna hadde FASD, 23% av dem hadde store 
lærevansker, 9% autisme, 51% ADHD og 34% koordinasjonsvansker (30). Totalt i 2011 ble det 
i Norge adoptert ca 100 barn fra land som har høy forekomst av alkoholbruk under 
svangerskapet (Colombia, Sør-Afrika, Øst-Europa) (Statistisk sentralbyrå, 2011). Forekomsten 
av barn med FASD kan være så høy som 600-1200 barn pr år i Norge (1). Forekomst av barn 
med skade som følge av annen rus i svangerskapet, er ikke kjent, men anslås til mellom 30 
og 60 barn pr. år (1). Økende forekomst av barn med FASD kan forventes da kvinner i dag 
drikker betydelig mer enn tidligere og får barn senere i en alder med et godt etablert 
drikkemønster, det finnes også norske studier som tyder på underrapportering (31).  
Et eksempel på at det sannsynligvis underdiagnostiseres barn med FASD kan også hentes fra 
en engelsk studie utført av Morleo m.fl. fra 2011 (32). I England har man anslått forekomst 
av FASD til 0.97 pr. 1000 fødsler. Forskergruppen gikk gjennom sykehusjournaler og søkte 
etter innleggelser i perioden 2002-2008. De lette etter diagnosekodene knyttet til FAS, 
foster/nyfødt påvirket av mors alkoholbruk, omsorg for barn med mistenkt russkade og/eller 
kvinner mellom 15 og 44 år som ble lagt inn på grunn av alkoholrelatert problematikk. 
Resultatet viste en signifikant økning på 41% av kvinner som ble innlagt med alkoholrelatert 
problematikk i denne perioden, men ingen økning i rapportert forekomst av FAS (32). En 
norsk studie har også vist at FASD problematikk underestimeres ved å se på forekomst av 
FASD før og etter at man underviste helsepersonell. Prevalensen gikk fra 0,3 pr. 1000 til 1,5 
pr. 1000 etter kompetanse-hevingstiltaket (8). I Italia, som har en annen drikkekultur enn i 
Norge, har man funnet en forekomst på ca 4-7 promille med FAS, men inkluderte man hele 
spekteret var tallene oppe i 2-4% av alle barn (33). Underrapporteringen er trolig betydelig, 
og et annet eksempel er tall fra Danmark hvor det rapporteres at 45% av gravide mødre har 
drukket noe alkohol, mens 2.2 % har drukket mye, definert som mer enn 4 enheter (glass) i 



uken (34). Tallene fra Norge er at ca 25% som har noe drukket alkohol under graviditeten 
(35) 
 

3.2 Komorbiditet og behov for tverrfaglig samarbeid somatikk, psykiatri og 

habilitering 

Barn med FASD eller annen russkade har høy forekomst av sammensatte vansker som stiller 
krav til et spesialisert helsetilbud hvor man har tilgang på tverrfaglig kompetanse. Det har 
blitt gjort enkelte forsøk på å kartlegge hva prenatal russkade koster samfunnet, primært 
med fokus på alkoholskade, men en systematisk litteraturgjennomgang av Popova et al. fra 
Canada viste at stor mangel på gode studier om dette(36). Stade og medarbeidere (2009) 
beregnet en årlig kostnad pr. FASD barn til $21,642 (95% CI: $19,842–$24,041), mens 
livskostnader for et barn født FASD ble estimert til ~$1.1 (ca 6,6 mill. NOK) (37). Da var ikke 
utgifter for ekstra bruk av helsevesenet, spesialundervisning eller utgifter knyttet til 
konsekvenser av sekundære vansker tatt med i regnestykket. – faktorer som ville ha 
mangedoblet de samfunnsmessige utgiftene.  
Konsekvenser og kostnader for samfunnet vil således kunne reduseres dramatisk dersom 
man etablerer et bedre tilbud for denne gruppen av sårbare barn og gjør en innsats for å 
fremskaffe evidens-basert kunnskap om behandling og tiltak for å forebygge sekundære 
vansker og minske konsekvensene av de primære vanskene. Til sammenlikning foreligger det 
et betydelig innsatsområde både nasjonalt og internasjonalt rettet mot diagnostikk, 
behandling og forskning innen autisme spektrum vansker (ASD) hos barn og unge, med en 
antatt forekomst på ca. 1 av 88. Sammenlikner vi med FASD, hvor det er stor mangel på 
forskning i forhold til diagnostisering og tiltak, er forekomsten av FASD anslått til ca 1 av 100, 
dvs. omtrent det samme størrelsesområdet som for ASD. Denne skjevfordelingen av prioritet 
og ressurser må samfunnet gjøre noe med. I tillegg til de direkte kostnadene ved FASD 
knyttet til helsetjenester, tiltak rundt skole og utdanning, tapt arbeidsfortjeneste etc., har 
man også indirekte kostnader ved økt belastning på familien og systemet rundt barnet.  
Den mest alvorlige kostnaden er imidlertid lidelsen som nyere forskning har vist at disse 
barna rapporterer; selv sammenliknet med andre kliniske grupper med betydelige 
funksjonsnedsettelser: 
 
samfunnet gjøre noe med. I tillegg til de direkte kostnadene ved FASD knyttet til 
helsetjenester, tiltak rundt skole og utdanning, tapt arbeidsfortjeneste etc., har man også 
indirekte kostnader ved økt belastning på familien og systemet rundt barnet.  
Den mest alvorlige kostnaden er imidlertid lidelsen som nyere forskning har vist at disse 
barna rapporterer; selv sammenliknet med andre kliniske grupper med betydelige 
funksjonsnedsettelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Må l og stråtegi 

4.1 Målgruppe for RK-MR sin virksomhet 

RK-MR skal gjennom sitt arbeid sikre likeverdige tjenester av høy faglig kvalitet til barn og 

ungdom i hele HSØ. Målgruppe er spesialisthelsetjenesten i HSØ. Kompetansehevende tiltak 

skal gjennomføres for å sikre et likeverdig tilbud til pasientgruppen i hele regionen. Selv om 

spesialisthelsetjenesten er den primære målgruppen vil kompetansehevende tiltak også 

være rettet mot primærhelsetjenesten i den hensikt å bedre kompetanse på å oppdage, 

henvise og tiltaksplanlegge for pasientgruppen. 

 På den kliniske delen av virksomheten er målgruppen barn mellom 0-18 år som: 

 behandles ved spesialisthelsetjenesten i HSØ. 

 har bekreftet alkohol og eller ruseksponering (barn utsatt for medikamenter, 

inkludert legemiddelassistert rehabilitering, er ikke i målgruppen. Med mindre det i 

tillegg er bekreftet alkohol eller annen ruseksponering). 

 henvist fra spesialisthelsetjeneste med begrunnelse i særlig kompleksitet knyttet til  

diagnostisering eller funksjon. 

 

4.2 Organisering/stillinger 

RK-MR er organisert som en egen enhet med separat budsjett knyttet til Barne- og 

ungdomsavdelingen, lokalisert til Sørlandet sykehus, Arendal. Tjenesten har etablert en godt 

utprøvd modell for tverrfaglig utredning, diagnostisering og oppfølging av barn med prenatal 

russkade.  

Utredning av barn med prenatal russkade stiller betydelige krav til ressurser og kompetanse 

på grunn av kompleksiteten knyttet til denne problemstillingen. RK-MR - modellen muliggjør 

intensivert utredning hvor det tverrfaglige perspektivet blir ivaretatt. Følgende kompetanser 

er tilstede i tjenesten: 

 

 

Avdelingssjef

HABU Arendal
Barne- og 

ungdomsavdeling
RK-MR



Tjenestens kapasitet er utredning av 50 pasienter i året, samt oppfølging av disse gjennom 

kontakt med foreldre og lokalt hjelpeapparat og revurderinger ved behov for tjenester på 

spesialistnivå. I tillegg tar tjenesten ansvar for systematisk undervisning og opplæring av 

helsepersonell om prenatal russkade og inngå i et etablert samarbeid med regionale aktører 

i forhold til dette (KoRus Sør og Øst, Aline Spedbarnsenter, R-BUP Helse Sør-Øst og RHABU).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Samarbeid 

RK-MR skal ha samarbeid med andre kompetansetjenester og enheter som tibyr 

kompetanseutvikling som er aktuell for ansatte innen BUP, HABU og barneavdelinger. 

Samarbeidet sikres gjennom representasjon i RK-MR sin referansegruppe, samarbeid om å 

utarbeide informasjonsmateriell (eksempel bokkapittel, brosjyrer: bidrag til boken «Den 

interaktive hjerne: kapittel om FASD, bildeundersøkelse av hjernen og den 

barnenevrologiske undersøkelsen). Samarbeid med RBUP. 

Utarbeidelse av magasin om FASD i samarbeid med KoRus sør og øst med målgruppe 

spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjensten og pasienter. 

Oversikt over støtteordninger og rettigheter til bruk for speialisthelsetjenesten, 

primærhelsetjenesten overfor pasienter (link hjemmeside). Samarbeid med RK-MR og 

Habiliteringstjenesten. 

RK-MR skal ha oversikt og kontakt med forskningsmiljø som er relevante.  

RK-MR ønsker å bli høringsinstans når det foreligger relevante problemtillinger knyttet til 

medfødt russkade. Pr dags dato har RK-MR bidratt med høringssvar, pakkeforløp for alkohol 

i graviditeten.  

Sosionom 50% Barnelege 50% 

Leder/seniorforsker 100% 

Sekretær 100% 

Nevropsykolog 100% 



4.4 Brukermedvirkning 

RK-MR skal sikre brukermedvirkning gjennom brukerrepresentasjon i referansegruppe og 

gjennom å involvere brukerrepresentanter i planlegging og gjennomføring av ulike 

utviklingsoppgaver og forskningsprosjekter i tråd med eksisterende retningslinjer.  

 

4.5 Kvalitet og likeverdighet i tjenestetilbudet 

Barn med medfødt russkade er en betydelig og underdiagnostisert pasientgruppe (på 

størrelse med barn med autismespekterforstyrrelser) som ikke har fått den helsehjelpen 

som er nødvendig fra primær- og spesialisthelsetjenesten. Forskning har vist at tidlig 

diagnostikk og tidlig innsetting av riktige tiltak bedrer prognosen og livskvaliteten for disse 

barna og deres familier, samt reduserer forekomsten av psykiske vansker og atferds avvik i 

voksen alder. Gjennom sitt arbeid som landets eneste kompetansetjeneste kombinert med 

et tilbud om utredning/behandling av de mest komplekse pasientene, bidrar RK-MR til økt 

fokus og kunnskap om denne pasientgruppen, at flere barn og unge blir diagnostisert og får 

et tilrettelagt tilbud og at flere familier får hjelp. RK-MR har etablert tett samarbeid med R-

BUP, R-HABU og KoRus Sør-Øst om undervisnings- og informasjonsarbeid. Samtlige 

helseforetak i regionen har bedt om bistand til pasientarbeid.  

Det å gi et bedre helsetjenestetilbud til aktuelle pasientgruppe vil kunne gi en stor gevinst 

både for den enkelte pasient, familien og for samfunnet generelt. Det er estimert betydelige 

årlige samfunnsmessige kostnader knyttet til pasienter som har medfødt alkoholskade. I en 

svensk undersøkelse (Ericson et.al. 2016) basert på et svært konservativt anslag av 

forekomst av FASD på 0.2 % ble det beregnet både direkte (sosialstøtte, spesialundervisning, 

behandling av sekundære psykiske lidelser etc.) og indirekte kostnader (redusert 

arbeidskapasitet, omsorgsoppgaver etc.). Kostnaden ble estimert til totalt 1583 millioner 

Euro pr. år fordelt på ca. 297 millioner Euro for barn opp til 18 år og 1286 millioner Euro for 

voksne bare i Sverige. Forfatterne peker på viktigheten av tiltak for å redusere sekundære 

vansker i ungdomsalder og voksen alder som psykiske lidelser, atferdsvansker, drop-out fra 

skole, arbeidsløshet osv. Den viktigste faktoren for å redusere slike sekundære vansker er 

vist å være tidlig utredning og diagnose, og dermed hjelp til å få igangsatt riktige tiltak så 

tidlig som mulig i hjem, barnehage og skole (Ragnmar et.al. 2014; Streissguth et.al. 1996).  

Det foreligger en betydelig underdiagnostikk av barn og unge med medfødt russkade. Det 

fulle føtale alkoholsyndromet (FAS) som inkluderer medfødt vekstretardasjon, spesifikke 

ansiktskarakteristika og mikrokefali er det mulig å diagnostisere allerede ved fødsel, og 

basert på estimerte tall fra Stortingsmelding 30 blir det trolig født 60-120 barn årlig i Norge 

med FAS. Til tross for dette ble kun 17 barn diagnostisert med FAS ved fødsel i perioden 

1997-2012 (Norsk Fødselsregister). Barn som har FASD, men ikke det fulle syndromet, er 

enda vanskeligere å diagnostisere da klare diagnosekriterier mangler og ulike 

diagnosesystemer eksisterer. Dette medfører at de fleste barn med FASD ikke får stilt riktig 

diagnose eller får diagnosen sent, dvs. langt opp i barnealder, evt. ungdomsalder. Ved 



oppstart av RK-MR var gjennomsnittlig henvisningsalder 14 år. Etter 2 års drift var 

henvisningsalder sunket til 10 år, noe som er gledelig, og som sannsynligvis betyr at flere 

barn oppdages på et tidligere tidspunkt, noe som igjen gir bedre behandling og prognose. Vi 

fortsetter å arbeide for at barn utredes på et tidligst mulig tidspunkt. Dette fordrer at 

helsepersonell stiller spørsmål knyttet til fosterpåvirkning av alkohol/rus og har metoder for 

å diagnostisere. RK-MR gjennomfører undervisning i forhold til diagnostisering og 

samarbeider med KoRus Sør-Øst om undervisning knyttet til hvordan man som fagperson tar 

opp temaet rus/alkohol i svangerskap og kommer tidlig inn. Det gjenstår fortsatt mye arbeid 

før vi kan si at pasientgruppen har fått et likeverdig tjenestetilbud i regionen. Vi viser til vår 

kompetansespredningsplan som redegjør for hvordan RK-MR vil arbeide for spredning av økt 

kunnskap i spesialisthelsetjenesten.  

RK-MR har etablert et regionalt fagnettverk som består av åpne møter 2 ganger pr år i Helse 

Sør-Øst, i tillegg samarbeider RK-MR med fagpersoner med spisskompetanse innen FASD i 

Helse Vest og Helse Midt. RK-MR har etablert et samarbeid med flere utenlandske 

institusjoner. Dette inkluderer Dr Raja Mukherjee som er leder av National Clinic for Fetal 

Alcohol Spectrum Disorders i London, den eneste FASD-klinikken i England, samt Ihsan 

Sarman som er overlege ved Sødersjukhuset tilknyttet Karolinska institutet og sjef for 

Rosenlunds barnhälsovårdsteam i Stockholm. Begge er anerkjente eksperter innen feltet 

medfødt russkade.  

Både leder og overlege i RK-MR er styremedlemmer i EUFASD (European Fetal Alcohol 

Spectrum Disorder Alliance), og RK-MR er nylig tildelt arrangeringen av den europeiske FASD 

kongressen i 2020 i Arendal i samarbeid med KoRus Sør-Øst og Helsedirektoratet. 

Det samarbeides også med Regional kompetansetjeneste for pasient og 

pårørendeopplæring, blant annet med filming/videosnutter av tiltakskurs som skal legges ut 

på hjemmesiden til RK-MR. 

 

4.6 Forskning 

Sentrale fagpersoner i RK-MR har betydelig forskningskompetanse (på professornivå) og 

mange års erfaring fra NTNU, Trondheim i veiledning av PhD-kandidater. Både leder og 

overlege har bistillinger som forskningsveiledere ved Forskningsenheten ved Sørlandet 

sykehus. Innen fagfeltet Barn og unge med medfødt russkade er forskningsgrunnlaget både 

nasjonalt og internasjonalt svært mangelfullt, og RK-MR ser det som en del av sin oppgave, å 

bidra til evidensbasert kunnskap gjennom kliniske forskningsprosjekter, parallelt med den 

kliniske virksomheten. RK-MR har for tiden to pågående PhD-prosjekter, som begge er 

finansiert fra HSØ. Som begge er eksternt finansiert. 

Prosjekt: Brain structure, EEG findings and clinical function in Norwegian children with 

prenatal alcohol and/or drug exposure. PhD-kandidat: overlege/barnelege Thorsten 



Gerstner, Barne- og Ungdomsavdelingen, Sørlandet sykehus Arendal. Hovedveileder: Jon 

Skranes. Tidsrom: 2018-2023  

Prosjekt: Visual function, motor outcome, and brain MRI findings in children prenatally 

exposed to opioid maintenance medication. PhD-kandidat: overlege/barnelege Kathinka 

Aslaksen, Barne- og Ungdomsavdelingen, Sørlandet sykehus Kristiansand. Hovedveileder: 

Jon Skranes. Tidsrom: 2017-2022. Leder og overlege i RK-MR er begge med i et internasjonalt 

forskningsnettverk knyttet til EUFASD. I tillegg har de samme fagpersonene siden 2009 hatt 

et forskningssamarbeid med  

internasjonalt anerkjente fagmiljøer som forsker på ulike typer medfødt russkade hos barn, 

ved University of Hawaii, University of Maryland og ved Johns Hopkins University i Baltimore, 

USA. 

 

4.7 Informasjon 

Nettside ble etablert i 2016 og inneholder informasjon om prosedyre, klinisk tilbud og 

kurstilbud  

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

russkader). Det er i perioder stor pågang for å få lokale kurs, og det er behov for 

undervisning til hjem, barnehager og skoler om konkrete tiltak knyttet til de vansker som er 

mest frekvente blant barn med FASD/ruseksponering i fosterlivet. RK-MR har derfor innledet 

et samarbeid med Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring for å 

utvikle et nettbasert kurs- og opplæringstilbud. Forelesninger skal spilles inn i samarbeid 

med Universitetet i Agder høsten 2018 og skal være tilgjengelige via våre nettsider i løpet av 

våren 2019. Kursene vil ha en varighet på 2-3 undervisningstimer og krever pålogging for at 

fagfolk ved RK-MR i ettertid kan innhente evaluering av tilbudet samt se på hvor mange som 

bruker tjenesten.  

Den kliniske virksomheten danner grunnlag for et av forskningsprosjektene RK-MR står 

ansvarlig for. Prosjektene vil frembringe grunnlagsdokumentasjon for utvikling av faglige råd 

som vil bidra til et likeverdig helsetilbud for pasientgruppen i hele regionen.  

 

4.8 Plan for kompetanseheving i aktuelle tjenester 

RK-MR viser til handlingsplan for kompetansespredning. I planen redegjøres det for hvordan 

man dekker hele regionen i forhold til undervisning om diagnostisering/utredning, tiltak og 

behandling.  

En del kurspakker er allerede utviklet og evaluert: 



RK-MR har i samarbeid med kvalitetskoordinator ved Sørlandet sykehus utviklet verktøy for 

evaluering av kurs og undervisning. Deltakerne får utlevert skjemaet under kurset og 

innleverer anonymt ved avslutning. Skjemaet inneholder 5 temaspørsmål med en skala fra 1-

10 hvor 10 er best. Temaene er: 1) Faglig innhold, 2) Foreleser(e) sin formidling, 3) Mulighet 

for å stille spørsmål/diskusjon, 4) Form på kurset og 5) Helhetsinntrykk av kurset.  

Dersom en ser på alle kurs som er avholdt uten å skille på type kurs (dagskurs, 

tiltaksseminar, diagnosekurs) er gjennomsnittlig resultat av evalueringen en skåre på 9,13 

(av 10 mulige poeng).  

Kurs til spesialisthelsetjenesten  

Den største utfordringen knyttet til FASD og annen medfødt ruseksponering er manglende 

diagnostisering og utredning. Det er vist at undervisning til helsepersonell kan ha en 

dramatisk effekt på registrert forekomst av FASD ved at betydelig flere barn og unge blir 

oppdaget og diagnostisert (Elgen et.al. 2007). RK-MR har utviklet et to-dagers diagnosekurs 

rettet mot leger og psykologer i spesialisthelsetjenesten. Kurset er godkjent som tellende for 

spesialisering innen pediatri, allmennmedisin, barne- og ungdomspsykiatri, nevrologi, 

psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin. Kurset er også godkjent som spesialistkurs for 

psykologer i spesialisering. Denne type kurs er svært ressurskrevende å gjennomføre med 

høye krav til faglig nivå og oppdatert forskningsbasert kunnskap. Kurset arrangeres 1-2 

ganger pr. semester og har så langt vært gjennomført i Hamar og Ottestad i HSØ i samarbeid 

med lokal ABUP og KoRus Øst, i Oslo i samarbeid med R-BUP og skal gjennomføres i 

Telemark denne høsten. I tillegg er kurset gjennomført i andre helseregioner (Haugesund, 

Helse Vest) og i Stockholm på oppdrag fra KoRus. I høst gjennomføres kurset også i Telemark 

(vedlegg 4). Kurset er praktisk rettet slik at deltakerne skal få erfaring fra bruk av 

diagnoseverktøyet FASD-4-digit-code, som vi bruker i RK-MR. I etterkant av disse 

diagnosekursene ser vi en økning av antall henvisninger til RK-MR i form av spørsmål om 

«second opinion» for å bekrefte de vurderinger som er gjort lokalt. Vi tenker dette viser økt 

fokus på aktuelle problematikk og at flere barn blir korrekt diagnostisert og derved forstått.  

Evaluering fra fagpersoner som har deltatt på våre diagnosekurs: skåre 9,4 av 10 mulige.  

Kurs til primær- og sekundærhelsetjenesten, kommunale instanser og foresatte  

Vi arrangerer halvdagskurs om medfødte russkader med hovedvekt på FASD. Kurset har en 

varighet på 3 timer, i tillegg har man tid til spørsmål og evaluering i etterkant. Kursene 

arrangeres på forespørsel fra førstelinje/spesialisthelsetjeneste og avholdes da lokalt ved 

aktuelle sykehus/kommune, se kursinvitasjon for innhold og form (vedlegg 5).  

Evaluering fra deltakere på dagskurs: skåre 9,52 av 10 mulige.  
 
 
 
 



Tiltaksplanlegging for barn med FASD og/eller annen prenatal ruseksponering  
 
Barn med FASD eller annen prenatal ruseksponering har stor variasjon i sin funksjon, men 

det er dessverre høy forekomst av ulike former for lærevansker og atferdsmessige 

utfordringer. Dette representerer svært krevende omsorgsoppgaver for hjemmet, men også 

for barnehager/skoler og hjelpeapparatet for øvrig rundt barnet og familien. RK-MR har over 

år bygget opp kompetanse knyttet til utfordrende atferd, utredningskompetanse i forhold til 

hvordan atferden kan tolkes og erfaring med tiltaksplanlegging. RK-MR utarbeidet i 2018 et 

eget kurs primært rettet mot foresatte og førstelinjetjeneste som har fokus på 

tiltaksplanlegging. Kurset har vært forsøkt ut på en mindre gruppe (sosionomer, pedagoger, 

foresatte) med svært gode tilbakemeldinger og skal i høst avholdes både i Arendal og 

Kristiansand (vedlegg 6). Kurset vil deretter bli tilbudt gjennomført i alle HSØ sine fylker.  

3.1.4 Tilgjengelighet for drøfting pr telefon RK-MR bestreber seg på å ha høy grad av 

tilgjengelighet for drøfting og veiledning pr telefon. Dersom ikke sosionom, nevropsykolog 

eller barnelege er tilgjengelig når man tar kontakt, prioriteres det å ringe tilbake så fort som 

mulig. Vi ønsker at både foresatte, primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste skal 

kunne drøfte enkeltkasus i forhold til henvisning, utredning og tiltak. I løpet av en 4-ukers 

periode i mars 2018 fikk leder ved tjenesten 36 telefonhenvendelser om veiledning/drøfting 

fra hhv. barnevernet (10), foresatte (10), spesialisthelsetjenesten (9) og fra voksne som selv 

hadde diagnosen FAS (6). Denne type henvendelser innebærer også ofte drøftinger knyttet 

til behandling og rettigheter for aktuelle pasientgruppe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.9 Finansiering og budsjett 
Konto: Budsjett 

ISF-inntekter:   

50 pas. per år, innleggelser og dagbehandlinger  

100 ambulante tverrfaglige polikliniske konsultasjoner – veiledning, utredning, 
diagnostikk 

 

Sum inntekter: 885000 

    

Lønn prosjektstillinger inkl. sos. kostnader:   

100 % Leder/seniorforsker    

100 % Nevropsykolog   

50 % Barnelege   

50 % Fagstilling (sosionom)  

100 % Sekretær  

Sum lønn: 4076000 

    

Div. kurskostnader:   

Reisekostnader i forbindelse med ekstern undervisning/opplæring av helsepersonell:             
(2 kurs til spes. helsetjeneste, 2 kurs til 1. linjetjenesten/fosterforeldre/foreldre, skole, 
barnehage, 2 kurs om tiltak til fagpersoner og omsorgspersoner). 

130000 

Varekostnad:   

Laboratorietjenester internt: generelle blodprøver estimert til: Annen 
utredningskostnad/testmateriell: kr 500 x 40 stk 

5000 

  20000 

Undervisningsmateriell/kursmateriell til utdeling 25000 

Kjøp av helsetjenester:   

Estimert pris metabolsk screening: Røntgen: MR av hodet kr 2.400 x 40 40000 

  96000 

Andre driftskostnader (felleskostnader):   

Kontor- og datarekvisita, leasingkostnader IKT, trykksaker, telefoni, porto:  10000 

Bilgodtgjørelse, reisekostnader, diett, annen pasientrelatert kostnad: 125000 

Interne overføringer: 10000 

Sum drift: 461000 

  Sum årlig tilskuddsbehov fra HSØ:  3 146000 

  

 

  I tillegg mottar vi innovasjonsmidler på 500 000 over  3 år til 2 stipendiater i 50%. 
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