BARN OG UNGE EKSPONERT FOR ALKOHOL OG ANDRE
RUSMIDLER I FOSTERLIVET – MED HOVEDVEKT PÅ FASD
Tid: Stavanger 13. februar 2015 kl. 09.00 – 15.30
Sted: Stavanger Universitetssykehus kurslokaler (SUS)

Arrangør
Kompetansesenter rus – region vest Stavanger v/ Rogaland A-senter i samarbeid med fagmiljøene ved
Helse Stavanger, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Barnehabilitering Østerlide og
undervisningsavdelingen.
Formål
Kurset er en oppfølging av tidligere kurs 4. desember 2013 og 11. februar 2015.
Formålet med kurset er å gi 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 (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) –
alkoholrelaterte skader som innbefatter hele spekteret av skader. Et viktig mål er å gi deltakerne redskaper til også
å oppdage og diagnostisere de mindre påfallende skadene så tidlig som mulig.
Foredragsholderne Gro CC Løhaugen og Jon Skranes vil ha det faglige ansvar for dagen.
Målgruppe

Ansatte ved BUP, barnehabilitering, barneavdelinger. Denne kursdagen er forbeholdt fagruppen som arbeider med
diagnostisering av rusrelaterte skader på de ulike avdelingene.

Finansiert av Helsedirektoratet
Kompetansesenter rus - region vest Stavanger
ROGALAND A-SENTER AS | Dusavikv. 216, Boks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger |
Besøksadresse: Skogstøstraen 37
+47 51 72 90 00 | www.rogaland-asenter.no

Spesialist i klinisk psykologi, nevropsykolog og phd Gro CC Løhaugen og overlege/professor Jon Skranes
vil veksle på å forelese gjennom dagen:
Program 13. februar 2015
Kl. 09.00 – 09.30:
4-talls diagnosesystemet – en kort inføring, ved Jon Skranes
Kl. 09.30 – 10.30:
Praktisk kurs i diagnostikk ved bruk av 4-talls koden, ved Gro og Jon
Kl. 10.30 – 10.45:
Pause
Kl. 10.45 – 11.30:
Workshop – ulike kasus diskuteres, ved Gro og Jon
Kl. 11.30 – 12.30:

Lunsj kan kjøpes i kantinen like ved kurslokalet

Kl. 12.30 – 14.00:

Workshop forts. Diskusjon

Om foredragsholderne:
Gro CC Løhaugen er spesialist i klinisk psykologi, nevropsykolog og har en phd omkring for tidlig fødte barn.
Hun er leder ved Habiliteringstjenesten for barn og ungdom (HABU), Sørlandet sykehus Arendal. Gro CC
Løhaugen avsluttet i 2011 sitt doktorarbeid ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det
medisinske fakultet NTNU, Trondheim. Hun deltar i et forskningsprosjekt som omhandler langtidsoppfølging av
barn med lav fødselsvekt. 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 og barneklinikken ved St. Olavs hospital i Trondheim.
Jon Skranes er barnelege og professor ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det
medisinske fakultet, NTNU, Trondheim hvor han elder forskningsgruppen ”Neurodevelopment and brain imaging”
som ser på kliniske konsekvenser av å være født prematurt sammenholdt med avansert bildediagnostikk (MRI) av
hjernen. Denne forskningsgruppen har oppnådd internasjonal anerkjennelse med en rekke vitenskapelige
publikasjoner og doktorgrader. Skranes brukes hyppig som foreleser ved nasjonale og internasjonale konferanser.
Han har arbeidet med tverrfaglig utredning av barn med mistenkt medfødt alkoholskade ved HABU, Barnesenteret,
Sørlandet sykehus i Arendal i mange år, og han er fremdeles tilknyttet avdelingen som overlege i en deltidsstilling.
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.
Paktiske opplysninger: Kursdeltakerne må selv ta med eller kjøpe lunsj i kantinen som ligger like ved
kurslokalet
Kostnader: Kurset er gratis
Godkjenning: Kurset er søkt godkjent med 6 timer som spesialistkurs og vedlikeholdskurs av NPF og med 6timer
som emnekurs av DNLF til legers spesialisering og spesialisters etterutdanning i
allmennmedisin, samfunnsmedisin, barne- og ungdomspsykiatri, fysikalsk medisin, rehabilitering,
barnesykdommer og rus- og avhengighetsmedisin.
Påmelding: http://kurs.rogaland-asenter.no/fkp_nob/fkp/exthttp?url=/listCourses.html
Påmeldingsfrist: 06. februar 2015
Spørsmål vedrørende kurset kan rettes til rådgiver ved KoRus vest Stavanger, Maren Løvås, tlf. 51 72 9138/
41293573. Mail: maren.lovas@ras.rl.no eller Hilde Merete Taklo tlf. 51515537 hilde.merethe.taklo@sus.no

