
       
 
 
Åpningsseminar, Familieambulatoriet Helse Fonna 
 

BARN OG UNGE EKSPONERT FOR ALKOHOL OG ANDRE 
RUSMIDLER I FOSTERLIVET – MED HOVEDVEKT PÅ FAS / FASD 
 
Haugesund 11. februar 2015 kl. 09.30 – 15.30 
Sted: Haugesund sykehus, auditoriet. 
 
Arrangør:  
Kompetansesenter rus – region vest Stavanger, Rogaland A-senter, Familieambulatoriet Helse Fonna  
og Fylkesmannen i Rogaland. 
 
Formål: 
Formålet med dagskurset er å gi innblikk i nyere forskning om rusmidlers virkning på fosterlivet med særlig  
vekt på alkoholens virkning på fosteret.  Skadevirkninger og praktiske konsekvenser/utfordringer for barnet  
og familien i hverdagen belyses. 
Foredragsholderne: Gro CC Løhaugen og Jon Skranes vil ha det faglige ansvar for dagen. 
 
Målgruppe: 
Fagpersoner på føde/barselklinikk og barneavdeling, BUP, VOP, TSB, fastleger, helsesøstre, jordmødre, PPT, 
barnevern og andre som i sin arbeidshverdag møter barn og familier som har utfordringer i forhold til denne 
problematikken. Familier som har omsorg for barn med rusrelatert skade. 
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Program 11. februar 2015 
09.30 - 10.00    Åpning ved klinikkdirektør Laila Nemeth, Medisinsk klinikk, Helse Fonna 
       Presentasjon av Familieambulatoriet i Helse Fonna  
       v/ Kjersti N. Bårdsen, prosjektleder 
 
10.00 - 11.00     Hvordan kan rus skade fosteret, hva er FASD, tverrfaglig utredning  
       v/ Jon Skranes, barnelege og professor 
 
11.00 - 11.15       Pause  
 
11.15  -  12.00     Skranes fortsetter  
 
12.00 - 13.00      Lunsj med «Åpent hus»  i Familieambulatoriet sine lokaler 
 
13.00 - 13.45      Kognitive og atferdsmessige vansker.  
      Hvordan hjelpe det russkadde barn – tverrfaglige tiltak  
      v/ Gro Løhaugen, spesialist i klinisk psykologi og nevropsykolog 
13.45 - 14.00      Pause  
 
14.00 - 15.00      Løhaugen fortsetter 
 
15.00 - 15.30      Tiltak i egen region v/  overlege Sissel Øritsland, BUP Haugesund 
15.30.                    Avslutning 
 
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.  
 
Praktiske opplysninger: Det er begrenset med parkeringsmuligheter i tilslutning til sykehuset. Vi anbefaler å 
evt benytte parkeringshus i sentrum like ved Markedet kjøpesenter 
 
Kostnader: Kurset er gratis, med bindende påmelding. Ikke meldt forfall innen påmeldingsfrist blir belastet 
med kr. 500,- 
 
Deltakerantall: 90 deltakere  
Påmelding:  
http://kurs.rogaland-asenter.no/fkp_nob/fkp/exthttp 
Påmeldingsfrist: 27. 01.2015 
 
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 
Kjersti N. Bårdsen, tlf. 52 73 26 58/97 15 32 51, Mail: kjerstirikkenygaard.bardsen@helse-fonna.no  
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