
 

  

Habiliteringssenteret i Vestfold inviterer til kurs 

 

«Født ekstremt prematurt  

-hva vet vi om senskader og utfordringer» 
 

Mandag 13.mars 2017 

 

 

 
 

 «Etter oppfordringer og gode tilbakemeldinger fra deltakerne på forrige kursdag, avholdt april 2016, 

har vi valgt å sette opp tilsvarende kurs våren 2017» 
 

Innledning 
I Norge fødes ca. 7 % av barna for tidlig, og ca. 0,5 % (~250 barn) fødes årlig ekstremt prematurt (<28 u).  
Mange av barna født ekstremt prematurt har behov for høyt spesialisert intensiv og ressurskrevende 
behandling de første levermåneder, og de er langvarig innlagt ved Nyfødt intensiv avdelinger. En stor del 

av barna har utfordringer og plager, og ca 10 % får diagnosen cerebral parese, men langt fra alle har eller 
får noen spesifikk diagnose. Det er laget Nasjonale faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte 
barn i Norge for både primær- og spesialisthelsetjenesten (2007). Hva vet vi i dag om senskader og 

utfordringer hos barn født prematurt og ekstremt prematurt? Får barna den utredningen og oppfølgingen de 
trenger for å oppnå best mulig utvikling? Hvordan har de det i skolealder og senere? Har helsevesenet for 
ensidig fokus på somatisk helse?  Hva med kognitiv utvikling, mental helse, livskvalitet og sosial deltakelse?  

 
Velkommen til et spennende og lærerikt fagseminar med meget dyktige foredragsholdere, oppdaterte 
forskningsresultater og anbefalinger om tiltak/oppfølging basert på forskning og klinisk erfaring. 

 

Målgruppe 
Fagpersoner som er involvert rundt barn i 1. og 2.linjetjensten ved: 

 PPT 

 BUPA 

 Skole og SFO 

 Barnehager 

 Helsestasjoner 

 Barneavdelinger 

 Habiliteringssentre 
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Program mandag 13.mars 2017 

 
0830  Oppmøte/registrering/kaffe og te 
0900  Velkommen – introduksjon 

 

0910  «Født for tidlig - konsekvenser for forståelse og læring?» 
 Utredning og tiltak 

 v/Phd Gro CC Løhaugen, spesialist I klinisk psykologi, nevropsykolog 
  

0955  Pause 

 
1010  Gro CC Løhaugen fortsetter 

 
1055  Pause 

 

1110  «Den premature hjernen – endret hjerneutvikling og funksjonelle 

konsekvenser» 

 v/Jon Skranes, Barnelege og leder av Habiliteringstjenesten for barn og 

unge (HABU) 
 

1225  Lunsj 
 

1300  «Mental helse hos ekstremt premature barn ved 5 og 11 års alder» 
Forskning viser at ekstremt premature barn har økt risiko for mentale 

helseproblemer. Men ekstremt premature er en heterogen gruppe barn med mange 
ulike utfordringer som f.eks hørselsnedsettelse, cerebral parese og reduserte 

kognitive evner. Kan vi si noe mer om hvem av de ekstremt premature barna som 
har mental helsevansker? Eller er alle like utsatt? Og hvor utsatt er de? 

 v/Silje Elgen Fevang, lege og PhD-stipendiat ved Barneklinikken på 
Haukeland Universitetssykehus 

     
1400  Pause 

     

1415  «Født for tidlig, - er det noe som går over?» 

Hva trenger premature barn av fagpersoner som har oppfølgingsansvar overfor 

dem i helsestasjon,  barnehage og skole? Anbefalte oppfølging og 

skreddersydde  tiltak  ut fra barnets behov.  

 v/Unni Tranaas Vannebo, helsesøster ved Spedbarnsnettverket  RBUP 

Øst og Sør. 
 

1545  Oppsummering/spørsmål fra salen 

 
1600  Slutt 
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Foredragsholdere 

 
Gro CC Løhaugen Spesialist I klinisk psykologi, nevropsykolog. Leder Regional 

kompetansetjeneste - Medfødte russkader, Sørlandet sykehus, Arendal 

   

Jon Skranes Barnelege og leder av Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) 

samt overlege i Regional Kompetansetjeneste - Medfødte Russkader (RK-
MR) ved Sørlandet sykehus avd. Arendal. Professor ved Institutt for 
laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske 

fakultet, NTNU, Trondheim i forskningsgruppen ”Center for Early 
BRAin Development (CEBRA)” som ser på kliniske konsekvenser å være 
født prematurt og/eller med lav fødselsvekt sammenholdt med avansert 

bildediagnostikk (MRI) av hjernen.  

Bkøld,wøqld,’øælæø’ 

Bil  

l 
 

Silje Elgen Fevang  Lege og PhD-stipendiat ved Barneklinikken på Haukeland 

Universitetssykehus 

 
     

 

                  

    

 

 

 

 

Unni Tranaas Vannebo Helsesøster. Spedbarnsnettverket RBUP Øst og Sør fra -07. 

Leder for et nettverk for premature ved Spedbarnsnettverket. Mangeårig 

engasjement for premature barn og den oppfølgingen de har behov for og 
rett til, samt tidlige tiltak overfor sped- og småbarn og deres 
omsorgsgivere. 

Nasjonal koordinator i Liten i Norge studien.  
Trener og nasjonal koordinator i Newborn Behavior Observation System 
(NBO)  
Trener i Alarm Distress baby Scale (ADBB) 

 

 



 4 

Praktiske opplysninger 
 

Dato   Mandag 13.mars 2017 kl.08.30 – 16.00 
     

Sted   Auditoriet, Sykehuset i Vestfold HF 

   Halfdan Wilhelmsens allè 117 
   3116 TØNSBERG 

    
Kursavgift  kr. 500,- inkl. lunsj, frukt og kake 

   Faktura sendes ut i etterkant 

NB! For PP-kontorene i Vestfold som melder på flere enn fem fagpersoner fra 
samme PP-tjeneste er påmeldingsavgiften kr. 350,- fra og med fagperson nr. 
seks og oppover.  

     
 

Påmelding  https://response.questback.com/sykehusetivestfold/prematur2017 

https://response.questback.com/sykehusetivestfold/ekstremtprematur(try

kk Ctrl+klikk for å følge link) 
 
Påmeldingsfrist 27.februar 2017 
 
 

Kontaktperson   Lærings- og mestringssenteret v/ Kristin E.Berthelsen   
   kristin.berthelsen@siv.no 

 

 
 

 
Programkomité Barnelege Anne Elisabeth Ross Raftemo anelro@siv.no 

     Fysioterapeutspesialist Ole-Morten Skog olskog@siv.no 
Sosionom Eva Bergh-Pedersen  eva.bergh.pedersen@siv.no 

Spesialpedagog Brit Kristiansen  brit.kristiansen@siv.no 
Pedagog Silvia Andrea Fon   silvia.andrea.fon@siv.no 
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