
 

 

 

 

 

 

 
 

Familiens hus   
Informasjon i forhold til koronavirus 
 
Familiens hus har redusert aktiviteten fra mandag 16. mars, og begrenser driften til det 
nødvendige.  
Resepsjon er stengt, men telefon er bemannet. Døren er åpen for de som skal på konsultasjoner 
etter  avtale/møter. 
 
Vi forholder oss på følgende måte: 

 Kun én foresatt skal være i følge med barnet sitt på konsultasjonen. Gravide som 
skal til oppfølging må komme uten partner. 

 Vi kontakter aktuelle barn og familier slik at vi kan gi råd og veiledning over telefon 
 

 
Det er viktig at dere tar kontakt med oss ved behov, enten på sentralbord tlf 66 10 45 00 
(telefontid kl 8-10 og 13-15) eller på telefonnumrene som er oppgitt nedenfor. 
 
Vi ber om at barn og familier med sykdomssymptomer, som for eksempel 
luftveisplager, feber og hoste, IKKE møter opp på Familiens hus, men tar kontakt pr 
telefon.  
 
 
 
Åpen barnehage  

 Holdes stengt inntil videre 

Svangerskaps- og barselomsorgen opprettholder følgende tjenester:  

 Nødvendige svangerskapskonsultasjoner  

 Oppfølging av familie og den nyfødte  
 
Telefon nr jordmor: 91 53 06 13, ring eller send SMS. 

All kurs og grupper avlyses. 

Helsestasjonstjenesten opprettholder følgende tjenester:  

 Oppfølging av nyfødte 

 Konsultasjoner for vaksinering av barn 0- 15 mnd  
 
Telefon nr helsesykepleier: 47 99 72 03, ring eller send SMS. 

Åpen helsestasjon stenges, konsultasjon for 2 år, 4 år og skolestartere utgår. Alle kurs og 
grupper avlyses. 

 

 

 Døren stenges kl. 15.00 for alle.
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Skolehelsetjenesten opprettholder følgende tjenester: 
 

 Alle oppsatte avtaler utgår.  

 Det gis råd/veiledning til barn-ungdom og foresatte på telefon.  

 

Familieteamet:  

 Alle oppsatte avtaler utgår.  

 Det er mulighet for oppfølging pr. telefon, din kontaktperson tar kontakt med deg. 

 Det gjøres vurderinger av hastegrad i nye henvendelser – Situasjoner som haster vil 

få oppfølging pr. telefon.  

 

 
Helsestasjon for ungdom (HFU): 
 

 Holdes stengt inntil videre  

 Prevensjon: Trenger man å fornye resepten sin på prevensjon, kan man ta kontakt 
med helsesykepleier Vibeke Bang på telefon : 47 46 38 46. Man kan også bestille 
gratiskondomer på nett selv.  
Se nettside: https://www.gratiskondomer.no/bestill/ 

 
Barneverntjenesten opprettholder følgende tjenester:  
 

 Følger opp barn og familier i hovedsak på telefon  

 Gjennomfører nødvendige hjemmebesøk 

 Ring kontaktperson på mobiltelefon ved behov 

 I akutte situasjoner kontakt vår vakttelefon tlf nr: 469 22 044 (kl 08-15) 

 

 Ved akutte situasjoner utenfor kontortid og i helgen kontakt barnevernvakten på         

tlf: 64 99 32 70 eller Alarmtelefon for barn og unge tlf: 116 111 som er døgnåpen. 
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