
 

 

 

 

 

 

Hvordan kontakter du oss? 

 
Forsterket helsestasjon er et tilbud på lik linje  

med andre helsestasjoner. 

Du kan selv ta kontakt, eller be noen andre  

om å kontakte oss. 

Besøksadresse: 

Rusfri start på livet 

Solheimsviken helsestasjon 

Solheimsgt. 13 

Motorhallen, inngang D  

fra Michael Krohnsgt.  

 

Postadresse: 

Postboks 7715, 5020 Bergen 

Telefon: 55565160 

Mobil: 94502998 

 

Epost for timeavtale:  

Solheimsviken.helsestasjon@bergen.kommune.no 

 

Ønsker du mer informasjon om Rusfri start? 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale- 

Om du vil, kan du være anonym. 

 

Graviditet  

og rusmidler  

 

mailto:Solheimsviken.helsestasjon@bergen.kommune.no


 

Hva er vi? 

Rusfri start på livet er en forsterket helsestasjon som 

tilbyr veiledning og oppfølging til gravide og 

småbarnsforeldre som har, eller har hatt, 

rusavhengighet. 

 

 

Hvem er vi et tilbud til? 

Vi er et tilbud i Bergen kommune til gravide og 

småbarnsforeldre 

 med et høyt alkoholinntak 

 med et høyt forbruk av vanedannende 

medikamenter eller andre rusmidler 

 som vil slutte med rus, eller har sluttet og 

trenger støtte for å forhindre tilbakefall 

 som er under LAR, legemiddelassistert 

rehabilitering 

 

 

Hvem er vi? 

Vi er fagpersoner som har kunnskap og erfaringer når 

det gjelder 

 Graviditet og rusmidler 

 Barn som har vært utsatt for ruspåvirkning i 

svangerskapet 

 Barn som trenger ekstra oppfølging 

 

 
 

Hvilke fagpersoner møter du? 

 Jordmor 

 Helsesøster 

 Lege  

 Psykolog 

 Barnevernspedagog 

 

Hvordan tenker vi? 

Vi vet at det kan være vanskelig å slutte med rusmidler 

selv om viljen er sterk! Vi vet også at med ekstra støtte 

er det mulig! 

Med denne forståelsen ønsker vi å hjelpe gravide kvinner/ 

foreldre til å skjerme barnet fra rus og konsekvensen av 

rus, både før og etter fødsel.  

Vi ønsker å samarbeide med foreldrene om å finne 

løsninger som er til det beste for barnet. 

 

Hvordan arbeider vi? 

Vi tilbyr gravide og foreldre individuell oppfølging med 

veiledning og hyppige konsultasjoner gjennom hele 

svangerskapet. 

Vi har også et utvidet tilbud etter at barnet er født, og 

frem til barnet er ca 2år. 

 

Hvem samarbeider vi med? 

Vi henviser og samarbeider med spesialisthelsetjenesten. 

Der kvinnen/foreldrene har kontakt med andre 

hjelpeinstanser, kan vi være en del av dette samarbeidet. 


