
 

 
 

 

 

Helsestasjon for 

ungdom 
RÆLINGEN KOMMUNE 

Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby 

Postboks 100, 2025 Fjerdingby 

Telefon: 63 83 50 00 

E-post: postmottak@ralingen.kommune.no 

www.ralingen.kommune.no 

 

Kontaktinformasjon: 

 
Fjerdingby helsestasjon 

Rådhuset i Rælingen 

 

Bjørnholthagan 6  

Inngang C 

 

2008 Fjerdingby 

 

 

 

Åpent hver onsdag kl 12.15 -

15.15 og 16 -18. 

 
Helsesykepleier kl.12.15-15.15 /16-18 

Lege tilstede kl. 16 -18 

Psykolog kl. 16 -18 

 

Tlf: 481 67 516 

 

 

 

Tilbudet er gratis  
 
 

 

 

 Hva du kan forvente av oss 

• At vi skal ta deg på alvor og 

at du skal bli møtt med re-

spekt og likeverd 

• At vi hører på dine syns-

punkter 

• At våre tjenester utføres i 

henhold til krav om forsvar-

lighet og god praksis 

• At taushetsplikten blir over-

holdt 

• At vi handler dersom ung-

dom lider nød eller har det 

vanskelig 

 

Hva håper vi på: 

• At du har tillit til oss slik at 

du også kan drøfte de vans-

kelige temaene med oss 

• At du får den hjelpen du 

trenger 

 

 



Helsestasjon for ungdom gir 

tilbud til deg 

 

• Når du trenger prevensjon, 

eller vil vite mer om dette 

• Når du trenger å teste deg 

for seksuelt overførte syk-

dommer 

• Hvis du føler deg usikker på 

din seksuelle identitet 

• Når rusen begynner å styre 

hverdagen din 

• Når du har et unormalt for-

hold til mat/kropp/trening 

• Når du opplever konflikter 

med dine nærmeste 

• Når hverdagen blir tung og 

vanskelig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsestasjon for ungdom er et 

tilbud til gutter og jenter i alderen 

13-23 år og er et supplement til 

skolehelsetjenesten. På helse-

stasjon for ungdom jobber både 

helsesykepleier og lege som er 

vant til å snakke med ungdom. 

Vi har taushetsplikt! 

Det er ikke nødvendig med time-

bestilling, og tilbudet er gratis. 

Mange unge, kanskje flere 

enn du tror, sliter i hverda-

gen. Vi kan snakke om det 

meste. Vi har ingen fasit på 

livet, men kan kanskje hjelpe 

deg et steg i riktig retning. 

Hvis det er behov for det, kan 

vi hjelpe deg med henvisning 

til andre i hjelpeapparatet.  

 


