
 

 

Helsestasjonen for barn 0-5 år og gravide, har begrenset åpningstid i tiden fremover. 

Åpent hus på tirsdager utgår. Hvis din time ikke har blitt avlyst møter du som normalt på 

din helsestasjon. Oppfølging av nyfødte og vaksinering vil bli prioritert.  

Jordmortjenesten prioriterer svangerskapsoppfølging på helsestasjonen med noen 

begrensninger. Svangerskapskontrollen gjennomføres når kvinnen er på helsestasjonen, 

og lengre samtaler tas på telefon i for- eller etterkant av konsultasjonen. Kvinnen må 

komme alene til konsultasjonene.  

Barselbesøk og hjemmebesøk gjennomføres på helsestasjonen og avtales med jordmor 

og helsesykepleier via telefon som normalt. Gi oss beskjed om fødsel på samme måte som 

før. 

Både jordmor og helsesykepleier er som normalt tilgjengelige på telefon nr. 63 83 52 

60. 

Hvis du/dere er usikker på om du kan være smittebærer ring oss på 63 83 52 60 før 

du kommer til timen. Helsemyndighetene anbefaler at søsken ikke er med på 

helsestasjonen.  

Skolehelsetjenesten: Ordinært program utgår inntil videre. Kontakt helsesykepleier på 

din skole ved behov for samtale! Kontaktinformasjon finnes på skolens hjemmeside.  

Helsestasjon for ungdom har midlertidig stengt for dropp-in, men har åpningstid på 
telefonen onsdager kl. 12.15-18.00: 481 67 516.  Ungdom kan også kontakte 

helsesykepleier Tiril (tlf.: 991 13 758) eller helsesykepleier Mette (tlf.: 48 16 76 50) på sms 

ved behov for kontakt eller samtale utover åpningstid på HFU. Dette gjelder ordinære 

henvendelser og ikke spørsmål om Coronaviruset.  
 

Barnefysioterapeutene har begrenset tilbud nå, men kontaktes som normalt eller via 

helsestasjonen på telefon nr. 63 83 52 60. 
 

Psykologtjenesten til barn og unge har begrenset tilbud nå. Kontakt din helsesykepleier 

for mer informasjon på telefon: 63835260, eller telefonnummer som finnes på skolenes 
hjemmeside. Her finner du råd og tips på hvordan du skal snakke med barn om det som 

skjer. 

 

Ved spørsmål relatert til Coronaviruset ring: 66 93 20 40. 
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