STAVANGER

Rogaland A-senter–
Tilbud til gravide og småbarnsfamilier

AVDELING FOR GRAVIDE OG SMÅBARNSFAMILIER
Gravide som er bekymret for sin bruk av alkohol, narkotika eller vanedannende medikamenter, kan få
behandling på Rogaland A-senter. Avdeling for gravide og småbarnsfamilier gir tilbud om oppfølging og
behandling for gravide og eventuelt partner, fram til fødsel og til foreldre og barn etter fødsel.
Gravide i LAR som ønsker hjelp til nedtrapping av LAR-medikament i trygge omgivelser kan også få
tilbud hos oss.
Innleggelse kan skje på frivillig grunnlag eller etter Lov om Helse- og omsorgstjenester §10-3. Etter at
barnet er født er all behandling basert på frivillighet.
Når kvinner bruker alkohol, andre rusmidler eller vanedannende medikamenter
i svangerskapet kan det ufødte barnet bli skadelidende. Skadene kan være av forskjellig art og
alvorlighetsgrad. Noen ganger viser skadene seg tidlig i barnets liv, gjerne i form av abstinenser. Barnet kan
også streve med å ta til seg mat eller falle til ro. Andre ganger vises problemene først når barnet er eldre – da
i form av psykiske, sosiale eller læringsmessige vansker.
Fokus i behandlingen
• Skjerme kvinnen og barnet for ytterligere rusmiddelpåvirkning i svangerskapet
• Hjelp til mestring av rus og psykisk helse
• Styrke omsorgskompetansen
• Støtte til utvikling av trygg tilknytning
• Tilrettelegge for tiden etter utskrivning
Døgnbehandlingstilbudet for foreldre og barn etter fødsel varer fra 3 til 5 måneder. Vi benytter
mange metoder som intervju, samtaler og miljøobservasjoner. Vi bruker filmopptak for å kartlegge ressurser
og vansker i foreldrerollen. Vi gir også veiledning i forhold til samspillet mellom foreldre og barn.
Vi som jobber på avdeling for gravide og småbarnsfamilier er miljøterapeuter, lege, psykologer og
avdelingsleder. Vi er tilgjengelige for henvendelser og spørsmål, og møter gjerne samarbeidspartnere,
gravide og småbarnsforeldre til et uforpliktende informasjonsmøte før innsøking blir tatt stilling til.
Behandlingstilbudet ved Avdeling for gravide og småbarnsfamilier er et tilbud i spesialisthelsetjenesten
og er kostnadsfritt for pasient og kommune.
Henvisning
For innleggelse under graviditet, tar vi imot henvisninger fra helse- og sosialtjenesten,
spesialisthelsetjenesten, fastleger og barneverntjenesten.
De samme instanser kan henvise etter fødsel. Tilbud til familier med sped/småbarn krever tett samarbeid
med barneverntjenesten forut for og under oppholdet.
For mer informasjon og kontakt: http:/www.rogaland-asenter.no
Eller ta kontakt med oss i avdelingen: familieteamet@ras.rl.no.
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