
Gravide med rusproblemer 

følges opp på helsestasjon
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Kristiansand har hatt dette tilbudet siden 1994.

Årlig kommer det 15–20 kvinner hit. Forsterknin-

gen i tilbudet er først og fremst mer tid og tilgjenge-

lighet. Her er helsesøster, jordmor og lege, og kvin-

nene og barna får tettere oppfølging enn andre.

Under graviditet kan de gå til jevnlige jordmorkon-

troller og urinprøvekontroller. De første seks ukene

i barseltiden får de ukentlig oppfølging og siden føl-

ges de opp jevnlig etter behov. Her er lav terskel for

hjelp, bistand og veiledning, og det er tett sam-

arbeid med ressursteam på sykehuset og bistands-

team i kommunene slik at det er korte veier til sam-

arbeidspartnere i barnevern, ruskonsulent og sosial-

tjeneste. Alt for å ivareta mors omsorgsevne med

hovedfokus på barnet og barnets behov. 

Trygghet og støtte
– Jeg opplever det trygt og godt å være her. De som

jobber her er så hyggelige og jeg kan spørre om alt,

forteller en ung mamma. Hun er mamma til en

baby på 9 måneder, og har vært tilknyttet Forsterket

Helsestasjon gjennom svangerskapet. Fortsatt kom-

mer hun hit jevnlig, og vil gjøre det fram til jenta er

2 år. I dag er det kosthold og problemer med hard

mage som er tema. 

– Jeg har prøvd både malt og svisker, sier hun,

hva gjør jeg nå? Lege Bjørg er imøtekommende og

skryter av henne at hun selv har funnet gode løs-

ninger. Prøv med rikelig med drikke oppfordrer

hun, og husk at noen barn kan ha hard mage i

perioder uten av det er farlig.

Hun forteller at hun opplevde at fortiden som

rusmisbruker var vanskelig de første gangene hun

var ved helsestasjonen, men hun sier hun fort følte

seg hjemme. – Nå er jeg jo som alle andre mamma-

er, og det kjennes godt, sier hun med et smil. Hun

forteller at hun har god støtte rundt seg med jevn-

lig samtaler på ruspoliklinikk, mødregruppe og an-

svarsgruppe. Trygghet og støtte er vesentlig, forteller

hun.

Omfattende rusproblematikk
– Det er ikke vårt inntrykk at kvinnene syntes det

er flaut å gå på Forsterket Helsestasjon. De trives

her og vil nødig slutte når barnet er to år, forteller

lege Bjørg Hjerkinn med et smil. Hun har vært med

på å bygge opp tilbudet, og bemanner i dag helsesta-

sjonen sammen med jordmor Bergliot Haraldstad

og helsesøster Anne Mette Vollan. Hjerkinn er i

gang med et doktorgradsarbeide hvor erfaringene

fra de første 8 årene med Forsterket Helsestasjon

samles og systematiseres. I undersøkelsen følger

hun 62 barn og deres mødre. Barna er nevropsyko-

logisk testet av psykolog. Arbeidet er trolig ferdig i

løpet av 2007.

– Det jeg kan fortelle fra undersøkelsen så langt,

er at vi vet at den gjennomsnittlige bruker hos oss

er rundt 25 år. Hun har rust seg fra 15–16 års alder,

ofte på amfetamin eller er blandingsmisbruker. Vi

erfarer at de bor ofte svært dårlig, har avbrutt skole-

gang, og er som regel avhengig av sosialhjelp. Når de

blir gravide er det ofte etter en periode med redu-

sert rusing, sier Hjerkinn.

Risikosvangerskap
Utfordringene når de blir gravide er store, forteller

jordmor Bergliot Haraldstad:

– Vi erfarer at kvinnene som kommer hit ikke all-

tid er klare for å bli mamma den første tiden av

svangerskapet. Mange har så vidt startet på en reha-

biliteringsprosess og som gravid blir utfordringene

store. De skal rehabiliteres samtidig som de skal for-

berede seg på å bli mor. Ofte tar de også et ansvar

for partneren, som kanskje fortsatt ruser seg. Det er

mye å forholde seg til, og for noen kan det bli

mange knuste drømmer når de skjønner at dette

må de kanskje klare alene, sier jordmoren.

Samarbeid
Personellet ved helsestasjonen blir viktige støttespil-

lere for kvinnene, som trenger mye bekreftelse på at

de er gode nok. Ofte har de lite nettverk og få

støttespillere i familiene sine. 

– Kvinnene trenger samordnende tiltak. Det er

ansvarsgruppemøter rundt de aller fleste hvor hel-

sestasjonen er aktivt med. Vi har fått en god faglig

plattform i Kristiansand i løpet av disse årene, og vi

har drevet mye informasjonsarbeid om hva vi driver

med, sier Hjerkinn. Det etableres samarbeid med

barnevern og andre fra kommunen slik at for-

holdene skal ligge best mulig til rette når barnet

kommer, når det gjelder bolig, økonomi, utstyr til

barnet og oppfølging av mor og barn.

– Vi får et nært og godt forhold til mor, men vi

er bevisste på at vår lojalitet først og fremst er over-

for barnet. Vi er klare på å si ifra om vi opplever at

ting ikke fungerer i hjemmet, og vi må selvsagt

melde ifra og sette inn tiltak om mor eller far ruser

seg. Vi markerer tidlig hva som ikke tolereres og er

åpne om det, sier lege Bjørg Hjerkinn ved Forster-

ket Helsestasjon i Kristiansand.

Kristiansand: Det er formiddag på Lund/sentrum helsestasjon. Nybakte mammaer ammer, det veies og 

måles. Det er myke, glade stemmer og litt ungeskrik. Omtrent slik det er på de fleste norske helsestasjoner. 

Noen av mammaene har imidlertid behov for ekstra støtte og oppfølging. De har en fortid som rusmiddel-

misbruker og er tilknytta det forsterka helsestasjonstilbudet.

T E K ST  O G  F O TO :  H I L D E  E V E N S E N  H O L M

Forsterket Helsestasjon: Kvinnene som går her trives og 
vil nødig slutte når barnet er to år, forteller jordmor Bergliot
Haraldstad, helsesøster Anne Mette Vollan og lege Bjørg
Hjerkinn, som i dag bemanner helsestasjonen.

Viktige støttespillere: Personellet ved helsestasjonen blir
viktige støttespillere for kvinnene, som trenger mye bekreftelse
på at de er gode nok. Det er ansvarsgruppemøter rundt de aller
fleste hvor helsestasjonen er aktivt med, sier Hjerkinn.

Doktorgrad: Bjørg Hjerkinn følger 62 barn og deres mødre i
sitt doktorgradsarbeid. Erfaringene fra de første åtte årene
med Forsterket Helsestasjon er samlet. 


