
Målet for Familiens Hus er å gi et helhetlig tilbud 
til brukerne av våre tjenester.  
 

Familiens Hus består av følgende tjenester: 

 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

 Jordmor 

 Helsestasjon for ungdom  

 Ungdomsteam 

 Pedagogisk Psykologisk tjeneste alder 0-16 år (PP-tjenesten) 

 Fysioterapi- og ergoterapitjenesten 

 Barneverntjenesten 

 Administrasjon av kommunale legetjenester 

 PMTO (Parent Management Training – Oregon) 

 COSP (Trygghetssirkelen) 

 

 

 
Hva kan Familiens Hus tilby? 

 
 

Vi gir et tilbud til mennesker i alle aldre. Mange opplever 
at man kan ha vanskelige perioder i livet.  

Kanskje trenger du noen å tenke høyt sammen med?  
Vi tar utgangspunkt i det du er opptatt av og prøver  

å finne løsninger sammen med deg. 

Familiens Hus jobber tverrfaglig i bredt sammensatte fagteam slik at 
du slipper å gå fra dør til dør, men får de tjenestene du trenger på 

ett sted. Våre medarbeidere har lang erfaring i å 
jobbe med mennesker. 

Vi tilbyr individuell oppfølging, utredning og har ulike gruppetilbud. 
Veiledning tilbys til foreldre, familier og andre som ønsker det. 

Vi samarbeider bredt med ulike faginstanser som barnehager, 
skoler, fastleger, hjemmetjenesten, NAV og 

spesialisthelsetjenesten. 

Det kreves ingen henvisning for å komme i kontakt med 
mottaksteamet hos oss.  

I Familiens Hus hjelper vi deg til rette fagteam. 

Om du er bekymret for noe eller noen og ikke ønsker å oppgi 
navnet ditt, er det anledning til å ta opp saker med oss anonymt. 

Vil du vite mer om oss, gå inn på kommunens hjemmesider. 

 

Vi er her for deg! 

 

 

 

 

FAMILIENS HUS 
 



Vi er å treffe alle ukedager: 

Mandag - fredag   kl 08.00 – 15.45 
 
Sommertid 15. mai – 14. september:  
     
Mandag - fredag:    kl 08.00 – 15.00 

Helsestasjon for ungdom 
Askim videregående skole, Vammaveien100, H-bygget  

Onsdag:     kl 12.30 – 15.30 
 

Kontakt oss på: 

 Telefon: 69 68 10 01 

 Besøksadresse: Torggata 5 

 Postadresse: Postboks 2003, 1802 Askim 

 E-postadresse: postmottak@askim.kommune.no 
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FAMILIENS HUS 
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