
Her kan du få hjelp 
De fleste tjenester i kommunen er åpne, men har tatt forholdsregler i henhold til myndighetenes 
anmodninger. Ta kontakt pr telefon og sammen finner vi løsninger.  
 
Nedfor følger en oversikt over telefon- og chattetjenester som holder åpent for deg som trenger 
noen å snakke med, mange av dem er åpent på kveld og i helger:  
 
Til deg som er ung 
Om du sliter med vonde tanker eller har et vanskelig hjemme, er det viktig at du snakker med noen 
du stoler på. Selv om skolen holder stengt, så er læreren din fortsatt på jobb og tilgjengelig for deg.  
 
I tillegg finnes det flere muligheter til deg som trenger noen å snakke eller chatte med. Vi har samlet 
noen her:  
 

• Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 
Alarmtelefonen er et nødnummer for deg som er utsatt for vold, overgrep eller føler deg utrygg 
på andre måter. Du kan også ringe hvis du er bekymret for noen du kjenner. Telefonnummeret er 
116 111 og holder døgnåpent i forbindelse med korona-situasjonen.  
 

• BaRsnakk 
Et chattetilbud til deg med foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt et 
rusproblem. Chatten er åpen fra mandag til onsdag fra 17.00-20.00 og du kan skrive anonymt 
om det som opptar deg. Tilbudet drives av frivillige i organisasjonen Barn av rusmisbrukere.  

 

• Kors på halsen 
Et tilbud til deg under 18 år, bemannet av frivillige voksne fra Røde Kors. Du kan velge om du vil 
ringe, chatte, eller sende mail. Telefonen 800 333 21 er åpen fra mandag til fredag mellom 14.00-
22.00. Du kan også snakke med andre på din alder på forumet.  

 

• SnakkOmPsyken.no 
Dette er Blå Kors sin chattetjeneste for deg mellom 9-19 år. Her kan du chatte om vanskelige 
tanker og følelser. Åpningstidene er mandag-torsdag fra 09.00-21.00, fredag fra 09.00-15.00, og 
søndag fra 15.00-21.00. 
 

• UngPrat.no 
Samtaletjeneste til barn og unge mellom 13-24 år som trenger noen å prate med. Ungprat.no er 
åpent søndag – fredag 09:00-21:00.  
 

Til deg som er bekymret for et barn 
 
Når samfunnet stenger ned mister barna våre kontakt med nettverket sitt i barnehager, skoler og på 
fritidsaktiviteter. Dette er tiden for å senke terskelen for å ta grep. Her er en oversikt over hvor du 
kan henvende deg for å få råd og veiledning: 
 

• Barnevernvakt eller annen vaktordning i Follo: 

Telefon: 91 71 96 15 / 64 85 16 00 

• Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 
Alarmtelefonen er det nasjonale nødnummeret for barn og unge. Voksne som er bekymret for et 
barn kan ringe alarmtelefonen. Telefonen er bemannet av fagpersonell og holder døgnåpent i 
forbindelse med korona-situasjonen. 

tel:91719615
tel:64851600


• Barnevernet.no 
Barnevernsansatte er inkludert i gruppen samfunnskritisk personell under koronakrisen, for å 
sikre de mest utsatte barna. På barnevernet.no er det informasjon om barnevernvakter og 
barneverntjenester i alle kommuner og hvordan du melder din bekymring til barnevernet. 

 
 
Til deg som har det vanskelig 
 
Dette er en krevende tid for barn og voksne. Dersom du synes det er vanskelig å håndtere 
situasjonen, eller trenger hjelp for å være en god forelder, er det flere gode tilbud til deg.  
 

• Mental Helse hjelpetelefonen: 116 123 
Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen 
å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt. De har også en chat på 
sidetmedord.no. 
 

• Kirkens SOS  
Her kan barn, ungdom og voksne ta kontakt for å snakke med noen enten på telefon, på 
melding eller chatte. Her kan man ta kontakt på tlf: 22 400 040 hele døgnet. SOS-chat er 
åpent hverdager kl. 18.30 – 22.30 og det er helt anonymt. 
 

• Foreldresupport  
Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger 
hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Den drives av Mental 
Helse, og telefonnummeret er 116 123 (tast 2).  
 

• Krisesenteret i Follo, telefon: 64 97 23 00 
Epost: post@kisif.no 
Adresse: Langbakken 9, 1430 Ås 

 

• Vold- og overgrepslinjen 116 006 
En døgnåpen hjelpelinje for deg som opplever vold i nære relasjoner eller er bekymret for 
noen du kjenner. Tjenesten er anonym.   
 

• Anonyme Alkoholikere (AA)  
Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og 
håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra 
alkoholisme. Telefon: 911 77 770, åpent mandag – fredag (11.00 – 15.00 og 18.00 – 22.00), 
lørdag – søndag (18.00 – 22.00)  
 

• Angstringen, telefon 22 22 35 30 (man-tor 10 - 13) 
 

• Arbeidslivstelefonen, telefon 22 56 67 00, drives av Mental Helse. 
 

• DIXI Ressurssenter for voldtatte, telefon 22 44 40 50 
 

• Rådgivningstelefon for pårørende 
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og rus. De tilbyr rådgivning om 
pårørendes rettigheter og behov, og om hjelpeapparatet. www.piosenteret.no. De har også 
en chat for unge: http://piosenteret.no/pio-ung/chat.html  

mailto:post@kisif.no
http://www.piosenteret.no/
http://piosenteret.no/pio-ung/chat.html


• Hjelpelinjen for spilleavhengige, telefon 800 80 040 (alle dager 9 - 21) 
 

• LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) 
E-post: post@leve.no 

 
Nyttige lenker: 
 
https://www.as.kommune.no 
 
https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide 
 
https://www.fhi.no/ 

https://www.nkvts.no/aktuelt/rad-og-tips-i-forbindelse-med-korona/ 

https://www.blakors.no/de-usynlige-barna-i-

unntakstilstand/?utm_source=De+usynlige+barna+%2F+Facebook&utm_medium=Facebook+og+Inst

agram&utm_campaign=De+usynlige+barna+-+JEG+SER&utm_content=a-b 

http://www.pensjonistforbundet.no/ 
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