
Fakta om bruk av  
rusmidler 
Alkoholkonsumet i Norge har steget 

kraftig de siste 15 årene. Det er viktig 

å ha et bevisst forhold til drikking når 

det er barn til stede. 

Barn kan bli utrygge og engstelige når 

foreldre er påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Allerede etter ett glass 

alkohol kan barn merke at de voksne oppfører seg annerledes. 

Nyfødte barn er umodne med liten evne til å bryte ned selv små mengder 

alkohol. Ammende bør derfor avstå fra alkohol til det har gått minst seks uker 

etter termin.  

Å ta hånd om et spedbarn i alkoholpåvirket 

tilstand anbefales ikke. Sørg for at det er en 

voksen som ikke inntar alkohol tar seg av 

barnet. 

For ytterligere informasjon:  

www.ammehjelpen.no, 

www.helsedirektoratet.no , www.avogtil.no 

  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Brosjyren er utarbeidet av ved Grünerløkka helsestasjon, Oslo kommune, 2017.  
Tilpasset og revidert 2021, av helsestasjonsgruppa i Fredrikstad kommune. 

Til dere som nylig har blitt  

foreldre 

Samtale om  

barnegråt, vold og rusmidler 

Kontakt oss:  Fredrikstad kommune: 69 30 60 00              

Barneverntjenesten i Fredrikstad: 69 95 90 00  

Legevakt: 116 117 

Familievernkontoret Østfold, avd. Fredrikstad: 466 16 100  

Krise- og incestsenteret i Fredrikstad: 69 95 55 60  

Ambulanse: 113    Politi: 112 

  
«God stemning» i sosiale 

sammenhenger betyr ikke alltid det 

samme for voksne og barn.  

Barn merker raskere at vi forandrer 

oss når vi drikker alkohol enn det vi 

tror. Etter noen glass kan det være  

vanskelig for oss voksne å bedømme 

hvordan vi oppfattes av de små. 

 avogtil.no 



Barnegråt 
  
Gråt er kommunikasjon. Barnets gråt 
signaliserer at barnet vil ha kontakt og 
trenger den voksne.  
I løpet av de seks første ukene gråter barn 
stadig mer, ofte mest på ettermiddag og 
kveld. Det er normalt at friske barn gråter, og 
det er ikke nødvendigvis uttrykk for smerte 
eller sykdom.  
 
Er du usikker, ta kontakt med helsestasjonen  
eller fastlege. Ved fire måneders alder avtar 
gråten gradvis. 
  
Selv de mest tålmodige foreldre kan i 
perioder bli frustrerte og slitne over gråt som 
ikke gir seg. Ta vare på deg selv. Snakk med 
familie eller venner om at du er sliten fordi 
barnet gråter mye, og si ifra hvis du trenger 
hjelp. Hvil deg når barnet sover.  
  
Hvordan er stemningen i hjemmet? Barnet er 
sensitivt, og foreldres stress og uro kan 
påvirke barnet slik at det blir ekstra 
utfordrende å roe seg.  
  
Hvis du føler at du holder på å miste kontrollen, er det viktig at du legger fra deg 
babyen på et trygt sted og tar en liten pause.  
  
Dersom du har et barn som er urolig, og du kjenner at det blir for mye, så ta 
gjerne kontakt med helsestasjonen for veiledning.  
  
For ytterligere informasjon:  
 
www.ammehjelpen.no 

www.helsestasjonstjenesten.no 

www.stinesofiestiftelse.no,  

www.dinutvei.no 

Barn tar skade av å bli utsatt for vold eller være vitne til vold 
  
Barn tar skade av å bli utsatt for vold som for eksempel risting og slag. 
Det er like skadelig for barn å være vitne til, eller merke at det skjer vold i 
hjemmet, som for eksempel skriking, knusing og slag. Helt små barn får med seg 
mer enn du tror. 
Forskning viser at å bli utsatt for eller være vitne til vold som spedbarn eller 
større barn er en stor trussel mot barnets utvikling og helse, både fysisk og 
psykisk.  
Foreldre flest ønsker ikke å opptre skremmende overfor egne barn, men kan 
streve med å håndtere vanskelige situasjoner. Ofte har egne foreldre løst 
vanskelige situasjoner på samme måte. Mange trenger hjelp til å velge 
annerledes for egne barn. Ta kontakt dersom du har behov for hjelp.  
  
 
Det er farlig å riste en baby! 
 
Risting av små barn medfører stor 
risiko for Shaken Baby Syndrome. Risting 
fører til at hodet blir kastet kraftig frem og 
tilbake, og det kan føre til varig 
hjerneskade, og i verste fall død. Vi 
anbefaler deg å se informasjonsfilmene 
«Din fantastiske baby”» laget av Stine 
Sofies stiftelse, og «I trygge hender» fra 
Landsgruppen av Helsesøstre. Du finner 
filmene på Youtube.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=HmEyfk6b6tQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uGZIzAOP36c&t=268s 

 
 

 

Kjære mamma og pappa! 

Jeg trenger hjelp av deg til 

å roe meg når jeg gråter, 

at du tar meg opp, holder 

rundt meg og snakker rolig 

til meg. Når jeg får hjelp 

igjen og igjen, vil det 

dannes sterke koblinger i 

hjernen min. Det vil da bli 

lettere for meg å roe meg 

selv når jeg blir større. 

Takk for at du prøver å 

forstå meg og hjelper meg 

til å roe meg. Jeg blir ikke 

bortskjemt!  

Din nyfødte baby 

Illustrasjonsbilde fra filmen «Din fantastisk baby»” 
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