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Aktivitetshus/ møteplasser 
Lavterskel, ikke nødvendig å søke for å få plass

Navn Beskrivelse Åpningstider

Amalie Skrams Hus
(Brukerstyrt stiftelse)
Domkirkegaten 4

5017 Bergen
Tlf: 55 31 10 30

http://www.amalieskrams
hus.no
/

Aktivitetssenter for personer med psykiske 
lidelser. Kreativt senter med musikkrom, 
keramikkverksted, rom for søm, tekstil og 
stofftrykk, en malesal og et snekkerrom. Alt 
med tilgjengelig veiledning. Kantine og 
datarom. Det arrangeres turer i samarbeid med 
Bergen Turlag. Fokus på det friske i mennesket.
Årsavgift kr. 100,- 

Mandag 9-20
Tirsdag 9-20
Onsdag 9-16
Torsdag 9-20
Fredag 9-15
Lørdag stengt
Søndag 12-18

Fredheim kurs – og
aktivitetssenter

(Bergen kommune)
Seiersbjerget 11

5018 Bergen
Tlf: 53038355

www.Bergen.kommune.n
o/organisasjonsenhet/fredh

eim

Aktivitetssenter i Bergen kommune, til personer
som er rammet av psykiske lidelser. Tilbyr kurs
og aktiviteter: keramikk, maling, språk, pc-
bruk, turgruppe, syømmegruppe, teatergruppe, 
kor, matlagingsgruppe, reiser.

Mandag t.o.m 
torsdag”Åpent 
hus” kl. 9.30– 
14.30 
Ettermiddagsgrup
per mandag og 
tirsdag kl. 15 – 
19. 

Stiftelsen
Robin Hood huset

(Stiftelse, drives med støtte fra
Bergen kommune, NAV,

private givere og
dugnadsinnsats) 

Hollendergaten 3
5017 Bergen

Tlf: 55 96 00 14

Rusfritt møtested for mennesker med lite 
penger eller trang økonomi. Huset er et sted for 
vanlig sosialt samvær, selvhjelp og 
sosialpolitisk interessearbeid. Politisk og 
livssynsmessig nøytrale. Felleslunch hver 
tirsdag og torsdag. Temamøter om daglig 
økonomi etc. Brukere av tiltaket er 
arbeidsledige, har sosialhjelp, er trygdet, 
aleneforsørgere, gjeldsofre, og andre som har 
lav inntekt eller er i en vanskelig økonomisk 
situasjon.                                            

Åpent alle 
hverdager fra 
09.30-16.30

Fontenehuset Bergen
(Privat forening) 

Skuteviksboder 11
5035 Bergen

Tlf: 97638710
kontakt@fontenehuset-

bergen.no

Tilbud for mennesker med en psykisk 
sykehistorie. Arbeidsfellesskap der medlemmer 
og ansatte jobber sammen for å drifte huset. 
Ulike arbeidsområder som administrasjon, 
vaktmesteroppgaver, kjøkkentjenester etc. 
Gratis medlemskap.  

Hverdager: 
09.00-15.30

Åpen besøksdag
hver mandag kl.

13.00

Navn Beskrivelse Åpningstider
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   Loftet
(Mental Helse, sosialpolitisk

interesseorganisasjon) 

Nygaten 3, 3.etg.
Pb 651, 5807 Bergen

Tlf: 55 32 70 90
Mail:

bergen@mentalhelse.no

Treffsted for pasienter med psykiske plager, 
pårørende og alle som arbeider for et bedre 
helsevern.

Mand: 10.00-
14.30
Tirsd: 10.30-
14.30
Onsd: 14.00-
18.00
Torsd: 12.00-
14.30
Fred: 10.00-14.30

Avdeling psykisk helse i hver bydel har sitt eget lokale
dag- og aktivitetstilbud

Navn Beskrivelse Åpningstider

Ytrebygda:
Treffstedet
Postadresse:

Pb. 93, Sandsli
5862 BERGEN
Besøksadresse:

Aurdalslia 14
Tlf: 55 56 17 73

Aktivitetssenter med sosialt fellesskap 
for personer som bor i Ytrebygda bydel.
Ulike kulturelle innslag. Turdag hver 
torsdag. Gratis, betaler for mat og 
enkelte aktiviteter.  

Mand. 10 - 15 
Tirsd. 10 – 15
Annenhver 
onsdag 
ungdomstilbud  
Torsdag 
middagsgruppe 
og åpent 10- 
17.30 
Fred. 10 - 15 

Bergenhus:
Sydnes aktivitetshus

Postadresse: 
Strømgaten 10 
5008 BERGEN 
Besøksadresse: 

Magnus Lagabøtesplass 4
5010 Bergen

Tlf: 55 57 78 71

Aktivitetssenter med sosialt fellesskap 
for personer som bor i Bergenhus bydel.
Hobbyrom, trimrom, TV-stue og 
datarom. Middag hver mandag. Turdag 
hver onsdag. Der det kan dokumenteres 
at det er bruk for det, kan dagsenteret 
hente brukere med minibuss.  Gratis, 
betaler for mat og enkelte aktiviteter.   

Mand. 15-20.30
Tirsd. 09 - 15
Onsd. 09 - 15
Torsd. 09-20.30
Fred. 09 - 15.00
Lørd. 12 - 18.00
Sønd. 12 - 18.00 
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Navn Beskrivelse Åpningstider

Fyllingsdalen:
Treffstedet
Postadresse: 

Folke Bernadottes vei 44/46 
5147 FYLLINGSDALEN 

bergen.kommune.no/treffstedet-
fyllinsdagen

Besøksadresse: 
Folke Bernadottes vei 46 

Tlf: 55160975 

Aktivitetssenter med aktiviteter og 
sosialt fellesskap for personer som bor i 
Fyllingsdalen bydel og omegn. 
Hobbyaktiviteter, sang og musikk, turer,
bassenggruppe, trimgruppe, 
aktivitetsgrupper. Gratis. Betaler for 
mat og enkelte aktiviteter.  Lunsj og 
middag. 

Mandag 11-15 
onsdag 11-15 
torsdag 11-15 
lørdag 11-15 
søndag 12:30-
15:30.

Laksevåg:
Linken aktivitetshus

Postadresse: 
Håsteins gate 5 

5163 LAKSEVÅG 

Besøksadresse: 
Håsteins gate 5 

Tlf: 55562800/02

Aktiviteter og sosialt fellesskap for 
personer som bor i Laksevåg bydel. 
Tilgang til data- og trimutstyr, biljard, 
ulike musikkinstrumenter, spill, aviser, 
keramikk og hobbyutstyr. Lunch hver 
dag. Gratis, betaler for mat og enkelte 
aktiviteter.  

Mandag 10.00-
14.30
Tirsdag 10.00-
14.30
Onsdag 14.00-
19.30
Torsdag 10.30-
14.30
Fredag 10.00-
14.30 

Fana:
Gnisten aktivitetssenter

Postadresse: 
Postboks 85 

5852 BERGEN 

Besøksadresse: 
Østre Nesttunvegen 6 

Tlf: 55561207

Aktivitetssenter for personer som bor i 
Fana bydel. Ulike aktiviteter, for 
eksempel turer, ballspill i gymsal eller 
kreative aktiviteter. Sosialt fellesskap. 
Gratis, betaler for mat og enkelte 
aktiviteter.  

Åsane:

Toppe aktivitetshus
Postadresse: 
Solsmittet 42, 

5136 MJØLKERÅEN 
Besøksadresse: 
Sollsmittet 42 

Tlf: 55952502 

Aktivitetssenter for personer som bor i 
Åsane bydel. Aktivitetshuset tilbyr en 
rekke ulike aktiviteter som sosialt 
fellesskap, lunsj/middag, turgruppe, 
trening i gymsal, bading, bowling, 
keramikk, maling, bordtennis, biljard, 
brettspill, kortspill, diverse former for 
håndarbeid, teater, kino, kafebesøk, 
utstillinger etc. Gratis, betaler for mat 
og enkelte aktiviteter. 

Mandag 10.30 – 
14.30 og 1500 - 
1900
Tirsdag 10.00 – 
14.30 
Onsdag 9.00 – 
15.00 
Torsdag 9.00 – 
14.30 
Fredag 9.00-14.30
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Arna:

Treffpunktet Arna
aktivitetshus
Besøksadresse:

 Øyrane torg 3 etasje

 Ådnavegen 63, 5260 Indre Arna

Mail:
avdelingpsykiskhelse.aasane@berge

n.kommune.no

Åpningstider: kl. 8-15

Tlf. 55562660/40904139

Aktivitetssenter for Arna og Åsane 
bydeler. 

Tilbyr sosialt samvær, aktiviteter og 
turer mm. Lavterskel tilbud for personer
med psykiske helseplager. 

Legger stor vekt på sosialt samvært i 
gode omgivelser. 

Gratis tilbud

Samarbeid med Toppe Aktivitetshus.

Mandag

-

torsdag

       kl. 8  - 15

Aktivitetstilbud
Navn Beskrivelse Åpningstider

Psykiatrialliansen
B.I.L

(Samarbeid mellom Helse
Bergen og Bergen kommune) 

Tlf: 977 05 913

Psykiatrialliansen tilrettelegger aktivitetstilbud 
for mennesker som er berørt av psykiske 
lidelser. Målet er å hjelpe folk ut av isolasjon og
ensomhet. Aktiviteter: fotball, innebandy, 
pilates, jogging, volleyball, aerobic (kun for 
kvinner), treningsstudio. 
Ingen henvisning, bare møt opp på aktivitetene. 

For timeplan se 
hjemmeside:  
psykiatrialliansen.
no

Døråpner
(Røde Kors)

Aktiviteter og frivillige kontaktpersoner til 
mennesker som ønsker å (re)etablere et liv etter 
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Vetrelidsallmenning 9
Rune Skaar (frivillig): 917

516 82
Karianne Frønsdal (ansatt

tilrettelegger)
55 30 79 66/ 

mail:
karianne.fronsdal@redcro

ss.no

kortere eller lengre periode innenfor rus, 
soning, eller psykiatri. Bistår enkeltpersoner i å 
trene på å bygge sosiale nettverk. Ulike 
aktiviteter som trening, klatring, café, turer etc. 

Bergen Turlag
(Den Norske Turistforening)

Tverrgt. 4-6
5017 Bergen

Tlf: 55 33 58 10
Mail: post@bergen-

turlag.no

Bergen Turlag tilbyr et stort antall fellesturer 
som ledes av erfarne DNT turledere. Arrangerer
dagsturer, helgeturer og ukesturer. Tilbyr turer 
på dagtid for personer i psykisk helsevern i 
samarbeid med Amalie Skrams hus, gratis 
tilbud.
Påmelding til turene på internett eller på 
turistinformasjonen i Marken.  

Kunst, kultur og
psykisk helse:

Tankerom
(Bergen kommune)

Rådgiver Livelin Remme
Tlf: 55 56 94 73/

957 94 846

E-post:
livelin.remme@bergen.

kommune.no

Tankerom tilbyr kurs med profesjonelle 
kunstnere innen ulike teknikker og uttrykk. Her 
arbeider og undervises deltakerne i mindre 
grupper i kunstnernes verksteder eller 
musikernes studio.
Tankerom er et samarbeid med NAV og ALF. 
Deltakerne må ha en psykisk lidelse og motta 
arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra 
NAV. Kursene går over 2 til 5 timer, 1 gang i 
uken, over 8 til 12 uker. Kursavgift kr. 250,- 
Ekstra materialkostnader påløper på enkelte 
kurs.

For påmelding se:
kraftverkprosjekt.
com

Navn Beskrivelse Åpningstider

Bergen husflidslag
Fensal,

Kong Oscarsgt.15, 3.etg, 

Møteplasser for alle som ønsker å lære mer om 
husflid og håndverk, og dele kunnskap. 
Temadager, kurs, strikkecafé m.m. 

Se 
husflidibergen.no 
for aktiviteter.

Bergen
brettspillsklubb
Nordnes bydelshus,

Klosteret 2.

Christian Berge: 

Tlf: 480 07 131,
brettspill1000@yahoo.no

Spillkvelder for ungdom og voksne hver onsdag
kl. 17.30-22.30.
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Arbeidsrettede tiltak
Innsøking via NAV

Navn Beskrivelse

Jobbsøkerklubb
(NAV)

Kurs for å bli i stand til å være aktiv jobbsøker. 
Individuell coaching for å bevisstgjøre egen 
kompetanse, og opplæring i å utforme CV og 
søknader til aktuelle jobber på bakgrunn av 
stillingsanalyse. Intervjutrening og bruk av eget
nettverk er sentralt. Deltakerne får tilgang til 
nødvendige data- og kommunikasjonsverktøy, 
og bistand til å benytte disse.

Kurs arrangeres 
ved lokale NAV-
kontor. Ta 
kontakt med NAV
for å melde på. 

Fretex

Kokstaddalen 5
5257 Kokstad

Tlf: 55 92 59 00
Postadresse: 

Postboks 3, 5863 Bergen

Avklaring og kvalifisering til personer som av 
ulike grunner har vanskeligheter med å skaffe 
seg, eller fungere i, et ordinært arbeid. Fretex 
tilbyr individuelt tilrettelagt avklaring, 
arbeidstrening og oppfølging, kvalifisering med
tariffestet lønn, fagbrev/fagbevis innenfor flere 
områder, tilskuddsordninger til videre 
utdanning i ansettelsesperioden og bistand til å 
finne arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet.

Galleri VOX (Fretex)

Strandgaten 223
5004 Bergen

Tlf: 55 36 75 00 / 02.
http://www.gallerivox.no/

vox/om-oss/galleri-vox

Arbeidsplass for kunstnere og kreative personer
med psykiske lidelser. Atelieret disponerer 
keramikkverksted og flere arbeidsrom for 
maling, tegning, tekstil, data og skulptur. 16 
plasser.

ALF

Øvregaten 37/39
Pb 3941 Sandviken

5835 Bergen
E-post: ALF@ALF.no

Tlf: 55 54 11 50

Senter for arbeidslivsforberedelse. Tilbyr 
avklaringskurs og motivasjonskurs. 
Arbeidstrening i interne tiltak, blant annet 
tekstilarbeid, hotelldrift etc.  Praksis i eksterne 
bedrifter, blant annet båtslipp og gårdsarbeid. 
Tilbyr arbeidsplasser til personer med 
uføretrygd. Egne program for personer i LAR 
og kvinner i kriminalomsorgen.

Navn Beskrivelse Åpningstider

Beredt
Nedre Nøttveit 12

5238 Rådal
E-post: beredt@beredt.no

Tlf: 55 36 26 00

Attføringsbedrift. Virksomheten omfatter 
kompetanseutvikling internt og eksternt, bistand
til bedrifter under omstilling, programmer for å 
få langtidssykemeldte tilbake i arbeid såvel som
egne virksomheter innen catering, butikk- og 
kontordrift, møbel og interiør, og autorisert 
bilverksted.

A2G Hordalands største arbeidsmarkedsbedrift. Åpen omvisning 
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Aktuelle behandlings- og støttetilbud
https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/helse/psykisk-helse/psykisk-helsevern/psykiske-
helsetjenester-i-kommunen

Navn Beskrivelse Åpningstider

Psykiatritjenesten
(Bergen kommune, avd.

psykisk helse) 

Betjener hjemmeboende mennesker som har et 
alvorlig psykisk helseproblem. Støttesamtaler, 
praktisk bistand m.m. 

ROS
Senter for

spiseforstyrrelser
(Interesseorganisasjon) 

Lungegårdsbakken 1b
5015 Bergen

Tlf: 55 31 01 90/ 
957 08 692

ROS er åpent for alle - jenter/kvinner og 
gutter/menn som er berørt av en 
spiseforstyrrelse og deres pårørende. ROS 
Senter er et brukerorientert lavterskeltilbud og 
møteplass. 

Tilbyr individuelle samtaler, gratis temakvelder,
samtalegrupper, kurs, pårørendeseminar og 
pårørendegruppe.  

Henvisning ikke 
nødvendig, ta 
kontakt for å 
avtale møte. 

Senter for
krisepsykologi

Fortunen 7
5013 Bergen 

Tlf: 55 59 61 80

epost:
email@krisepsyk.no

Klinisk arbeid: arbeid med enkeltmennesker, 
familier og grupper som har opplevd 
krisehendelser. Tilbyr blant annet sorggrupper 
(Sorgsenteret). 
Forskning- og kompetansesenter: 
kompetansesenter på krise-, katastrofe- og 
traumesiden.
Undervisning og kurs: undervisning innenfor 
sykehus, fylkeskommunale og kommunale 
virksomheter. I stor grad er dette undervisning 
om mennesker som opplever kriser og traumer.
Beredskap: avtaler med ulike private og 
offentlige organisasjoner om rask oppfølging 
dersom virksomheten skulle oppleve en krise.

SMIH
Senter mot incest og
seksuelle overgrep i

Hordaland
(Privat stiftelse drevet med

offentlige midler)
St. Jakobsplass 9

5008 Bergen

Senter for hjelp til selvhjelp etter seksuelle 
overgrep. Gratis lavterskeltilbud, trenger ikke 
henvisning. Tilbyr enesamtaler, støttegrupper, 
samtalegrupper, temakvelder, brukertreff etc. 

Mand: 10 - 20:30
Tirsd: 10 - 15:30
(til kl. 21 ved 
spesielle avtaler)
Torsd: 10 - 20:30
Fred: 10 - 15:30
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Tlf: 5590 4990

Navn Beskrivelse Åpningstider

Møtestedet
Oppsøkende team ved

rusavhengighet
(Kirkens bymisjon) 

Hollendergaten 13 og 15

Tlf: 48950481

http://www.bymisjon.no/V
irksomheter/Motestedet---

Bergen/

Møtestedet er et lavterskeltilbud med 
matservering for rusavhengige som har behov 
for en matbit og noen å prate med. Møtestedet 
holder til i Hollendergaten i Bergen.
Bymisjonens oppsøkende team er et gatenært 
tilbud i Bergen som tilbyr helse- og 
sosialfaglige tjenester til mennesker med 
rusrelaterte lidelser.  

Daglig 
omsorgsbase

Mosenteret Wergeland
Mottaks og

oppfølgingssenter. 

Storetveitveien 5
5067 BERGEN

Tlf. 40910703/04
53035670

Tilbud for mennesker som har hatt eller har et
rusproblem.

Trening, kreativt verksted, aktiviteter,
svømming.

Timeplan:
https://www.bergen.kommune.no/omkommune
n/avdelinger/mo-senteret-wergeland/10212

Åpent. 9-14

AMATHEA
(Stiftelse)

Strandgt. 6
5013 Bergen

Tlf: 815 32 005/ 
55 30 70 40

Epost:
hordaland@amathea.no

Landsdekkende helsetjeneste som arbeider i 
henhold til lov om svangerskapsavbrudd. 
Stiftelsen Amathea tilbyr: 
- informasjon og veiledning ved valg knyttet til 
svangerskap og abort 
- samtale underveis og etter fullført svangerskap
- samtale før og etter abort
Alle tjenestene er gratis, også graviditetstest. 

Telefontid: 
Mandag – fredag:
08.00 – 20.00 
Kontortid: 
Mandag – fredag:
08.30 – 16.00

ADHD Norge,
Hordaland fylkeslag

(Interesseorganisasjon)
Vestre Strømkaien 7

5008 BERGEN
Tlf: 40235946

Epost:
Adhdhordaland

Frivillig organisasjon som arbeider med å spre 
kunnskap og informasjon om ADHD. 
Arragnerer kurs og seminarer. Driver ulike 
aktiviteter for medlemmene. Lokallag i Bergen. 
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@gmail.com

Navn Beskrivelse Åpningstider

Ananke
Norsk OCD forening

Nygaten 3
5017 Bergen
Postadresse:
Postboks 651
5807 Bergen

Tlf: 930 45 510

Landsdekkende støtteforening for personer med 
en tvangslidelse. Lokallag i Bergen. 

Krisesenteret for
Bergen og omegn
(Frittstående og uavhengig
organisasjon, får støtte fra

Staten, Bergen kommune og
andre kommuner)

Hemmelig adresse
Tlf: 55 31 50 50 

E-post: 
krise-fk@online.no

Midlertidig bosted for kvinner, barn og menn 
som har behov for å komme bort fra en voldelig
og truende situasjon. Senteret fungerer som et 
bofelleskap, hvor beboerene selv organiserer de 
daglige gjøremål. Tilbudet til menn er adskilt 
fra botilbudet til kvinner. Ikke tidsavgrenset 
hvor lenge man kan bo på senteret. 
Krisesenteret for Bergen og omegn er også et 
tilbud for kvinner, barn og menn bosatt utenfor 
Bergen.

Døgnåpent

Hjelp/ rådgivning
Navn Beskrivelse Åpningstider

Byombudet
(Bergen kommune) 

Byombud: 
Erik Dahl 

Postadresse: 
Postboks 7700 
5020 BERGEN 
Besøksadresse: 
Rådhusgaten 10 
Tlf: 55 56 69 34 

Uavhengig kontrollorgan underlagt bystyret 
som skal påse at det ikke blir gjort feil eller 
urett mot den enkelte innbygger i den 
kommunale forvaltningen. Gir informasjon, råd 
og veiledning. Hjelp til å klage på vedtak. 
Henvendelsene gjelder både klager på 
kommunens saksbehandling av enkeltsaker og 
forespørsler av mer generell karakter. 

Timeavtale må 
avtales på forhånd
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Navn Beskrivelse Åpningstider

Pasient- og
brukerombudet i

Hordaland

Lars Hillesgt. 19, 
5008 Bergen

Tlf: 55 21 80 90  
E-post: hordaland@

Pasientogbrukerombudet.
no

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å 
ivareta pasientens og brukerens behov, 
interesser og rettssikkerhet overfor 
helsetjenesten og sosialtjenesten, og for å bedre 
kvaliteten i tjenestene. Råd, veiledning og 
informasjon om rettigheter som pasient, bruker 
eller pårørende. Hjelper til med å formulere og 
videreformidle spørsmål eller klager til den rette
instansen. 

Telefontid kl. 
0900-1130 og 
1230-1430.

Bergen Uavhengige
Sosialrådgivning

BUS
(Sosionomstudenter fra HiB)

Møllendalsveien 6
5009 Bergen

Tlf: 55 58 78 02

Frivillig hjelpetilbud, hjelp til å finne frem i 
hjelpeapparatet, avklare rettigheter, skrive 
søknader og utforme klager. Individuelle 
samtaler.

Mandag – torsdag
14.00-18.00 
Ring for å avtale 
time. 

Jussformidlingen
(Studenter fra Juridisk fakultet,

UiB)
Sydneshaugen 10

5007 Bergen
Tlf: 55589600

Tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand 
til privatpersoner uavhengig av bosted og 
personlig økonomi. Kan bistå innenfor de fleste 
sivilrettslige emner, ikke strafferett, 
barnefordeling eller skatte- og 
avgiftsplanlegging.

Mandag: 9-15
Tirsdag: 9-15
Onsdag: 9-19
Torsdag: 9-15
Fredag: Stengt

Slumstasjonen i
Bergen

(Frelsesarmeen)
Hans Haugesgate 1

5033 Bergen
Tlf: 55 62 75 10

Epost: slumbergen@
frelsesarmeen.no

Utdeling av matposer, klær, toalettsaker, leker 
og ved til økonomisk vanskeligstilte. 
Tilbyr også samtaler, forbønn, hjelp til 
regninger i spesielle tilfeller og rekvisisjoner til 
Fretex.
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Tilbud til innvandrere 
Navn Beskrivelse Åpningstider

Norsktrening i regi
av

Røde Kors
Vetrlidsalmenningen 9

Kontaktperson: Rita
Hjellestad

 rita.hjellestad
@redcross.no 

Et tilbud til voksne innvandrere hvor de kan 
møtes for å praktisere sine norskkunnskaper, 
lærer mer norsk og lærer om det norske 
samfunn. Det er lærere som underviser og 
læreren passer på slik at det blir en pause hvor 
deltakerne spiser lunsj sammen. 

Alle hverdager, 
gruppebasert

EVA
(Prosjekt i regi av Røde Kors)

Prosjektkoordinator 
Lene Franco-Steimler

Mobil: 411 79 342
lene.franco-

steimler@redcross.no

For kvinner med utenlandsk bakgrunn som har 
det ekstra vanskelig. Alle som deltar i EVA blir 
koblet med hver sin frivillige fra Bergen Røde 
Kors. Den frivillige skal være en tillitsperson, 
aktivitetspartner og guide til det norske 
samfunnet.

Må søkes om 
deltagelse.

Flyktningeguiden
(Samarbeid mellom Røde Kors

og Bergen kommune) 
Koordinator Melaku

Dessalegn 
Tlf: 55 33 01 41

melaku.dessalegn
@redcross.no 

Frivillige flyktningeguider som skal orientere 
en flyktning om samfunnet han eller hun har 
bosatt seg i. Bygge sosialt nettverk, gi råd om 
rettigheter, plikter og muligheter. 

Empo
(Kirkens bymisjon)

Kong Oscars gate 22
Tlf: 55 33 07 33

katrine.meisfjord
@skbb.no

 

Møtested for kvinner med minoritetsbakgrunn. 
På Empo kan kvinner realisere sine ressurser, 
utvide sitt nettverk, og øke sin kompetanse. 
Faste aktiviteter:

Rådgivning:
- samtaler og veiledning
- hjelp til å skrive søknader
- hjelp til å finne fram i det offentlige 
systemet

Grupper med fokus på språk, jobb og 
samfunn. Norsk lese- og leksegruppe.
Fellesmåltid, Håndarbeidsgruppe.
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Internasjonal
kvinnegruppe

(VITALITETSENTERET BA
Frivilligsentral)

Wolffs gate 12, 
5006 BERGEN

Tlf: 55 56 42 65/
934 90 301

E-post:
kontakt@frivillighet.org

Åpent for kvinner i alle aldre. Matlaging 
håndarbeid, turer og andre aktiviteter. Oppmøte 
på skolekjøkkenet (Møhlenpris skole), inngang 
fra Wolffs gate.

Hver onsdag     kl.
18.00-20.00
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Tilbud til familier
Navn Beskrivelse Åpningstider

Home-start
familiekontakten

(Kirkens Bymisjon)  

Øvre Korskirkeallmenning
7 

5017 Bergen
Koordinator: Gunn Skinlo
Tlf. kontor: 55 30 72 21
Tlf. mobil: 92 64 72 12

Mail: 
gunn.skinlo@skbb.no

Tilbud til familier som trenger individuell 
støtte. Minst ett av barna i familien må være 
under skolealder. En frivillig kommer hjem til 
familien og er sammen med dem én gang per 
uke i to til fire timer. Familiekontakten er en 
likeverdig og kvalifisert person som tilbyr 
praktisk hjelp, vennskap og avlastning, alt etter 
hva familien har behov for. 

Eget tilbud til familier med kronisk syke barn 
og barn med nedsatt funksjonsnivå (for alle 
bydeler). 

Tilbud til Årstad, 
Bergenhus og 
Laksevåg bydel. 

Bergen barn- og
familiesenter

(Bufetat) 

Postadresse:
Klaus Hanssensvei 16,

5053 Bergen
Tlf: 466 19 040

Besøksadresse til
avdelingene:

Sudmannske: Feråsvegen
13, 5251 Søreidgrend

Årstad: Klaus Hanssens
vei 16, 5053 Bergen

http://www.bufdir.no/Barn
evernsinstitusjoner/Bergen
_barn__og_familiesenter/

Bergen barn- og familiesenter omfatter 
avdelingene Sudmannske og Årstad og gir et 
tilbud til foreldre med ulike hjelpebehov og 
vanskeligstilte gravide. 

Avdeling Sudmannske gir et heldøgnstilbud til 
familier med barn i alderen 0 - 6 år og har 9 
plasser. Opphold inntil 8 uker med sikte på å 
videreutvikle foreldreferdigheter og styrke 
tilknytningen mellom foreldre og barn. Én 
kriseplass, opphold inntil 14 dager.

Avdeling Årstad gir et hjemmebasert tilbud til 
familier med barn i alderen 0 - 18 år. 

Henvisning: 

Før barnet er 
født: via 
barnevernet eller 
sosialtjenesten

Etter at barnet 
er født: via 
barnevernet

Navn Beskrivelse Åpningstider
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Familievernkontor
(Bufetat)

Bjørgvin 
Slottsgaten 3, 5003

Bergen
Tlf: 553 10 542

Fana 
Østre Nesttunvegen 6,

5221 Bergen
Tlf: 466 19 130

Straume
Blombakkane 2, 

5353 Straume
Tlf: 466 19 140
Biskopshavn
Skuldveien 2,
5043 Bergen

Tlf: 552 51 150 

Tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- 
og relasjonsproblemer. Tilbyr parterapi, 
familieterapi og mekling ved samlivsbrudd. 
Både enkeltpersoner, par og familier kan ta 
kontakt. Tilbudet er gratis, og det er ikke 
nødvendig med henvisning. 

Fire familievernkontor i Bergen:
Bjørgvin: for Bergenhus (sentrum), 
Fyllingsdalen og Årstad.
Fana: for Fana og Ytrebygda.
Straume: for Laksevåg og Loddefjord
Biskopshavn: for Arna, Åsane og Bergenhus 
(sandviken)

Aleneforeldre-
foreningen i Bergen 

Conrad Mohrsvei 42.

Ragnhild Kristiansen: 

Tlf: 40 84 17 39

affo-bergen@hotmail.com

Sosiale/kulturelle aktiviteter for barn av enslige 
foreldre. Ulike tider/steder, 

Bamsehiet
(Kirkens Bymisjon)

Sentrum

Kong Oscars gate 22

Landås

Joachim Lampes vei 5

Åpen barnehage på ettermiddagstid for foreldre 
med barn i alderen 0-12 år. Samvær, prat, lek 
og middag.  Pris: kroner 25,- for én familie

Sentrum
Tirsdag og 
torsdag fra 15.30–
19.00

Landås 
Tirsdag og 
torsdag fra 16.00–
19.00
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Åpen barnehage i
regi av Kirkens

Bymisjon

Tilbud på formiddagen til alle foreldre som er 
hjemme med småbarn 0-6 år.

Åpen barnehage arrangeres flere steder i Bergen
kommune.

Sentrum (Kong 
Oscars gate 22):

Mand, onsd, fred 
fra 9.30-15.00

Landås (Joachim 
Lampes vei 5):

Tirsd, torsd, fred 
fra 9.30-15.00

Babysang Sang og samvær for voksne med babyer/ 
småbarn. Arrangeres flere steder i Bergen 
kommune. 

Studenter
Navn Beskrivelse Åpningstider

Studentenes Psykiske
Helsetjeneste (SPH)
Studentsenteret, 3. etg

Parkveien 1, 
5007 Bergen  

Tlf: 55 54 51 45.

Psykologtilbudet er gratis for alle studenter som
har betalt semesteravgift til SiB. Det gis tilbud 
om behandling av psykiske plager av ulik 
grad/omfang. Ved individuell oppfølging vil 
tilbudet være av kort varighet. Ved behandling i
gruppe er det mulighet for oppfølging over noe 
lengre tid. Det trengs ikke henvisning fra lege.

Timebestilling: 
Mandag-fredag 
09:00-14:30 i 
ekspedisjonen i 3.
etasje på 
Studentsenteret 
eller pr. telefon.

Studier med støtte
(SMS)

(SiB, NAV, Alf)
Studentsamskipnaden i

Bergen 
Parkveien 1, 5007 Bergen 

Tlf:55 54 50 00/
55 54 51 45

Tilbud til personer med moderat til alvorlig 
psykisk lidelse som skal starte på en utdannelse,
eller som har fått sin utdannelse avbrutt eller 
forstyrret på grunn av lidelsen. 
Studentene i SMS får individuell oppfølging. 
Noen studenter får også tilbud om oppfølging i 
grupper sammen med andre deltagere i 
prosjektet. I tillegg skal SMS være den enkelte 
student sitt talerør vis a vis 
utdanningsinstitusjonen i ulike sammenhenger i 
studietilværelsen.

Må søkes om 
plass, begrenset 
antall plasser. 

Karrieresenteret
(SiB)

Parkveien 1, 
5007 Bergen 

(Studentsenteret) 
Tlf: 55 54 52 90

E-post:
karrieresenteret@sib.no

Råd og veiledning vedr. studie- og karrierevalg. 
For studenter, må ha betalt semesteravgift eller 
ha vært student de siste to semester.

Mandag til fredag
fra kl.09.00 til 
kl.15.30 (stengt 
for lunsjavvikling
fra kl.11.45 til 
kl.12.15). 
Drop In hver dag 
fra kl 13-14.
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Sonans
(Privatgymnas)

Kalfarveien 78
Postadresse:

Postboks 2314
Hansaparken, 
5828 Bergen.

Tlf: 55 30 17 60 
Faks: 55 30 17 61 

Epost: bergen@sonans.no

Gratis rådgivning vedrørende studievalg og 
karriere. Ikke nødvendig å være student ved 
Sonans eller andre studiesteder for å benytte seg
av tjenesten. 

Mandag til 
torsdag 08.00-
20.00
Fredag 08.00-
16.00
Ring for å avtale 
time. 

Studentrådgivningen
(SiB)

Studentsamskipnaden i
Bergen 

Villaveien 10, 
5007 Bergen 

Tlf: 55 54 50 00

Individuell veiledning. Kan gi praktisk 
rådgivning vedr. økonomi, rettigheter, 
helsetjenester etc. Diverse kurs. Gratis tilbud. 

Kyrre Skole
(Bjørgvin vgs.)

Øvregaten 29,
Postboks 4030 Dreggen,

5835 Bergen
Tlf: 55 33 76 30

E-post:
post.bjv@post.hfk.no

Bjørgvin videregående skole, avdeling Kyrre er 
et skoletilbud for ungdom og voksne med 
psykiske vansker (elever som har en behandler i
psykisk helsevern). Tilbyr plass til elever med 
ungdomsrett til videregående opplæring eller til 
søkere som har fått innvilget AAP via NAV. 
Elevene får mulighet til å fullføre (ta igjen) 
undervisning de mangler fra (har gått glipp av i)
videregående opplæring. Enten fordi de ikke har
funnet seg til rette, har psykiske problemer eller 
har gått glipp av undervisning av andre grunner.
Det kan være fra vg1, vg2 og vg3.

Plass må søkes, 
se hjemmeside 
for innsøking: 
http://bjv.hfk.no
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Bolig
Navn Beskrivelse Åpningstider

Boligetaten:
Kommunal
utleiebolig

(Bergen kommune)

Postadresse: 
Postboks 7700 
5020 BERGEN 

Besøksadresse: 
Domkirkegaten 6A 

Tlf: 55 56 65 76
E-post:

boligetaten@
bergen.kommune.no

Leiebolig til vanskeligstilte boligsøkere som 
ikke har økonomi til å kjøpe leilighet, og som 
faller utenfor det private leiemarkedet. Søker 
må oppfylle minst ett av følgende kriterier: 

 Bo på tidsbegrenset leiekontrakt uten 
rett til fornyelse, og det er mindre enn 6 
måneder igjen av leietiden 

 På grunn av sykdom eller andre sosiale 
problemer ha behov for endring av 
nåværende boforhold 

 Bo i en bolig som er erklært helsefarlig. 

 Du må ha bodd i Bergen det siste året. 

 Det er også et vilkår at du må ha fylt 18 
år 

 Har du blitt kastet ut av en kommunal 
bolig, gjelder 1 års karantenetid før du 
kan søke på nytt. 

I tillegg til ovennevnte kriterier, gjelder også en
øvre inntektsgrense.

09:00 - 15:00 
Mandager åpent 
fra 09:30 

Bostøtte
(Husbanken og Boligetaten i

Bergen kommune) 
Postboks 7700
5020 Bergen

Besøksadresse: 
Domkirkegaten 6A 

Tlf: 55 56 65 76 

Bostøtte skal bidra til å redusere boutgiftene for
husstander med lav inntekt. Statlig tilskudd. 
Boligetaten i Bergen kommune behandler 
søknader om bostøtte. Søknadsfrist den 14. hver
måned. 

Se husbanken.no 
for 
bostøttekalkulator

Tilrettelagt botilbud
– psykisk helse
(Bergen kommune) 

https://www.bergen.komm
une.no/tjenestetilbud/helse
/psykisk-helse/psykisk-
helsevern/psykiske-
helsetjenester-i-
kommunen

Tilrettelagte boliger til personer med alvorlige 
og langvarige psykiske lidelser. Søkere må 
være psykiatrisk utredet og motta nødvendig 
behandling. Det må være grunn til å tro at 
lidelsen vil være langvarig og at botilbudet vil 
være nødvendig for å mestre å bo selvstendig. 
Det må også være grunn til å tro at de rammene 
som botilbudet gir vil være tilstrekkelig for å 
møte den enkeltes behov knyttet til det å bo. 
Seks ulike kategorier av botilbud i Bergen 
kommune, ulikt omsorgsnivå. 
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Bolig
Navn Beskrivelse Åpningstider

NAV Sosialtjenesten Midlertidig botilbud: 

I hht. Lov om sosiale tjenester i NAV § 27 
plikter kommunen å finne midlertidig bosted til
den som ikke klarer dette selv. Barnefamilier, 
barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted. 
Det betyr blant annet at tilbudet i 
utgangspunktet ikke gjelder for rusmisbrukere.

Kontakt 
sosialtjenesten i 
åpningstiden, 
helst så tidlig på 
dagen som mulig:

09.00-15.00

Akuttsenger
Krever ikke henvisning fra

sosialtjenesten, tildeles
etter oppmøte. 

Bakkegaten (Bakkegaten 1-3, tlf: 55302280): 
Seks akuttsenger, fire tildeles etter personlig 
oppmøte etter kl. 19.00. alle dager, utsjekking 
innen kl. 12.00. påfølgende dag. 2 senger krever
henvisning fra politiet, etter personlig oppmøte 
på Bergen politikammer. 
Strax-huset (Nygårdsgaten 124, tlf: 55 33 27 
30/952 38 922): 6 Akuttsenger.
Omsorgsbasen for kvinner (Nygårdsgt 29, tlf: 
55329770): 6 overnattingsplasser, 2 
beredskapsplasser. 

Åpent 7 dager i 
uken. 

Krisesenteret for
Bergen og omegn
(Frittstående og uavhengig
organisasjon, får støtte fra
Staten, Bergen kommune)

Hemmelig adresse
Tlf: 55 31 50 50 

krise-fk@online.no

Midlertidig bosted for kvinner, barn og menn 
som har behov for å komme bort fra en voldelig
og truende situasjon. Senteret fungerer som et 
bofelleskap, hvor beboerene selv organiserer de 
daglige gjøremål. Tilbudet til menn er adskilt 
fra botilbudet til kvinner. Ikke tidsavgrenset 
hvor lenge man kan bo på senteret. Også for 
kvinner, barn og menn bosatt utenfor Bergen.

Døgnåpent

Midlertidig botilbud
Sosialtjenesten henviser og stiller garanti for oppholdet. 

Navn Beskrivelse

Nubbebakken
(Blå Kors Vest AS)
Kalfarveien 102

5018 Bergen
 Tlf: 55 54 41 00

post.nubbebakken@bk-
vest.no

Midlertidig botilbud til rusmisbrukere og 
vanskeligstilte bostedssøkere. Krav om rusfrihet
under oppholdet. Døgntilsyn. 
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Bakkegaten
(Frelsesarmeen) 

Besøksadresse:
Bakkegaten 7,

Postadresse: pb.13 
5812 Bergen

Tlf: 55 30 22 80 / 
95 16 90 68

solveig.nilsen@
frelsesarmeen.no

Døgntilsyn, 24 døgnplasser. 6 akuttplasser som 
åpner klokken 19.00 alle kvelder i året. Utsjekk 
påfølgende dag, senest klokken 12.00. Dersom 
bruker er uten fast bolig, og / eller har 
helsemessige problemstillinger og ønsker hjelp 
til kontakt med bistandsapparatet, tilbys dette 
påfølgende morgen. Fire av akuttplassene 
krever ingen henvisning, bruker tildeles plass 
etter kapasitet ved personlig oppmøte. De to 
siste plassene krever henvisning fra politiet, og 
tildeles ved personlig oppmøte ved Bergen 
Politikammer etter kapasitet / behov.

Indremisjons-
hjemmet

(Indremisjonen) 
Hollendergt.15, 

5017 Bergen
Tlf: 55317178

b-herads@frisurf.no

Døgntilsyn, 30 rom. 

Sandviken pensjonat
Kontaktperson: Trevor

Morley
Nye Sandviksvei 33

Tlf: 932 89 970
trewi-m@online.no

14 rom

Riplegården
pensjonat

Kontaktperson: 
Tor Sommerseth

Willy Valentinsens vei 4,
5161 Laksevåg

Tlf: 918 83 925/ 91317559

Pensjonat i Bergen som godtar garanti fra 
sosialtjenesten ved ledig kapasitet. Har ikke 
driftsavtale med Bergen kommune. 
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Økonomi
Navn Beskrivelse

800GJELD
- Økonomiråds-
telefonen i NAV

Tlf: 800 45 353

Lavterskeltilbud som gir hjelp til selvhjelp for 
brukere med økonomiske problemer eller som 
står i fare for å få økonomiske problemer. 
Rådgiverne driver ikke saksbehandling, men gir
enkle råd om hva bruker selv kan gjøre for å 
løse situasjonen.

Økonomisk
rådgivning eller
gjeldsrådgivning

(Bergen kommune)

Kommunen gir økonomisk rådgivning til de 
som har betalingsproblemer eller 
gjeldsproblemer. Rådgivningen kan være hjelp 
til å sette opp et realistisk budsjett, men kan 
også bestå av forhandling med kreditorer og 
hjelp til å inngå en gjeldsordningsavtale. 
Tjenesten er gratis.

Kontakt NAV 
sosialtjenesten for
å bestille time.

Gjeldsordning
Namsmannen i Bergen

Postadresse: 
Postboks 773 Sentrum,

5807 BERGEN
Besøksadresse: 

Olav Kyrresgate 22, 
5014 BERGEN
Tlf: 55 21 84 00

Epost:
bergen@namsfogden.no

Gjeldsordning søkes via Namsmannen. For 
personer som er alvorlig gjeldstynget og varig 
ute av stand til å betjene gjelden innenfor 
rimelige grenser. Du må ha forsøkt å komme til 
en løsning med kreditorene selv (eller ved hjelp 
fra gjeldsrådgiver) og du kan ikke ha hatt 
gjeldsordning tidligere. Loven setter også en del
krav til type gjeld, bl.a. svekker det din 
mulighet til å få åpnet gjeldforhandlinger 
dersom store deler av gjelden er straffegjeld, av 
nyere dato og/eller stor del av gjelden er skatte/ 
avgiftsgjeld. 
En gjeldsordning vil normalt medføre en 
gjeldsordningsperiode på 5 år hvor du beholder 
den del av din inntekt som er nødvendig til 
livsopphold (faste satser) og overskytende går 
til dekning av den gamle gjelden. Når 
gjeldsordningsperioden er over slettes resten av 
den gamle gjelden.

For 
søknadsskjema 
se: 
www.signform.no
/dss/

NAV Sosialtjenesten Krisehjelp: Sosialtjenesten kan gi økonomisk 
krisehjelp i en akutt situasjon til personer som 
for en kort tid står uten penger. Det gis kun 
penger til det helt nødvendige, som mat eller 
regninger som må betales for å hindre stenging 
av f.eks. strøm. Kontakt sosialtjenesten, 
skriftlig søknad må leveres. Nødvendig 
dokumentasjon er kontoutskrift for alle kontoer.
Oppgi når neste utbetaling av lønn/ trygd er.  

Kontakt 
sosialtjenesten i 
åpningstiden, 
helst så tidlig på 
dagen som mulig:
09.00-15.00
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Navn Beskrivelse

Slumstasjonen i
Bergen

(Frelsesarmeen)
Hans Haugesgate 1

5033 Bergen
Tlf: 55 62 75 10

Epost: slumbergen@
frelsesarmeen.no

Utdeling av matposer, klær, toalettsaker, leker 
og ved til økonomisk vanskeligstilte. 
Tilbyr også samtaler, forbønn, hjelp til 
regninger i spesielle tilfeller og rekvisisjoner til 
Fretex.

NAV Sosialtjenesten Midlertidig botilbud: 

I hht. Lov om sosiale tjenester i NAV § 27 
plikter kommunen å finne midlertidig bosted til
den som ikke klarer dette selv. Barnefamilier, 
barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted. 
Det betyr blant annet at tilbudet i 
utgangspunktet ikke gjelder for rusmisbrukere.

Kontakt 
sosialtjenesten i 
åpningstiden, 
helst så tidlig på 
dagen som mulig:

09.00-15.00

Akuttsenger
Krever ikke henvisning fra

sosialtjenesten, tildeles
etter oppmøte. 

Bakkegaten (Bakkegaten 1-3, tlf: 55302280): 
Seks akuttsenger, fire tildeles etter personlig 
oppmøte etter kl. 19.00. alle dager, utsjekking 
innen kl. 12.00. påfølgende dag. 2 senger krever
henvisning fra politiet, etter personlig oppmøte 
på Bergen politikammer. 
Strax-huset (Nygårdsgaten 124, tlf: 55 33 27 
30/952 38 922): 6 Akuttsenger.
Omsorgsbasen for kvinner (Nygårdsgt 29, tlf: 
55329770): 6 overnattingsplasser, 2 
beredskapsplasser. 

Åpent 7 dager i 
uken. 

Krisesenteret for
Bergen og omegn
(Frittstående og uavhengig
organisasjon, får støtte fra
Staten, Bergen kommune)

Hemmelig adresse
Tlf: 55 31 50 50 

krise-fk@online.no

Midlertidig bosted for kvinner, barn og menn 
som har behov for å komme bort fra en voldelig
og truende situasjon. Senteret fungerer som et 
bofelleskap, hvor beboerene selv organiserer de
daglige gjøremål. Tilbudet til menn er adskilt 
fra botilbudet til kvinner. Ikke tidsavgrenset 
hvor lenge man kan bo på senteret. Også for 
kvinner, barn og menn bosatt utenfor Bergen.

Døgnåpent
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Akutte situasjoner
Navn Beskrivelse Åpningstider

Livskrisehjelpen
(Bergen Legevakt)
Postadresse:
Solheimsgt.9

5058 BERGEN
Besøksadresse:

Solheimsgt.9
Tlf: 55568754

Livskrisehjelpen er Bergen kommunes tilbud til
mennesker i akutte livskriser. Livskrisehjelpen 
er bemannet av helsepersonell med 
videreutdanning i psykisk helsearbeid. Hjelp 
ved reaksjoner på alvorlig sykdom eller 
ulykker, vanskelige samlivsbrudd, å ha mistet 
noen ved brå død eller selvmord, samt andre 
hendelser der man kjenner behov for hjelp. 

Hverdager: kl. 
08:30 - 22:30 
Helg / helligdager
kl. 12:00 - 20:30. 

Side 24 av 24


	Skuteviksboder 11
	5035 Bergen
	Tlf: 97638710
	kontakt@fontenehuset-bergen.no
	Frivillig organisasjon som arbeider med å spre kunnskap og informasjon om ADHD. Arragnerer kurs og seminarer. Driver ulike aktiviteter for medlemmene. Lokallag i Bergen.
	Møtested for kvinner med minoritetsbakgrunn. På Empo kan kvinner realisere sine ressurser, utvide sitt nettverk, og øke sin kompetanse. Faste aktiviteter:
	Besøksadresse til avdelingene:
	Bjørgvin: for Bergenhus (sentrum), Fyllingsdalen og Årstad.
	Fana: for Fana og Ytrebygda.
	Straume: for Laksevåg og Loddefjord
	Biskopshavn: for Arna, Åsane og Bergenhus (sandviken)
	5835 Bergen



