Familieambulatoriet
Familieambulatoriet er et udvidet tilbud til dig, der er
gravid og har særlige behov, som de er defineret i
Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
I Familieambulatoriet er ansat en række forskellige
fagpersoner, fx fødselslæger, børnelæge, jordemoder, socialfaglige koordinatorer, psykolog og socialrådgiver, der er specielt uddannet til at følge din graviditet samt ved behov lave forebyggende undersøgelser af dit barn frem til skolealderen.

Målgruppen for Familieambulatoriet
Familieambulatoriet er et tilbud til













Gravide i opioid behandling pga.
smerter (stærk smertestillende medicin)
Gravide med skizofreni, bipolar lidelse eller borderline problematik
Gravide med et aktivt forbrug af rusmidler (afhængighedsskabende medicin)
Gravide der drikker mere end 3 genstande om ugen eller mere end 6
genstande på en gang efter graviditetsuge 8
Gravide med et tidligere forbrug af
rusmidler, afhængighedsskabende
medicin indenfor de senere år
Gravide hvor barnefar har en rusmiddelproblematik
Børn der i graviditeten har været eksponeret for rusmidler/substitutionsbehandling, morfica mv.

Familieambulatoriet ønsker at tilbyde dig og din familie bedst mulig støtte i og efter graviditeten med den
hensigt at give dit barn den bedste start på livet.

Vælger du at sige ja til det tilbud, som Familieambulatoriet stiller til rådighed, bliver der i samarbejde med
dig tilrettelagt et forløb, hvor:


Jordemoderen vil følge din graviditet med hyppige
undersøgelser. Hvis du ønsker det, er der mulighed for hjemmebesøg samt mulighed for telefonisk kontakt i dag tiden.



Fødselslægen vil følge din graviditet tæt sammen
med jordemoderen. Fødslen foregår medmindre
andet er aftalt på Aalborg Universitets Hospital.



Børnelægen vil sammen med psykologen kunne
følge dit barn til fastlagte børneundersøgelser ved
behov frem til skolealder.



Den socialfaglige koordinator /socialrådgiver tilrettelægger i samarbejde med dig dit forløb og er behjælpelig med at etablere et godt samarbejde med
øvrige fagpersoner.
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HVAD VI KAN TILBYDE DIG

SÅDAN BLIVER DU HENVIST

Ud over det fastlagte forløb med aftaler hos jordemoder, fødselslæge og børnelæge tilbyder vi i Familieambulatoriet også:

Du kan kontakte os direkte, hvis du vil høre mere om
vores tilbud. Du kan henvises af egen læge, jordemoder, sygehusets svangreambulatorium (alle sygehuse
i Region Nordjylland), egen sagsbehandler eller sundhedsplejerske.



god tid til dine graviditetskontroller hos læge og
jordemoder



mulighed for direkte telefonisk kontakt til jordemoder og socialfaglig koordinator



individuel rundvisning på fødegang, barselsafsnit
og eventuel børneafdeling



mulighed for individuel fødselsforberedelse hos
Familieambulatoriets jordemoder



hjælp til løsning af sociale problemstillinger og
eventuel støtte til at etablere kontakt til socialforvaltning, misbrugskonsulent med mere



børneundersøgelser ved behov

Kontakt
Familieambulatoriet
Ladegårdsgade 5,2. sal
9000 Aalborg
Sekretær Camilla Vinther Engqvist
Tlf. 51 29 08 77
Jordemoder Jane Pouline Thøgersen
Tlf. 22 47 84 22
Socialfaglig koordinator, Lisbeth Bak
Tlf. 24 80 62 27
Psykolog Tina Bendixen
Tlf. 97 66 31 69
Børnelæge Lia M. Pedersen
Tlf. 29 32 44 18
Fødselslæge Carina Zakhary
Tlf. 97 66 30 67
Fødselslæge Margrethe Møller
Tlf. 97 66 30 43
Fødselslæge Aiste Kloster
Tlf. 97 66 30 38
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