
Familjecentral Andersberg – en mötesplats!
Familjecentralen är en hälsofrämjande plats för samspel 
där Gävle kommun och Region Gävleborg samordnar 
resurser för att underlätta för föräldrar att mötas, ta 
tillvara och utveckla sin förmåga att vara en bra och 
stödjande förälder.

På familjecentralen har vi ett förebyggande och hälso-
främjande uppdrag – med barnet i centrum. Här fi nns 
tillgång till mödrahälsovård (MHV), barnhälsovård 
(BHV), förebyggande socialtjänst för råd och stöd kring 
familjefrågor samt öppen förskola.

Besök: Andersbergs centrum, Vinddraget 22, Gävle.

Mödrahälsovård  
026-15 76 50
026-15 76 51

Förebyggande   
Socialtjänst
026-17 71 48

Se www.gavle.se/fca för mer information.

Barnhälsovård  
026-15 77 09
026-15 77 10

Öppna förskolan  
026-17 22 82

Gävle kommun i samarbete med

Familjecentral 
Andersberg 
– en mötesplats!
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Familjecentral Andersberg 
För blivande föräldrar, barn upp till 6 år och  
deras familjer, inom upptagningsområdet för
Andersbergs hälsocentral.
   På familjecentralen har vi ett förebyggande  
och hälsofrämjande uppdrag – med barnet i 
centrum. Här finns tillgång till mödrahälsovård 
(MHV), barnhälsovård (BHV), förebyggande  
socialtjänst för råd och stöd kring familje- 
frågor samt öppen förskola.

Mödrahälsovården (MHV)

Mödrahälsovården erbjuder blivande 
föräldrar medicinskt, psykologiskt  
och socialt stöd.  
    Kontakta någon av våra barnmorskor 
för telefonrådgivning och tidsbokning.
 
När det gäller preventivmedel och gynekolo-
giska hälsokontroller tar du i första hand 
kontakt med Gävle barnmorskemottagning. 

Barnhälsovården (BHV)

Från födseln fram till sex års ålder har 
BHV-sjuksköterskorna kontakt med 
barnet och dess familj. Barnhälso-
vården erbjuder medicinskt, psyko-
logiskt och socialt stöd kring barnets 
utveckling. Detta sker i form av 
hälsokontroller vid bokade besök  
och hembesök.
    Kontakta någon av våra sjuksköt-
erskor för telefonrådgivning och 
tidsbokning.  
Om barnet är sjukt ska du kontakta 
 hälsocentralen.

Förebyggande socialtjänst

Den förebyggande socialtjänsten 
erbjuder föräldrar råd och stöd, 
någon att prata med om
– relationsproblem 
– familjekriser
– familjerättsliga frågor  
– andra frågor som gäller föräldra-
rollen. 
    Socionomen som finns på familje- 
centralen arbetar inte med myndig-
hetsutövning och skriver inga  

journaler.

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en mötesplats där 
du träffar andra föräldrar och barn  
i åldrarna 0-6 år. Här är barnen i cen- 
trum och de ges möjlighet till lek och  
kreativitet tillsammans med sina 
föräldrar. Fika finns till självkostnads-
pris. På vår webbplats hittar du öppet- 
tider och information om aktiviteter.

Föräldraträffar

Alla föräldrar erbjuds att delta i 
grupper – både under graviditeten och 
efter barnets födelse. Dessa grupper är 
till för att ge föräldrar möjlighet att 
växa in i en ny roll och att utvecklas i 
föräldraskapet.
    Det finns även andra föräldraträffar 
som du kan läsa om på vår webbplats 
www.gavle.se/fca

Biblioteket

I anslutning till familjecentralen finns  
Andersbergs bibliotek där personalen 
gärna hjälper till med tips om barn- 
och föräldraböcker.


