
Informasjon til naboer og nærmiljø om

Gatehospitalet i Bergen



Dokumentert behov
Gatehospitalet er et helse- og omsorgs tilbud 
til rusmiddelavhengige med store og sammen-
satte helseproblemer, eller problemer som ikke 
ivaretas av den øvrige helsetjenesten. 

Som i resten av befolkningen har gjennom-
snittlig levealder økt også hos rus avhengige. 
Frelsesarmeen ser i dag at flere får sammen
satte helseproblemer som  resultat av lange liv 
med rus. Gate hospitalet gir pleie og behandling 
av disse helse problemene på døgnbasis med et 
konsept spesielt tilpasset denne pasientgruppen.

Høyt faglig nivå på helsetilbudet
Gatehospitalet tilbyr disse tjenestene:
• medisinsk døgnpleie ved langvarig sykdom 
som ikke trenger sykehusinnleggelse.
• medisinsk døgnpleie ved underernæring, 
 fysisk utmattelse og en helsemessig kollaps.
• medisinsk døgnpleie før innleggelse på syke-
hus, tannbehandling og lignende.

Lukket sykehus uten besøksmulighet
Gatehospitalet er en lukket sykehusavdeling 
hvor pasienter skrives inn fra et inntaks kontor 
i Bergen sentrum. Pasienten følges inn enten 
av legevakt, ambulanse eller sosialarbeider. 

Pasienter følges av ansatte dersom de skal ut.
Gatehospitalet er ikke åpent for besøk, og 

det er derfor ingen grunn for andre i miljøet  
å oppsøke stedet. 

Nulltoleranse for rus
Det er ikke tillatt å ruse seg på Gate hospitalet. Vi 
tilbyr substitusjons behandling under opp holdet. 

Medfører lite trafikk
Pasientene er i gjennomsnitt på Gate hospitalet 
i tre uker. Med 14 plasser og en gjennomsnittlig 
liggetid på tre uker vil det være 4–5 pasienter 
som blir inn-/utskrevet i løpet av en uke. 

 Hospitalet har døgndrift, men innleggelser 
og  utskrivninger vil skje på dagtid hverdager. 

Gode erfaringer fra Oslo
I 2004 åpnet Gatehospitalet i Oslo for  
å  imøtekomme det dokumenterte behovet for 
et  avansert og gatenært helsetilbud som ikke 
ivaretas av øvrig helsetjeneste. 

Gatehospitalet har ikke medført problemer 
i nabolaget, tross at tiltaket ligger i et bolig-
område i indre by med boligeiendommer som 
nærmeste naboer.

Frelsesarmeen har fått i oppdrag  
av Helse- og omsorgs departementet 
å  etablere et gate hospital i  Bergen, 
og jobber i disse dager med 
muligheten for å etablere dette  
i Tunesvegen 35 på Garnes.  
I den forbindelse ønsker vi  
å  kommunisere til naboer og  
nær miljø hva tiltaket innebærer. 

Gatehospitalet i Bergen



Fremdriftsplan for Gatehospitalet i Bergen: 
Frelsesarmeen har fått rammetillatelse til til-
taket i Tunesvegen 35 fra Bergen kommune. 
Den tar forbehold om godkjenning fra 
 Statens vegvesen. Først når denne foreligger, 
kan det jobbes videre med planene, det vil 
si  detaljprosjektering, anbuds innhenting og 

 endelig byggesøknad til Bergen  kommune. Det 
er også først når vi har kommet videre i dette 
planarbeidet, at vi kan sette opp en realistisk 
fremdrifts plan for åpning av tiltaket. Arbeids-
målet er likevel per nå første del av 2019.

Ønsker du mer informasjon eller har du spørsmål til 
oss, ta kontakt med prosjektleder Elin Frønsdal på 
e-post: elin.fronsdal@frelsesarmeen.no

I tillegg til dette heftet vil Frelsesarmeen gjerne 
besvare spørsmål om tiltaket.

Dersom Gatehospitalet blir vedtatt bygget 
på Garnes, vil vi invitere til et dialog møte med 

naboer, men  informasjon om framdrift skal 
være til gjengelig uavhengig av et slikt møte på 
www.frelsesarmeen.no/ gatehospitaletbergen.

Oppdatert informasjon og mulighet for dialog

Takk for at du tok deg tid til å lese dette heftet!



Frelsesarmeens rusomsorg


