
          

 

Veteranorganisasjoner 

NIVO 

Norsk veteranforbund for internasjonale 

organisasjoner 

www.kameratstøtte.no 

Kameratstøttetelefonen 800 45 500 

 

SIOPS 

Skadde i internasjonale operasjoner 

www.siops.no 

Tlf. 22 69 56 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestby kommune 

resultatområde Rehabilitering  

Postboks 144, 1541 Vestby 

tlf. 64 98 01 00 

e-post: post@vestby.kommune.no 

www.vestby.kommune.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tjeneste for Norge, Foto: Forsvaret 

I tjeneste for Norge 

- med bosted i Vestby 

Har du tjenestegjort i 

internasjonale militære 

operasjoner, eller har noen 

av dine nærmeste gjort 

det? 

Denne brosjyren skal gi deg 

en god oversikt over hvor 

det er mulig å søke råd og 

hjelp. 

 

Ved akutt krise  

eller behov for 

rask hjelp 

Legevakt: 116 117 

Øyeblikkelig hjelp: 113 

 

http://www.kameratstøtte.no/
http://www.siops.no/


          

Psykisk helsetjeneste 

Du kan selv ta kontakt med søknadsenheten 

ved resultatområde Rehabilitering for en 

kartleggingssamtale rundt dine behov for 

bistand til psykisk helse. 

Tlf. 64 98 01 00 eller søknadsskjema på 

kommunens nettsider: 

www.vestby.kommune.no/psykisk-helse-og-

rustjeneste.77281.no.html 

Du kan også kontakte fastlegen din for å bli søkt 

inn til psykisk helsetjeneste. 

Har du barn som trenger noen å snakke med i 

forhold til dette? 

Ta kontakt med skolehelsetjenesten på den 

aktuelle skolen eller helsestasjonen i Vestby  

Tlf. 64 98 03 50 

 

NAV 

NAV vil gi hjelp og veiledning i forhold til 

arbeid, økonomi og den enkeltes livssituasjon. 

Kontakt NAV Vestby ved Sølvi Reidun Høien: 

Tlf. 454 28 429 – ring eller send sms 

NAV har også et landsdekkende 

kompetansemiljø for veteransaker ved NAV 

Elverum. Kontoret har spesialkompetanse og gir  

bistand i enkeltsaker. Kontakt NAV Elverum ved 

Gunn Strand: 

Tlf. 907 03 355 

Familievernkontoret i Follo 

Familievernkontoret kan gi veteranfamilier et 

tilbud hvis det oppstår samlivs- og 

relasjonsproblemer, med prioritet om det er 

barn i familien. Du kan selv ta kontakt med 

familievernkontoret i Follo, som ligger i Ski. 

Tlf. 64 91 46 60 

Alternativ til vold Follo 

ATV Follo er et behandlingstilbud til voksne 

over 18 år som utøver vold i nære relasjoner. 

Kontoret drives som en stiftelse av barne- og 

likestillingsdepartementet i samarbeid med de 

syv Follo-kommunene. Kontoret ligger i Ski, og 

gir tilbud til både enkeltpersoner og familier. 

Tlf. 453 95 343 

 

 

 

 

 

Forsvaret 

Forsvaret tilbyr ulike typer støtte til veteraner 

og deres familie. Les mer om dette på 

www.forsvaret.no/tjeneste/veteraner 

 

Nyttige kontakter i Forsvaret 

Forsvarets åpne dør for veteraner 

Tlf. 800 85 000 

 

Kontaktpunkt for råd og veiledning livet ut 

Telefontid 08.00 - 15.00 hverdager 

 

Forsvarets grønne linje 

Tlf. 800 30 445 

Gratis krisetelefon i samarbeid med Kirkens SOS 

Døgnåpen 

 

Forsvarets veteransenter 

Tlf. 62 82 01 00 

Senter beliggende ved Bæreiavannet i 

Kongsvinger 

- et bredt spekter av aktiviteter for veteraner og 

deres familier. 

 

http://www.vestby.kommune.no/psykisk-helse-og-rustjeneste.77281.no.html
http://www.vestby.kommune.no/psykisk-helse-og-rustjeneste.77281.no.html
http://www.forsvaret.no/tjeneste/veteraner

