
Fältarbetare 

Vi finns för dig som ungdom, och om 
du behöver en vuxen att prata med så 
lyssnar vi och kan vägleda dig så att du 
får det stöd du behöver.  
 
Telefonnummer: 070-429 08 79 
 
Ungdomsmottagningen 
Hit kan du vända dig om du är i behov 
av att prata med en vuxen. Det är 
frivilligt. UMO har stark sekretess och 
tystnadsplikt, vilket betyder att dina 
föräldrar inte behöver bli inkopplade 
eller få veta att du går dit. Alla besök 
är gratis. 
 
Telefonnummer:  
08-591 267 80 
 
Öppettider: Måndag, Onsdag & Torsdag 
08.00-16.30 Tisdagar 08.00- 19.00 
Fredag 08.00-14.30  

Öppenvård barn och unga, 
öppenvårdsenheten  
Här kan du få 5 stycken stödsamtal 
med ungdomsbehandlare. Snabb hjälp 
utan myndighetskontakt. Söker du dig 
hit bygger det på frivillighet och du 
behöver också ett samtycke från dina 
föräldrar.  
 
Telefonnummer: 070-737 03 92 
Mailadress: oppenvarden@sigtuna.se  

 
Unga relationer 

Här kan du få stöd om du blir utsatt i 
din relation eller vet någon annan som 
blir det. Du kan chatta anonymt 
mellan kl.20-22.  
Hemsida: ungarelationer.se  
 

Ungdomsjouren SCHYSST!  
Hit kan du vända dig om du vill ha 
stöd, har frågor eller funderingar, eller 
problem som du vill prata med en 
vuxen om. Det är inte en myndighet, 
utan en ideell verksamhet med 
volontärer. Du kan få stöd via mail 
och chatt, där det är anonymt.  
 
Mailadress: info@schysstungdom.se  
Hemsida: www.schysstungdom.se  
 

BRIS 

Det finns stöd att få via telefon, chatt, 
mejl och olika forum där du kan prata 
med en kurator eller prata med andra 
ungdomar. Det finns också gruppstöd 
där du träffar andra i samma situation. 
Informationen finns att se på BRIS 
hemsida: www.bris.se   
 
Telefonnummer: 116 111 
 

Origo Stockholm 

Detta resurscentrum är specialiserade 
på hedersrelaterat förtryck och våld, 
om du lever med hedernormer kan du 
vända dig hit för att få stöd. Det är 
gratis, anonymt och samtalet synd inte 
på telefonräkningen.  
 
Telefonnummer: 020- 25 30 00 
 
Telefontider: Måndag, Torsdag kl.09.00-
12.00 Tisdag, Fredag kl.13.00-15.00 
 

Vårdcentralen  
Du kan alltid ringa 1177, för att få 
information om var du kan du vända 
dig. Det erbjuda professionell hjälp 
från sjukvården.  
 

Internetpsykiatrin 

Hit kan du vända dig om du mår 
dåligt, de erbjuder rådgivning och 
internetbehandling.  
 
Telefonnummer: 08-123 482 88 
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