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Har du problem eller känner du någon annan som har det? När man har det 
jobbigt hjälper det oftast att prata med någon. Men ibland funkar det inte att 
prata med föräldrar eller kompisar. Du kanske inte heller har någon annan 
vuxen i din närhet som du litar på. I den här guiden finns telefonnummer, 
e-postadresser och webbadresser som då kan vara till stöd när livet känns 
tufft. 

Guiden är även tänkt för dig som är förälder eller på annat sätt har kontakt 
med och ansvar för ungdomar.

Den här guiden är inte heltäckande, men den ger tips om resurser som finns 
i Kungsörs kommun och om andra föreningar och organisationer som kan 
ge stöd och hjälp.

Om något akut inträffar finns 
några telefonnummer du kan  
använda.

112 – I nödsituation
021-39 20 66 – Socialjouren 
Västmanland (på kvällar, nätter och 
helger) 
0227-60 04 56 – Individ- och 
familjeomsorgen i Kungsör
116 111 – BRIS Barnens hjälp- 
telefon
077-150 50 50 – BRIS vuxen- 
telefon om barn
114 14 – Polisens telefon

Innehåll
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För dig som behöver prata 04
För dig som är tjej  11
För dig som är kille   14
Sex, sexualitet och sjukdomar 16
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Vik 
tig t

el
ef

o
n

 
n

u
m

m
er



4 5

För dig som behöver någon att prata med

Elevhälsan och Ungdomshuset

I Kungsörs skolor jobbar två stycken skolsköterskor. De har bland annat hand 
om hälsoundersökningar och vaccinationer. Men du kan också gå till skol- 
sköterskan på din skola om du känner dig orolig över något. Det kan gälla 
dig själv, men också någon kompis. Om skolsköterskan inte kan hjälpa dig kan 
hon alltid råda dig vidare.

I Kungsör finns också skolkurator. En kurator jobbar mycket med samtalsstöd 
både till elever men även med föräldrar. 

Ungdomshuset i Kungsör jobbar tillsammans med skolan och fritidsgårdarna, 
och du kan alltid kontakta Ungdomshusets personal om du behöver någon 
som lyssnar. Personalen på Ungdomshuset jobbar också mot ungdoms- 
brottslighet och samarbetar där med socialtjänsten och polisen.

Skolkurator
Ring: 0227- 60 01 77

Skolsköterska, åk 6-9
Ring: 0227-60 01 74 

Skolsköterska, åk F-5
Ring: 0227-60 04 55 

Ungdomshuset och det  
förebyggande arbetet
Ring: 0227-60 01 06 
E-posta: ungdomshuset@kungsor.se 

Kontaktpersoner 
Ring: 070-861 00 83 
Ring: 073-361 01 41 

Fritidsgårdarna i Kungsör  
och Valskog
Fritidsgårdsföreståndare
Ring: 0227-60 02 43 
Ring: 070-861 00 89
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Ungdomsmottagningen Kungsör

På ungdomsmottagningen kan du träffa barnmorska och kurator. Vid behov 
går det även att boka läkartid. På måndagar mellan kl. 08.00-09.00 kan du 
komma på ”Drop-in” utan att boka tid i förväg. Adressen är Torsgatan 12 A 
(Vårdcentralen).

Du kan ringa till ungdomsmottagningen måndag-fredag kl. 08.00-12.00, för 
att boka in ett besök eller en samtalstid.

Ring ungdomsmottagningen: 0221-266 36.
Ring kurator: 070-861 00 83.
E-posta: kungsors-um@hotmail.com
Ungdomsmottagning på nätet: www.umo.se

Barn- och ungdoms- 
psykiatrin (BUP)

Barn- och ungdomspsykiatrin 
är Landstingets specialister 
inom psykisk hälsovård för 
barn och ungdomar mellan 0 
och17 år.

Ring: 0221-263 14 (reception) 
Ring: 0221-263 19 (jour)
Landstinget Västmanland på 
nätet:  
www.ltv.se

Barnahus i Västmanland

Barnahus är till för barn och ungdomar upp till 18 år som bor i Västmanlands 
län och som kan vara utsatt för våld i en nära relation, sexualbrott eller har 
bevittnat våld. 

Ring: 021-39 22 17, 021-15 24 71

Svenska kyrkan

Inom kyrkan kan du samtala om både andliga frågor och sådant som hör 
vardagen till. Jourhavande präst når du genom att ringa112 och bli kopplad. 

Kungsörs församling
Kontakt med präst dagtid: 0227-155 00
Svenska kyrkan på nätet: www.svenskakyrkan.se/kungsor
Svenska kyrkan på facebook: http://www.facebook.com/Kungsor

Någon som lyssnar - olika telefon- 
och nätkanaler runt om i landet

Nationella hjälplinjen

Här får du helt anonymt prata med 
vuxna som har erfarenhet av att 
stödja människor i kris. Samtalet 
kostar ingenting och syns inte på 
telefonräkningen. Känns det lättare 
att skriva än att prata? Du kan ställa 
anonyma frågor via nätet. 

Ring: 020-22 00 60
1177 Vårdguiden på nätet: 
www.1177.se/hjalplinjen



8 9

Barnens Rätt i Samhället (BRIS)

Till BRIS kan du ringa, e-posta och 
chatta om vad som helst.

Ring: 116 111
BRIS på nätet: www.bris.se
BRIS på facebook:  
www.facebook.com/bris

Jourhavande Kompis
Ring: 020-222 444
Mobilchat: sms:a KOMPIS till 71700 
(kostar som ett vanligt sms)
Jourhavande kompis på nätet: 
www.jourhavandekompis.se

Jourhavande Medmänniska

När du behöver någon att prata med. Här får du helt anonymt prata med 
vuxna ”vanliga människor”. Öppen varje natt, mellan kl. 21.00 och 06.00 året 
runt.

Ring: 08-702 16 80
Jourhavande Medmänniska på nätet: www.jourhavande-medmanniska.com

Hassela Helpline

Hassela Helpline har en jourtelefon och en chatt dit du kan höra av dig om 
du oroar dig för om en kompis, ett syskon eller barn håller på att glida in i  
narkotikamissbruk eller kriminalitet. Du är alltid anonym när du kontaktar 
Hassela Helpline.

Ring: 0200-220 555
Hassela Helpline på nätet: www.hasselahelpline.se

Självmord eller försök att ta sitt liv

Tankar på självmord och att ta sitt liv är inte ovanligt. Det finns sajter på nätet 
dit du kan vända dig för att få stöd i en situation, antingen där du har egna 
tankar om självmord eller att skada dig själv eller om du känner någon som 
tagit sitt liv eller hotar att göra det.

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) har 
både en ungdomssajt och en sajt som vänder sig till alla. Mind, föreningen 
för psykisk hälsa är en ideell organisation med chatt och självmords- 
upplysning på nätet.  

Ring: 08-34 58 73, alla du talar med i SPES telefonjour har tystnadsplikt.
SPES på nätet: www.spes.se
SPES Ungdom på nätet: www.spesungdom.se
Mind på nätet: www.sjalvmordsupplysningen.se

Läs-och skrivsvårigheter

Svenska Dyslexiföreningen har 
uppgiften att sprida kunskap och 
skapa medvetenhet om dyslexi och 
läs- och skrivsvårigheter.

Ring: 08-437 462 39
E-posta:  
kansliet@dyslexiforeningen.se
Svenska Dyslexiföreningen på nätet: 
www.dyslexiforeningen.se
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För dig som är tjej och undrar

Som ung kvinna, tjej eller flicka kan man ibland behöva särskilt stöd och hjälp. 
Eller kanske någon som lyssnar ur tjejers synvinkel. Förutom de kanaler som vi 
tagit upp tidigare i den här foldern och som gäller för alla, vare sig du är tjej 
eller kille, finns ställen att vända sig till just för tjejer. 

Tjejjourer

De närmaste tjejjourerna finns i Västerås och Eskilstuna. När du vänder dig till 
tjejjouren behöver du inte säga vad du heter utan du kan vara anonym.  
Tjejejouren anmäler aldrig något till polisen eller socialtjänsten utan det är 
alltid du själv som avgör. Alla som jobbar på tjejjouren har tystnadsplikt.

Tjejjouren Ronja
Ring: 021-12 70 10
E-posta: tjejjouren.ronja@comhem.se
Ronja på nätet: www.ronja.tjejjouren.se 
Chatta: onsdagar jämna veckor 18.00-20.00

Tjejjouren Meja
E-posta: jour@tjejjourenmeja.se
Meja på nätet: www.meja.tjejjouren.se
Chatta: måndagar kl. 19.00-21.00 
Chatten kan vara öppen andra tider också 
Meja på facebook: www.facebook.com/tjejjourenmejaeskilstuna
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Systerjouren Somaya

Föreningen Somaya stöder och  
hjälper dig som har utländsk bak-
grund och/eller muslimsk identitet 
och som utsatts för våld eller hot. 
Somaya arbetar för att varje  
kvinna själv ska äga makten över 
sitt liv. På Somaya talar man över 30 
olika språk och alla som jobbar har 
tystnadsplikt.

Ring jourtelefonen: 020-81 82 83, 
vardagar kl. 09.00-16.00  
(lunchstängt 12.00-13.00)
Somaya på nätet: www.somaya.se

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en telefonlinje för dig som utsatts för hot och våld. Du 
som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen har 
öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt sam-
tal syns inte på telefonräkningen.

Ring:020-50 50 50
Kvinnofridslinjen på nätet: www.kvinnofridslinjen.se

Terrafem

Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt 
att leva utan våld och dominans. Terrafem kan ge stöd och råd på mer än 40 
språk.

Ring: 020-52 10 10
Terrafem på nätet: www.terrafem.org
Terrafem på facebook: www.facebook.com/terrafem

Tjejzonen

På Tjejzonen kan du chatta med en Storasyster. Du bestämmer vad ni ska 
prata om – inget är för stort eller smått! Tjejzonens chatter är öppna fem 
kvällar i veckan. Du kan också få en egen Storasyster som du pratar med på 
chatten.  

Tjejzonen på nätet: www.tjejzonen.se
Tjejzonen på facebook: www.facebook.com/tjejzonen

Kvinnojourer

På kvinnojouren i Köping finns samtalsstöd, skyddat boende och juridisk hjälp 
att få. 

Ring: 0221-244 90
Kvinnojouren Köping Arboga på nätet: www.kvinnojourenkak.se 

Riksorganisationen för kvinnojourer (ROKS) på nätet: www.roks.se
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För dig som är kille och undrar

Som man, kille eller pojke kan man ibland behöva särskilt stöd och hjälp. 
Någon att prata killsnack med, någon som lyssnar. Förutom de kanaler som vi 
tagit upp tidigare i den här foldern och som gäller för alla, vare sig du är kille 
eller tjej, finns ställen att vända sig till just för killar

Pratkompis på nätet

Glad eller ledsen? Funderar du över någonting eller vill du bara prata med 
någon? Pratkompis på nätet är sajten för dig som är eller känner dig som kille.

E-posta: info@killfragor.se.
Pratkompis på nätet : www.killfragor.se

Chatta på tisdagar kl.19.00-21.00

Kriscentrum för män i  
Västmanland

Till centrumet kan du vända dig 
om du upplever problem i dina 
relationer. Kanske problem som 
i sin tur leder till våld, hot och 
kränkningar. Stödet kostar ingen-
ting. Inte heller förs några journaler 
eller register och de som jobbar i 
centrumet har tystnadsplikt.

Ring: 021-41 03 08
E-posta: kmv@kriscentrum.nu
Kriscentrum för män i Västmanland 
på nätet: www.kfmv.se
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För dig som undrar över sex, sexualitet och sjukdomar

Ungdomsmottagningen Kungsör

På ungdomsmottagningen kan du träffa barnmorska och kurator. Vid behov 
går det även att boka läkartid. Adressen är Torsgatan 12 A (Vårdcentralen).

Du kan ringa till ungdomsmottagningen för att boka in ett besök eller en 
samtalstid.

Ring ungdomsmottagningen: 0221-266 36.
Ring kurator: 070-861 00 83.
E-posta: kungsors-um@hotmail.com
Ungdomsmottagning på nätet: www.umo.se

Riks- och Ungdomsförbundet för 
homosexuellas, bisexuellas, trans-
personers och queeras rättigheter 
(RFSL och RFSL Ungdom)) 

Du som funderar över din sexualitet, 
sexuell tillhörighet, samlevnads- 
problem eller ensamhet kan få svar 
på många frågor.

Ring HBT jouren: 0771-66 67 68
RFSL på nätet: www.rfsl.se
RFSL Ungdom på nätet:  
www.rfslungdom.se

Riksförbundet för sexual- 
upplysning (RFSU)

RFSU vill slå hål på fördomar, bota 
kunskapsbrist och öka den sexuella 
hälsan.

RFSU på nätet: www.rfsu.se

Riksförbundet Noaks Ark

För dig som har frågor om hiv. Du 
får vara anonym, det kostar inget 
och syns inte på telefonräkningen.

Ring: 020-78 44 40
Noaks Ark på nätet:  
www.noaksark.org
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För dig som undrar över ätstörningar

Undrar du över om du har en ätstörning, typ anorexi eller bulimi? Kontakta 
gärna kurator, skolsköterska (sidan 4), familjeläkare eller landstingets  
ätstörningteam. 

Ätstörningsenheten på Landstinget Västmanland
Ring: 021-17 62 80
Ätstörningsenheten på nätet: www.ltv.se

Föreningar och organisationer som jobbar med ätstörningsproblematik
Ring Frisk och fri - Riksföreningen mot ätstörningar: 08-20 72 14
Ring lokalavdelningen i Västerås: 070-482 33 38
Frisk och fri - Riksföreningen mot ätstörningar på nätet: www.friskfri.se
Kunskapscentrum för ätstörningar på nätet: www.ätstörning.se
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I Kungsör finns skolkurator (sidan 4) som du kan kontakta. En kurator jobbar 
mycket med samtalsstöd både till elever men även med föräldrar. Även hos 
BRIS och Jourhavande kompis (sidan 8) kan du få stöd.

På webbplatsen Kränkt får du råd om vad du kan göra om du känner dig 
oschysst behandlad på Internet. Friends är en organisation som jobbar mot 
mobbning och kränkande behandlingar. Barnombudsmannen kan också 
vara ett stöd om du har det jobbigt hemma eller i skolan.

På nätet:  
www.krankt.se  
www.friends.se  
www.barnombudsmannen.se
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Du som undrar över brott

Att drabbas av brott är kränkande och det är vanligt att man känner sig rädd, 
ledsen och arg efteråt. Om du blivit utsatt för rån, misshandel eller något 
annat brott är det viktigt att du anmäler till polisen. På Ungdomshuset (sidan 
5) kan du få råd, stöd och information om just du drabbats. 

Om du behöver hjälp
Akut - ring 112, om det inte är akut - ring 114 14 
Larmcentralen på nätet: www.sosalarm.se  
Polisen på nätet: www.polisen.se/Vastmanland

Barn och unga som upplevt våld i nära relation
Ring Individ- och familjeomsorgen: 0227-60 04 56
E-posta: ifo@kungsor.se

Brottsoffer
Ring Brottsofferjouren: 0200-21 20 19 
Ring Brottsofferjouren Västra Mälardalen: 0221-200 91
Ring RFSL Brottsofferjour: 020-34 13 16 (brott på grund av sexuell läggning)

Brottsofferjourer på nätet: 
www.ungaboj.se och www.brottsofferjouren.se och  
www.vmalardalen.boj.se och  
www.rfsl.se/brottsoffer (brott på grund av sexuell läggning) 

Hedersrelaterat våld 

Kan förekomma i alla familjer och släkter oberoende av religion, födelseland 
och kulturell tillhörighet. Kan vara att du inte får umgås med vem du vill eller 
tvingas gifta dig med någon mot din vilja. Kan också ta sig uttryck i att du 
förbjuds att leva som homo-, bisexuell eller transperson. 

Heder, ring 040-611 99 50 och på nätet; www.heder.nu
Terrafem, ring 020-52 10 10 och på nätet; www.terrafem.org och på  
facebook; www.facebook.com/terrafem
Linnamottagningen, ring 020-40 70 40 och på nätet; www.linna.se
Kvinnofridslinjen, ring 020-50 50 50 och på nätet; www.kvinnofridslinjen.se 
och på facebook; www.facebook.com/kvinnofridslinjen

Sexuella övergrepp

Om du utsatts för övergrepp eller känner någon som drabbats finns stöd och 
hjälp att få på Ungdomsmottagningen Kungsör (sidan 6).

Att trygga sexuellt utnyttjade (ATSU)
Ring 021-30 26 00, 070-297 06 72 och på nätet; www.atsu.se

Busta - Stöd till sexuellt utsatta unga
Ring: 020-356 356 och på nätet: www.busta.tjejjouren.se
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Du som undrar över att ha 
föräldrar som separerat

Skilda Världar är för barn och unga 
med föräldrar som inte bor ihop.

Ring: 070-861 00 83

Du som undrar över att vara 
adopterad

På Adoptionscentrum kan du få  
prata med någon med erfarenhet. 

Ring: 070-866 65 44, vardagar efter 
kl. 17.00
Nätet: www.adoptionscentrum.se
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missbrukande föräldrar 

Dropp är för barn och unga med 
anhöriga som är beroende av  
alkohol eller andra droger. 

Ring: 070-861 00 83

Du som undrar över en psy-
kiskt sjuk mamma eller pappa 

Kuling är för dig som har en föräld-
er med psykisk sjukdom.

På nätet: www.kuling.nu och  
www.facebook.com/kuling.nu
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Alkoholrådgivning av IOGT-NTO
Ring: 020-80 80 80 
E-posta: alkoholradgivning@iogt.se
På nätet: www.iogt.se

Ungdomens Nykterhetsförbund 
(UNF)
Ring: 08-672 60 60, 073-383 83 12
På nätet: www.unf.se

AA – Anonyma Alkoholister
Ring jouren: 08-720 38 42 (alla 
dagar året om)
www.aa.se

Du som undrar över alkohol, tobak, narkotika och missbruk

Är du storrökare, feströkare, snusare? Har spelandet blivit ett problem? Dricker 
du mycket alkohol eller är orolig för någon i din närhet? Använder du droger 
eller gör kompisar det? Personalen på Ungdomshuset (sidan 5) jobbar med 
sådana frågor i Kungsörs kommun. Olika organisationer jobbar också med 
dessa frågor och finns som stöd via telefon, e-post och på nätet.

Sluta-röka-linjen
Ring: 020-84 00 00

Stödlinjen – för spelare och anhöriga
Ring: 020-81 91 00 eller på nätet: www.stodlinjen.se

Drugsmart
På nätet: www.drugsmart.com
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Du som är förälder och undrar

Att vara förälder är ofta härligt men det kan också vara svårt. Ibland är det 
inte självklart vad som är rätt och vad som är fel. Då finns stöd att få.

Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Ring: 0227-60 04 56, 
E-posta: ifo@kungsor.se

Västmanlands socialjour 
Ring: 021-39 20 66, vardagar kl.16.30-07.30 samt helgdagar.

Ungdomshuset (sidan 5) och Barn- och ungdomspsykiatrin (sidan 6)

Rädda barnens föräldratelefon
Ring: 020-78 67 86 och på nätet: www.raddabarnen.se och 
www.facebook.com/raddabarnen

BRIS för vuxna
Ring: 077-150 50 50 och på nätet: www.barnperspektivet.se

Föreningen psykisk hälsa
Ring: 020-85 20 00 och på nätet: www.psykiskhalsa.se och 
www.facebook.com/psykiskhalsa

Makalösa föräldrar – för ensamstående föräldrar
På nätet: www.makalosa.org och www.foraldrakoll.se

Styvmorsviolen – förening för vuxna som är en del i nätverket kring barn 
som inte lever i en kärnfamilj
www.styvmorsviolen.se

AtsuBusta – Föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn
Ring jourtelefon: 08-644 21 12 och på nätet: www.atsub.se

Ätstörning (sidan 18)

Droger – Hassela Helpline (sidan 8)

Alkohol

På webbplatsen TÄNK OM hittar du som är förälder fakta och tips om ton- 
åringar och alkohol. Som vuxen kan du med bra argument vara ett viktigt 
stöd för din tonåring i de svåra frågorna kring alkohol.

På nätet: www.tänkom.nu

Internetvanor och kränkningar på nätet

Öka dina kunskaper om ungas vardag på nätet

På nätet: www.krankt.se 
På nätet: www.surfalugnt.se
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Ungdomsguiden är ett samarbete mellan Kungsörs kommuns 
förvaltningar. Ansvarig för sammanställningen är kommunens 
folkhälsostrateg. 

Guiden finns både som tryckt broschyr och på kommunens 
webb  
www.kungsor.se/ungdomshuset

För att göra guiden bättre tar vi gärna emot dina idéer och 
synpunkter.
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