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Har du problem eller  
känner du någon annan 
som har det?

Det finns många verksamheter och  
föreningar i Göteborg som kan ge stöd!

Den här guiden visar vart du som ung och 
utsatt eller anhörig kan vända dig för att få 
hjälp. Guiden gör inga anspråk på att vara 
heltäckande.

Utnyttjad?

Brottsutsatt?

Rädd?

Arg?

Fundersam?

Vilsen?

Ensam? 

Orolig?

Ledsen? 
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Brott
För dig som själv begått, eller har  
en närstående som begått ett brott 
eller för dig som har blivit utsatt 
för ett brott.
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Offentlig verksamhet

MEDLINGSVERKSAMHETEN

Medling är ett frivilligt samtal mellan de personer 
som varit med om ett brott eller en konflikt, och sker 
tillsammans med en opartisk och utbildad medlare. 
Medling innebär en chans att få prata om händelsen 
och vad den inneburit, samt en möjlighet att höra den 
andre. Målet med medling är att minska de negativa 
följderna av händelsen. 

Norra Hamngatan 8, Göteborg 
Tel: 031-367 93 43 
www.goteborg.se/medling

NÄTVERKSLAGET

Erbjuder nätverksinriktat arbete i syfte att skapa 
förutsättningar så att ungdomar med behov av stöd 
får hjälp till utveckling och ett gott liv. Det nätverks-
inriktade arbetet syftar till att skapa en helhetssyn 
på ungdomens situation samt stärka relationerna i 
nätverket och genom detta möjliggöra samarbete för 
ungdomens bästa. 

Norra Hamngatan 8, Göteborg 
Tel: 031-367 91 96 
www.goteborg.se/natverkslaget

STÖDCENTRUM FÖR BROTTSUTSATTA

Vänder sig till personer som blivit utsatta för brott.  
Det kan vara rån, misshandel, våldtäkt, olaga hot, 
stöld eller ofredande. Även närstående och personer 
som bevittnat brott kan få hjälp. Stödcentrum erbju-
der stöd- och krissamtal, hjälp i kontakt med polis, 
åklagare eller försäkringsbolag samt rådgivning om 
rättigheter och skyldigheter. Besöken är kostnadsfria 
och personalen har tystnadsplikt. 

Smedjegatan 7, Göteborg  
Tel: 020-520 530 
brottsutsatta@socialresurs.goteborg.se  
www.goteborg.se/brottsutsatta

UNGDOMSTJÄNST

Ungdomstjänst är en påföljd för ungdomar som dömts 
av tingsrätten för ett brott. Det innebär att den unge 
ska arbeta oavlönat på en arbetsplats, 20–150 timmar 
beroende på hur allvarligt brottet är. 

Norra Hamngatan 8, Göteborg 
Tel: 031-367 91 88 
www.goteborg.se/ungdomstjanst 
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Ideell verksamhet

BRYGGAN GÖTEBORG

Hjälper barn som har föräldrar som sitter eller har  
suttit i fängelse eller på andra sätt varit aktuella inom 
kriminalvården. Jobbar för en bra relation mellan bar-
net och föräldern och ett liv utan kriminalitet. Erbju-
der bland annat föräldrautbildning, ungdomsverksam-
het och lägerverksamhet.

Pilegårdsgatan 5 A, Göteborg 
Tel: 031-774 19 15, 0737-34 18 54  
info@bryggangoteborg.se 
www.bryggangoteborg.se

SOLROSEN,  
GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 

Stödjer barn och unga som har en familjemedlem eller 
annan anhörig i fängelse. Erbjuder stödsamtal och 
stödgrupper samt anordnar läger för barn i åldrarna 
5–18 år. Här finns även möjlighet till individuella 
stödsamtal kring föräldraskap, brott och straff och vad 
man säger till sitt barn.

Andra Långgatan 19, Göteborg  
Tel: 031-712 13 10  
solrosen@raddningsmissionen.se  
www.solrosen.org

KRIS – Kriminellas revansch i samhället

Motiverar ungdomar till ett liv utan kriminalitet och 
droger. Erbjuder bland annat gruppmöten, aktivite-
ter och arbetsträningsplatser för killar och tjejer som 
kommit ut från fängelset.

Har en lägenhet för personer som behöver tillsyn.  
Besöker anstalter, häkten, skolor och ger stöd till  
anhöriga och föräldrar.

Heurlins plats 9, Göteborg 
Tel: 031-14 51 58  
goteborg@kris.a.se  
www.kris.a.se
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Uppsökande  
fältarbete
Söker upp och stödjer ungdomar 
som befinner sig i riskzon.
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Offentlig verksamhet

FÄLTGRUPPEN I CITY

Arbetar med socialt utsatta ungdomar mellan 13–21 
år och som vistas i citymiljöer i Göteborg. Arbetet 
bedrivs på eftermiddagar, kvällar och helger och den 
som är orolig för att någon befinner sig i en riskmiljö 
kan kontakta fältgruppen.

Smedjegatan 7, Göteborg 
Tel: 0722-46 94 26 
www.goteborg.se/faltgruppencity

SOCIALSEKRETERARNA I SAMVERKAN 
Polis, häkte och personintag

Socialsekreterarna bedriver uppsökande arbete på 
fältet i hela Göteborg tillsammans med polisens 
ungdomsgrupper. Syftet är att nå unga som behöver 
insatser från socialtjänsten. Det kan vara gärningsmän, 
vittnen, målsägare eller ungdomar i riskzon. Finns 
med vid hämtningar av ungdomar och vid förhör av 
ungdomar. Socialsekreterarna arbetar även uppsökande 
med anhållna och häktade ungdomar upp till 25 år. 
Finns också som stöd till föräldrar och andra närstående. 

socialsekreterare.samverkan.polis@ 
socialresurs.goteborg.se

Ideell verksamhet

GÖTEBORGS STADSMISSION  
Uppsökande och förebyggande  
ungdomsarbete

Jobbar uppsökande i skolor och på stan med fältarbete. 
Hjälper också ungdomar (13–20 år) som hamnat snett 
när det gäller droger och kriminalitet. Ungdomsfältarna 
finns på plats där ungdomarna rör sig under dagtid, 
kvällar och helger samt vid stora ungdomsevenemang.

Drottninggatan 33, Göteborg  
Tel: 031-755 37 60/61/62/63/64 
ungdomsbussen@stadsmissionen.org  
www.stadsmissionen.org
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Beroende  
och missbruk
Stöd till dig som riskerar att hamna 
i ett beroende, eller har någon i 
familjen som missbrukar eller är 
beroende.
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Offentlig verksamhet

GÖTATEAMET GRYNING VÅRD AB

Är ett hemmabaserat öppenvårdsteam som arbetar 
med missbrukande unga som avgiftas på Östra  
Sjukhusets beroendeklinik Unga vuxna avd 306.  
Arbetar på uppdrag av Göteborgs Stad.

Byggnad IK,  
Östra sjukhuset unga vuxna avd 306, Göteborg  
Tel: 031-19 83 80 
www.gryning.se

MINl-MARlA

Vänder sig till ungdomar upp till 21 år men också till 
anhöriga som har frågor eller bekymmer som rör alko-
hol eller droger. Här finns socionom, sjuksköterska, 
psykolog och läkare. Ring för rådgivning eller för att 
boka tid vid någon av de fyra öppenvårdsmottagning-
arna i Göteborg.

MINl-MARlA VÄSTER 

Kaverös Äng 5 
Tel: 031-367 92 70  
www.minimaria.se

MINl-MARlA CENTRUM 

Norra Hamngatan 8, Göteborg
Tel: 031-367 99 40
www.minimaria.se

MINl-MARlA HISINGEN

Vågmästaregatan 1 B, Göteborg
Tel: 031-367 93 15
www.minimaria.se

MINl-MARlA NORDOST

Gamlestadsvägen 4, hus B2, Göteborg
Tel: 031-367 92 90
www.minimaria.se

BARNTEAMET

Vänder sig till barn upp till 18 år som bor i en familj 
där någon dricker för mycket alkohol, missbrukar 
läkemedel, använder droger eller spelar för mycket om 
pengar. Barnteamet erbjuder enskilda samtal, föräldra-
stöd och familjeträffar.
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Vasaplatsen 3, Göteborg
Tel: 031-367 92 50
cecilia.fredin@socialresurs.goteborg.se,  
cecilia.broman@socialresurs.goteborg.se
www.goteborg.se/barnteamet

KAST (Köpare av sexuella tjänster)

Vänder sig till personer över 18 år som har ett sexuellt 
missbruksbeteende. KAST erbjuder individuellt sam-
talsstöd för att förändra beteendet. Stort fokus läggs 
på föräldraskap. Vänder sig även till anhöriga. 

Kronhusgatan 2 F, Göteborg 
Tel: 031-367 91 95 
www.goteborg.se/kast

SPELBEROENDETEAMET

Vänder sig till personer över 18 år som har problem 
med sitt spelande om pengar. Erbjuder rådgivning 
och behandling i grupp och individuellt samt stöd till 
anhöriga. 

Gamlestadsvägen 3 B, Göteborg
Tel: 031-367 92 60 
www.goteborg.se/spelberoendeteamet

Ideell verksamhet
ANHÖRIGCENTER

Hjälper anhöriga till narkotikamissbrukare. Anhörig-
center stöttar och ger råd genom rådgivning via 
telefon och möten och ger stöd vid rättegångar, besök 
på häkte och anstalt.

Scheelegatan 8, Göteborg
Tel: 031-84 85 18, 0709-84 85 18

ANHÖRIGFÖRENING TILL  
ALKOHOL- OCH DROGBEROENDE

Vänder sig till vuxna anhöriga till personer som är 
beroende av alkohol och/eller andra droger. Erbjuder 
stöd- och rådgivningssamtal och anordnar anhörig-
grupper, där du får träffa andra i en liknande situation.

Majorsgatan 8, Göteborg 
Tel: 031-24 48 06 
ahfad@telia.com
www.anhorigforeningen.se
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BONA VIA

Erbjuder gruppverksamhet för barn, ungdomar och 
föräldrar i familjer där någon vuxen är beroende av  
alkohol, narkotika eller läkemedel. På Bona Via kan du 
möta andra i en liknande situation och lära dig om hur 
alkohol- och drogberoende påverkar alla i en familj.

Södra Allégatan 13, Göteborg
Tel: 031-13 77 02 
info@bonavia.se
www.bonavia.se

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN MOT  
NARKOTIKA, GÖTEBORG

Stöttar nära och anhöriga till drogmissbrukare genom 
telefonsamtal och personlig rådgivning. Tar också 
emot dem som missbrukar och erbjuder drogtester och 
motivationssamtal.

Nordhemsgatan 41, Göteborg 
Tel: 031-12 89 01
info@fmngoteborg.com
www.fmngoteborg.com
 

JUNIS, IOGT-NTOS JUNIORFÖRBUND,  
GÖTEBORG

Junis har engagerande aktiviteter för unga i en drogfri 
miljö. Anordnar både veckoaktiviteter med äventyr, 
teater, skattjakt, cirkus med mera, samt läger, lov- 
kollon, discon och ledarutbildningar.

Stockholmsgatan 16, Göteborg 
Tel: 070-190 84 25 
goteborg@junis.org
www.goteborg.junis.org

SPELBEROENDES FÖRENING  
l GÖTEBORG

Hjälper alla som har ett spelberoende och deras  
anhöriga. Öppna möten varje varje helgfri måndag  
och torsdag klockan 18.30–20.30.

Öppna möten för personer med dataspelsberoende 
varje helgfri onsdag klockan 18.30–20.30. 

Erbjuder även enskilda samtal. 

Masthuggsliden 4, Göteborg
Tel: 031-704 14 41, alla dagar 9–19 (pengaspel)
031-704 14 47 (dataspel)
goteborg@spelberoende.se
www.spelberoende.se
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UNF GÖTEBORG

Ungdomsorganisation inom IOGT-NTO som arbetar 
för att ungdomar ska få en meningsfull fritid i drog-
fria miljöer. Anordnar till exempel kamratstödskurser, 
resor, läger och föreläsningar.

Stockholmsgatan 16, Göteborg
Tel: 031-16 64 13 
www.unf.se

13
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Våld och förtryck
Stöd till dig som upplevt våld,  
hot eller sexuella trakasserier, samt 
stöd till dina anhöriga.
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Offentlig verksamhet
BARNHUSET

Barnhuset arbetar med barn mellan 0–18 år och deras 
familjer, när barnet misstänks ha blivit utsatt för sexu-
ella övergrepp, misshandel eller kvinnlig könsstymp-
ning eller misstänks ha upplevt våld i nära relation. På 
Barnhuset samverkar socialsekreterare, polis, åklagare, 
barnläkare och barnpsykolog från barn- och ungdoms-
psykiatrin. 

Gårdavägen 1, Göteborg 
Tel: 031-367 93 94, 031-367 93 95 
www.goteborg.se/barnhuset

KRISCENTRUM FÖR KVINNOR

Vänder sig till kvinnor och deras barn som utsatts för 
våld av närstående. Kriscentrum för kvinnor har ett 
skyddat boende, samtalsmottagning med individuellt 
samtalsstöd och gruppverksamhet samt telefonrådgiv-
ning dygnet runt. 

Carl Grimbergsgatan 7, Göteborg
Jourtel: 031-367 93 80 (dygnet runt)
kriscentrum.for.kvinnor@socialresurs.goteborg.se
www.goteborg.se/kriscentrumforkvinnor

KRISCENTRUM FÖR MÄN

Vänder sig till män som upplever svårigheter i sina 
nära relationer. Det kan handla om män som utsätter 
andra för hot och våld eller om män som själva blivit 
utsatta för hot och våld. Det kan även handla om män 
som har relationsproblem, till exempel i samband med 
en separation. De män som har barn kan få stöd i 
föräldraskapet. Kriscentrum för män erbjuder samtals-
behandling individuellt och i grupp. 

Kronhusgatan 2 F, Göteborg
Tel: 031-367 93 90
kriscentrum.for.man@socialresurs.goteborg.se
www.goteborg.se/kriscentrumforman

UTVÄG

Hjälper barn, kvinnor och män som lever i familjer där 
det förekommer hot och våld. Här finns möjlighet till 
enskilda samtal, gruppverksamhet och stöd till föräldrar.

Utväg Barn

Gårdavägen 1, Göteborg
Tel: 031-367 94 04, 031-367 94 05



16

Utväg Kvinnor

Carl Grimbergsgatan 7, Göteborg
Tel: 031-367 93 01, 031-367 93 04

Utväg Män

Kronhusgatan 2 F, Göteborg
Tel: 031-367 93 02, 031-367 93 05,  
031-367 93 06

Utvägs boende

Här kan våldsutövande föräldrar bo och få behandling 
under en kortare period. Syftet är att övriga familje-
medlemmar ska kunna bo kvar i hemmet vid en vålds-
händelse. Utvägs boende tar även emot våldsutsatta 
män eller andra våldsutsatta personer som av olika skäl 
inte kan bo på skyddade boenden. Boendet är en insats 
som beviljas av socialtjänsten. 

Tel: 031-367 93 02, 031-367 93 05
www.goteborg.se/utvag

Ideell verksamhet
ATSUB – anhöriga till  
sexuellt utnyttjade barn

Stödjer anhöriga till barn som blivit sexuellt utnytt-
jade. Erbjuder stödsamtal och följer med som stöd 
på rättegångar eller vid besök av olika myndigheter. 
Anordnar också föreläsningar.

Prästgårdsängen 21, Göteborg
Tel: 031-20 99 49 eller 031-23 30 43
Jourtel: 020-21 53 50
info@atsubgbg.nu
www.atsubgbg.nu

BOJEN – för barn och ungdomar som  
upplevt våld i hemmet

Gruppverksamhet för barn och ungdomar mellan 
4–19 år. Erbjuder också krisorienterade samtal för 
barn och ungdomar, samt föräldragrupper för mam-
mor med fokus på föräldraskapet.

Första Långgatan 22, Göteborg
Tel: 031-15 01 30
www.bojengoteborg.se

ELEKTRA GÖTEBORG,  
SHARAF HJÄLTAR/HJÄLTINNOR

Elektra arbetar med attitydförändringar och riktar sig 
till ungdomar, 16–24 år, som lever i eller på annat sätt 
påverkas av hedersstrukturer.
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Tel: 08-691 76 00 (växel) 
www.elektra.fryshuset.se

FINSKA KVINNOJOUREN  
PIILOPIRTTI

Hjälper våldsutsatta kvinnor och deras barn. Erbjuder 
skyddat boende, individuella samtal och massageterapi 
till kvinnorna och barnen.

Box 151, 424 24 Angered
Tel: 031-330 25 56
piilopirtti.goteborg@roks.se

EHRV – enheten för insatser mot  
hedersrelaterat våld och förtryck

Erbjuder skydd, boende och stöd för ungdomar och 
familjer som är eller riskerar att bli utsatta för heders-
relaterat våld och förtryck.

Tel: 0702-44 33 33
skyddsboende@gryning.se
www.gryning.se

MINA RÅD & STÖD

Erbjuder råd och stöd till privatpersoner samt råd och 
stöd, konsultationer och utbildning för professionella 
som möter personer ur hederskontexter i sitt arbete. 

Tel: 020-25 85 85
mina-rs@gryning.se
www.mina-rs.se

KVINNOHUSET KASSANDRA

Riktar sig till kvinnor och deras barn som lever med 
våld i familjen. Erbjuder rådgivning och krissamtal, 
men också skyddat boende, där det finns tillgång till 
massage och annan friskvård.

Tel: 031-14 00 22
www.kvinnohusetkassandra.se
info@kvinnohuset.kassandra.se

KVINNOJOUREN l GÖTEBORG

Stödjer kvinnor och deras barn som lever med våld i 
familjen. Har ett skyddat boende och erbjuder stöd-
samtal och jourtelefon som är öppen nästan dygnet 
runt, rådgivning och långvarig efterkontakt.

Tel: 031-45 31 73
kvinnojouren@compaqnet.se
www.kvinnojourgoteborg.com
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KVINNO- OCH TJEJJOUREN ADA

Stödjer och skyddar våldsutsatta kvinnor, tjejer och 
barn genom skyddat boende, stödsamtal, jourtelefon, 
tjejjourchatt, självhjälpsgrupper. Kan även följa med 
som stöd vid besök.

Folke Bernadottes gata 2, Göteborg
Tel: 031-13 36 68
Kvinnojour: 031-13 11 66 
Tjejjour: 031-13 35 55
info@kvinnojouren-ada.nu
www.kvinnojouren-ada.nu

Adas juridikjour svarar på juridiska frågor
Tel: 031-13 35 96
juridikjouren@kvinnojouren-ada.nu
 

RÄDDA BARNENS CENTRUM  
För barn och ungdomar i utsatta  
livssituationer

Erbjuder kostnadsfri, professionell behandling och 
stöd för barn och ungdomar upp till 18 år. Särskilt 
fokus på barn och ungdomar som är på flykt eller som 
har utsatts för våld eller andra övergrepp.

Gyllenkrooksgatan 10 B, Göteborg
Tel: 08-698 90 45, 08-698 90 46
www.rb.se

STÖDNÄTET 

Erbjuder allmän information och rådgivning till  
kvinnor på sex olika språk: turkiska, persiska, kurdiska, 
arabiska, spanska och urdu. Anordnar också kurser och 
aktiviteter för kvinnor och barn. 

Bredfjällsgatan 66, Göteborg
Tel: 031-331 99 02
stodnatet_tahira@yahoo.se

TERRAFEM GÖTEBORG

En jourverksamhet som vänder sig till kvinnor och 
flickor med utländsk bakgrund som utsatts för våld 
och hot i nära relationer. Här finns stor språklig och 
kulturell kompetens och tillgång till psykosocialt,  
juridiskt och praktiskt stöd. 

Nationell jourtelefon: 020-52 10 10

Lorensbergsgatan 18, Göteborg 
Tel: 031-704 84 10 
infogoteborg@terrafem.org
www.terrafem.org
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Stöd i  
föräldraskapet
För dig som har problem i din  
relation och/eller behöver stöd i  
föräldraskapet.
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Offentlig verksamhet

FAMILJERÅDGIVNINGEN

Erbjuder samtal till par och familjer som behöver 
hjälp att hantera olika problem i sin relation. Anord-
nar också kurser för par som vill utveckla och fördjupa 
sin relation.

Kronhusgatan 2 F, Göteborg 
Tel: 031-367 93 63
www.goteborg.se/familjeradgivningen

FAMILJERÄTTSBYRÅN

Utreder och ger stöd i familjerättsliga frågor. Har 
telefonrådgivning och erbjuder samarbetssamtal vid 
separationer och hjälp vid till exempel vårdnads-, 
boende-, umgänges- och ekonomiska frågor som rör 
barn. Utreder också faderskap och adoptioner. Har 
umgängesverksamhet för föräldrar, vilket beslutas i 
domstol.

Olof Palmes plats 1 (Folkets Hus), Göteborg
Tel: 031-367 92 00
familjeratten@socialresurs.goteborg.se
www.goteborg.se/familjerattsbyran

KRISCENTRUM FÖR KVINNOR

Vänder sig till kvinnor och deras barn som utsatts för 
våld av närstående. Kriscentrum för kvinnor har ett 
skyddat boende, samtalsmottagning med individuellt 
samtalsstöd och gruppverksamhet samt telefonråd-
givning dygnet runt. 

Carl Grimbergsgatan 7, Göteborg 
Jourtel: 031-367 93 80 (dygnet runt)
kriscentrum.for.kvinnor@socialresurs.goteborg.se
www.goteborg.se/kriscentrumforkvinnor

KRISCENTRUM FÖR MÄN

Vänder sig till män som upplever svårigheter i sina 
nära relationer. Det kan handla om män som utsätter 
eller som själva blivit utsatta för hot och våld. Det kan 
även handla om män som har relationsproblem, till ex-
empel i samband med en separation. De män som har 
barn kan få stöd i föräldraskapet. Kriscentrum för män 
erbjuder samtalsbehandling individuellt och i grupp. 

Kronhusgatan 2 F, Göteborg
Tel: 031-367 93 90
kriscentrum.for.man@socialresurs.goteborg.se
www.goteborg.se/kriscentrumforman
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Ideell verksamhet

BARN TILL ENSAMMA MAMMOR

Vänder sig till ensamma mammor och barn (0–18 år) 
som lever i ekonomisk och social utsatthet. Verksam-
hetens vision är att alla barn ska ha rätt till skratt, lek 
och att bli sedda. 

Nedre Kaserngården 5, Göteborg
Tel: 0739-50 24 34
www.ensammamammor.fryshuset.se

ENASTÅENDE FÖRÄLDRAR

Förening för ensamstående föräldrar, som bor med 
barnet minst 40 procent av tiden. Har diskussions-
grupper och anordnar till exempel läger och samman-
komster vid storhelger.

Såggatan 53, Göteborg 
Tel: 031-14 20 50, 0734-14 20 50 
info@enastaendeforaldrar.se 
www.enastaendeforaldrar.se

FRÄLSNINGSARMENS FAMILJECENTER  
I MAJORNA 

Erbjuder öppen förskola, musiklekis, stöd i föräldra-
rollen, träffpunkter och stöd till ensamstående föräld-
rar, pluggcafé och barnkör.

Bangatan 6, Göteborg
Tel: 073-920 70 47
familjecentret.majorna@fralsningsarmen.se
www.fralsningsarmen.se/familjecentretmajorna 

FRÄLSNINGSARMENS FAMILJECENTER  
I BERGSJÖN 

Erbjuder barnfamiljer öppet hus, där barn kan leka 
och föräldrarna kan träffa andra vuxna. Möjlighet till 
samtal och rådgivning finns. Erbjuder språkverkstad 
(svenska) i grupp, musiklekis, pluggcafé för barn och 
vuxna samt föräldragrupp. Verksamheten är nystartad 
så nya aktiviteter tillkommer allteftersom. 

Tellusgatan 38–40, Göteborg
Tel: 073-920 68 10
familjecentret.bergsjon@fralsningsarmen.se
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FRÄLSNINGSARMEN
Öppen social verksamhet Haga 

Hjälper ensamstående föräldrar, fattigpensionärer och 
arbetslösa som behöver vuxenkontakt. Erbjuder stöd-
samtal efter tidsbeställning och också viss ekonomisk 
hjälp.

Södra Allegatan 9, Göteborg
Tel: 031-711 36 27
osa.centrumkarenhagamolndal@ 
fralsningsarmen.se 
www.fralsningsarmen.se/hagamolndal

FRÄLSNINGSARMEN
Öppen social verksamhet Hisingen

Erbjuder öppen förskola, aktiviteter för barn och unga, 
samtalsstöd och dagaktiviteter för bland andra ensam-
stående föräldrar, pensionärer, arbetslösa och ensamma 
människor. Bidrar också med visst ekonomiskt stöd.

Kvilletorget 1, Göteborg
Tel: 031-031-51 41 55, 031- 51 88 70
hisingskaren@fralsningsarmen.se  
www.fralsningsarmen.se/hisingskaren

MINNA-MOTTAGNINGEN GÖTEBORG

Stödsamtal med kvinnor eller par som är tveksamma 
eller oense över hur de ska göra vid en oplanerad eller 
en oönskad graviditet. Erbjuder stödsamtal före och 
efter abort, stöd till ensamstående gravida och förloss-
ningsförberedande grupper för ensamstående mammor.

Danska vägen 20, Göteborg 
Tel: 031-82 66 11 
goteborg@minna.nu
www.minna.nu
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”Var och en som får kännedom om något 
som kan innebära att socialnämnden behö-
ver ingripa till ett barns skydd bör anmäla 
detta (…)”

Socialtjänstlagen 14 kap, l §

”En av de viktigaste uppgifterna för vår 
stad är att ge barn och ungdomar en trygg 
uppväxt och goda förutsättningar att  
utvecklas till självständiga individer.”

Göteborgs Stads budget 

”Barn i utsatta situationer är inte en 
homogen grupp. Utsatthet kan se väldigt 
olika ut och ha många olika orsaker. Ibland 
benämns de också som barn i riskzon, barn 
som far illa eller barn med särskilda behov. 
Det är svårt att veta hur många de här 
barnen är. Mörkertalen är stora och barnen 
har ofta en sammansatt problematik. De är 
många gånger utsatta på mer än ett sätt.”

Barnombudsmannen, ”Upp till 18”, 2007

”Konventionsstaterna skall skydda barnet 
mot alla former av fysiskt eller psykiskt 
våld, skada eller övergrepp, vanvård eller 
försumlig behandling, misshandel eller 
utnyttjande, innefattande sexuella över-
grepp, medan barnet är i föräldrarnas eller 
den ena förälderns, vårdnadshavares eller 
annan persons vård.”

FN:s barnkonvention, artikel 9:1
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Bara prata  
med någon
Ibland kan det vara skönt att bara 
prata med någon utomstående.  
Öppet eller anonymt.
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Offentlig verksamhet
Du kan alltid ta kontakt med skolsköterskan eller 
skolkuratorn på din skola. De kan stödja dig och slussa 
dig vidare så att du får den hjälp som du behöver.

Ideell verksamhet
BRIS – Barnens rätt l samhället

Är en stödverksamhet för barn. Den som är 0–18 år 
kan vara anonym och ringa Barnens hjälptelefon tel: 
116 111. Det går också bra att chatta och mejla. För 
vuxna finns en vuxentelefon 077-150 50 50.

Södra Hamngatan 25, Göteborg 
Tel: 031-750 11 30 
bris.vast@bris.se
www.bris.se

MÖTESPLATS SIMONE 

En mötesplats för tjejer och transpersoner som är 
13–30 år, som erbjuder möjlighet att träffa vänner, 
bygga nätverk och delta i olika grupper, samtalsträffar, 
aktiviteter och kurser. Föreningen arbetar också för 
ökad jämställdhet i samhället och driver tillsammans 
med Män för Jämställdhet programmet Jämt i skolan, 
som syftar till att utbilda elever och skolpersonal i 
jämställdhet och genusfrågor.

Masthuggsterassen 4 D, Göteborg 
Tel: 031-24 43 77
motesplats.simone@gmail.com
eldaunder@gmail.com
www.motesplatssimone.se

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, RUM

En samtalsverksamhet som erbjuder samtal till unga 
människor (16–30 år) som befinner sig i svåra situa-
tioner i livet. Erbjuder individuella samtal och grupp-
samtal.

Andra Långgatan 29, Göteborg
031-712 12 46, 0739-01 41 88
www.raddningsmissionen.se
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JOURHAVANDE KOMPIS,  
RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND

Är en chattjour som vänder sig till barn och ungdomar 
upp till 25 år. Hit kan man vända sig anonymt och 
prata om sorg, sex, ensamhet, oro eller vad du vill. De 
som svarar är unga och har som uppgift att lyssna.

www.jourhavandekompis.se
 

KVINNOFRIDSLINJEN

En nationell stödtelefon för dig som upplevt våld eller 
hot eller är anhörig och vill tala med någon om dina 
upplevelser. Du kan vara anonym, samtalet är gratis 
och syns inte på telefonräkningen.

Jourtel: 020-50 50 50 (dygnet runt)
www.kvinnofridslinjen.se

RFSL GÖTEBORG

Erbjuder samtalsstöd kring frågor som rör homo- 
sexualitet, bisexualitet, trans och queer (HBTQ).  
Det kan handla om ”komma ut-processer”, att bli 
trygg i sin sexualitet eller identitet, utsatthet för hot, 
partner-/familjevåld, diskriminering, trakasserier och 
hatbrott. RFSL har också en nationell brottsofferjour 
som man kan vända sig till om man har utsatts för 
brott på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet 
eller könsuttryck. 

Jourtel: 020-34 13 16 
Stora Badhusgatan 6, Göteborg
Tel: 031-13 83 00
info@goteborg.rfsl.se
www.rfsl.se/goteborg
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Övrigt
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Offentlig verksamhet
ADOPTIONSRÅDGIVNING

Erbjuder hjälp till den som är adopterad eller som har 
adopterat ett barn och som är i behov av stöd. Psyko-
logenheten på Hisingen erbjuder rådgivning till alla 
som är bosatta i Göteborg.

Vågmästaregatan 1 D, Göteborg 
Tel: 031-366 67 10
psykologenheten.hisingen@ 
vastrahisingen.goteborg.se
www.mia.eu

ITER

Iter vänder sig till personer mellan 18–29 år som  
saknar sysselsättning, jobb eller skola, och som av  
någon anledning har svårt att komma vidare i livet. 
Iter erbjuder en möjlighet att resa och jobba som  
volontär i Europa. Iter står för förberedelser inför 
resan, stöd under tiden och följer upp efteråt. Det är 
gratis och frivilligt att delta. 

Norra Hamngatan 8, Göteborg
Tel: 031-367 93 42
www.goteborg.se/iter

KONTAKTMANNAPOOLEN

Rekryterar, förmedlar och handleder kontaktpersoner 
till ungdomar som är i behov av extra stöd och som är 
aktuella inom socialtjänsten i Göteborg.

Norra Hamngatan 8, Göteborg
Tel: 031-367 93 52
kontaktmannapoolen@socialresurs.goteborg.se
www.goteborg.se/kontaktmannapooolen

MIKAMOTTAGNINGEN

Vänder sig till personer som fått ersättning för sex 
och/eller skadar sig med sex, oavsett ålder, kön och 
sexuell identitet. Vänder sig även till närstående. 
Mikamottagningen erbjuder samtal, stöd och praktisk 
hjälp. Kontakten är kostnadsfri och personalen har 
tystnadsplikt. Det är möjligt att vara anonym.

Södra Allégatan 1, Göteborg
Tel: 020-21 73 28
mikamottagningen@socialresurs.goteborg.se
www.goteborg.se/mikamottagningen
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LOTS FÖR BARN OCH VUXNA MED  
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Vänder sig till barn och vuxna med funktionsned- 
sättning och deras anhöriga. Ger information och 
vägledning om vilka stöd som finns att få i samhället.

Ekelundsgatan 1, Göteborg
Tel: 031-367 98 08
lotsforbarnochvuxna@socialresurs.goteborg.se
www.goteborg.se/lotsforbarn

Ideell verksamhet
FRYSHUSET UNITED SISTERS

Jobbar för att tjejer ska få ett bättre självförtroende 
och kunna göra det de vill i livet utan att begränsas av 
normer eller andras åsikter. Verksamheten är öppen för 
alla tjejer mellan 12 och 20 år och består bland annat 
av tjejgrupper, coachingverksamhet och nattvandring.

Nedre Kaserngården 5, Göteborg
Tel: 0739-50 24 08 
united.sisters.goteborg@fryshuset.se
www.unitedsisters.fryshuset.se

STIFTELSEN GYLLENKROKEN GYLLINGEN 

Pedagogisk verksamhet som vänder sig till barn och 
unga som har någon i familjen som är eller har varit 
psykiskt sjuk. Erbjuder gruppverksamhet där barn och 
unga kan träffa andra med liknande erfarenhet. Under 
träffarna jobbar man med olika teman. Erbjuder även 
enskilda stödsamtal. 

Lilla Garverigaran 2, Göteborg.
Tel: 031-80 89 92, 0704-22 45 39, 0707-85 21 30
gyllingen@gyllenkroken.se 
www.gyllenkroken.se/gyllingen

VI SOM FÖRLORAT BARN

Stöd till föräldrar, syskon eller andra anhöriga som 
förlorat barn genom dödsfall, oavsett ålder och döds-
orsak. Här anordnas samtalsgrupper och aktiviteter 
och det finns även tillgång till stödperson.

Skiljemyntsgatan 12, Göteborg
Tel: 031-82 82 80
info@vsfb.se
www.vsfb.se
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Ungdoms- 
mottagningar
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Offentlig verksamhet
GÖTEBORGS UNGDOMS- OCH  
KÖNSMOTTAGNINGAR

Ungdomsmottagningarna är öppna för alla i åldern 
13–24 år och är gratis. Här finns möjlighet till råd-
givning, samtal och undersökning. På mottagningarna 
arbetar barnmorska, kurator, psykolog, undersköterska, 
gynekolog och ungdomsläkare.

UNGDOMSMOTTAGNINGEN ANGERED

Angereds torg 5, Göteborg
Tel: 031-332 69 07

UNGDOMSMOTTAGNINGEN CENTRUM 
OCH MAJORNA-LINNÉ

Aschebergsgatan 46, Göteborg
Tel: 031-365 74 10

UNGDOMSMOTTAGNINGEN  
GAMLESTADEN

Gamlestadsvägen 4, Hus B2, Göteborg
Tel: 031-365 35 15

UNGDOMSMOTTAGNINGEN HISINGEN

Vågmästaregatan 1 B, Göteborg
Tel: 031-366 67 33 

UNGDOMSMOTTAGNINGEN ÖSTER 

Olskroksgatan 3, Göteborg
Tel: 031-365 68 55

UNGDOMSMOTTAGNINGEN VÄSTER

Kaverös Äng 5, Västra Frölunda
Tel: 031-366 42 00

MUM

Mottagningen för unga män, vänder sig till killar i 
åldern 18–30. Här kan man testa sig, få sexualråd-
givning och samtalskontakt.

Aschebergsgatan 46, Göteborg
Tel: 031-365 74 20
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KÖNSMOTTAGNINGEN, SAHLGRENSKA

Hit kan den som vill, oavsett kön eller ålder, vända sig 
för rådgivning, information eller test för könssjukdom.

Gröna stråket 16, plan 1, Sahlgrenska sjukhuset
Tel: 031-343 83 31

Ideell verksamhet
KUM – KYRKANS UNGDOMSMOTTAGNING

Fungerar som ett komplement till kommunens 
ungdomsmottagningar och finns både i Centrum och 
på Hisingen. Här finns samtalsmottagning för unga 
(14–25 år) och även möjlighet till stöd- och krissamtal 
samt själavård. Alla är välkomna oberoende av religion 
– troende eller inte troende.

Drottninggatan 33, Göteborg 
Tel: 031-755 37 50 
kum@stadsmissionen.org 
www.stadsmissionen.org
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Socialkontoren i 
Göteborg
Varje stadsdel har olika typer av 
stöd till utsatta barn och deras  
familjer. När du ringer till Göte-
borgs Stads kontaktcenter, be att få 
prata med någon på barn- och  
ungdomsenheten i din stadsdel, så 
kan du få tips om vilken hjälp som 
finns i just ditt område.
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SOCIALKONTOR ANGERED

SOCIALKONTOR  
ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO

SOCIALKONTOR CENTRUM

SOCIALKONTOR LUNDBY

SOCIALKONTOR MAJORNA-LINNE

SOCIALKONTOR NORRA HISINGEN

SOCIALKONTOR VÄSTRA GÖTEBORG

SOCIALKONTOR VÄSTRA HISINGEN

SOCIALKONTOR ÖRGRYTE-HÄRLANDA 

SOCIALKONTOR ÖSTRA GÖTEBORG

Be att få prata med någon på barn- och ungdoms- 
enheten i din stadsdel, så kan du få tips om vilken 
hjälp som finns i just ditt område.

Tel: 031-365 00 00 
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Sjukvård 
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Barn- och  
ungdomsmedicinska  
mottagningar (BUM)
Barn- och ungdomsmedicin erbjuder specialist-
mottagningar för barn och unga 0–18 år. Här görs 
utredningar, behandlingar och uppföljningar av i första 
hand barn med kroniska åkommor. Barnet och  
familjen tas om hand av läkare och vårdteam med 
olika kompetenser.

Nedan listas offentliga medicinska mottagningar. 
Endast tidsbeställning.

BUM BACKA

Rimmaregatan 2, Hisings Backa
Tel: 031-742 11 40

BUM BISKOPSGÅRDEN

Höstvädersgatan 1, Göteborg
Tel: 031-747 94 80

BUM FRÖLUNDA 

Här ingår mottagningarna i Högsbo, Styrsö, Älvsborg, 
Askim och Tynnered. 

Topasgatan 59, Västra Frölunda
Tel: 031-89 53 50

BUM GAMLESTADEN

Gamlestadsvägen 2–4, B2, Göteborg
Tel: 031-345 08 80

BUM KUNGSHÖJD

Kungsgatan 11 A, Göteborg
Tel: 031-747 89 20

BARN-OCH UNGDOMSPSYKIATRI (BUP)

BUP är en specialresurs inom hälso- och sjukvården 
där psykologer, kuratorer och andra yrkesgrupper 
arbetar. Vänder sig till barn och ungdomar som mår 
psykiskt dåligt, som upplevt svåra saker, känner sig 
deprimerade eller på andra sätt har det jobbigt.
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BUP ANOREXI-BULIMI ÖPPENVÅRD

Anorexi-Bulimi öppenvård består av en mottag-
ning och en dagvårdsavdelning. Enheten utreder och 
behandlar patienter i åldrarna upp till 25 år som har 
ätstörning som huvudsymtom. Behandlingen består 
av motivationsarbete och sker sedan i form av familje-
samtal, individuella samtal, gruppbehandling eller 
dagvård.

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Smörslottsgatan 6
Tel: 031-342 10 00

BUP FRÖLUNDA

Frölunda Torg, Västra Frölunda
Tel: 031-342 54 51

BUP GAMLESTADEN

Gamlestadsvägen 2–4, Hus B2, Göteborg
Tel: 031-337 51 70
 

BUP HISINGEN

Gamla Tuvevägen 15 B, vån 2, Göteborg
Tel: 031-342 03 50

BUP KUNGSHÖJD

Kungsgatan 11, Göteborg
Tel: 031-343 93 03

BUP SÖDRA BOHUSLÄN

Här ingår mottagningarna i Härryda, Mölndal,  
Partille och på Öckerö.

BUP HÄRRYDA

Mölnlycke vårdcentral, Ekdalavägen 2, Mölnlycke
Tel: 031-343 93 21

BUP MÖLNDAL

Fredåsgatan 13, Mölndal
Tel: 031-343 25 91

BUP PARTILLE 

Göteborgsvägen 84 B, Sävedalen
Tel: 031-343 93 60

BUP ÖCKERÖ 

Norgårdsvägen 12, Öckerö
Tel: 070-082 55 01
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Specialistenheter och  
slutenvård
BUP AKUTENHETEN

Enheterna tar emot patienter för akut poliklinisk vård, 
akuta psykiatriska tillstånd som kräver omedelbar in-
sats, patienter som är i behov av dygnetruntvård samt 
krisbearbetning vid akuta kriser och trauman. Här be-
drivs diagnostisering, medicinering, viss utredning och 
behandling. På akutvårdsavdelningen finns möjlighet 
till vård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Vitaminvägen 17, Göteborg
Tel: 031-343 55 44

BUP ANOREXI-BULIMIAVDELNING 336

Här finns åtta platser för sjudygnsvård för patienter 
med allvarlig ätstörning som huvuddiagnos. Patien-
ter läggs in på avdelningen via remiss och får sedan 
behandling och omvårdnad fokuserad på ätstörnings-
symtom, nutrition/viktökning och måltidsrelaterad 
ångesthantering.

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus,  
vån 2 i BUP-byggnaden
Vitaminvägen 17, Göteborg
Tel: 031-343 54 59

BUP KORTTIDSVÅRDSAVDELNING  
SLOTTIS 

Avdelningen har sju platser för barn och ungdomar 
upp till 18 år med psykiatriska problem som kräver 
sjukhusvård. Till avdelningen kommer alla patienter 
på remiss från någon annan enhet inom BUP. Man 
kan alltså inte själv ta kontakt med oss och be att bli 
inskriven. Slottis tar emot barn och ungdomar för 
utredning eller för behandling.

Torpagatan 24, Göteborg
Tel personalexpedition: 031-343 52 50
Patienttelefon: 031-343 55 66
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BUP SPECIALMOTTAGNINGEN 

Specialmottagningen utreder och behandlar bipolära 
tillstånd, psykoser och tvångssyndrom/OCD hos 
patienter som är yngre än 18 år. Enheten erbjuder vård 
på öppenvårdsmottagning, hembaserad vård samt ger 
konsultation till andra vårdgivare.

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus,  
Lindhultsgatan 23
Tel: 031-343 54 34
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Övrigt – sjukvård
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AVDELNING 306 UNGA VUXNA

Avdelning 306 Unga Vuxna är en medicinsk avgift-
ningsavdelning inom Beroendekliniken/SU lokali-
serad på Östra sjukhuset. Den riktar sig till ungdomar 
mellan 16 och 21 år som har en beroendeproblematik. 
På avdelningen jobbar man också med eftervårds-
planering.

Diagnosvägen 21, plan 4, Göteborg
Tel: 031-343 84 06

BARN- OCH UNGDOMSSPECIALIST- 
CENTRUM, ANGEREDS NÄRSJUKHUS

Jobbar med barn och unga som har en psykiskt och  
fysiskt sammansatt problematik. Medicin, psykiatri 
och neuropsykiatri sammanförs för att ta ett helhets-
grepp på patienten.

Angereds Torg 14, Angered
Tel: 031-332 67 00
www.angeredsnarsjukhus.se
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Webbplatser
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www.atstorningsakuten.se

www.barnombudsmannen.se

www.boj.se

www.bris.se

www.drugsmart.com

www.goteborg.se

www.heder.nu

www.kvinnofridslinjen.se

www.maskrosbarn.org

www.noaksark.org

www.okejsex.nu

www.polisen.se

www.rb.se

www.redcross.se

www.rfsl.se

www.rfsu.se

www.rkuf.se

www.rodasidorna.se

www.umo.se

www.ungaforaldrar.nu

www.valdinararelationer.se

www.vagaberatta.se
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Anteckningar
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www.goteborg.se
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Barn- och ungdomsguiden är 
sammanställd av Göteborgs Stad,  
social resursförvaltning,  
stöd till familjer och individer.

Uppdaterad maj 2015.

Social resursförvaltning 
Besöksadress: Gårdavägen 2 
Postadress: Box 6131, 400 60 Göteborg 
Telefon: 031-365 00 00 
Fax: 031-367 90 12 
E-post: social.resurs@socialresurs.goteborg.se 
Webbplats: goteborg.se/socialresurs


