
STÖD EFTER ÖVERGREPP

Advokatbyrån Elisabeth Massi Fritz

Tel: 08-211560

Jourtelefon: 0708-670724

Specialiserad på att företräda målsägande som varit utsatta för olika våldsbrott.

Advokatbyrån Klint

Tel: 08-12150100

Erbjuder rådgivning och juridiskt biträde vid olika typer av brottsmål.

Akutmottagning för våldtagna Södersjukhuset

Tel: 08-6164670

Akutmottagning där utsatta är välkomna upp till en månad efter sexuellt övergrepp. 
Vård och uppföljning.

Akutmottagning för gynekologi Akademiska sjukhuset

Tel: 018-6110000

Tar emot personer som varit utsatta för våldtäkt.

AMEL Södersjukhuset

Tel: 08-6162700

Tar emot kvinnor med problem orsakad av könsstympning.

Brottsofferjouren Haninge-Nynäshamn

Tel: 08-7778500

Stöd till brottsutsatta.

Brottsofferjouren Huddinge-Botkyrka

Tel: 08-7100102

Stöd till brottsutsatta
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Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö

Tel: 073-6561307

Stöd till brottsutsatta.

Brottsofferjouren Norrtälje

Tel: 070-5714134

Stöd till brottsutsatta.

Brottsofferjouren Södertälje

Tel: 0704-946875

Stöd till brottsutsatta.

Brottsofferjouren Södra Stockholm/Farsta

Tel: 08-6041950

Stöd till brottsutsatta.

Brottsofferjouren Skärholmen

Tel: 08-6041906

Stöd till brottsutsatta.

Brottsofferjouren Västerort

Tel: 08-897000

Stöd till brottsutsatta.

Ersta Hopp

Tel: 08-7146133

Stöd för kvinnor och män över 18 år som varit utsatta för sexuella övergrepp under 
uppväxten.

Fempowerment

Jourtelefon: 020-339900

Jourverksamhet som erbjuder stödsamtal, juridisk rådgivning samt stöttar i kontakt 
med myndigheter.
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Föreningen Tillsammans

Stödmail: stod@foreningentillsammans.se

En ideéll förening av och för personer, oavsett kön som varit utsatt för sexuellt våld i 
någon form.

Föreningen Storasyster

Kontakt: jour@foreningenstorasyster.se

Stödfunktion online för personer som varit utsatta för övergrepp.

Gynekologisk HBT-mottagning Södersjukhuset

Tel: 08-6161144

Gynekologisk mottagning för homo, bisexuella kvinnor och transpersoner.

HBT-hälsan Södersjukhuset

Tel: 08-6165503

Samtalsmottagning för HBT-personer och deras närstående.

Klaragården

Tel: 08-68423000

Besöksadress: Klara Västra kyrkogata 20 Stockholm.

Dagverksamhet för kvinnor som lever i hemlöshet.

Ljuspunkten

Kontakt: brukarforeningarna.se/stockholm#ljusp

Stödgrupp på facebook för drog och alkoholanvändande kvinnor utsatta för 
övergrepp.

Maria ungdoms sex och samlevnadsmottagning

Tel: 08-12347454

För personer som utsatts för sexuella övergrepp under påverkan av alkohol eller 
andra droger.

Mikamottagningen Stockholm
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Tel: 08-50825501

Kontakt: mikamottagningen@stockholm.se

Stöd för personer över 18 år som skadar sig med att ha sex eller får ersättning för 
att ha sex. Även öppen för personer som utsatts för människohandel för sexuella 
ändamål.

NxtME

Stödlinje: 073-9717030

Kontakt: help@nxtme.com

Riktar sig till personer som utsatts för incest och behöver hjälp av stödperson för att 
bearbeta sina upplevelser.

Origo Stockholm

Tel: 08-50825120

Kontakt: origo@stockholm.se

Stöd och råd till personer mellan 13-26 år som känner sig hårt pressad av familj och 
släkt. Lång erfarenhet av att jobba med unga som har problem kopplat till heder och 
skam.

Preventell

Hjälplinje: 020-667788

Kontakt: info@preventell.se

Nationell hjälplinje för de som tappat kontrollen över sin sexualitet.

Q-jouren

Tel: 08-6442032

Kontakt: info@qjouren.se

Kvinnojour för personer som varit utsatta för våld i nära relation. Har även skyddat 
boende.

Relationsvåldscentrum

Tel: 010-5630540
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Kontakt: rvc.socialforvaltningen@stockholm.se

Råd och stödverksamhet för personer över 18 som utsatts för våld av en partner.

Sesam city

Tel: 08-227530

Mottagning för provtagning, behandling och rådgivning rörande sexuellt överförbara 
sjukdomar.

Sesam Danderyds sjukhus

Tel: 08-12356992

För dig som har frågor om din sexuella hälsa. Provtagning och behandling av sexuellt 
överförda infektioner.

Sesam Huddinge

Tel: 08-58582220

Om du behöver behandling eller misstänker att du fått en sexuellt överförbar 
infektion.

Sesam Norrtälje sjukhus

Tel: 0176-326366

Kostnadsfri provtagning och samtal vid misstanke om könssjukdom. För personer 
över 23 år.

Om du behöver behandling eller misstänker att du fått en sexuellt överförbar 
infektion.

Sesam Södersjukhuset

Tel: 08-6161144

Sex och samlevnadssektion med inriktning på förebyggande av sexuellt överförbara 
infektioner.

Sprututbytet St:Göran

Tel: 08-12345740

Besöksadress: Akutvägen 29
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Erbjuder rådgivning, provtagning och stödjande samtal till drogfrihet.

Stödcentrum Stockholms stad 

Tel: 08-50848005

Kontakt: stodcentrum.city@stockholm.se 

Stöd till personer mellan 12 och 21 år som utsatts för brott.

1000 möjligheter

Tel: 070-9553153

Kontakt: info@1000mojligheter.se

Stödjande och förebyggande arbete för unga personer.

Terapicenter för unga Stockholms stadsmission

Tel: 08-68423271

Stöd för personer mellan 16 och 25 år som upplever att de har ett psykiskt lidande.

Tjejzonen

Tel: 070-7647840

Kontakt: info@tjejzonen.se

Stödorganisation för tjejer mellan 10 och 25 år.

Wonsa

Kontakt: mottagningen@wonsa.org

Specialiserad vård för psykologiska skador efter övergrepp.

Framtagen av Brukarföreningen Stockholm genom Ljuspunkten
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