
Vi är måna om att alla våra aktiva och tränare ska må bra. Ibland räcker det 

inte alltid att prata med en kompis eller sin tränare eller en familjemedlem. 

Därför har vi tagit fram och sammanställt organisationer man kan vända sig 

till om man behöver hjälp eller om man behöver prata med någon. 

Nedanför hittar du nummer, hemsidor och chattar om du känner att du 

behöver hjälp. 

 

 

Telefonummer 

BRIS för barn 
BRIS, Barnens rätt i samhället, stödjer barn som far illa. Du kan ringa, mejla 
eller chatta. Du behöver inte säga vem du är och det är kostnadsfritt för 
barn och ungdomar upp till 18 år. 

Telefon: 116 111 
Mer information finns på bris.se.  
 
Jourhavande medmänniska 
Ibland behöver du dela sina upplevelser, sina tankar och känslor med 
någon som lyssnar. Jourhavande medmänniska är till för dig som söker 
medmänskligt stöd på natten och nås på 08-702 16 80. Mer information om 
öppettider finns på jourhavande-medmanniska.se 
 
Kyrkans Jourtjänst 
Att dela det svåra med någon gör skillnad. Du kan kontakta jourtelefonen 
eller SOS-brevlådan anonymt. De som svarar är vanliga medmänniskor 
som har tystnadsplikt och är utbildade att ge känslomässigt stöd i svåra 
situationer. Telefon 031–800 650 
 
Självmordslinjen 
Självmordslinjen är tillgänglig via chatt och telefon 90 101 och är för dig som har 
tankar på att ta ditt liv, eller för dig som har frågor om närstående du har tankar på att 
ta sitt liv. Du är alltid anonym när du kontaktar oss. Självmordslinjen har öppet dygnet 
runt, varje dag. 
 
Anhöriglinjen 
Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med 
stor erfarenhet. Måndag – tisdag, torsdag – fredag 10.00–12.00, 13.30–
15.00. Onsdag 19.00–21.00. Telefonnummer 0200-239 500 
 

Spes 
Stödlinje för dig som förlorat någon i självmord. Öppet varje dag 19-22. 
Telefon: 020-18 18 00 

https://www.1177.se/lankbiblioteket/nationella-lankar/bris---for-dig-som-ar-ung/
https://www.1177.se/lankbiblioteket/nationella-lankar/bris---for-dig-som-ar-ung/
http://www.jourhavande-medmanniska.com/
http://www.jourhavande-medmanniska.com/
https://www.svenskakyrkan.se/goteborg/kyrkansjourtjanst
https://mind.se/hitta-hjalp/sjalvmordslinjen/
https://chat.mind.se/
https://anhorigasriksforbund.se/anhoriglinjen/
https://spes.se/spes-telefonjour/


 
 
BRIS för vuxna om barn  
BRIS har stödverksamheter för både barn och vuxna. Du som är vuxen och 
orolig för ett barn i din närhet kan kontakta BRIS vuxentelefon. 
Telefon 0771-50 50 50 
Mer information finns på bris.se/for-vuxna-om-barn. 
 
 

Ungdomsmottagning  
UMO har flera olika mottagningar man kan ringa och boka tid hos för att 
möta en kurator. 

 

 

 
 

 

Chattar/mail: 

Jourhavande kompis 
Jourhavande kompis är en chattjour där barn och ungdomar upp till 25 år 
kan chatta anonymt om vad som helst. Chatten och information om 
öppettider hittar du på jourhavandekompis.se. 
 
 

 

Kyrkans Jourtjänst 
Att dela det svåra med någon gör skillnad. Du kan kontakta jourtelefonen 
eller SOS-brevlådan anonymt. De som svarar är vanliga medmänniskor 
som har tystnadsplikt och är utbildade att ge känslomässigt stöd i svåra 
situationer. 

Om du hellre vill skriva kan du vända dig till SOS-brevlådan och få svar inom senast 
72 timmar. Inloggning samt information om öppettider med mera nås 
på kyrkansjourtjanst.se. 

 

 

https://www.1177.se/lankbiblioteket/nationella-lankar/bris---vuxentelefon/
https://www.1177.se/lankbiblioteket/nationella-lankar/bris---for-vuxna-om-barn/
https://www.umo.se/hitta-mottagning/?st=9addab8f-42db-4b08-acba-a1bb2f39c667&nearby=false&s=distance&g=ChIJywtkGTF2X0YRZnedZ9MnDag&lat=59.52962559999999&lng=17.897881599999998&location=Stockholms+kommun&caretype=Ungdomsmottagning&q=
http://rkuf.se/vad-vi-gor/jourhavande-kompis/
http://www.jourhavandekompis.se/
https://www.svenskakyrkan.se/goteborg/kyrkansjourtjanst
http://www.kyrkansjourtjanst.se/


 

Maskrosbarn 
Maskrosbarn erbjuder stöd via chatt till dig som har en förälder som har ett 
missbruk, mår psykiskt dåligt eller utsätter dig för våld. Deras stödchatt är 
öppen mån-fre:14-16 samt sön-tors 20-22. 

Shedo 
Shedo är till för dig som drabbats av ätstörningar och/eller 
självskadebeteende. Deras stödchatt är öppen mån-tors samt lör-sön 20-
22. 

 

Tilia 
Tilia ger medmänskligt stöd för unga och unga vuxna, oavsett könsidentitet, 
vart en bor i Sverige, om en upplever sig ha en psykisk ohälsa eller inte. 
Deras stödchatt är öppen mån-sön 21.00-22.30 samt tors 15.00-16.30. 

 

Under Kevlaret 
Hos Under Kevlaret kan du prata om vad som helst, som till exempel 
ensamhet, break-ups, ångest och prestationsångest, familjeproblem, 
drogproblem, sex, kärlek. Deras stödchatt är öppen mån-ons samt sön 20-
22. 

 

 

Appar: 

 
Snorkel   

Just nu finns två appar, 

Snorkelkänsloreglering, hjälper dig att reglera dina känslor. 

Snorkelövning, tips och övningar om hur du ska hantera nedstämdhet, ångest, stress, 

självdestruktiv beteende  

Angelchat 

I den här appen kan du prata med människor som gått igenom ungefär samma problem eller 

händelse som du. Du kan även hjälpa människor som går igenom samma problem eller 

händelse som du själv gått igenom 

 

https://maskrosbarn.org/vara-aktiviteter/chatta-med-oss/
https://sjalvskadechatten.shedo.se/
https://teamtilia.se/chatt/
http://www.underkevlaret.se/chatt
https://www.snorkel.se/appar/
https://www.angelchat.io/


 

 


