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OBS: Om någon mår akut dåligt eller är utsatt för våld och 

hot ring direkt 112. 

Kvinnofridslinjen ger stöd dygnet runt via telefon 020–

505050. 

Självmordslinjen är till för den som har tankar på att ta sitt liv 

eller har en närstående med sådana tankar. De har öppet 

dygnet runt, varje dag och nås på telefon 90101 och chatt 

chat.mind.se. Vid akut självmordsrisk ringa 112. 

https://chat.mind.se/


 

Beo – Barn- och elevombudet 

Om du träffar ett barn som utsätts för mobbing eller 

kränkningar i skolan kan du kontakta Beo för rådgivning. 

Där kan du även göra en anmälan till Skolinspektionen ifall 

du anser att skolan brustit i sina åtgärder. 

beo.skolinspektionen.se  

Bris – Barnens Rätt i Samhället 

Bris har en stödlinje för vuxna som möter barn i 

föreningslivet eller idrotten. bris.se/for-vuxna/start  

Bufff – Barn och ungdom med familjemedlem i 

fängelse 

Alla som möter människor inom sitt yrke kommer 

sannolikt komma i kontakt med frågor som tangerar 

frihetsberövade personer och/eller deras familjer.  

Till Bufff kan man ringa för rådgivning i enskilda fall eller 

för allmän konsultation. Bufff finns i hela Sverige, nummer 

till Buff Skåne är: 076-894 12 33. bufff.se/professionella 

CVE - Center för vålsbejakande extremism  

Behöver du stöd i din yrkesroll i frågor som rör 

våldsbejakande extremism? Linjen finns för 

yrkesverksamma som dels behöver stöd i det förebyggande 

arbetet mot våldsbejakande extremism, dels behöver råd 

om sådant de möter i sin yrkesroll och som skulle kunna 

vara våldsbejakande extremism. Centrets stödfunktion nås 

på 08-527 44 290. Öppettider: måndag-fredag 09.00-15.00. 

cve.se/stod  

  

https://beo.skolinspektionen.se/
https://www.bris.se/for-vuxna/start
tel:076-894%2012%2033
https://bufff.se/professionella/
https://www.cve.se/stod.html


 

Ecpat Hotline 

Ecpat är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell 

exploatering av barn. Om du misstänker att ett barn utsätts 

för barnpornografi, grooming, barnsexturism eller 

människohandel/köp av sexuell handling av barn kan du 

anmäla det till Ecpat Hotline - ecpathotline.se. För vidare 

förklaring se ecpat.se  

Friends 

Friends jobbar mot mobbning i skolor och på nätet. Om du 

träffar ett barn som utsätts för mobbning och du behöver 

rådgivning i hur du ska agera kan du kontakta Friends, 

antingen via radgivning@friends.se, de svarar måndag - 

fredag kl. 9-16 eller ring 08-545 519 90 måndag – fredag 

kl. 9-12. Mer information finns på friends.se/kunskap-

och-stod  

Hedersförtryck – Malmö Stad 

På Malmö Stads sida för Hedersförtryck finns samlad 

information för dig som arbetar i ett yrke där du kan 

komma att möta barn, unga eller vuxna som lever i 

hedersförtryck. De har en rådgivnings telefon, telefon 072 

37 12 249 där de även kan hjälpa till med metodstöd och 

säkerhet- och riskbedömningar. Mer information finns på 

malmo.se/Bo-och-leva/Stod-och-omsorg/Brott-hot-och-

vald/Hedersfortryck/For-dig-som-ar-yrkesverksam   

  

http://www.ecpathotline.se/
http://www.ecpat.se/
mailto:radgivning@friends.se
https://friends.se/kunskap-och-stod/
https://friends.se/kunskap-och-stod/
https://malmo.se/Bo-och-leva/Stod-och-omsorg/Brott-hot-och-vald/Hedersfortryck/For-dig-som-ar-yrkesverksam.html
https://malmo.se/Bo-och-leva/Stod-och-omsorg/Brott-hot-och-vald/Hedersfortryck/For-dig-som-ar-yrkesverksam.html


 

IVO – upplysningstjänst  

Via IVOs upplysningstjänst kan du få vägledning i olika 

ärenden. Du kan även lämna tips om risker, brister och 

missförhållanden inom vård och omsorg. OBS: tips är inte 

detsamma som en formell avvikelserapport. Telefon 010-

788 50 00. ivo.se/om-ivo/kontakta-oss/ivos-

upplysningstjanster/vad-gor-ivos-upplysningstjanst  

Kriscentrum Malmö - för barn och ungdomar 

Kriscentrum Malmö erbjuder rådgivning till 

yrkesverksamma som möter barn och unga telefon 040-

97 06 07. malmo.se/kriscentrum 

Nationellt center för kvinnofrid 

Webbstöd för vården vänder sig till personal inom hälso- 

och sjukvården och tandvården med information om 

arbetet mot våld i nära relationer. 

nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden  

Rädda Barnen 

På Rädda Barnens hemsida - raddabarnen.se/rad-och-

kunskap/arbetar-med-barn - finns det samlad 

information för dig som möter barn i arbetet. Inom deras 

projekt ”Kärleken är fri” finns en del som riktar sig till 

yrkesverksamma och berör teman som hedersförtryck 

raddabarnen.se/rad-och-kunskap/karleken-ar-fri/om-

heder-for-dig-som-vuxen.  

Våld i nära relation – Helsingborg 

Du kan kontakta kommunens familjevåldsgrupp om du 

misstänker att ett barn eller deras anhöriga utsatts för våld 

och övergrepp, telefon 042-10 32 00. 

helsingborg.se/omsorg-och-stod/vald-i-nara-relationer   

tel:0107885000
tel:0107885000
https://www.ivo.se/om-ivo/kontakta-oss/ivos-upplysningstjanster/vad-gor-ivos-upplysningstjanst/
https://www.ivo.se/om-ivo/kontakta-oss/ivos-upplysningstjanster/vad-gor-ivos-upplysningstjanst/
https://malmo.se/kriscentrum
https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/arbetar-med-barn/
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/arbetar-med-barn/
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/karleken-ar-fri/om-heder-for-dig-som-vuxen/
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/karleken-ar-fri/om-heder-for-dig-som-vuxen/
https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/vald-i-nara-relationer/
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