
Stöd och hjälp om psykisk hälsa 
 

SOS 

Tel: 112  

Om du behöver akut hjälp, vid fara för livet. 

 

Sjukvårdsupplysningen 

Tel: 1177  

Ring så får du ett snabbt svar om vart du ska vända dig inom 

vården. Öppet dygnet runt. 

Självmordslinjen 

Tel: 90 101  

En jourlinje att ringa om du har tankar på att ta ditt liv eller har 

frågor om närstående du misstänker vara i riskzonen. 

Öppet dygnet runt.  www.mind.se  

Jourhavande medmänniska 

Tel: 08-702 16 80  

Jourhavande medmänniska är en telefonjour dit du kan ringa om 

du behöver prata med någon om något.  

Alla nätter året om kl 21–06. 

Jourhavande präst 

Tel: 112  

Svenska kyrkan har jourhavande präster man kan prata med. Du 

behöver varken tillhöra Svenska kyrkan eller vara kristen för att 

ringa. Alla dagar kl 21–06. 

Hjälplinjen 

Tel: 0771-22 00 60 

Till Hjälplinjen kan du ringa och få tillfälligt psykologiskt stöd.  

Alla dagar kl 13–22 

BRIS – Barnens hjälptelefon 

Tel: 116 111 

Ring eller chatta med en kurator, för dig som är under 18 år. 

Alla dagar kl 10–22 utom onsdagar mellan kl 13-16. 

 

Ungdomsmottagningen 

www.umo.se 

För dig som vill samtala med någon om hur du mår, eller som är 

orolig på grund av andras situation. Samt för dig som vill prata 

med en barnmorska eller få sexualrådgivning. 

Jourhavande 

adoptionskompis 

Tel: 020-64 54 30 

För dig som är adopterad och vill prata med någon annan 

adopterad. Tisdagar kl 18–21.  

 

Jourhavande kompis 

http://rkuf.se/vad-vi-

gor/jourhavande-kompis/  

Chatta anonymt, för dig under 25 år.  

Vardagar 18–22 och helger 14–18. 

Maria ungdom 

Tel: 08-123 47 10 

Vi hjälper dig som är ung och som har problem med alkohol och 

andra droger. www.mariaungdom.se 

Trygga barnen 

Tel: 070-47 77 910 

kontakt@tryggabarnen.org 

För dig som är ung och har en nära anhörig som har problem 

med alkohol eller droger eller som mår psykiskt dåligt. 

Vardagar kl 9–17.  

Tilia-chatten 

www.foreningentilia.se  

Tilia-chatten. Här kan du som är ung och behöver stöd för din 

psykiska ohälsa chatta med oss. Varje kväll kl 21 –22.30 

SPES telefonjour 

Tel: 08-34 58 73 

Telefonjour för dig som är närstående till någon som tagit sitt liv.  

Alla dagar kl 19–22. www.spes.se  

Kvinnofridslinjen 

Tel: 020-50 50 50 

Jourtelefon dygnet runt. www.kvinnofridslinjen.se 

 

Kriscentrum för kvinnor 

Tel: 08-429 99 40 

Jourtelefon dygnet runt. 
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Roks  

www.roks.se/hittaenjour  

En sida där du kan söka olika slags jourer för kvinnor och tjejer i 

olika delar av landet. 

Tjejjouren Ronja 

https://tjejjouren.se/ronja 

Tjejjouren Ronja lyssnar på och stöttar tjejer som av olika 

anledningar mår dåligt och/eller behöver hjälp med något i livet. 

Killjouren 

http://www.here4u.se/killjouren-

14617683  

Killjouren finns till för dig och hos oss kan du snabbt och gratis få 

stöd och coachning i stort i smått som vi vet händer i livet.  

Psykisk Hälsas 

Föräldratelefon 

Tel: 020-85 20 00 

Vardagar kl 10–15. 

www.foraldratelefonen.se 

 

BRIS vuxentelefon 

Tel: 077-150 50 50 

Måndag och torsdag kl 13–16. Tisdag, onsdag och fredag kl 9–

12. 

 

Föräldratelefonen 

Tel: 020-85 20 00 

Är du orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet?  

Vardagar kl 10–15 och torsdagar 19–21. www.mind.se 

Äldretelefonen 

Tel: 020-22 22 33 

För dig över 60 år och som känner att du behöver prata med 

någon. Vardagar kl 10–15. www.mind.se 

Självhjälpscentrum 

Tel: 021-48 18 700 

 

 

Att träffa andra med liknande erfarenheter i en självhjälpsgrupp 

kan göra att man mår bättre, och hittar styrka att gå vidare. 

Stödet i gruppen kan göra skillnad! Finns på flera platser i länet, 

bland annat Sala. Ring för frågor och anmälan.  

Anhörigcentrum  

Nås via kommunens växel. 

 

Det är en mötesplats för dig som stöder, hjälper eller vårdar 

någon i din familj eller närhet. Anhörigcentrum finns i varje 

kommun. Ring kommunväxeln. 

Hälsocenter 

Tel: 021-17 30 00 

 

Stöd och vägledning kring kost, motion, sömn, stresshantering 

samt tobaksavvänjning. Finns i 

Fagersta, Köping, Sala och Västerås och alla länets invånare som 

har fyllt 16 år kan delta i vår verksamhet. 

Anhörigstöd Röda Korset 

Tel: 021-12 17 91  

 

Röda Korsets frivilliga medarbetare besöker och håller kontakt 

med ensamma människor med eget boende och på servicehus, 

de hjälper och stödjer anhörigvårdare. Tisdagar kl 10–13 och 

torsdagar kl 13–16 

Sajter för hjälp och stöd  

www.livlinan.org  

Portal för många olika sidor på internet kring psykisk (o)hälsa. 

 

FACEBOOK-sidor om psykisk 

(o)hälsa 

 

Mind. SPES öppna grupp. Psykbubblan. Ångestskolan 

Aldrigensam. Inte ensam aldrig glömd. Socionom och terapeut. 

Psykologisk behandling. KBT Sverige.  

Podcasts om psykisk (o)hälsa 

 

 

Ångestpodden. Vi måste våga podda om det! Sinnessjukt. 

Psykpodden. Psyksmart. Den friska vargen. Hjärnknas. 

Bokstavsbarnspodden. Familjebalans-podden. 

Lasse och Margaretas psykologbyrå. 

 

Sammanställningen är gjord av projektet ”Tillsammans för psykisk hälsa” www.sv.se/tillsammans  
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