
Vi finns
Stöd och hjälp för barn och unga

här för dig
Vi finns
här för dig

”Vi lyssnar och står 
på din sida!”

”Hör av dig, vi finns här!”

”Du är inte ensam, det 
finns hjälp att få! ”

”För ett bättre samhälle 
för barn”



”Det finns vuxna som vill lyssna på 
det du vill prata om, och det finns 
vuxna som har svar på många av 
dina frågor. Du är inte ensam, det 

finns hjälp att få!”

Hej, vi finns här för dig!
Livet ska vara fyllt av glädje! Vardagen ska erbjuda möjligheter 
till skratt, skoj och vänskap – positiva saker som stärker oss som 
människor och skapar mening. Men för många är det tyvärr inte 
alltid så. 

Av olika anledningar kan vi känna oss ensamma, ledsna eller fyllda 
av obesvarade frågor, men så behöver det inte vara. I den här 
broschyren finns tips på hjälp och stöd för dig som har frågor om till 
exempel livet, kroppen, att vara ung eller att bli vuxen.  

Det finns vuxna som vill lyssna på det du vill prata om, och det finns 
vuxna som har svar på många av dina frågor – du är inte ensam, det 
finns hjälp att få! 

Kom ihåg att ingen fråga är för liten eller stor, det viktigaste är att 
du frågar så försöker vi tillsammans hitta en väg framåt!



Ungdomsmottagningen finns till för ung-
domar i åldern 13 till 25. Vårt uppdrag 
består i att främja sexuell och reproduktiv 
hälsa samt att värna om sexuella och re-
produktiva rättigheter bland unga (SRHR). 
Ungdomsmottagningen arbetar även med 
att främja den psykiska hälsan.

Till oss kan du komma med frågor som rör 
kroppen, preventivmedel, sexuell hälsa och 
identitet samt andra funderingar runt det egna
måendet. Vi är HBTQ-diplomerade,  HBTQ 
är en förkortning för homosexuella, bisexuella, 
trans- och queerpersoner.

UNGDOMSMOTTAGNING
Vi som jobbar här är barnmorska, kurator 
och läkare och arbetar alltid på uppdrag 
av ungdomarna.

UNGDOMSARBETARNA 
- Anja och Susanne

Vi finns här för dig mellan 13-20 år och du 
kan ringa, sms:a, mejla eller träffa oss för 
att prata om vad du vill.

Det viktigaste för oss är att du vet att vi finns 
här för dig om du vill prata med en vuxen. Vill 
du prata om dig själv och din situation eller  
någon i din närhet? Hör av dig, vi finns här för 
dig!  

Vanliga samtalsämnen:
• Skola och fritid.
• Vänskap och ensamhet.
• Hem och familj.
• Självförtroende och identitet.
• Brott och straff.
• Alkohol och droger.
• Kärlek och sexualitet.
• Intressen som till exempel musik, sport, 

fiske och dans.

Anja och Susanne

Vi har tystnadsplikt!

Anja Helland: 070- 24 78 510
anja.helland@stromstad.se
Susanne Andersson: 070-55 00 758
susanne.andersson@stromstad.se
Hör av dig till någon av oss, vi finns här 
för dig! 

Vi har tystnadsplikt!

Kontakt

Kontakt

Hitta hit:
Brunnsgatan 2 i centrala Strömstad.
För att komma till oss kan Du boka tid på:

umo.se/stromstad
Ringa oss på tel. 010-441 63 50 
eller komma på drop-in på tisdagar 
kl. 14:00-18:00 (endast till barnmorska)



ELEVHÄLSAN

Kontakta skolsköterska
Vissa dagar kan du besöka skolsköterskan 
direkt på din skola, men enklaste sättet är 
att boka en tid. 

Du hittar kontaktuppgifter till just din 
skolsköterska på kommunens hemsida: 
www.stromstad.se/skolskoterska

Du kan också alltid prata med din lärare 
eller annan personal på skolan för att 
komma i kontakt med elevhälsan.

Skolsköterska och skolläkare
Skolsköterskan och skolläkaren kommer du 
träffa flera gånger under din skoltid. De utför 
regelbundna undersökningar, kontroller och 
ger vaccinationer – detta för att du ska hålla 
dig frisk och för att säkerställa att du mår bra.

Skolsköterskan och skolläkaren arbetar för 
elevhälsan och har som mål att bevara och 
förbättra elevernas kroppsliga hälsa samt verka 
för sunda levnadsvanor.

Du kan själv boka tid med skolsköterskan eller 
skolläkaren om du har frågor om kroppen 
och din hälsa. De har öppen mottagning vissa 
dagar i veckan på din skola, men nås enklast 
genom mail eller kontakt via din lärare. Kan 
inte skolsköterskan eller skolläkaren svara på 
dina frågor kommer de att hjälpa dig att kom-
ma i kontakt med rätt person. 

Elevhälsan arbetar för god hälsa och en god skolmiljö – för att du ska ha en så lärorik 
och trygg skolgång som möjligt. Elevhälsan är en del av skolan och är till för dig.

Kurator och psykolog
Känner du att du går och grubblar, har prob-
lem hemma eller svårt att få vänner? Känner 
du att det är jobbigt att gå till skolan på grund 
av saker som händer på raster, jumpan eller i 
matsalen? Är du orolig för dig själv eller någon 
annan? Har du många frågor om livet eller om 
att växa upp?

Om du inte kan eller vill prata med din familj, 
lärare eller dina vänner finns annan hjälp att 
få! Varje skola har en skolkurator som gärna 
lyssnar på det du vill prata om. Skolans mål är 
att du ska må bra och att du får bra förutsätt-
ningar för att lära. Skolkuratorn och skolpsy-
kologen erbjuder dig stöd, rådgivning och 
vägledning. 

Vad du än funderar på och hur stort ditt prob-
lem än är så börjar vi med ett samtal för att 
hitta rätt väg framåt. Du har rätt till en trygg, 
rolig och lärorik uppväxt – både i och utanför 
skolan.

Kontakta skolkurator
För att komma i kontakt med skolkurator 
och skolpsykolog hittar du kontaktuppgif-
ter som gäller just din skola på: 
www.stromstad.se/skolkurator

Du kan alltid prata med din lärare eller 
annan personal på skolan för att komma i 
kontakt med elevhälsan.

”Elevhälsan är en del av 
skolan och är till för dig.”



BUP är en förkortning för Barn- och ung-
domspsykiatri och är en specialistverksam-
het inom sjukvården för barn och ungdo-
mar som mår dåligt psykiskt.

BUP erbjuder utredning, stöd och behandling 
till barn och ungdomar upp till 18 år. 

En förutsättning för att skapa möjlighet till 
förändring är att arbeta tillsammans med barn, 
unga, föräldrar och ibland även den övriga fa-
miljen.

Att förklara i ord vad problemet är kan ibland 
vara svårt. Då tar vi ansvar för att hitta andra 
sätt att uttrycka sig på. Vi vet att det ofta tar ett 
tag innan ett förtroende byggts upp och man 
vågar visa fram sådant man vanligtvis bär inom 
sig. Vi är experter på att underlätta den pro-
cessen.

Ibland behöver vi ta reda på mer om varför vis-
sa saker ofta blir svåra för ett barn eller en ton-
åring. Då försöker vi kartlägga det genom att 
göra en utförligare bedömning. Tillsammans 
gör vi sedan en planering av vilka behand-
lingsinsatser vi skall genomföra.

BUP STRÖMSTAD

Telefon: 010 - 435 19 20 
telefontider mån - fre 8:00 - 16:30 
Växeltelefon: 010 - 435 00 00 
Besök oss på: Strömstads Sjukhus, 
Västra Hamngatan 10 – 12, 452 83 
Strömstad

Kontakt



TJEJJOUREN VÄST 
- Vi lyssnar och står på din sida!

Bär du på något som gör ont i magen? Har 
du en hemlighet som du inte har berättat för 
någon? Känner du dig orolig eller ledsen? Eller 
har kanske något roligt hänt? Kom in och prata 
om det som känns viktigt för dig! Hos oss är du 
alltid anonym. 

Tjejjouren Väst ger stöd via chatt och mail. Du 
kan chatta med oss via vår app “Stella”. Våra 
volontärer finns här för dig när du vill prata. 

Vi arbetar för att stötta och stärka unga tjejer. 
Vi lyfter unga tjejers perspektiv till politiker och 
andra viktiga vuxna för att tjejer ska få det bätt-
re i samhället. 

Ladda ned appen Stella: 
www.tjejjourenvast.se 
Appen kan också laddas ner direkt i App 
Store och på Google Play. I appen kan du 
få information om var du kan vända dig om 
någon gör dig illa, om du mår dåligt eller om du 
behöver annat stöd. Du kan skriva dagbok och 
hitta övningar som du kan göra för att känna 
dig lite tryggare, till exempel när du ska sova, 
känner oro eller panik.

Chattens öppettider:
Tisdag kl 20-22, Torsdag kl 20-22 och
Söndag kl 20-22

Du kan också mejla till:
hej@tjejjourenvast.se 

Hemsida: 
www.tjejjourenvast.se

”Vi arbetar för att 
stötta och stärka 

unga tjejer.” 

Kontakt

”Hos oss är du alltid anonym.”



Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveri-
ges ledande barnrättsorganisationer som varje 
dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. 
Med barnkonventionen som grund stöttar Bris 
barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället 
och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där 
varje barn känner till sina rättigheter och där 
barnets rättigheter tillgodoses.

BRIS

Ring, mejla eller chatta med Bris. Här kan 
du upp till 18 år prata med en kurator, 
eller prata med andra unga i Forum. Du 
kan också läsa, kolla in filmer och lyssna på 
poddar om viktiga ämnen. 

Läs mer på: www.bris.se
Telefon: 116 111 

Kontakt

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisex-
uellas, transpersoners och queeras rättigheter, 
är en ideell organisation som grundades 1950. 

RFSL:s målsättning är att samma rättighe-
ter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för 
hbtq-personer som för alla andra i samhället.
heter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för 
hbtq-personer som för alla andra i samhället.

RFSL

www.rfsl.se
www.rfslungdom.se

Läs mer om RFSL:



Capio vårdcentral Strömstad

Telefon: 0526-79 90 00
Besök oss på: Oslovägen 44
452 35 Strömstad

Vårdcentralen Bohuslinden

Telefon: 0526-187 87  
Besök oss på: Uddevallavägen 3
452 31 Strömstad

1177 Vårdguiden

Hela Sveriges samlingsplats för information 
och tjänster inom hälsa och vård. 
www.1177.se eller ring 1177

Det är alltid välkommen att kontakta Strömstads 
kommuncenter så hjälper vi dig vidare: 
kommun@stromstad.se, 0526 - 190 00

VÅRDCENTRALER

Broschyren ”Vi finns här för dig” är framtagen 
i syfte att ge barn och unga möjlighet att själva 
kontakta några av de stödfunktioner som finns 
tillhands. Broschyren är framtagen av Strömstads 
kommun i samband med projektet ”Mental hälsa”. 


