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Mall kontaktlista – skydd och stöd vid våld i nära relationer  

Den här listan innehåller kontaktuppgifter till nationella aktörer som ger skydd och 

stöd till våldsutsatta, samt exempel på lokala aktörer. Du som chef kan använda listan 

för att hänvisa utsatta medarbetare till stöd och hjälp. Anpassa listan efter din 

organisation och fyll i uppgifter för aktörer som är aktuella lokalt.  

 

Polisen 

Anmäl brott i nära relation, eller kontakta akut vid pågående våld. Polisens uppgift är 

att förhindra och ingripa mot brott. Polisen kan även sätta in åtgärder för att skydda 

den som riskerar att utsättas för hot och våld.   

Telefon akut: 112 

Telefon ej akut: 114 14  

Webb: polisen.se  
 

Kvinnofridslinjen 

Nationell stödtelefon öppen dygnet runt för den som är utsatt för våld. Tystnadsplikt 

råder och du som ringer kan vara anonym.  

Telefon: 020-50 50 50  

Webb: kvinnofridslinjen.se 
 

1177 Vårdguiden 

Sjukvårdsrådgivning samt hjälp att bedöma symptom och var utsatta kan söka vård. 

Många mottagningar går att kontakta genom att logga in i 1177 Vårdguidens e-

tjänster.  

Telefon: 1177  

Webb: 1177.se   
 

Socialtjänsten 

Hjälper till med råd, stöd och skydd för vuxna och barn som utsätts för våld i nära 

relationer.  Socialtjänsten kan också bistå i kontakter med andra aktörer, exempelvis 

polis, kvinnojour eller kriscentrum.  

Telefon, ej akuta fall:  

Telefon, i akuta fall: 112 

Webb: 

 

 

https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/brott-i-nara-relation/
https://kvinnofridslinjen.se/sv/
https://www.1177.se/
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Kvinnojour (ange namn på lokal kvinnojour)  

Erbjuder stöd och skydd till kvinnor och barn via telefon och andra insatser. 

Telefon:  

Webb: 
 

Brottsofferjour (ange även lokal brottsofferjour) 

Erbjuder stöd till den som utsatts för våld i nära relation, till exempel stöd att göra 

polisanmälan och stöd vid rättegång.   

Nationell stödtelefon: 116 006 

Webb: brottsofferjouren.se  
 

Arbetsgivare (ange namn på arbetsgivare)  

Personalfunktion: 

Företagshälsovård:  
 

  

https://www.brottsofferjouren.se/
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