
Under 
18 år

Över
18 år

Under 
en månad

Över en månad 
(t.ex. månader 

eller år)

Servicekarta för Åboregionen för 
personer som utsatts för sexuellt våld

VAD 
HÄNDE?

NÄR HÄNDE 
DET?

HUR 
GAMMAL 
ÄR DU?

Jag vill anmäla ett brott 
eller jag överväger att 

anmäla ett brott

Jag är intresserad av att delta 
i en kamratstödsgrupp för

personer som blivit utsatta 
för sexuellt våld

Jag mår dåligt och behöver 
hjälp med det

Jag vill bli testad för 
könssjukdomar

Jag vill ha annan hjälp

Jag vet inte vad jag vill

Jag vill ha abort

Jag vill ha hjälp som anonym 
– Hjälptelefoner och chattar

Vad ska du göra 
om du har 

upplevt sexuellt 
våld?

Du får mer information om ämnet 
genom att klicka på lådorna.

” Vem som helst, 
oavsett kön eller ålder, kan 
utsättas för sexuellt våld”

” insåg (…) att det händer 
också till andra människor och 
att det här inte är slutet på 
världen. Folk har liksom över-
levt det här.”

VILKEN 
HJÄLP FINNS 
TILLGÄNGLIG?

?

 

Jag är en arbetstagare

Jag är en närstående

Jag lever i ett parför-
hållande med våld

Jag vill ha 
psykoterapi

Jag vill ha samtalsstöd 
relaterat till en upplevel-

se av sexuellt våld

Jag är oroad över min 
användning av rusmedel

Jag har redan en vårdkon-
takt för frågor förknippa-

de med psykisk hälsa

Jag är akut 
självdestruktiv och 
vill skada mig själv

Jag vill ha sexual-
rådgivning/-terapi

Jag behöver hjälp i 
min vardag

– En som blivit utsatt för sexuellt våld

CITATKÄLLA: Järnstedt, J. 2018. M
ä ym

m
ärsin, et vika ei ollu m

ussa. O
pinnäytetyö.



Servicekarta för Åboregionen för personer som utsatts för sexuellt våld« Återvänd till framsidan 2

Vad hände?
Typiska erfarenheter av sexuellt våld 
är våldtäkt, sexuellt utnyttjande i barn-
domen, försök till dessa och sexuella 
trakasserier. Gärningar som räknas som 
sexuellt våld kan vara mycket olika och är 
inte alltid lätta att identifiera. Vem som 
helst, oavsett kön eller ålder, kan utsät-
tas för sexuellt våld, och man kan utsät-
tas för sexuellt våld både ansikte mot 
ansikte och på nätet. Det är ofta viktigt 
för återhämtningen att den upplevelse 
som har chockat sinnet namnges. Även 
om du inte kan namnge vad som hände 
kan du ändå söka hjälp.   

Läs mer om olika former av sexuellt våld på  
Naistalo » (sidan på finska) eller på Rikus web-
bplats » (på svenska)  

Med sexuellt våld avses sexuella hand-
lingar som äger rum utan den andra 
personens samtycke. Var och en har rätt 
till sexuell självbestämmanderätt och 
integritet och till fysisk säkerhet. Ålder, 
berusning eller psykiskt tillstånd kan hin-
dra en från att ge sitt samtycke till sex-

uella handlingar. Att till exempel börja 
samlag medan den andra personen sover 
eller har slocknat är våldtäkt enligt lagen.

Läs mer om samtycke på Naistalo » (sidan på finska)

Enligt statistiken är sexuellt våld tyvärr 
vanligt. Enligt en rapport från Europeiska 
unionens byrå för grundläggande rättig-
heter (2014) har  

• 30 procent av finländska kvinnor 
utsatts för fysiskt eller sexuellt våld 
från sin nuvarande eller tidigare part-
ner

• 33 procent av kvinnor utsatts för 
fysiskt eller sexuellt våld från någon 
annan än sin nuvarande eller tidigare 
partner

• 10 procent av kvinnor utsatts för 
fysiskt eller sexuellt våld under det 
senaste året

Enligt en undersökning av kvinnliga offer 
tvingas 15 000 kvinnor varje år till sexu-
ella handlingar i Finland. Enligt polisens 
uppskattning anmäls endast 10 procent 
av de sexuella våldshandlingarna till poli-
sen. Sexuellt våld som män och personer 
av annat kön har blivit utsatta för anmäls 
sannolikt ännu mer sällan till polisen, 
så det är svårt att uppskatta antal. Varje 
handling är för mycket och fel.

https://www.terveyskyla.fi/naistalo/seksuaaliterveys/seksuaaliv%C3%A4kivalta/mit%C3%A4-on-seksuaaliv%C3%A4kivalta 
https://www.riku.fi/sv/olika-brott/sexualbrott/
https://www.riku.fi/sv/olika-brott/sexualbrott/
https://www.terveyskyla.fi/naistalo/seksuaaliterveys/seksuaaliv%C3%A4kivalta/suostumus
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Ålder påverkar vilka tjänster som finns 
tillgängliga och praxis, samt den anställ-
das rapporteringsskyldighet.

Under 18
I Finland tas sexualbrott mot minderår-
iga på mycket stort allvar. På grund av 
detta anmäler anställda som vet om eller 
misstänker ett brott barn/unga både till 
barnskyddet och till polisen. På så sätt 
kan förövaren av sexuellt våld ställas till 
svars och upprepning av gärningar för-
hindras, och barnet/den unga garanteras 
nödvändigt stöd från sina närstående 
och yrkespersoner. Att bli ensam med 
en upplevelse som kränker sexualiteten 
gör ofta situationen ännu värre. Bli inte 
ensam utan dela din upplevelse med en 
pålitlig vuxen tills någon lyssnar på och 
hjälper dig.

Ibland kan upplevelsen besvära dig en 
längre tid, men det är också möjligt att 
söka hjälp senare. Ofta behöver även 
barnets/den ungas närstående stöd från 

yrkespersoner eftersom sexualbrott 
mot minderåriga väcker starka tankar 
och känslor även hos närstående. Utö-
ver eventuell professionell hjälp kräver 
återhämtning även sexualundervisning 
och andra diskussioner med närstående 
vuxna.

Ibland är närstående och barnet/den 
unga oense om huruvida den sexuella 
situationen har varit skadlig eller inte. Då 
kan det kännas onödigt eller obekvämt 
att reda ut situationen. Även om upple-
velsen till en början inte verkar skadlig 
kan dess betydelse förändras med tiden. 
Ibland är det först senare dags att prata 
om vad som hänt, men stöd kan alltid 
erbjudas.

Läs mer om skyddsåldersgränserna på 
Nuortentalo » (sidan på finska)

Ibland kan det vara svårt att berätta för 
närstående vad som hänt. Du kan ta det 
första steget till exempel genom att dis-
kutera din situation i tjänster riktade till 
unga. 

• Sekasin-chatt » (sidan på finska)
• MLL:s telefon och chatt för barn och unga » 

(sidan på finska) på numret 116 111 

mån.–fre. kl. 14–20 och lör.–sön. kl. 
17–20 
Barn- och ungdomstelefonen betjä-
nar på svenska på numret 0800 96 
116  
mån.–ons. kl. 14–17, torsdagar kl. 
17–20

• Pojkarnas telefon » på numret 0800 
94884  
mån.–fre. kl. 13–18, på svenska på tis-
dagar kl. 15.30–18 och på torsdagar 
kl. 13–15.30. Chatten på webbplatsen 
i fråga har jour mån.–tors. kl. 13–18 
och fre. kl. 13–15, på svenska på ons-
dagar kl. 15.30–18. 

• Chatten Nuorten exit » (sidan på finska) 
för 13–29-åringar på tisdagar kl. 16–19 

• Du kan kontakta Sua varten somes-
sa-arbetare om du har blivit utsatt 
för trakasserier eller misstänker att 
det är något konstigt med situationen 
men vågar ännu inte berätta om det 
för någon. För 8–21-åringar. Teamet 
Sua varten somessa svarar på medde-
landen varje vardag fram till kvällen: 
@suavarten_official (Instagram » och 
TikTok »)

• Ärligt talat » är en gratis stödchatt för 
dig som är finlandssvensk 13–29 år.

Hur gammal 
är du?

https://www.terveyskyla.fi/nuortentalo/el%C3%A4m%C3%A4ni/seksuaalisuus/suojaik%C3%A4raja
https://sekasin247.fi/
https://www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-lapsiperheille/lasten-ja-nuorten-puhelin/
https://www.vaestoliitto.fi/sv/pojkarnas-telefon/
https://nuortenexit.fi/ 
https://www.instagram.com/suavarten_official/?hl=fi
https://www.tiktok.com/@suavarten_official?lang=fi-FI
https://arligttalat.fi/
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Över 18 år
En vuxen har befogenhet att själv avgöra 
om en incident ska anmälas som brott 
eller inte. Det viktigaste är att du tar 
hand om dig själv och ditt välbefinnande 
och söker hjälp när du känner att det är 
nödvändigt. Symptom som orsakas av 
en svår upplevelse kan avsevärt minska 
funktionsförmågan, och det är tillrådligt 
att be närstående om hjälp och kontakta 
yrkespersoner vid behov.

…Hur gammal är du?
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Hur länge det gått sedan incidenten 
påverkar hur brådskande det är att söka 
hjälp och var det är bra att börja.  

Under en månad sedan
Om du just har blivit utsatt för sexuellt 
våld, tvätta dig inte eller byt inte kläder 
och kontakta Seri-stödcentret » så snabbt 
som möjligt, seri-keskus, Åucs Kvinnokli-
niken, U-sjukhuset, Kinakvarngatan 4–8, 
tfn 050 475 6108. 

Du kan söka dig till Seri-stödcentret inom 
en månad från det att du blev utsatt för 
sexuellt våld. I Seri-stödcentret får du 
stöd under den akuta fasen, till exem-
pel en läkarundersökning och tester 
för könssjukdomar. Om du vill kan du 
kontakta polisen via Seri-stödcentret för 
att göra brottsanmälan. Tjänsterna är 
avgiftsfria och konfidentiella.

Symptomen efter sexuellt våld är indi-
viduella. Under de första dagarna kan 
upplevelsen kännas overklig eller käns-
lorna kan vara domnade. Efter de första 

dagarna är det vanligt att händelserna 
gradvis struktureras i sinnet, vilket van-
ligtvis orsakar symptom som kan vara 
kraftiga:

• kroppen och sinnet är ständigt på 
alerten

• fysiska symptom (huvudvärk, illamå-
ende, frossa, svettning, muskelspän-
ning)

• tankarna återvänder upprepade 
gånger till händelsen

• koncentrationssvårigheter och irrita-
bilitet

• sömnsvårigheter

• behov att undvika att tänka på hän-
delsen eller ta itu med sådant som 
anknyter till händelsen

• nedstämdhet, rädsla, ångest, inten-
siva känslomässiga reaktioner

Över en månad (t.ex. månader eller 
år) sedan
När det har gått en längre tid är det vik-
tigt att överväga vilken typ av hjälp som 
skulle behövas nu. Det lönar sig att söka 
stöd, även efter år eller årtionden, om 
händelsen fortfarande stör ditt dagliga 
liv. Det är möjligt att göra en brottsanmä-
lan om sexuellt våld så länge som brottet 
inte är juridiskt preskriberat.

Sinnet bearbetar den traumatiska upp-
levelsen kontinuerligt, vilket är orsaken 
till många av de obehagliga symptomen. 
Ibland är undvikandet intensivt och upp-
levelsen är med tiden mindre och mindre 
i tankarna, och funktionsförmågan förblir 
nästan normal. Detta kan fortsätta under 
en lång tid, men det är möjligt att sinnet 
vid något livsskede åter börjar medvetet 
bearbeta en svår upplevelse, och då kan 
traumats symptom motsvara sympto-
men efter en nyligen inträffad incident. 
Då är det dags att skaffa hjälp.

När hände det?

https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to7/Seri-keskus/Sidor/default.aspx
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Sexuellt våld påverkar på många sätt. Det 
är typiskt att det sexuella våldet orsakar 
skuldkänslor och skamkänslor som kan 
hindra dig från att tala om vad som har 
hänt och söka hjälp. Bli inte ensam, även 
om det känns svårt att prata om vad som 
hände. 

Läs mer om effekterna av sexuellt våld 
på Naistalo » (sidan på finska)

Vilken hjälp finns tillgänglig?

https://www.terveyskyla.fi/naistalo/seksuaaliterveys/seksuaaliv%C3%A4kivalta/tyypillisimm%C3%A4t-oireet-seksuaaliv%C3%A4kivallan-j%C3%A4lkeen
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Att bli utsatt för sexuellt våld kan orsaka 
en mängd olika symptom såsom sömn- 
och koncentrationssvårigheter, ångest, 
nedstämdhet och förändringar i tankar 
och beteende. Du kan få hjälp med allt 
det här. 

Jag vill ha samtalsstöd relaterat 
till en upplevelse av sexuellt våld  
Du kan få samtalsstöd via din egen häl-
sostation, via studerande- eller före-
tagshälsovården eller från privata servi-
celeverantörer. Kortvarigt samtalsstöd 
relaterat till erfarenheter av sexuellt våld 
erbjuds också av olika organisationsaktö-
rer:

• Koski-arbete mot sexuellt våld vid Åbo 
kriscentrum » (sidan på finska). Sam-
talsstödet är avgiftsfri och kortvarig 
krishjälp. Tjänsten är avsedd för per-
soner äldre än 16 år och för alla kön.

• Arbete mot sexuellt våld vid Flickornas hus 
i Åbo » (sidan på finska). Tjänsten är 
avsedd för 13–29 åringar som identi-
fierar sig som flickor/kvinnor. Besöken 
är avgiftsfria.

• Tukinainen » Riksomfattande krisjour 
0800-97899 (mån.–tors. kl. 9–15, lör.–
sön. kl. 15–21, helgdagar och -aftnar kl. 
15–21 – inte på fredagar) 
 
Alla tjänster är inte nödvändigtvis till-
gängliga på svenska. Kontrollera den 
aktuella situationen innan du bokar 
tid.

• Det digitala kriscentret Valo » erbjuder 
riksomfattande samtalsstöd på 
svenska via video- eller telefonsamtal 
med en professionell krismedarbe-
tare 5–6 gånger kostnadsfritt, ano-
nymt och konfidentiellt.

• Ungdomsmottagningen i Åbo ». För dig som 
är 13–22 år och dina föräldrar.

För minderåriga kan det naturligaste och 
enklaste alternativet vara att söka hjälp 
från skolhälsovården, vars anställda också 
kan hjälpa till med erfarenheter av sexuellt 
våld.

Minderåriga offer för sexuellt våld kan även 
få samtalsstöd via Ankarverksamheten ». 
Vanligtvis styrs man till Ankaren via poli-
sen, men du kan också själv kontakta de 
anställda. 

Ibland har livssituationen varit svår och/
eller det psykiska måendet dåligt även 
innan man utsatts för sexuellt våld. Då 
mår man sannolikt ännu sämre efter det 
sexuella våldet. I andra fall känns hela livet 
kaotiskt och upplevelsen av sexuellt våld 
är endast en upplevelse vid sidan av allt 
annat obehagligt. Om du i sådana situatio-
ner behöver mer övergripande hjälp i ditt 
liv eller med en tidigare utmaning med den 
psykiska hälsan, får du den bästa hjälpen 
genom att kontakta din hälsostation. 

Jag mår dåligt och behöver hjälp med det

Fortsätt till följande sida...

https://www.mielenterveysseurat.fi/turku/koski/
https://www.mielenterveysseurat.fi/turku/koski/
http://www.mimmi.fi/toiminta-keskusta/seksuaalivakivaltatyo/
https://tukinainen.fi/sv/
https://mieli.fi/sv/st%C3%B6d-och-hj%C3%A4lp/digitala-kriscentret-valo
https://www.folkhalsan.fi/unga/vard-och-stod/ungdomsmottagning/ungdomsmottagning-abo/
https://ankkuritoiminta.fi/sv/ta-kontakt/ankarverksamhet-per-region#sydvf
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Jag har redan en vårdkontakt för 
frågor förknippade med psykisk 
hälsa
Om du redan har en existerande vårdre-
lation, såsom psykoterapi eller samtals-
besök hos en annan yrkesperson, kan du 
också diskutera din upplevelse av sexu-
ellt våld där. I många fall kan konfidentiell 
och säker kontakt med en redan bekant 
arbetare hjälpa med hanteringen av 
något svårt. Diskutera ämnet med yrkes-
personen även om ni tidigare huvudsak-
ligen har talat om andra saker. Det kan 
vara lättare att ta upp sexuellt våld om 
du till exempel skriver ner dina tankar på 
papper i förväg och tar med det du skrivit 
som stöd.

Om du tidigare har haft utmaningar med 
psykisk hälsa eller har diagnostiserats 
med en psykisk störning är det vanligt att 
upplevelsen av sexuellt våld kan förvärra 
tidigare symptom. I dessa situationer är 
det också viktigt att justera din medicine-
ring med läkaren. Om du har en befintlig 
vårdkontakt ska du i första hand kontakta 
dem. Om det inte finns några tidigare 
kontakter kan du kontakta din egen häl-
sostation.

…Jag mår dåligt och 
behöver hjälp med det

Fortsätt till följande sida...
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En krissituation kan ibland också leda till 
att du blir medveten om att din använd-
ning av rusmedel inte är under kontroll. 
Om du är oroad över din användning av 
rusmedel kan du med låg tröskel kon-
takta din egen hälsostation eller orga-
nisationer som utför missbruksarbete. 
Många kommuner erbjuder missbru-
kartjänster som är tillgängliga med låg 
tröskel och där du kan be om råd för din 
situation. 

Till exempel i Åbo erbjuds det hjälp med 
låg tröskel i anknytning till användningen 
av rusmedel.

• Teamet för psykisk hälsa och rusmedel » 
(sidan på finska) stöder och vårdar 
psykisk hälsa och missbruksproblem. 
Du behöver ingen remiss utan du 
kan kontakta arbetarna per telefon 
på 040 708 5905 (vardagar kl. 8.30–
15.30).  

På Åbo stads webbplats finns också infor-
mation om missbrukartjänster » för invå-
nare i Åbo och närkommunerna 

I akuta fall ska du kontakta din egen häl-
sostation eller Åucs akuten, dvs. jouren. 
Det är viktigt att du alltid ringer innan du 
söker dig till jouren.

• Åucs akuten » 02-3138800, dygnet runt

• A-kliniken » (sidan på finska) erbjuder 
även avgiftsfri hjälp med problem 
som rör alkohol, andra rusmedel och 
spelande. Om du är 15–29 år gam-

mal betjänas du av Ungdomstjänster » 
(sidan på finska). Även närstående är 
välkomna. Utan tidsbokning kan du 
komma till den jourhavande sjukskö-
tarens mottagning på måndagar kl. 
9–11, onsdagar kl. 9–11 och fredagar 
kl. 9–11. Under andra tider betjänar 
A-kliniken med tidsbokning.

• A-klinikka Oy:s kundtjänstnummer 
betjänar på 010 506 5550 vardagar 
kl. 8–17, eller så kan du ta kontakt per 
e-post asiakaspalvelu@a-klinikka.fi ».

Jag är oroad över min användning av rusmedel

Fortsätt till följande sida...

…Jag mår dåligt och 
behöver hjälp med det

https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/mielenterveys-ja
https://www.turku.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/halsovard/mentalvards-och-missbrukarservice/missbrukartjanster
https://www.vsshp.fi/sv/paivystys/paivystyspisteet/Sidor/mielenterveys-ja-paihdepaivystys.aspx
https://www.a-klinikka.fi/toimipisteet/turku/a-klinikka-turku
https://www.a-klinikka.fi/toimipisteet/turku/nuorten-palvelut-turku
mailto:asiakaspalvelu%40a-klinikka.fi?subject=
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Att bli utsatt för våld kan leda till själv-
destruktivt beteende. Då är det dags att 
agera snabbt så att du får den hjälp du 
behöver och inte skadar dig själv. Kon-
takta ÅUCS mental- och missbruksjour » som 
har jour dygnet runt. Om det är svårt för 
dig att gå till jouren ensam kan du ta med 
dig en närstående som stödperson. 

I akuta situationer ska du ringa till nöd-
numret 112.

Jag är akut självdestruktiv och vill skada mig själv

…Jag mår dåligt och 
behöver hjälp med det

https://www.vsshp.fi/sv/paivystys/paivystyspisteet/Sidor/mielenterveys-ja-paihdepaivystys.aspx
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Nästan alla sexualbrott är brott som hör 
under allmänt åtal. Detta innebär att om 
polisen informeras om ett brott kan det 
undersökas och åklagaren kan överlämna 
ärendet till domstolen för behandling 
även om målsägaren inte yrkar på straff. 
Myndigheterna är alltså skyldiga att ställa 
gärningsmannen till svars för sin gärning. 
Ju snabbare en brottsanmälan görs, desto 
lättare är det för polisen att reda ut brottet. 

Läs mer om brottsprocessen på Naistalo » 
(sidan på finska) eller på Rikus webbplats » 

Du kan anmäla ett brott på din närmaste 
polisstation ». Sexualbrott är allvarliga 
brott och det rekommenderas inte att de 
anmäls på nätet. Du kan ta med dig din 
eventuella stödperson och advokat när du 
gör en brottsanmälan. Om du har skött 
ärenden vid Seri-stödcentret kan du kon-
takta polisen via stödcentret för att göra 
brottsanmälan. 

Om du fortfarande överväger att göra en 
brottsanmälan kan du kontakta Brottsof-
ferjouren » (RIKU). Från RIKU får du behöv-
lig information om brottsprocessen och 
kan tänka igenom din situation i lugn och 
ro. Om du beslutar att göra en brottsan-
mälan kan du be en utbildad stödperson 
att stödja dig under brottsprocessen. 
Tjänsterna är avgiftsfria. 

Du har rätt till ett avgiftsfritt rättegångsbi-
träde om det är fråga om ett allvarligt sex-
ualbrott. Rättegångsbiträdet är en advokat 
som försvarar dina intressen under brotts-
processen. Rättegångsbiträdet kallas 
ibland också rättsbiträde eller biträde. Det 
är bra att välja ett rättegångsbiträde som 
är bekant med brottsfrågor. Hjälp med 
detta får du bland annat från RIKU ».

I brottsprocessen spelar bevis en viktig 
roll. Spara alla eventuella bevis, till exem-
pel meddelanden, kontaktuppgifter och 
kläder som du hade på dig vid tidpunkten 
för gärningen. Om det är möjligt för den 

andra parten att radera meddelanden 
från tjänsten ska du ta en skärmdump 
som bevis. Du kan prata mer om detta 
på Brottsofferjouren eller med ditt rätte-
gångsbiträde.

Det är möjligt att göra en brottsanmälan 
så länge som brottet inte är preskriberat. 
Preskriptionstiden beror på brottsbenäm-
ningen.

Om du fortfarande vill överväga om du 
ska göra en brottsanmälan och vill få mer 
information, kan du ringa till:

• Brottsofferjouren 116 006 » på finska  
mån.–fre. kl. 9–20 och på svenska 
mån.–fre. kl. 12–14.

• Brottsofferjourens Juridiska telefonråd-
givning » 0800 161 177 mån.–tors.  
kl. 17–19.

• Våldtäktskriscentralen Tukinainen » 
erbjuder avgiftsfri juristjour på numret 
0800-97895 mån.–tors. kl. 13–16.

Jag vill anmäla ett brott eller jag överväger 
att anmäla ett brott

https://www.terveyskyla.fi/naistalo/seksuaaliterveys/seksuaaliv%C3%A4kivalta/oikeudellinen-neuvonta
https://www.riku.fi/sv/guider-och-anvisningar/brottsprocess/
https://poliisi.fi/sv/polisinrattningen-i-sydvastra-finland
https://www.riku.fi/sv/kontaktuppgifter/
https://www.riku.fi/sv/kontaktuppgifter/
https://www.riku.fi/sv/kontaktuppgifter/
https://www.riku.fi/sv/tjansterna/brottsofferjouren-116-006/
https://www.riku.fi/sv/tjansterna/juridisk-telefonradgivning-0800-161-177/
https://www.riku.fi/sv/tjansterna/juridisk-telefonradgivning-0800-161-177/
https://tukinainen.fi/sv/
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Behovet att testa symptomfria personer 
bedöms i första hand av den egna häl-
sostationen. 

Du kan bedöma möjligheten att du fått 
en könssjukdom och behovet av vård 
av en könssjukdom genom att göra en 
symptombedömning av misstanke om 
könssjukdom i tjänsten Omaolo ». Genom 
Omaolo-tjänsten får du en rekommen-
dation om åtgärder som är lämpliga för 
din situation och lokala anvisningar. Via 
tjänsten kan du vid behov kontakta en 
yrkesperson inom hälsovården för när-
mare instruktioner och till exempel en 
remiss till laboratorieundersökningar.

Jag vill bli testad för könssjukdomar
Tester för könssjukdomar är eventuellt 
tillgängliga även via studerandehälsovår-
den eller privata serviceleverantörer.

Prov för könssjukdomar tas avgiftsfritt på 
Seri-stödcentret (vårdrelationen inledd 
inom 1 månad efter det sexuella våldet) 
som en del av stödcentrets tjänster.

https://www.omaolo.fi/palvelut/oirearviot/42
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Abort
Abort definieras som avsiktligt avbry-
tande av graviditet, vanligen före gravidi-
tetsvecka 12. Av särskilda skäl kan abort 
göras före graviditetsvecka 20 eller 24.

• Graviditet bekräftas med ett gravidi-
tetstest.  Graviditetstest kan man själv 
köpa på apotek eller i dagligvaruhan-
deln, eller tas vid ett laboratorium. 
Graviditetstest kräver ingen remiss 
och är avgiftsfria.

• För abort krävs en remiss som kan 
erhållas antingen från din hälsosta-
tion eller från kommunens preventiv- 
och familjeplaneringsrådgivning. Du 
kan också kontakta en privat läkarsta-
tion, men då måste du säkerställa att 
läkaren har rätt att göra en remiss för 
abort. Service vid en privat läkarsta-
tion är avgiftsbelagd. 

• Till mottagningen ska du ha med dig 
ett identitetsbevis med foto. Tillsam-
mans med läkaren fyller du i blan-
kett AB1 med information om bland 
annat tidigare graviditeter, använda 
preventivmetoder, den senaste men-
struationen, en uppskattning av hur 
länge du varit gravid och grunden för 
abort. Den remitterande läkaren utför 
en gynekologisk undersökning och 
antecknar sina fynd på blanketten. 
AB1-blanketten undertecknas av både 
den som söker abort och den remitte-
rande läkaren.

Besök på sjukhus
Den som söker abort kontaktar själv sjuk-
huset efter att ha fått en remiss för abort. 
Tidsbokning till Polikliniken för kvinnosjuk-
domar » görs tidigast under graviditets-
vecka 6+0 för att säkerställa gravidite-
tens intrauterina läge. Om du varit gravid 
i närmare 12+0 eller 20+0 veckor görs 
aborten utan dröjsmål.

Situationen diskuteras och kontroll-
eras ännu under ett poliklinikbesök. 
Graviditetens längd fastställs med en 
intern gynekologisk undersökning och 
en ultraljudsundersökning via slidan. 
Abortmetoder diskuteras och beslutas 
om tillsammans med kunden. Samtidigt 
kommer man överens om förebyggande 
av graviditet efter aborten. Medicinsk 
abort kan ofta inledas under detta besök. 
Medicinsk vård kan utföras hemma eller 
på sjukhus. Medicinsk abort som görs 
hemma förutsätter närvaro av en vuxen 
för stöd.

Om en ung person har blivit gravid före 
18 års ålder och det finns anledning att 
misstänka ett sexualbrott är hälso- och 
sjukvårdens personal enligt lagen skyldig 
att göra en barnskyddsanmälan och en 
brottsanmälan. Om den som söker abort 
är under 16 år träffar hen alltid en soci-
alarbetare som bedömer den sökandes 
helhetssituation. 

Om du blivit gravid på grund av våldtäkt 
utförs aborten på sjukhus och ett straff-
rättsligt prov kan tas samma dag för 
polisutredningen.

Jag vill ha abort

https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/naistentautien-poliklinikka.aspx
https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/naistentautien-poliklinikka.aspx
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Ibland ordnas det i Åboregionen profes-
sionellt handledda kamratstödsgrupper 
för personer som utsatts för sexuellt 
våld. Se aktuella uppgifter på Åbo kriscen-
trums webbplats » (sidan på finska) och på 
webbplatsen för Arbete mot sexuellt våld vid 
Flickornas hus i Åbo » (sidan på finska).

Jag är intresserad av att 
delta i en kamratstödsgrupp 
för personer som blivit  
utsatta för sexuellt våld

Den öppna Delfins-gruppen för perso-
ner som har blivit utsatta för sexuellt 
utnyttjande i sin barndom träffas i Åbo 
varje månad. Du kan läsa mer om Del-
fins-grupperna på Suomen Delfins ry:s webb-
plats » (sidan på finska).

Språket som används i kamratstödsgrup-
perna som träffas i Åbo är i regel finska.

https://www.mielenterveysseurat.fi/turku/kriisikeskus-ja-mielenterveysseura/ryhmat/seksuaalivalivaltaa-kokeneiden-vertaisryhmat/
https://www.mielenterveysseurat.fi/turku/kriisikeskus-ja-mielenterveysseura/ryhmat/seksuaalivalivaltaa-kokeneiden-vertaisryhmat/
http://www.mimmi.fi/toiminta-keskusta/seksuaalivakivaltatyo/
http://www.mimmi.fi/toiminta-keskusta/seksuaalivakivaltatyo/
https://suomendelfins.fi/keskusteluryhmat/
https://suomendelfins.fi/keskusteluryhmat/


Servicekarta för Åboregionen för personer som utsatts för sexuellt våld« Återvänd till framsidan 15

Ibland är det lättare att söka hjälp om 
man kan vara anonym och kan kontakta 
någon omedelbart dygnet runt. Öppetti-
derna för hjälptelefoner och chattar kan 
ändras. Kontrollera den aktuella infor-
mationen via länken. Kontaktspråket för 
hjälptelefoner och chattar är i regel fin-
ska, men vissa telefoner erbjuder också 
samtalsstöd på andra språk vid separata 
tidpunkter. 

• Tukinainens riksomfattande krisjour » 
0800-97899 mån.–tors. kl. 9–15, lör.–
sön. kl. 15–21, helgdagar och -aftnar kl. 
15–21 – inte på fredagar

• Våldtäktskriscentralen Tukinainens 
avgiftsfria juristjour » 0800-97895 
mån.–tors. kl. 13–16. 

• Brottsofferjouren 116 006 » på finska 
mån.–fre. kl. 9–20 och på svenska 
mån.–fre. kl. 12–14.

• Brottsofferjourens Juridiska telefon-
rådgivning » 0800 161 177 mån.–tors. kl. 
17–19

• För personer som blivit utsatta för 
sexuellt utnyttjande i barndomen Suo-
men Delfins ry » mån.–tis. kl. 9–11, tors. 
kl. 12–14 chatt » (sidorna på finska)

• Nollinjen » 080 005 005 En riksomfat-
tande, avgiftsfri hjälptelefon för alla 
som har blivit utsatta för våld eller 
hotet av våld i nära relationer, även 
för närstående till dem som har blivit 
utsatta för våld och för yrkespersoner 
och myndigheter som behöver råd 
i sitt kundarbete. Du kan prata med 
Nollinjens jourhavande på finska, 
svenska eller engelska. Dygnet runt.

• Riksomfattande kristelefon » (sidan på 
finska) på numret 09 2525 011, på 
finska dygnet runt 
på svenska Kristelefon, har jour på 
numret 09 2525 0112  
mån., ons. kl. 16–20 och tis., tors., fre. 
kl. 9–13 
den arabiska linjen vart man även kan 
ringa på engelska 09 2525 0113 
mån., tis. kl. 11–15, ons. kl. 13–16 och 
17–21 samt tors. kl. 10–15

• Tukinet » (sidan på finska) erbjuder 
individuella stödrelationer

• Sekasin-chatt » (sidan på finska), för 
12–29-åringar

• Ärligt talat » är en gratis stödchatt för 
dig som är finlandssvensk 13–29 år. 
Där kan du chatta anonymt med pro-
fessionella handledare eller psykolog.

Jag vill ha hjälp som anonym – 
Hjälptelefoner och chattar

Fortsätt till följande sida...

https://tukinainen.fi/sv/
https://tukinainen.fi/sv/
https://tukinainen.fi/sv/
https://www.riku.fi/sv/tjansterna/brottsofferjouren-116-006/
https://www.riku.fi/sv/tjansterna/juridisk-telefonradgivning-0800-161-177/
https://www.riku.fi/sv/tjansterna/juridisk-telefonradgivning-0800-161-177/
https://suomendelfins.fi/
https://suomendelfins.fi/
https://suomendelfins.fi/chat/
https://nollalinja.fi/sv/vad-ar-vald/
https://mieli.fi/fi/tukea-ja-apua/kriisipuhelin-keskusteluapua-numerossa-09-2525-0111
https://tukinet.net/
https://sekasin247.fi/
https://arligttalat.fi/
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• MLL:s telefon och chatt för barn och unga »  
på numret 116 111, mån.–fre. kl. 14–20 
och lör.–sön. kl. 17–20 
Barn- och ungdomstelefonen  
betjänar på svenska på numret  
0800 96 116  
mån.–ons. kl. 14–17, torsdagar kl. 
17–20

• Pojkarnas telefon »  
på numret 0800 94884  
mån.–fre. kl. 13–18, på svenska på 
tisdagar kl. 15.30–18 och på torsdagar 
kl. 13–15.30. Chatten på webbplatsen i 
fråga har jour mån.–tors. kl. 13–18 och 
fre. kl. 13–15, på svenska på onsdagar 
kl. 15.30–18. 

• Chatten Nuorten exit » (sidan på finska) 
för 13–29-åringar på tisdagar kl. 16–19 

• Förbundet för mödra- och skyddshemmets 
chatt » (sidan på finska)

• Luckan » Här hittar du svenskspråkiga 
stödtjänster som du kan använda för 
att få hjälp och stöd när du behöver 
det.

På dessa webbplatser finns ett 
ännu större utbud av tjänster för 
personer som blivit utsatta för 
våld (sidorna på finska):
 
Befolkningsförbundet » 

Kvinnolinjen » 

…Jag vill ha hjälp som 
anonym – Hjälptelefoner 

och chattar

https://www.mll.fi/sv/hemsida/barn-och-ungdomstelefonen-samt-natbrevtjansten/
https://www.vaestoliitto.fi/sv/pojkarnas-telefon/
https://nuortenexit.fi/
https://ensijaturvakotienliitto.fi/
https://ensijaturvakotienliitto.fi/
https://unginfo.fi/stodtjanster/
https://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/tietoa_parisuhteesta/parisuhdevakivalta/apua-uhreille-ja-tekijoille/
https://naistenlinja.fi/muita-auttavia-tahoja
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Här finns sammanställt allmänna tjäns-
ter som personer som blivit utsatta för 
sexuellt våld eller deras intressentgrup-
per har ansett att de behöver.

Jag lever i ett parförhållande med 
våld
Om du lever i ett parförhållande med 
sexuellt våld är det viktigt att tänka på 
vad du vill. Vill du stanna i förhållandet 
eller avsluta det? Att fortsätta tillsam-
mans kräver en förändring från er båda, 
men det första steget kan vara att du 
själv söker dig till samtalsstöd.

Om det finns sexuellt våld eller andra 
former av våld i ditt parförhållande får du 
hjälp från följande: 

• Mödra- och skyddshemmets arbete 
mot våld i nära relationer Pilari » 
(sidan på finska). Krishjälpen där är 
avgiftsfri och kortvarig. Även föröva-
ren av våld kan få hjälp från Pilari, och 
vid behov har ni också möjlighet till 
gemensamma besök.  

• Om din situation är akut, du är rädd 
och du upplever att du inte kan 
stanna i ditt hem, får du hjälp dygnet 
runt på skyddshemmet » (sidan på fin-
ska).

Om sexuellt våld i ett parförhållande 
utgör ett primärt problem och du vill 
prata om det och dess effekter kan du få 
kortvarigt och avgiftsfritt samtalsstöd 
från följande:

• Koski-arbete mot sexuellt våld vid Åbo 
kriscentrum » (sidan på finska)

• Arbete mot sexuellt våld vid Flickornas hus 
i Åbo » (sidan på finska)  

Alla tjänster är inte nödvändigtvis till-
gängliga på svenska. Kontrollera den 
aktuella situationen innan du bokar tid.

Du kan också få samtalsstöd och stöd för 
dina funderingar via den avgiftsfria Nollin-
jen » som fokuserar på våld i nära rela-
tioner. På Nollinjen är de jourhavande 
utbildade och erfarna yrkespersoner 
inom social- och hälsovården som lyss-
nar, stöder och ger dig råd dygnet runt, 
alla dagar på året. Du kan prata med Nol-
linjens jourhavande på finska, svenska 
eller engelska. 

Jag vill ha annan hjälp

Fortsätt till följande sida...

https://tuentu.fi/avokriisityo
https://tuentu.fi/turvakoti
https://www.mielenterveysseurat.fi/turku/koski/
https://www.mielenterveysseurat.fi/turku/koski/
http://www.mimmi.fi/toiminta-keskusta/seksuaalivakivaltatyo/ 
http://www.mimmi.fi/toiminta-keskusta/seksuaalivakivaltatyo/ 
https://nollalinja.fi/sv/vad-ar-vald/
https://nollalinja.fi/sv/vad-ar-vald/
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Psykoterapi är målinriktad verksamhet 
inom hälso- och sjukvården med vilken 
man behandlar psykiska svårigheter med 
psykologiska metoder. Privat kan vem 
som helst söka sig till psykoterapi, och 
då betalar man själv terapikostnaderna 
till fullo. Avgifterna för individuell psy-
koterapi varierar mellan cirka 60–150 
€ per gång, beroende på terapiformen 
och terapeutens utbildningsnivå. Psy-
koterapi kan också sökas med en remiss 
från hälso- och sjukvården som FPA:s 
behovsprövade rehabilitering, och då 
stöder FPA ekonomiskt den som besöker 
psykoterapin. Efter FPA:s stöd ska klien-
ten vanligen betala en självriskandel som 
fastställs enligt psykoterapeutens pris-
lista. FPA kan bevilja lagstadgad rehabili-
terande psykoterapi till 16–67-åringar om 
arbets- eller studieförmågan är hotad på 
grund av psykisk störning och de övriga 
kriterierna för lagstadgad rehabilitering 
uppfylls.

Jag vill ha psykoterapi

För rehabiliterande psykoterapi som 
stöds av FPA måste du först besöka en 
psykiater för ett utvärderingsbesök som 
du kan komma till:

• Via den offentliga hälso- och sjukvår-
den med en remiss från allmänläka-
ren vid din egen hälsostation

• Med en remiss från en läkare på 
Seri-stödcentret när du sköter ären-
den där

• Via studerandehälsovård eller före-
tagshälsovård, det är ofta möjligt att 
boka tid hos en psykiater via dessa

• Psykiatrer vid privata läkarstationer 
gör psykoterapibedömningar. Priserna 
på tjänsterna fastställs enligt läkar-
stationernas prislistor.  

Läs mer om psykoterapi på Psykporten.fi » 
och FPA:s webbplats »

…Jag vill ha  
annan hjälp

Fortsätt till följande sida...

https://www.mielenterveystalo.fi/sv/aikuiset/Tietopankki/Hoitomuotoja/Pages/Psykoterapia.aspx
https://www.kela.fi/web/sv/rehabiliterande-psykoterapi
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Jag vill ha sexualrådgivning eller 
-terapi 
Sexualrådgivning och -terapi är tjänster 
vars syfte är att hjälpa individer med 
problem relaterade till sexualitet. Målet 
är att öka kundens självkänsla och för-
ståelse för sin egen sexualitet eller sexu-
ella aktivitet under processen. Vanligen 
omfattar sexualterapi 5–20 besök. Om 
antalet besök är 1–5 räknas det som sex-
ualrådgivning. Tjänsterna erbjuds huvud-
sakligen på kundens egen bekostnad. 
Sexualterapi ersätts inte av FPA. Privata 
serviceproducenter kan sökas via sök-
funktioner på internet.

Sexualrådgivning erbjuds 
avgiftsfritt till
• Åbobor och studerande på andra sta-

diet vid Åbo preventivrådgivning » (sidan 
på finska)

• Högskolestuderande och studerande 
vid yrkeshögskolor via Studenternas 
hälsovårdsstiftelse (SHVS) »  

Alla tjänster är inte nödvändigtvis till-
gängliga på svenska. Kontrollera den 
aktuella situationen innan du bokar tid.

Fortsätt till följande sida...

…Jag vill ha  
annan hjälp

https://www.turku.fi/toimipaikat/ehkaisyneuvola
https://www.yths.fi/sv/startsida/
https://www.yths.fi/sv/startsida/
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Erfarenheter av sexuellt våld har också 
en stark inverkan på närstående. Ibland 
oroar man sig mycket för välbefinnandet 
hos någon som har blivit utsatt för sexu-
ellt våld. I allmänhet önskar människor 
som har blivit utsatta för våld att varda-
gen kan fortsätta så normalt som möjligt, 
men detta är nödvändigtvis inte möjligt 
på grund av hur man mår. Återhämtning 
tar tid. Som närstående kan du erbjuda 
ditt stöd i vardagliga sysslor, till exempel  

• butiksbesök

• läkarbesök och hantering av andra 
ärenden 

• genom att trygga att vardagliga syss-
lor lyckas (till exempel att äta, diska, 
betala räkningar, rasta hunden, ta 
hand om barn) 

• Som närstående kan du också hjälpa 
med att göra en brottsanmälan och 
följa med på besök till Seri-stödcen-
tret.

Jag är en närstående

Läs mer på Naistalo » (sidan på finska) 

Ibland kan någon som har blivit utsatt för 
våld hysa rädslor till exempel i anknyt-
ning till att vara ensam, mörker, att vara 
med andra människor, närhet eller att 
röra sig utomhus. Då kan närvaron av en 
närstående ha en lugnande effekt. Det 
viktiga är att du som närstående håller 
dig lugn och att den som blivit utsatt 
för våld kan prata med dig om hen vill. 
Ibland kan det vara viktigt att fokusera 
med närstående på något helt annat än 
att prata om vad som hände. Som närstå-
ende märker du också om den som blivit 
utsatt för sexuellt våld mår oroväckande 
illa. Då lönar det sig att styra hen till pro-
fessionell hjälp.

Om du eller någon närstående som har 
blivit utsatt för sexuellt våld är minder-
årig är det viktigt att du berättar om 
saken för en trygg vuxen.

Genom att ta hand om dig själv hjälper 
du också din närstående. Som närstå-
ende kan du få stöd till exempel från

• Flickornas hus i Åbo » (sidan på finska)
• Koski-arbete mot sexuellt våld vid Åbo 

kriscentrum » (sidan på finska)

• Suomen Delfins ry » (sidan på finska)
• Hjälptelefoner och chatt-tjänster 
• Den egna hälsostationen 
• Företagshälsovården
• Studerandehälsovården/skolhälso-

vården och skolkuratorn
• Privata serviceleverantörer
• Finfami » (sidan på finska)
 
Om din partner har blivit utsatt för 
sexuellt våld och ni behöver hjälp med 
problem i parförhållandet kan ni få sam-
talsstöd till exempel från privata partera-
peuter, kyrkans familjerådgivningscentral » 
eller din kommuns familjerådgivning. 

Alla tjänster är inte nödvändigtvis till-
gängliga på svenska. Kontrollera den 
aktuella situationen innan du bokar tid.

Om det är fråga om ett sexualbrott mot 
en person under 18 år kan du få råd och 
handlingsinstruktioner från kommunens 
socialjour. Utanför tjänstetid kan du kon-
takta socialjouren genom nödnumret 112.

Fortsätt till följande sida...

…Jag vill ha  
annan hjälp

https://www.terveyskyla.fi/naistalo/seksuaaliterveys/seksuaaliv%C3%A4kivalta/kun-l%C3%A4heisesi-on-kokenut-seksuaaliv%C3%A4kivaltaa
http://www.mimmi.fi/toiminta-keskusta/seksuaalivakivaltatyo/
https://www.mielenterveysseurat.fi/turku/koski/
https://www.mielenterveysseurat.fi/turku/koski/
https://suomendelfins.fi/
https://www.vsfinfami.fi/
https://www.abosvenskaforsamling.fi/stod-och-hjalp/familjeradgivningscentral 
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Man kan möta personer som har blivit 
utsatta för sexuellt våld i vilket arbete 
som helst. Det viktigaste är att du själv 
håller dig lugn och kan lyssna på vad som 
berättas till dig. Tro på kunden och ta 
reda på om hen behöver hjälp med sin 
upplevelse.

Om du misstänker att en minderårig har 
utsatts för ett sexualbrott ska du lämna 
in en barnskyddsanmälan hos socialby-
rån i din kommun och anmäla brottet till 
polisen.

Arbetarens roll är mycket omfattande 
och du kan inte veta allt i förväg. 

Personer som arbetar med minderåriga 
kan också konsultera polisen utan att 
ange kundens personuppgifter. I sådana 
situationer ska du först kontakta social-
jouren i din kommun som hjälper till med 
ärendet.

Jag är en arbetstagare

Om det har gått mindre än sju dygn 
sedan kunden blev utsatt för sexuellt 
våld ska hen omedelbart hänvisas till 
Seri-stödcentret », tfn 050 475 6108

Om mer än sju dygn har gått sedan inci-
denten har du tid att reda ut saker och ta 
upp ärendet med din klient vid en senare 
tidpunkt. Du kan konsultera till exempel:

• Seri-stödcentret » som kan besökas om 
det har gått högst en månad sedan 
incidenten

• Krisarbetare vid Koski-arbete mot sexu-
ellt våld » vid Åbo kriscentrum  (sidan 
på finska)

• Arbetare mot sexuellt våld vid Flickor-
nas hus i Åbo » (sidan på finska)

• Brottsofferjouren (RIKU) » särskilt i 
anknytning till brottsprocessen och 
arbetstagares skyldigheter

Du kan också ta en titt på Tammerfors 
Välitä!-arbete mot sexuellt våld och dess 
vårdkedja i Birkaland », som innehåller 
ganska täckande allmän information för 
användning. (sidorna på finska)

 

Fortsätt till följande sida...

…Jag vill ha  
annan hjälp

https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to7/Seri-keskus/Sidor/default.aspx
https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to7/Seri-keskus/Sidor/default.aspx
https://www.mielenterveysseurat.fi/turku/koski/
https://www.mielenterveysseurat.fi/turku/koski/
http://www.mimmi.fi/toiminta-keskusta/seksuaalivakivaltatyo/
http://www.mimmi.fi/toiminta-keskusta/seksuaalivakivaltatyo/
https://www.riku.fi/sv/kontaktuppgifter/
https://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01191/Kaavio_paasivu_raiskaus.html
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Ibland kan det kännas så obehagligt 
under en krissituation att det inte finns 
några resurser kvar för normala vardags-
rutiner. Ibland kan även gamla erfaren-
heter av sexuellt våld påverka vardagen 
än i dag i form av utmaningar med 
kontrollen över vardagen.

Du kan stöta på till exempel följande 
utmaningar:

• Du anser att du just nu inte kan sköta 
dina barns angelägenheter eller ta 
tillräcklig hand om dem

• Du har tagit hand om/borde ta hand 
om dina äldre föräldrar, men just nu 
kan du inte

• Du behöver hjälp med att ta hand om 
dina barn så att du kan besöka sam-
talsstöd eller ta hand om andra vik-
tiga ärenden 

Jag vill ha hjälp i min vardag

• Du är en närståendevårdare och kan 
inte ta hand om din närstående i den 
här situationen

• Din ekonomiska situation är oroande

• Du behöver stöd i vardagen

• Du är oroad över ditt barns illabefin-
nande som du inte kan svara på just 
nu

• Du är oroad över din egen eller en 
närståendes användning av rusmedel

• Du har problem med boendet

• Det finns faktorer som orsakar otrygg-
het i ditt liv, såsom våld

• Du är kund vid många olika tjänster, 
men du känner att din helhetssitua-
tion behöver redas ut

Beroende på situationen kan en eller 
flera av ovan nämnda utmaningar reali-
seras. Närstående hjälper ofta till med 
dessa viktiga saker, men ibland är beho-
vet av hjälp större än vad närstående 
kan svara på eller kanske vill du inte ta 
stöd av dina närstående eller har ett litet 

säkerhetsnät. Då lönar det sig att vända 
dig till socialarbete. För att få stöd av 
socialarbetet behöver du inte ha ekono-
miska bekymmer, och du behöver inte 
heller vara kund hos socialarbetet för att 
ansöka om behovsprövat utkomststöd. 
Du kan kontakta socialarbetet i frågor 
som berör ansökan om utkomststöd för 
att få hjälp. Socialväsendets kontaktupp-
gifter finns vanligen på den egna kommu-
nens webbplats.

Åbobor kan under vardagar närma sig 
socialväsendet med låg tröskel via chatten 
för socialservicens kundrådgivning » (sidan 
på finska) eller via socialarbetets inledande 
tjänster ».

Socialjour ordnas dygnet runt för att 
säkerställa akut och nödvändig hjälp när 
som helst. Socialjouren tillhandahåller 
också rådgivning och servicehandledning 
inom socialarbetet. Kontaktuppgifter till 
den egna kommunens socialjour finns 
vanligen på kommunens webbplats. 
Utanför tjänstetid betjänar socialjouren 
i Åbo » personer i alla åldrar i behov av 
brådskande socialtjänster inom hela 
landskapet Egentliga Finland, tfn 02 262 
6003 eller genom att ringa till 112. 

…Jag vill ha  
annan hjälp

https://www.turku.fi/sosiaalipalvelujen-asiakasneuvonnan-chat
https://www.turku.fi/sosiaalipalvelujen-asiakasneuvonnan-chat
https://www.turku.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/socialservice/inledande-tjanster-inom-socialarbetet
https://www.turku.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/socialservice/inledande-tjanster-inom-socialarbetet
https://www.turku.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/socialservice/socialservice-jour
https://www.turku.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/socialservice/socialservice-jour
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Efter en chockerande upplevelse kan det 
kännas att du inte vet vilken typ av hjälp 
du behöver och vill ha. De egna tankarna 
och känslorna kan verka förvirrande och 
motstridiga. Att fundera på situationen 
med en pålitlig person kan hjälpa att klar-
göra de egna tankarna. Även att skriva ner 
sina egna tankar kan vara en lättnad.   

För vissa människor är det lättare att söka 
stöd från närstående och vänner. Andra 
kanske föredrar att få prata med en yrkes-
person. Du kan också börja behandla det 
som hänt anonymt via olika hjälptelefo-
ner eller chattar. 

Jag vet inte vad jag vill
Om du inte vet hurdan hjälp du behöver 
finns det en socialbyrå i varje hemkom-
mun där du själv kan söka hjälp. Många 
kommuner har centraliserad jour på 
vardagar, och Åboregionens socialjour 
har jour utanför tjänstetid i kommuner 
i Egentliga Finland. Vid kommunens 
socialbyrå känner man till alla tjänster på 
orten och byråns anställda kan vid behov 
styra dig till rätt plats. En socialarbetare 
kan göra en servicebehovsbedömning av 
din situation samt styra och hjälpa dig 
att få den hjälp du behöver. Ditt problem 
kan vara relaterat till exempelvis ork i 
vardagen, ärendehantering, boende, eko-
nomiska frågor eller interaktioner inom 
familjen.

I Psykporten » som är öppen för alla hittar 
du information, egenvårdsprogram, gui-
der och symtomnavigatorer.

https://www.mielenterveystalo.fi/sv/

