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R ådgivning och behandling i Stockholms Län

Framtid Stockholm

är en enhet inom Stockholm stad som arbetar med

öppenvårdsinsatser för ungdomar. Framtid Stockholms verksamheter arbetar
bland annat med behandling och stöd kring missbruk, kriminalitet och psykisk
ohälsa, uppsökande arbete i riskmiljöer, föräldrastöd samt stöd till unga utsatta
för brott. För rådgivning eller för att boka en tid, ring:
Receptionen Framtid Stockholm tel: 08-508 25 100
Mini Maria Stockholm tel: 08- 508 43 710
Socialtjänst hos polis- Stöd till brottsoffer: 08-508 48 005
Ungdomsuppsökare Stockholms riskmiljö tel: 08-508 25 481
Uppsökare ensamkommande tel: 08-508 437 26
Uppsökare prostitution tel: 08-508 254 84

Maria Ungdom akutmottagning-

akutvård för missbruk och psykisk ohälsa

inom Stockholms län. Du kan dygnet runt komma akut eller ringa och boka en
tid för läkarbedömning. Tel: 08-123 474 10

Mika Mottagningen

arbetar med stöd och behandling till personer över 16 år

som får ersättning för att ha sex

samt med personer utsatta för

människohandel. Tel 08- 508 255 01, 08- 668 69 67

Nationellt metodstödteam mot prostitution och människohandel (NMT)

ger

stöd till professionella som misstänker att en ung riskerar att utsättas eller
utsätts för människohandel. Tel: 020- 390 000

Sex-och samlevnadsmottagning vänder sig till ungdomar direkt, för hjälp och
stöd i frågor som rör sex- och samlevnad; preventivmedel, graviditet,
vaccinationer, STI- provtagning mm. Tel: 08- 123 474 54

stockholm.se

Information, metodstöd och webutbildningar samt rådgivning och
behandling.

ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak)

-

Cannabishjalpen.se
CAN.se forskning och fakta
Drugsmart.com
Dopingjouren.se
Fimpaaa! En app från Umo.se för dig som är ung och vill sluta röka.
Folkhalsomyndigheten.se

-Raddabarnen.se Hemsida med bred information och metodstöd, t ex.
TMO- traumamedveten omsorg
#nätsmart- Hur att skydda sig mot sexuella övergrepp på nätet
Stopp! Min kropp- hur kan du prata med barn om sexuella övergrepp
Att möta barn. 4 filmer om bemötande utifrån

- Sefriksforbund.se Sveriges ensamkommandes förening
- Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar

- IQ .se fakta om alkohol.

vägledning Socialstyrelsen (2013)

- Stockholm.se/nejtillcannabis Samlad info till vuxna om cannabis
- Tobaksnolla.se
- Tonårsparloren.se Ungdomar och alkohol
- PID Preventiva insatser mot droger. En handbok för dig som möter
ensamkommande barn och unga och web- föreläsning www.malmo.se/PID

-

Hälsa och omsorg

Människohandel och sexuell exploatering

- BRIS.se För unga och vuxna. Bl a metodstöd i att hålla samtal.
-

Dagsattprataom.se En hemsida för barn och vuxna med information, filmer

och utbildningsmaterial om sexuella övergrepp.
- Ensamkommande barn och ungdomar psykisk ohälsa och
traumasymptom. Grkom.se/ensamkommande (2014)
- Ensamkommande barn och ungas behov

en kartläggning

T ranskulturelltcentrum.se Har hälsokommunikatörer som arbetar med

målgruppen i Stockholms Län för att främja hälsa och förebygga psykisk
ohälsa.

- U mo.se Ungdomsmottagningarnas hemsida

- Allmanabarnhuset.se Stiftelsen Allmäna Barnhuset vänder sig till dig som
arbetar med barn i utsatta situationer med information och forskning
- Den långa resan- Skrift om människohandel och sexuell exploatering

Länsstyrelsen Stockholm (2015).
Socialstyrelsen (2013)

- I nformationsverige.se Länsstyrelsernas gemensamma portal om samhällsinformation
till nyanlända. Även metodmaterialet

för boendepersonal finns här.

- K unskapsguiden.se
- Migration, psykisk ohälsa och trauma. Ett studiehäfte för dig som möter
asylsökande och flyktingar i ditt arbete. Transkulturellt centrum (2012)
- Metodstöd för jämställdhetsintegrering. Genusperspektiv för HVBverksamheter. Länsstyrelsen Dalarna (2016)

- Möta barn på flykt- handbok med konkreta tips och verktyg. Gustafsson &

- Kan det vara människohandel? Information för myndigheter som kan
komma i kontakt med barn som utsatts för människohandel. Länsstyrelsen
Stockholm & Unicef (2015).
- Socialstyrelsen/ Sex mot ersättning Web-utbildning och information
- Stockholm.se/sexmotersattning Filmer och föreläsningar samlade om sex
mot ersättning
- Unga som har sex mot ersättning- en kunskapsöversikt till stöd och
hjälp. Stockholms stad, 2014

Bogdan- kan det vara människohandel

Lindberg (red) UNICEF. 2016

- Möt mig där jag är- en bok om bemötandet av ensamkommande
ungdomar. Canow, I. (2016)
- Rfsu.se Information och metodstöd kring sexuell hälsa

en

Film, UNICEF 2010

- en film om sexuell exploatering av barn. Länsstyrelsen
Stockholm.
Länsstyrelsen i Stockholm släpper under 2017 en web-utbildning om
människohandel och sexuell exploatering.

