
  

Övergreppet kommer till yrkespersons kännedom 

Samtals- / Stödkontakt: 
Skolpsykolog & -kurator 

FRIDA- Fri från våld  050 596 0980 
Psykiatriska barn- & ungdomsmottagningen 050 354 8077 

 

Polisanmälan Barnskyddsanmälan 
(Vid icke- pågående övergrepp kan man göra anmälan även i ett senare skede) 

 

Konsultation till: 
 polis 0295 415931 

barnskyddets jourtelefon 040 805 1726 
barns rättspsykiatriska arbetsgrupp 040 652 8093 

SERI- Stödcenter 040 589 4752 

 

RIKU- Brottsofferjouren 

 

* Bl.a. sexuella övergrepp över nätet, tvingande att ta bilder av sexuell 
karaktär, titta på pornografiska bilder/ filmer, tvingas titta på ett 
könsorgan eller visa sin egen kropp, bli tilltalad på ett sexuellt 
utstuderat sätt, bli smygtittad på i utsatta situationer.  

Vasa centralsjukhus 
 0-16 år 

 
SERI- Stödcenter 

Inom en månad, 16 år → 
 

Icke-fysiska * 
Fysiska 
(samlag eller  
beröring) 

”Man måste inte känna att man 
ska fixa allt, att man måste ta 

ställning till om allt är sant, 
huvudsaken är att man finns där.” 

Anna, 17 år, erfarenhetskunnig 
 

Planen har utarbetats i samarbete med Österbottens välfärdsområde, Polisen, SERI och FRIDA- Fri från våld för 
projektet Respect! 
Vid frågor eller kommentarer, ta kontakt till FRIDA/ 050 5960 980. 

tel:040%20805%201726


 

Samtals- / Stödkontakt: 
HVC-psykolog/ Psykiatrisk sjukskötare  

Skolpsykolog & -kurator 
FRIDA- Fri från våld  050 596 0980 

Psykiatriska vuxenmottagningen 050 409 8907 
Familjerådgivningen 040 310 0485 

 

* Bl.a. sexuella övergrepp över nätet, tvingande att ta 
bilder av sexuell karaktär, titta på pornografiska 
bilder/ filmer, tvingas titta på ett könsorgan eller visa 
sin egen kropp, bli tilltalad på ett sexuellt utstuderat 
sätt, bli smygtittad på i utsatta situationer.  
 

SERI- Stödcenter 
-Inom en månad 

RIKU- 
Brottsofferjouren 

Polisanmälan 

Ifall klienten är 
myndig är 
polisanmälan 
frivillig. 

Icke-fysiska * 
Fysiska 
(samlag eller 
beröring) 

Konsultation till: 
 polis 0295 415931 

SERI 040 589 4752 
RIKU 044 0371 050 

 

Övergreppet kommer till yrkespersons kännedom 

”Säg: jag tror på dig, vill du 
berätta? Jag finns här och 

lyssnar.” 
Lisa, 23 år, erfarenhetskunnig 

Planen har utarbetats i samarbete med Österbottens välfärdsområde, Polisen, SERI och FRIDA- Fri från våld för 
projektet Respect! 
Vid frågor eller kommentarer, ta kontakt till FRIDA/ 050 5960 980. 

 


