
Skyddshemmet hjälper dig vid våld 
eller hot om våld i nära relationer

 Du har rätt att få hjälp 
om du utsätts för våld  

i nära relationer  
www.nollalinja.fi/sv

http://www.nollalinja.fi/sv


Vad är våld i nära relationer?

Meningsskiljaktigheter hör till livet, men inte våld. 
Meningsskiljaktigheter och gräl är situationer där båda parterna 
fritt och jämlikt kan uttrycka sina åsikter och synpunkter. Om man 
måste vara försiktig, är rädd, känner sig hotad och förtryckt kan 
det vara fråga om psykiskt våld. Var och en har rätt att uttrycka 
sina åsikter jämlikt och utan rädsla. Personlig frihet och integritet 
är grundläggande fri -och rättigheter enligt grundlagen.

Våld i nära relationer kan vara till exempel fysiskt, psykiskt, 
sexuellt, ekonomiskt eller religiöst. Att exponeras för våld, det vill 
säga leva i en våldsam miljö, se, höra eller på annat sätt bevittna 
våld, är också våld. 

Våld i nära relationer påverkar alla parters välbefinnande och 
hälsa. Din kropp och ditt sinne kan reagera på våld på många olika 
sätt. Våld kan orsaka fysiska skador eller symptom med anknytning 
till känsloliv och beteende, såsom ångest, sömnstörningar, 
depression och känslor av skam och skuld.

Det är aldrig ditt fel att du utsätts för våld.  
Det finns hjälp att få för våldet.

Våld i nära relationer innebär att någon person som står dig nära skadar dig eller behandlar dig illa. 
En närstående kan till exempel vara din nuvarande eller tidigare partner, en förälder eller ett barn. 

Du har rätt till ett tryggt liv.  
Genom att berätta  
om våldet kan du få hjälp.  
Var inte ensam.



Frågor och svar om skyddshem 

När kan jag ta mig till ett skyddshem? 
Du kan söka dig till ett skyddshem när du upplever våld eller hot 
om våld i nära relationer. Våldet behöver inte vara fysiskt, utan det 
kan också vara till exempel psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt våld. 
Våldet kan börja med att du kallas vid öknamn, att du begränsas 
eller isoleras från mänskliga relationer, varvid det kan vara svårt att 
identifiera det som våld.

Du kan komma till skyddshemmet ensam eller tillsammans med 
barnen. Att vistas på ett skyddshem är alltid gratis för dig och du 
behöver ingen remiss. I en livshotande situation ska du alltid ringa 
nödnumret 112. 

Hur kommer jag in på ett skyddshem? 
Skyddshemmet är alltid öppet. Du kan söka dig till vilket 
skyddshem som helst i Finland oberoende av din hemkommun. 

Om du kan ta dig till skyddshemmet i lugn och ro, ring 
skyddshemmet innan du kommer. På så sätt kan du försäkra 
dig om att det finns plats på skyddshemmet i fråga och får 
noggrannare ankomstanvisningar per telefon. Om du inte kan ta 
dig till skyddshemmet på egen hand får du mer information om 
olika alternativ per telefon.

Kontaktuppgifter till alla skyddshem finns på adressen  
www.nollalinja.fi/sv/skyddshem/ 

Hur kan skyddshemmet hjälpa mig? 
Ett skyddshem ger dig skydd från våldet och hjälp att få slut på 
våldet. Du får krishjälp samt stöd och information om praktiska 
frågor. På skyddshemmet kan du i lugn och ro fundera över din 

situation och tillsammans med skyddshemspersonalen göra 
praktiska arrangemang för att ordna din framtid. 

Skyddshemmet hjälper dig i samarbetet med myndigheter 
och andra aktörer, såsom organisationer och boendetjänster. 
Skyddshemmets tjänster är alltid gratis för dig.

Hur är det på skyddshemmet?   
Skyddshemmet beaktar varje persons individuella situation och 
behov. Lokalerna är planerade så att de är trygga och du har ett 
eget rum till ditt förfogande. Du får också mat och annat som 
behövs, såsom lakan och nödvändiga hygienprodukter. Hur länge 
du stannar på skyddshemmet är alltid individuellt och beror på din 
situation och dina behov. 

I mån av möjlighet kan du arbeta under din tid på skyddshemmet 
och barnen kan gå i dagvård eller skola. Skyddshemspersonalen 
hjälper dig att ordna praktiska saker. 

Vad behöver jag med mig till skyddshemmet? 
Om du har möjlighet att i lugn och ro ta dig till skyddshemmet kan 
du packa med dig kläder och viktiga personliga saker, till exempel 
de mediciner du behöver, identitetsbevis och bankkoder. 

Packa även med nödvändiga saker till dina barn om du har dem 
med dig till skyddshemmet. Det är till exempel bra att ta med sig 
barnets kramdjur, kläder enligt väder och barnets mediciner. 

Du kan ringa skyddshemmet och be om mer information. 

http://www.nollalinja.fi/sv/skyddshem/


Telefon (växel): 029 524 6000   
E-post: fornamn.efternamn@thl.fi • Frågor: info@thl.fi 
thl.fi |   @THLorg

Institutet för hälsa och välfärd 
Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors  
Besöksadress: Mannerheimvägen 166, Helsingfors 

Mer information
Skyddshemmens kontaktuppgifter finns på adressen: www.nollalinja.fi/sv/skyddshem   
Nollinjens telefonnummer är 080 005 005 och webbadressen nollalinja.fi/sv

Vid våld i nära relationer får du hjälp till exempel av Nollinjen, 
hälsovårdscentralen, socialväsendet, social- och krisjouren, 
polisen och organisationer som specialiserat sig på våld i nära 
relationer.

Hjälptelefonen Nollinjen 080 005 005 
Nollinjen är en kostnadsfri hjälptelefon dit du kan ringa vilken tid 
som helst, året runt. 

Nollinjen hjälper 24/7: 

•  alla som har upplevt våld eller hot om våld i en nära 
människorelation. 

•  kvinnor som upplevt våld eller hot om våld. 

• anhöriga till dem som utsatts för våld. 

Du behöver inte säga ditt namn när du ringer. Den jourhavande 
ser inte heller ditt telefonnummer och samtalet syns inte på din 
telefonräkning. På Nollinjen svarar en professionell person som 
lyssnar på dig och ger dig stöd samt som du kan tala konfidentiellt 
och diskutera din livssituation med. 

På Nollinjen kan du diskutera med den jourhavande på finska, 
svenska eller engelska och via telefontolkning även på flera andra 
språk.

Var annanstans kan jag få hjälp 
vid våld i nära relationer?

http://thl.fi
http://www.nollalinja.fi/sv/skyddshem
http://nollalinja.fi/sv

