
Hjelpetilbud og nyttige nettsider

HJELP TIL FORELDRE/FAMILIER
Foreldrehverdag.no
Et tilbud fra Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet (Bufdir) til alle 
foreldre med barn fra 0-18 år, og 
EHVW§U�DY�DUWLNOHU��̬OPHU�RJ�SRGNDVW�
om temaer som foreldre møter i 
hverdagen. Tilbudet skal hjelpe 
foreldre å forstå og kommunisere 
bedre med barna sine.

bufdir.no
Det statlige barnevernet. Oversikt  
over hjelpetiltak, lover, m.m.

barneombudet.no 
Fakta om barnas rettigheter. Har  
også spørsmål- og svartjeneste.

barnevernvakten.no
Barnevern og barnevernsvakt 
(barnevernets akuttberedskap  
på kveldstid og i helger)
Hovedoppgaven er å hjelpe barn  
og familier i krise. 
Når du melder fra til barnevernet  
kan du melde fra med fullt navn  
eller være anonym:

• Du kan fremstå med navn både 
overfor familien og barnevern-
tjenesten. Da vil foreldrene i saken 
bli informert om at det er du som 
melder.

• Du kan velge å melde inn saken 
anonymt, slik at verken barnevern 
eller foreldre vet hvem som melder. 
Pass på å ikke gi opplysninger som 
gjør at du kan bli gjenkjent hvis du 
ikke ønsker det.

• Du kan fremstå med navn overfor 
barneverntjenesten, men be om at 
dette ikke gjøres kjent for foreldrene. 
Dersom du velger dette alternativet, 
vil anonymiteten kunne bli opphevet 
dersom barne verntjenesten fører 
sak om omsorgs overtakelse, og 
saken må i retten.

• Dersom du velger å skrive epost 
må du huske på at navnet ditt 
vil komme fram i headingen på 
eposten, og barneverntjenesten vil 
få kjennskap til navnet ditt. Da er 
du ikke lenger anonym.  

kirkensbymisjon.no/robust
ROBUST er Kirkens Bymisjons 
forebyggende tilbud til barn og unge 
i skolealder og deres familier, som 
VWUHYHU�PHG�NRQ̭LNWHU��EHN\PULQJHU�
eller problemer av ulik art.  
Telefon: 920 32 916

Stl.no
Samarbeidsrådet for tros- og livssyns-
samfunn. Ressurser om religion og 
oppdragelse.
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Atlaskompetanse.no 
Hjelpetiltak for familier, kurs og 
foreldreveiledning på ulike språk.

vfb.no
Telefon: 810 03 940 
Organisasjonen voksne for barn og 
unge. Voksne for Barn har fagpersoner 
som veileder og gir råd til voksne som 
er bekymret for barn eller unge. Du kan 
være anonym og de har taushetsplikt. 
De besvarer alle typer henvendelser, 
fra hverdagslige utfordringer som søvn 
og grensesetting til mer alvorlige som 
for eksempel mobbing og sorg.  

ffp.no 
Råd og støtte til pårørende og barn 
som har et familiemedlem i fengsel.

NEGATIV SOSIAL KONTROLL,
VOLD OG OVERGREP
dinutvei.no
Nasjonal veiviser til hjelpetilbud, 
informa sjon og kunnskap om vold  
i nære relasjoner, voldtekt og andre 
seksuelle overgrep. Oversikt over 
hjelpe tilbud lokalt og nasjonalt. Spørs-
mål til fagpersoner kan stilles anonymt.
(Sanitetskvinnene tok i sin tid initiativ 
til å etablere denne nettportalen.)

volinjen.no
Vold og overgrep-linjen (VO-linjen)  
Telefon: 116 006
En døgnåpen hjelpelinje for mennesker 
som opplever vold eller overgrep 
i nære relasjoner. Man kan ringe 
anonymt og det er gratis.

imdi.no/nora
Ressursside om negativ sosial kontroll

Røde Kors’ telefon for tvangsekteskap 
og kjønnslemlestelse
Telefon: 815 55 201 
 (mandag–fredag, 09.00–16.00)

voldsoffer.no 
Landsforeningen for voldsutsatte  
tilbyr hjelp til de som blir, eller har 
vært, utsatt for vold.

DIXI Ressurssenter for voldtatte
Telefon: 22 44 40 50

Overgrep.no
Ressursside med spørsmål og svar 
om seksuelle overgrep. For ofre og 
pårørende.

116111.no  
Gratis nødtelefon for barn og unge som 
opplever vold i hjemmet, er utsatt for 
overgrep, eller står i andre vanskelige 
situasjoner. Bekymrede voksne kan 
også ta kontakt. SMS: 417 16 111 

164 Hjelpetilbud og nyttige nettsiderDEL 5



HELSE
helsenorge.no
OĚƑ�ǶŠŠĚƑ�ŞîŠ�ŒǄîŕĿƥĚƥƙƙĿŒƑĚƥ�ūĳ�
oppdatert informasjon om helse, 
livsstil, sykdom, behandling og 
rettigheter. Her kan du blant annet 
ǶŠŠĚ�ŒūŠƥîŒƥĿŠĲūƑŞîƙŏūŠ�ƥĿŕ�ĲîƙƥŕĚĳĚŠ�
og bestille ny fastlege.

Mental Helse – Hjelpetelefonen:  
116 123 (hele døgnet)
sidetmedord.no 
kan brukes av de som foretrekker  
å skrive i stedet for å snakke.

amathea.no 
Amathea er en landsdekkende, 
spesialisert, lavterskel helsetjeneste. 
Med spisskompetanse på veiledning og 
forebyggende arbeid innen graviditet 
og abort. Snakk med en veileder:  
815 32 005 (hverdager 08.00-20 00).

RUS/PSYKIATRI
rustelefonen.no
Rustelefonen: 08 588
2̫HQWOLJ�RJ�ODQGVGHNNHQGH�WMHQHVWH�
som tilbyr støtte, informasjon 
og veiledning om rusmidler og 
hjelpeapparat.

AA – Anonyme alkoholikere
Kontakttelefon 911 77 770 (åpent 
11–15 hverdager og 18–22 alle dager)

veiledningssenter.no 
N.K.S veiledningssenter for  
pårørende til rusavhengige.

ivareta.no
Pårørendetelefonen: 800 40 567 
Organisasjon av og for etterlatte 
og pårørende til personer som har 
utfordringer med rus og psykisk helse. 

lpp.no
Nasjonal rådgivningstelefon for 
pårørende: 22 49 19 22
Landsforeningen for pårørende innen 
psykisk helse er til for deg som er 
pårørende til en som er psykisk syk.

MINORITET/FLERKULTUR
antirasistisk-senter.no
En stiftelse som jobber for  
å bekjempe rasisme.

www.omod.no 
2UJDQLVDVMRQHQ�PRW�R̫HQWOLJ�
diskriminering er et rettighets- og 
kompetansesenter som arbeider 
for å fremme likestilling og hindre 
diskriminering

www.minotenk.no
En tenketank som jobber med 
§�GH̬QHUH�SUREOHPVWLOOLQJHU�
og utfordringer knyttet til det 
̭HUNXOWXUHOOH�1RUJH
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Flexid.no
Stiftelsen Flexid jobber for at kryss-
kulturelle barn, unge og foreldre skal 
føle at de har noe å bidra med til stor-
samfunnet, være trygge i selv og stolte 
av sin bakgrunn og til hør ig het. De har 
samtalegrupper for kryss kultur elle barn 
og unge, og holder kurs og fore drag 
om eksempelvis migrasjonsprosessen, 
interkulturell kommunikasjon og forstå-
else, kryss kulturell oppvekst, ressurser 
og utford ringer, identitet og tilhørighet, 
psykisk helse og uhelse, fore bygging av 
utenfor skap og foreldre rollen i nytt land.

facebook.com/minoritetene
Minoritetenes interesseorganisasjon 
(MIO)
MIO er et talerør for minoriteter med 
ikke-vestlig bakgrunn som sliter med 
rus og psykiske utfordringer. MIO vil 
være brobygger mellom minoriteter  
og det norske helsevesenet.

ØKONOMI OG JUSS
Økonomisk rådgivning og 
gjeldsrådgivning (NAV)
Økonomirådstelefonen: 800 45 353
Chat – åpen hverdager mellom  
10 og 15

plikt.no
+HU�̬QQHU�GX�LQIRUPDVMRQ�RP�
avvergings plikten, hva du har plikt til 
å søke å avverge, og hvordan du kan 
avverge i samarbeid med den det gjelder.

barnevernsadvokat.no 
Allmennopplysning innenfor 
barnevernsrett og formidling av 
advokathjelp i tvister med barnevernet.   

Rettighetstelefonen
Telefon: 21 45 60 07  
(tirsdag, onsdag og torsdag 18–21)
Gir hjelp til å forstå hvilke rettigheter 
PDQ�KDU�L�PºWH�PHG�GHW�R̫HQWOLJH��RJ�
hvem som hjelper med hva.

ANDRE TJENESTER
Kirkens SOS
Ulike typer kriser
Telefon: 22 40 00 40 (hele døgnet)

Reform – ressurssenter for menn
Mannstelefonen 22 34 09 60 
(hverdager 17–20)

radikalisering.no
Nettsiden er for deg som ønsker hjelp, 
råd eller kunnskap om radikalisering 
og voldelig ekstremisme. Den kan 
være nyttig for eksempel for ansatte 
i kommuner, skoler, barnevern eller 
politi, eller for andre som jobber med 
ungdom, foreldre og de unge selv.

utveier.no
En kunnskapsportal om radikalisering 
og voldelig ekstremisme, utarbeidet 
av RVTS Øst i samarbeid med 
Helsedirektoratet, Kriminalomsorgen 
og Regionsenter for barn og unges 
psykiske helse (RBUP).
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