
Oversigt over hjælpeorganisationer 

 

TEMA ORGANISATION BESKRIVELSE KONTAKT 
SELVMORDSTANKER LIVSLINIEN 

www.livslinien.dk  
 

Rådgivning for selvmordstruede personer samt 
pårørende. Det kan bruges hvis man er bekymret 
for et andet menneske eller har mistet en, der 
stod en nær.  
Du kan ringe eller skrive til Livsliniens rådgivning. 
Du kan fortælle om de følelser og reaktioner, det 
har forårsaget.  
Uden for Livsliniens åbningstid skal psykiatriske 
skadestue kontaktes, hvis man er udsat for livsfare 
kontaktes 112.  
 

Anonym rådgivning Ring 70 201 201 (Alle 
dage kl. 11.00-04.00)  
Chat (Mandag 17.00-21.00, torsdag 17.00-
21.00, lørdag 13.00-17.00)  
Brevkasse (Besvares inden 5 dage) 
 

AKUT PSYKIATRISK 
HJÆLP 

PSYKIATRISKE SKADESTUER 
(Døgnåbent)  

I hele Danmark findes der psykiatriske skadestuer. 
Skadestuerne er åbne for alle, og man kan komme 
uden en henvisning. Hvis man er i tvivl om noget, 
kan man ringe til dem først, men man skal møde 
op for at få hjælp.  
Situationer med akut behov for psykiatrisk hjælp 
kan bl.a. være: tab af kontrol, selvmordstanker, 
voldsom angst eller depression, reaktioner på en 
kriseoplevelse, abstinenser.  

Afdelingens telefonnummer afhænger af 
skadestuen i området. Undersøg dette 
nærmere på nettet.  
Hjælp til at finde en psykiatrisk skadestue: 
https://www.borger.dk/Sider/Psykiatriske-
skadestuer.aspx     
 

AKUT RÅDGIVNING OG 
VEJLEDNING 

Den Sociale Døgnvagt 
(København, døgnåbent) 
https://dognvagten.kk.dk/  
 

Døgnvagten er et akut rådgivnings- og 
vejledningstilbud i Københavns Kommune, hvor 
borgere kan henvende sig uden for Socialcenter 
Københavns åbningstid. Døgnvagten er et tilbud til 
børn og unge under 18 år, som har akutte sociale 
problemer, samt voksne, som har et akut behov 
for hjælp til sociale anliggender.  
Døgnvagten tilbyder akut råd og vejledning og 
varetager Københavns Kommunes socialcentres 
arbejdsområder efter lukketid.  

Ring 33 17 33 33 
 

http://www.livslinien.dk/
https://www.borger.dk/Sider/Psykiatriske-skadestuer.aspx
https://www.borger.dk/Sider/Psykiatriske-skadestuer.aspx
https://dognvagten.kk.dk/


PSYKISK SYGDOM SIND 
www.sind.dk 
 

Rådgivning vedrørende psykisk sygdom eller 
psykisk sårbarhed – både for personer der selv er 
psykisk syge eller psykisk sårbare samt deres 
pårørende.  

Ring 70 23 27 50 (Mandag-lørdag 11.00-
22.00, søndag 17.00-22.00) 
 

PSYKISK SYGDOM PSYKIATRIFONDEN  
www.psykiatrifonden.dk 
 

Rådgivning vedrørende psykiske sygdomme – 
både for personer, der selv er psykisk syge eller 
psykisk sårbare,  deres pårørende samt personer, 
der ønsker viden om emnet.  

Anonym rådgivning.  
Ring 39 25 25 25 (Mandag-torsdag 10.00-
22.00, fredag-søndag 10.00-18.00) 
 

SUGARDATING, 
GRÅZONEPROSTITUTION 
& SEKSUELLE GRÅZONER 

REDENUNG 
https://redenung.dk/ 

Rådgivning til unge, der har brug for rådgivning 
om seksuelle gråzoner samt oplysninger til unge 
om køb og salg af sex.  

Chatrådgivning søndag-torsdag kl. 19-22 
 
SMS 1272 med spørgsmål. Svartid 2-4 
dage. 
 
Ring 40901111 mandag & tirsdag kl. 13-15 

SEKSUELLE OVERGREB CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE 
(Døgnåbent)  
www.voldtaegt.dk  
 

Center for Voldtægtsofre er for personer, der er 
blevet voldtaget eller har været udsat for anden 
seksuel misbrug, samt deres pårørende. Center for 
Voldtægtsofre kan fortælle, hvordan man skal 
forholde sig og hjælpe med hele processen.  
Der er både mulighed for telefonisk rådgivning og 
personligt fremmøde på afdelingerne. Man 
behøver ikke at have anmeldt voldtægten før man 
benytter sig af kontakten, og det er ikke 
nødvendigt med en henvisning. Tilbuddet er gratis 
og man er velkommen til at tage en pårørende 
med til centret. 

Ring efter region: Hovedstaden 35 45 50 
32, Århus 78 46 35 43, Odense 65 41 23 48  
 
Derudover findes der centre i : Bornholm, 
Herning, Hillerød, Aalborg, Kolding, 
Holbæk, Nykøbing Falster. Yderligere 
information om disse på 
http://www.voldtaegt.dk/adresser 
 

SEKSUELLE OVERGREB CENTER FOR SEKSUELLE 
OVERGREB (København)  

Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet er 
en specialenhed, der rummer et tværfagligt 
behandlingstilbud til børn, unge og voksne, der 
har været udsat for seksuelle overgreb i form af 
eksempelvis incest, voldtægt, voldtægtsforsøg og 
eller andre seksuelle krænkelser.  
 

Udsat for seksuelt overgreb inden for de 
sidste 5 døgn: akut hjælp: Ring 35 45 50 32 
(voksne), 35 45 40 64 (børn) (Døgnåbent)  
 
Udsat for seksuelt overgreb for længere 
tid siden end 5 døgn: Ring 35 45 40 85 
(voksne), 35 45 39 84 (børn) (Mandag-
fredag 08.30-14.30) 
 

http://www.sind.dk/
http://www.psykiatrifonden.dk/
https://redenung.dk/
http://www.voldtaegt.dk/
http://www.voldtaegt.dk/adresser


SEKSUELLE OVERGREB KVISTEN (Viborg, Aalborg og 
Aarhus)  
www.kvistene.dk  
 

Kvisten er et rådgivningssted for både kvinder og 
mænd, som har været udsat for seksuelle 
overgreb. Der tilbydes telefonrådgivning, 
mailrådgivning, individuelle samtaleforløb, 
samtalegruppes samt samtaleforløb for par. 
Endvidere kan pårørende tage kontakt. Centeret 
henvender sig primært til personer, der bor i og 
omkring Midt- og Nordjylland, da samtalerne 
foregår her.  
 

Viborg: Ring 60 70 72 57, mail 
viborg@kvistene.dk  
Aalborg: Ring 50 54 25 50  
Aarhus: Ring 50 54 56 85, mail 
aarhus@kvistene.dk 
 

VOLD 
 

BRYD TAVSHEDEN – OM 
BØRNEVOLD OG 
KÆRESTEVOLD  
www.brydtavsheden.dk  
 

Projektet prøver aktivt at forebygge familievold. 
Siden henvender sig til børn, hvis forældre slår, 
men også til piger eller drenge, der har en voldelig 
kæreste. Der er tilbud om anonym 
telefonrådgivning, chatrådgivning, 
brevkasserådgivning samt socialrådgivning ved 
personligt fremmøde alene eller sammen med 
nogen i Basen. Det er ikke nødvendigt at bestille 
tid inden.  
 

Ring 20 67 05 06 (Mandag-torsdag 16.00-
19.00)  
Chat (mandag til torsdag 16.00-19.00)  
Brevkasse (besvares inden for 24 timer) 
Basen (mandag til torsdag 16.00-19.00). 
Adresse: Kronprinsessegade 18c, 1306 
København K. 
 

VOLD LOKK – LANDSFORENING AF 
KVINDEKRISECENTRE 
(Døgnåbent)  
www.lokk.dk  
 

LOKK yder anonym rådgivning til personer, der 
bliver udsat for vold og/eller trussel om vold af 
kæresten samt pårørende. Vold er ikke kun slag og 
spark, men kan også være psykisk vold. 
Rådgivningen er både for kvinder og mænd. Hvis 
man er kvinde og over 18 år kan man få tilbudt 
plads på et kvindekrisecenter, hvis det er 
nødvendigt.  
 

Anonym rådgivning. Ring 70 20 30 82 
(Døgnåbent)  
 

VOLD DIALOG MOD VOLD 
www.dialogmodvold.dk   
 

Dialog Mod Vold henvender sig til mænd og 
kvinder, som udøver vold. Man kan få sig en 
anonym og uforpligtende snak om emnet, og få 
gode råd til, hvordan man løser konflikter uden 
vold.  

Ring 35 30 17 17 (Mandag, onsdag, 
torsdag 09.00-15.30, tirsdag 09.00-17.00, 
fredag 09.00-13.30)    
 

http://www.kvistene.dk/
mailto:viborg@kvistene.dk
mailto:aarhus@kvistene.dk
http://www.brydtavsheden.dk/
http://www.lokk.dk/
http://www.dialogmodvold.dk/


ETNICITET ETNISK UNG (Døgnåbent)  
www.etniskung.dk  
 

EtniskUng er anonym rådgivning for unge, der er 
tvangsægteskabstruet eller på anden måde står 
med problemer, der har med familiens ære at 
gøre. EtniskUng er både for kvinder og mænd. 
EtniskUng tilbyder rådgivning, konfliktmægling og 
udsendelse af en rådgiver til et personligt møde. 
Hvis man er kvinde og over 18 år kan man få 
tilbudt plads på et kvindekrisecenter, hvis det er 
nødvendigt. 
 

Anonym rådgivning. Ring 70 27 76 66 
(døgnåbent) 
 

OFFERRÅDGIVNING OFFERRÅDGIVNING 
(Døgnåbent)  
www.offerraadgivning.dk  
 

Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og 
pårørende i forbindelse med voldsomme og 
chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet 
og trafikuheld. Offerrådgivningens rådgivning er 
opdelt efter politikredse. De lokale telefonnumre 
kan findes på hjemmesiden og ellers har 
landstelefonen døgnåbent.  
 

Landstelefon: Ring 116 006 
 

SORG BØRN, UNGE & SORG  
www.bornungesorg.dk  
 

Linjen er en anonym telefonrådgivning for unge, 
hvis far eller mor er alvorligt syg eller død. 
Pårørende til de unge er også meget velkomne til 
at ringe og få rådgivning om, hvordan man bedst 
muligt kan støtte. Der er også mulighed for at 
chatte eller for at får personlig rådgivning i 
sorggrupper.  
 

Ring på 70 26 67 66 mellem 10.00 og 
14.00 på hverdage for dette.  
Ring 70 20 99 03 (Mandag-torsdag 17.00-
21.00)  
Videosamtale: 70 26 67 66 (Mandag-
torsdag 17.00-21.00)  
Chat (Mandag-torsdag 17.00-21.00)  
Brevkasse (Besvares indenfor 1 uge) 
 

DEPRESSION DEPRESSIONSLINIEN 
www.depressionsforeningen.dk 
 

Tilbud til patienter og pårørende, der ønsker at 
tale med nogen, der forstår. Linien er bemandet af 
frivillige, der selv har haft sygdommene tæt på, og 
som er villige til at lytte og udveksle erfaringer. En 
samtale kan måske bevæge én i den rigtige 
retning.  

Ring 33 12 47 74 (Mandag-torsdag 19.00-
21.00) 
 

http://www.etniskung.dk/
http://www.offerraadgivning.dk/
http://www.bornungesorg.dk/
http://www.depressionsforeningen.dk/


ANGST ANGSTFORENINGEN 
www.angstforeningen.dk 
 

Angstforeningen er en landsforeningen for 
mennesker med angst. De tilbyder rådgivning via 
telefon og selvhjælpsgrupper. Anonym rådgivning.  

Ring 70 27 92 94 (Mandag-torsdag 19.00-
22.00, søndag 16.00-19.00) 
 

SPISEFORSTYRRELSER 
OG SELVSKADE 

LMS – LANDSFORENINGEN 
MOD SPISEFORSTYRRELSER & 
SELVSKADE  
www.hjaelp.lmsos.dk 

LMS yder hjælp til at dele den bekymring og de 
problemer der kan opstå i forbindelse med 
selvskade eller spiseforstyrrelse. Rådgivning om de 
forskellige behandlingsmuligheder, der findes 
samt vejledning til at søge yderligere hjælp. Der er 
desuden mulighed for at bestille tid til personlig, 
anonym rådgivning samt mulighed for at få en 
mentor, støtte-/kontaktperson og en bisidder. 
Anonym rådgivning.  

Telefonrådgivning 70 10 18 18 (Mandag-
torsdag 16.00-19.00)  
Chat (Mandag-torsdag 16.00-19.00) 
Personlig rådgivning i København, Odense, 
Sønderborg, Aalborg og Næstved. 
Tidsbestilling 70 10 18 18 (Mandag-
torsdag 11.00-12.00) 
 

FORGIFTNING GIFTLINJEN  
www.giftlinjen.dk 
 

Hjælp og rådgivning i tilfælde af forgiftning. Hvis 
uheldet er ude, og brugeren udvikler tegn på 
uønskede virkninger, overdosering eller egentlig 
forgiftning, er det vigtigt at få professionel 
rådgivning. Anonym rådgivning.  
 

Ring 82 12 12 12 (Døgnåbent) 
 
Alternativt ring 112!  

MISBRUG ALKOLINJEN 
www.alkolinjen.dk 
 

Alkolinjen er et nationalt tilbud, som alle kan 
benytte sig af. Både den, der har et lidt for højt 
forbrug som syntes det kan være 
grænseoverskridende selv at henvende sig til et 
alkoholbehandlingssted. Den, der vil vide, hvor de 
kan få reel behandling. Og de mange pårørende og 
børn af alkoholafhængige. Så tilbuddet gælder 
hele den store gruppe, der i dag lever med 
alkoholproblemer, og som ønsker hjælp. På 
Alkolinjen kender de alle kommuners alkohol 
behandling tilbud, og kan henvise hertil. Alle 
borgere har ret til alkohol behandling I deres 
kommune. Der er behandling garanti til alle unge 
under 25 som er pårørende af alkoholikkere. De 
ansatte i Alkolinjen er sygeplejersker, pædagoger 
eller socialrådgivere særligt uddannet i 
telefonrådgivning og alkoholproblemstillinger.  

Ring 80 200 500 mandag-fredag kl.11-15 
 

http://www.angstforeningen.dk/
http://www.hjaelp.lmsos.dk/?fbclid=IwAR1tvRdleqC5WUkOLTcPOdFUxVecQe7baDEQVRa6L4bLhZ5ckFsh7ry_ltk
http://www.giftlinjen.dk/
http://www.alkolinjen.dk/


BØRN AF 
ALKOHOLMISBRUGERE 

TUBA – TERAPI & RÅDGIVNING 
FOR UNGE SOM ER BØRN AF 
ALKOHOLMISBRUGERE  
www.tuba.dk 
 

TUBA yder gratis terapeutisk rådgivning for unge 
mellem 14 og 35 år, der er vokset op i en familie 
med alkoholproblemer. TUBA har både individuel 
chatrådgivning, en gruppechat samt personlig 
rådgivning i 11 afdelinger landet over, hvor der 
tilbydes individuel terapi og gruppeterapi samt 
mange aftenarrangementer med undervisning 
eller socialt indhold. 

Chat (Mandag 18.00-21.00, onsdag 18.00-
21.00, torsdag 18.00-21.00)  
Gruppechat (Mandag i lige uger, torsdag i 
ulige uger 18.00-21.00) 
 

SEX OG SEKSUALITET SEXLINIEN FOR UNGE 
www.sexlinien.dk 
 

Sexlinien for Unge blev etableret helt tilbage i 
1992 og er en anonym telefon- og netbaseret 
rådgivningslinie. Her kan alle skrive eller ringe 
anonymt og få svar på deres spørgsmål fra Sex & 
Samfunds rådgivere.  

Ring 70 20 22 66 (Hverdage mellem kl. 
15.00-17.00)  
Brevkasse (Døgnåbent. Besvares på ca. 1 
uge)   
 

SEKSUALITET LGBT – LANDSFORENINGEN 
FOR BØSSER & LESBISKE 
www.lgbt.dk 
 

Unge bøsser og lesbiske sidder parat til at tale 
med, informere og rådgive andre unge. Det er helt 
op til dem, der ringer ind, hvad der tales om, og 
man er garanteret anonymitet. Få mere 
information på hjemmesiden. Der er mulighed for 
personlig rådgivning i Århus og København.  
 

Aarhus: Ring 86 13 19 48 (Torsdage 18.00-
20.00)  
København: Ring 33 13 19 48 (Torsdage 
18.00-20.00)    
LGBT ungdom har også en 
ungdomsrådgivning for unge, familie og 
venner. Hjemmesiden er 
www.ungdomstelefonen.dk  
Ring på 33 36 00 80 (Tirsdage19.00-21.00)  
Chat (Tirsdag 19.00-21.00) 
 

STUDIE STUDENTERRÅDGIVNINGEN 
www.srg.dk 
 

Studenterrådgivningen tilbyder gratis rådgivning 
og behandling til studerende på de lange 
videregående uddannelser og studerende på 
uddannelser på professionsbachelorniveau. 
Studenterrådgivningens rådgivere er 
professionelle psykologer, psykiatere og 
socialrådgivere med psykoterapeutisk 
efteruddannelse, som har stor teoretisk viden og 
mange års erfaring med unge på deres vej gennem 
studielivet. Der er mulighed for at være anonym, 
og alle rådgivere har tavshedspligt. Der er 

Steder Studenterrådgivningen holder til: 
København, RUC, DTU, Odense, Esbjerg, 
Aalborg, Aarhus, Kolding. Ring 70 26 75 00 
(Mandag-torsdag 9.00-12.00 og 12.30-
15.00, fredag 9.00-13.00)    
 

http://www.tuba.dk/
http://www.sexlinien.dk/
http://www.lgbt.dk/
http://www.ungdomstelefonen.dk/
http://www.srg.dk/


mulighed for at bestille tid til en personlig samtale 
hos studenterrådgivningen.  

 

 

 


