
En nationell stödtelefon för 
våldsutsatta kvinnor



Kvinnofridslinjen – en nationell 
stödtelefon för våldsutsatta kvinnor
Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50, är en nationell stödtelefon för 
våldsutsatta kvinnor och deras anhöriga. Stödtelefonen fungerar 
som ett komplement till övriga hjälpinsatser och stödverksamheter 
för våldsutsatta kvinnor runt om i Sverige.

Kvinnofridslinjen startade 4 december 2007. Den drivs av  
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet 
och Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Så fungerar Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen vänder sig till våldsutsatta kvinnor som behöver 
stöd och information om samhällets resurser. Även närstående och 
personer som i sitt yrke möter våldsutsatta kvinnor är välkomna 
att ringa.

Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt och erbjuder garanterad 
anonymitet och sekretess för den som ringer. Telefonsamtalet är 
 kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen. Personalen har till-
gång till tolkservice för de flesta språk representerade i Sverige. 



Kvinnofridslinjens medarbetare är socionomer och sjuksköter-
skor med vana att möta människor i kris eller i svåra livssitua-
tioner. Deras uppgift är att lyssna, ge professionellt stöd och  
informera om lokala resurser. 

Personalen har tillgång till uppgifter om myndigheters och 
ideella organisationers lokala och nationella verksamheter 
och stödinsatser för våldsutsatta kvinnor och deras anhöriga. 
Kvinno fridslinjen kan informera om öppettider, kontaktupp-
gifter och vilken typ av stöd som erbjuds. Personalen kan också 
ge information om verksamheter som har särskild kompetens, 
exempelvis när det gäller olika språk eller våld i samkönade 
relationer.  

www.kvinnofridslinjen.se
Webbplatsen www.kvinnofridslinjen.se är ett komplement till 
stödtelefonen. Den informerar om Kvinnofridslinjen, men också 
om olika typer av våld och våldets konsekvenser. Informationen 
på webbplatsen finns ä en i en lättläst version samt på engelska. 
Via webbplatsen kan man också beställa informationsmaterial 
om Kvinnofridslinjen, exempelvis informationskort på över  
tjugo språk.



Kvinnofridslinjen
– är en nationell stödtelefon för

våldsutsatta kvinnor
– har öppet dygnet runt

– erbjuder garanterad anonymitet
– är gratis att ringa
– är bemannad av specialutbildade

sjuksköterskor och socionomer
– ger professionellt stöd och

information om lokala resurser

Telefon 020-50 50 50
 www.kvinnofridslinjen.se
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Läs mer om våld mot kvinnor 
i NCK:s kunskapsbank 
www.nck.uu.se/kunskapsbanken
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