


Vi finns för dig kring frågor om sex, relationer 
och/eller om du mår dåligt och har det svårt. Vi 
vänder oss till ungdomar och unga vuxna upp till 
och med den dagen dom fyller 23 år. Besöken är 
kostnadsfria. Här kan du testa dig för 
könssjukdomar och graviditet. Du kan även 
besöka oss för att prata med någon, få gratis 
kondomer och akutpiller. Vi som arbetar här är 
barnmorska, kurator och läkare och alla har 
tystnadsplikt och anmälningsplikt.

Vi arbetar mest inom områden som rör och sexuell, 
fysisk och psykisk hälsa. Du kan alltid fråga oss om du 
är osäker på om ungdomsmottagningen är rätt ställe 
för din fråga eller det du vill ha hjälp med. Om vi tror 
att du kan få bättre hjälp någon annanstans hjälper vi 
dig att komma dit.

För att komma i kontakt med eller boka en tid till 
barnmorska kan du antingen:

1. Ringa på en av våra dagliga telefontider.
2. Gå in och boka tid själv via 1177.se (bank-ID 

behövs)
3. Boka videosamtal eller chatta med oss via 

appen “alltid öppet”

Drop-in
Du som inte kan eller vill boka en tid är välkommen till
vår drop-in. På drop-in kan du ställa frågor, testa dig 
för könssjukdomar och graviditet, hämta kondomer, få
ett dagen-efter-piller eller ett nytt recept om du redan 
har ett preventivmedel. Du kan också träffa kurator 
för att boka en tid för samtal. 

Tider när Drop-in mottagningen är öppen är tisdagar 
15:00-16:00. Kondomer och akut P-piller kan du dock 
få spontant om vi är på plats.

Ungdomsmottagningen i Salem är vanligen öppen
måndag, tisdag & torsdag, varje vecka.

Kontakta oss:

Vera Rönström, barnmorska
Telefonnummer: 08 1236 72 54

Rakel Sarihan, kurator
Mobil: 0707 23 94 87

Madeleine Boström, kurator
Mobil: 0700 03 49 70


	Vi finns för dig kring frågor om sex, relationer och/eller om du mår dåligt och har det svårt. Vi vänder oss till ungdomar och unga vuxna upp till och med den dagen dom fyller 23 år. Besöken är kostnadsfria. Här kan du testa dig för könssjukdomar och graviditet. Du kan även besöka oss för att prata med någon, få gratis kondomer och akutpiller. Vi som arbetar här är barnmorska, kurator och läkare och alla har tystnadsplikt och anmälningsplikt.
	Ungdomsmottagningen i Salem är vanligen öppen måndag, tisdag & torsdag, varje vecka.
	Vera Rönström, barnmorska

