
SKYDDAT BOENDE OCH
UTSLUSSNINGSLÄGENHETER
På Kvinnojouren Öresund i Malmö tar vi emot kvinnor och familjer från hela Sverige. Våra  
kuratorer och boendestödjare har specialistkunskaper inom våld i nära relationer, heders- 
relaterat våld och förtryck samt sexuellt våld. Vi ger stöd på svenska, danska, engelska och  
arabiska. Vid placering hos oss ingår bland annat riskbedömning, säkerhetsplanering,  
stödsamtal, barnsamtal och eftervård. Vi erbjuder även utslussningslägenheter och genom  
samarbete med hyresvärdar finns möjligheter till första handskontrakt efter avslutad placering. 

KVINNOJOUREN ÖRESUND
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KVINNOJOUREN ÖRESUND  
ÄR EN PROFESSIONELL  
ICKE-VINSTDRIVANDE FÖRENING

Kvinnojouren Öresund är Malmös största kvinnojour och driver skyddat boende  
och samtalsmottagning. Hos oss arbetar socionomer, sociologer, legitimerad sjuk-
sköterska och boende stödjare, som med lång erfarenhet och kompetens erbjuder 
individanpassat stöd och skydd till stödsökande kvinnor från hela Sverige. Vi har 
specialistkunskaper inom våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck  
samt sexuellt våld. Vi ger stöd på svenska, danska, engelska och arabiska.

Vårt viktigaste mål är att varje person som är i kontakt med oss ska känna sig hörd, 
trodd på och bemött på ett professionellt sätt. Alla myndigheter vi arbetar med ska 
kunna följa vårt arbete genom regelbunden kontakt med oss och vid placering finns 
det alltid ett kontrakt och en handlingsplan, som tagits fram av socialtjänsten, en 
kurator och den placerade. Vi jobbar med journalföring i Journal digital. Kvinnojouren 
Öresund erbjuder även biståndssamtal och eftervård samt gratis juridisk rådgivning 
till stödsökande kvinnor i nära samarbete med advokatbyråer. 

Kvinnojouren Öresund erbjuder också föreläsningar och arbetar opinionsbildande  
i frågor som rör våld i nära relation – för att säkra varje kvinnas och barns rätt till ett 
liv fritt från våld.

Kvinnojouren Öresund är en icke-vinstdrivande förening i Malmö, grundad 2004. 

FÖR PLACERING OCH FRÅGOR: 040 - 12 55 86



Kvinnojouren
 Öresund

Vi arbetar med ett tydligt barnperspektiv, där 
varje barns behov, önskemål och rättigheter står  
i fokus. Varje barn får en egen kontaktperson och 
erbjuds kontinuerliga samtal och uppföljning under 
sin vistelse hos oss.



SKYDDAT BOENDE OCH UTSLUSSNINGSLÄGENHETER

Utslussningslägenheter och förstahandskontrakt

Våra skyddade boenden

Stödsökande kvinnor som placeras hos oss erbjuds en trygg och säker  
tillvaro. Vi på Kvinnojouren Öresund lägger stor vikt vid individanpassade 
stödåtgärder – med fokus på en god och självständig framtid. Vid placering 
hos oss tilldelas den stödsökande en kontaktperson som ansvarar för 
stödsamtal, säkerhetsplanering och som bistår med praktiskt stöd i kontakt 
med myndigheter och andra viktiga aktörer. Män som medföljer en placerad 
kvinna är välkomna hos oss när situationen kräver.  

Våra skyddade boenden – detta erbjuder vi:

 • Upphämtning vid överenskommelse

 • Egen kontaktperson

 • Riskbedömning (FREDA eller PATRIARK) och 
nätverkskarta

 • Säkerhetsplanering och säkerhetssamtal

 • Stödsamtal: Motiverande samtal (MI), Response Based 
Practice (RBP) och Empowerment Star

 • Barnsamtal enligt Trappan-modellen

 • Förhållningssätt enligt Traumamedveten omsorg (TMO)

 • Ansökan om skyddade personuppgifter

 • Journalföring i Journal digital

 • Praktiskt stöd: Myndighetskontakter, vårdkontakter, 
ekonomisk genomgång samt bostads- och arbetssökande

 • Sociala aktiviteter för vuxna och barn

 • Medföljning till vårdinrättning, polis, domstol etc.

 • Juridisk rådgivning

 • Eftervård

För långsiktiga och hållbara insatser erbjuder vi även utslussnings-
lägenheter efter avslutad placering i skyddat boende. Utslussnings-
lägenheterna är helt fristående från de skyddade boendena, vilket gör 
att familjerna får möjlighet till en självständigare boendemiljö, men med 
fortsatt tillgång till stöd i den mån det behövs. Genom nära samarbete  
med hyresvärdar finns det därefter chans till förstahandskontrakt.

Vi erbjuder skydd för kvinnor, barn och ungdomar i både kollektivt och eget 
boende (vi har även möjlighet att välkomna medföljande husdjur). Våra 
skyddade boenden är belägna som lägst på andra våningen och inredda 
med möbler, köksutrustning, leksaker och spel. Boendena är självhushåll, 
men vår personal finns till hands för både praktisk hjälp och samtalsstöd. 
Samtliga boenden har insynsskydd, brandvarnare, säkerhetsdörr, direktlarm 
till larmcentral, titthålskamera samt kameraövervakning i hall.



Inskrivning på vårt 
skyddade boende, 

ansökan om skyddade 
personuppgifter, 
riskbedömning  

(FREDA, PATRIARK)  
och säkerhetsplanering. 

Kvinnan tilldelas 
en kontaktperson. 

Medföljande barn får  
en egen kontaktperson. 

Regelbundna stödsamtal  
(MI, Empowerment star, 

RBP), barnsamtal (Trappan,  
BRA-samtal), kontakt  

med myndigheter, 
praktiska och sociala 

insatser. Kontinuerliga 
riskbedömningar. 

Flytt till en av våra 
utslussningslägenheter. 

Regelbunden uppföljning, 
stöd efter behov och hjälp 

med att etablera andra 
stödkontakter. 

Genom samarbete med 
hyresvärdar finns det chans 

till förstahandskontrakt 
efter avslutad placering.

Vid behov finns vi  
under en period kvar  

som ett stöd i övergången 
till det självständiga 

boendet.

KARTLÄGGNING INSATSER UTSLUSSNING SJÄLVSTÄNDIGHET EFTERVÅRD

PLACERING HOS KVINNOJOUREN ÖRESUND

Våra skyddade boenden – detta erbjuder vi:

Kvinnojouren
 Öresund



040 12 55 86 
Olof Palmes Plats 1

214 44 MALMÖ

info@kvinnojourenoresund.se
www.kvinnojourenoresund.se

Kvinnojouren
 Öresund


