Väsby
Ungdomsmottagning
ågor välkomna!

Hos oss är alla fr

Har du frågor om sex, kärlek och relationer?
Har du frågor om kroppen och hur den ser ut eller fungerar?
Vill du prata med någon om hur du har det hemma?
Har du fått några prickar som du vill kolla upp?
Är du orolig för att bli bortgift?
Vill du ha någon att prata med om livet i allmänhet?
Funderar du på att börja med något preventivmedel, eller förnya ditt recept?

Hos oss kan du prata om allt!
Vi finns här för dig som är ung och har frågor kring kroppen, sex
och livet i allmänhet. Hos oss kan du ställa alla frågor du inte vill ställa
till kompisar, föräldrar eller andra vuxna. Ingen fråga är för stor eller
för liten. Vi är här för att stötta dig och vi tar dig på allvar.
På Väsby Ungdomsmottagning kan du träffa barnmorskor och
kuratorer. Du kan även boka tid för att träffa gynekolog och venereolog. Vi som är barnmorskor hjälper dig med frågor kopplade till kropp,
kön och sex. Till exempel guidar vi dig till rätt preventivmedel eller
kondom. Det finns något som passar var och en. Vi som är kuratorer
hjälper dig som behöver någon att prata med eller diskutera jobbiga
saker i livet. Ofta kan det kännas bra att dela tankar med någon utomstående.

Vill du hämta gratis kondomer?

Vi som jobbar här är HBTQ-diplomerade.

Känner du dig deppig eller stressad?

Att besöka oss är gratis och självklart har vi tystnadsplikt.

Vill du ta ett graviditetstest?
Har du sex som du mår dåligt av?
Behöver du ta ett akut p-piller?
Vill du prata med någon om kön, identitet, pronomen?
Lever du i en familj som hotar eller kontrollerar dig?
Vill du testa dig för någon sexuellt överförbar sjukdom?
Har du problem med ilska och aggressivitet?
Har du funderingar kring hur en abort går till?
Har du funderingar runt missbruk?
... eller funderar du över något helt annat som du vill prata om?

Välkommen att boka tid:
Boka via telefon: 08-590 972 53
Boka via nätet: www.upplandsvasby.se/vasbyum
På hemsidan hittar du också aktuella Drop In-tider och information.
Kom ihåg att du hittar mycket bra information på www.umo.se

Svenska
Svenska
Här hittar du Väsby Ungdomsmottagning
Besöksadress: Dragonvägen 84 A, Upplands Väsby
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ENTRÉ
SYD

Tillgänglighet: Har du frågor om lokalerna inför ditt besök så
kontakta oss via mail eller telefon. Eller skriv i webbokningen att
du vill bli kontaktad.
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Vi är HBTQdiplomerade

