
Psykisk førstehjælp; Find og følg app’en P1H 

 
Send videre til: 

 

Til skade for sig selv eller andre?  
Stands ulykken: Politi 701448.  
 

- Ellers følges til sygehuset for indlæggelse/udredning i psykiatrien 
Psykiatrien står for behandling af personer med psykisk lidelse (eller mistanke herom).  
Derudover tilbydes psykologsamtaler efter suicidalforsøg, mhp. suicidalforebyggelse. Henvisning via læge. 
 

- Ellers kontakt den lokale socialvagt: 
 

 
- Denne person kan oplyse dig om den lokale procedure for underretning  

(en beskrivelse af hvad der er sket/hvad man har observeret, som kommunen har pligt til at reagere på).   



Hjælpelinjer 
Tusaannga 801180, sms 1899 
Anonym telefonrådgivning til alle børn, unge og voksne, som har brug for at tale eller skrive med 
nogen. Åben alle ugens dage fra kl. 16-22. Tlf. nr. 801180. 

Anonym familierådgivning 31 41 51 
Det er gratis at ringe fra hele kysten. Familierådgivningen henvender sig til familier med børn, som oplever 
tvivl og usikkerhed omkring børneopdragelse. Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19-21. 

Allorfik (behandling af afhængighed af hash, alkohol og spil) allorfik.gl 
Åben rådgivningstelefon mandag-fredag 9-15, 52 53 43 

www.ungtilung.com anonym rådgivnings chat 

Neriuffik /Kræftens Bekæmpelse Telefon: 49 04 89 E-mail: neriuffik@greennet.gl www.neriuffik.gl  

Aids linien Telefon: 48 56 38 Åbningstid: Mandag og torsdag kl. 19-22 

Studenterrådgivningen Samtaleforløb med psykolog for alle studerende.  
Udfyld henvisningsskema fra aqqut.gl og send til its@aqqut.gl 

Katsorsaavik (misbrugsbehandling, familiekurser og efterbehandling fra Nuuk).  
Mail: info@kanu.gl Tlf. nr. 31 44 10 eller 32 68 11. Åbent mandag-torsdag kl. 9-15:30. Fredage kl. 9-13.30. 

Alliaq (behandlingstilbud for mænd og kvinder med volds- og aggressionsproblemer mod deres partner). 
Tilbuddet er gratis og anonymt. Tlf. nr. 345040 hver mandag og torsdag i tidsrummet kl. 20-22.  

Krisecenteret i Nuuk - døgntelefon 55 46 47. 
Psykisk og fysisk voldsramte kvinder kan henvende sig alle ugens dage for samtale og rådgivning. 

Illernit (landsdækkende krise og behandlingscenter i Qeqertarsuaq). Behandling og støtte til voldsramte 
kvinder og deres børn i op til et års varighed. Hjemkommunen finansierer opholdet, herunder 
rejseudgifter. Henvisning igennem sagsbehandler i kommunen. 

IKIU – Selvejende retshjælp til personer med juridiske spørgsmål og indtægtsgrundlag under 315.000kr 
(enlige) eller 400.000kr for par. For hvert barn under 18 år, forhøjes beløbet med 55.000 kr.  
Telefontid: Mellem kl. 09.00 – 15.00 mandag – fredag på tlf. 32 45 48 

MANU (forældreforberedelse).  
De kommende forældre kan tilmelde sig MANU ved første graviditetssamtale med jordemoder, se manu.gl 
Mail: riku@peqqik.gl. Tlf.nr. 344874 mandag til fredag 10-15  

Den Centrale Rådgivningsenhed (DCR) Primært rettet til myndighedspersoner der arbejder med børn og 
unge. Telefon: 34 60 11 www.centralraadgivningsenhed.gl www.saaffik.gl 

MISI (pædagogisk-psykologisk rådgivning) Misi tilbyder pædagogisk-psykologisk rådgivning til forældre 
og til fagfolk, som arbejder med børn og unge i alderen 0-18 år. Her er ansat psykologer og special- 
undervisningskonsulenter, der laver observation, undersøgelser og rådgivning. E-mail:  
misi@ din kommune .gl Tlf: Nuuk 36 63 30, Qaasuitsup 94 37 55, Qeqqata 86 55 40, Kujataa 70 41 00 

Blåkors Postboks 799 3900 Nuuk Telefon: 32 16 85 / 32 21 07  

Henvend dig hos din lokale præst, find kontaktinfo via www.ilagiit.gl  

Børne- og Familiecentre. Henvisning igennem sagsbehandler i kommunen.  

 

 
 

 

http://www.paarisa.gl/home/suliniutit/familieraadgivning.aspx
http://www.ungtilung.com/
mailto:info@kanu.gl

