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Här finns mer information  
om hälsa

www.uppdragpsykiskhalsa.se

Uppdrag psykisk hälsa är en överens
kommelse mellan  regering och Sveriges 
kommuner och Landsting (SKL).

www.1177.se
Asylsökande och papperslösas rätt  
till vård. Genom att ringa 1177 eller att gå 
in på hemsidan www.1177.se når du hela 
 Sveriges samlingsplats för information 
och tjänster inom hälsa och vård.

www.youmo.se
Ungdomsmottagning.

www.vgregion.se/halsaochvard/ 
patientnamnden/
Patientnämnden. Västra Götalands
regionen (VGR) ansvarar för hälso och 
sjukvård, tillväxt och utveckling. VGR arbe
tar för att den som bor i Västra Götaland 
ska ha tillgång till sjukhus, vårdcentraler 
och Folktandvård.

www.rfsu.se/upos
RFSU – Riksförbundet för sexuell 
 upplysning.

Källor

Materialet är sammanställt av Anne Sund
ström Larsson, Projekt ”Hälsa i Sverige” 
2016–2019. Det är en liten del av Hälso
informationen som finns på SKL:s hem sida 
och får användas i utbildningssyfte.

Vill du veta mer?
www.skovde.se/samhallsorientering

eller ring

Skövde kommun kontaktcenter
050049 80 00

Du kan även hitta mer 
information om Sverige på:

Informatörer i denna modul är: 

Huvudpartners i projektet

Hälsa i Sverige



Generella principer  
i svensk hälso och  
sjukvård    
• Kommunerna och landstingen eller regionerna 

 ansvarar för vården.

• Hälso och sjukvård är vård som alla människor i 
 samhället kan använda och har rätt till. 

• I Sverige finns ett system som skyddar nyanlända  
och svenska medborgare mot höga kostnader om  
man behöver träffa läkare, opereras eller vara inlagd 
på sjukhus. 

• Det är viktigt att veta hur vården fungerar och vart  
du ska vända dig om du behöver vård.

Övriga mottagningar
• Barnmorskemottagning
• Barnavårdscentral
• Ungdomsmottagningen

Hälso och sjukvård
1. Vårdcentral Måndag fredag kl. 08.00–17.00.
2.  Jourcentral Måndag fredag kl. 17.00–22.00 och 

 lördag söndag kl. 11.00–17.00.
3.  Sjukhus med remiss som ofta kommer ifrån läkare på 

vårdcentral annan vårdgivare.
4.  Ring 112 när du eller någon annan behöver 

 omedelbar hjälp.
5.  1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårds

rådgivning. 
6.  Sjukvårdsrådgivning på annat språk: 

Arabiska och somaliska – tryck 4, så kopplas  
du till tolk. Öppet kl. 08 22.

Det finns även information på flera språk på  
www.1177.se  

Gynekologisk cellprovtagning och mammografi
Cellprovtagning erbjuds alla kvinnor i åldern 23–64 
år, som har uppehållstillstånd. En kallelse skickas per 
post. Cellprovtagningen sker i form av en gynekologisk 
undersökning där man tar ett prov från livmoderhalsen 
som skickas för undersökning. Efter ett tag kommer ett 
svar på provet, oftast med brev. Provtagningen är frivillig 
men ger en möjlighet att upptäcka livmoderhalscancer  
i ett tidigt stadium.

Mammografi erbjuds regelbundet till alla kvinnor 
mellan 40 och 74 år som har fått uppehållstillstånd. Vid 
en mammografi undersöks kvinnans bröst genom en 
röntgenundersökning. Syftet är att i ett tidigt stadium 
kunna upptäcka eventuell bröstcancer.

Besök på en vårdcentral
• Besök din vårdcentral innan du tar kontakt  

med  sjukhus.

• På vårdcentralen får du först träffa en sjuksköterska. 
Lite om sjuksköterskans roll i Sverige: Sjuksköterskor 
har en akademisk examen och kan göra medicinska 
bedömningar och prioriteringar.

• Sekretess/tystnadsplikt.

• Rätt till tolk.

• Uteblivet besök debiteras.

• Ta med dig idkort, körkort, LMAkort eller pass.


