
Sjukvård och tandvård för dig som är asylsökande 
 

Om du blir sjuk 
Om du behöver vård – ring vårdcentralen. På vårdcentralen finns läkare och sjuksköterskor som kan 
ta hand om de flesta skador och sjukdomar. Om de tycker att det behövs får du åka till sjukhuset. 
Vårdcentralen är öppen måndag till fredag kl. 8.00 – 17.00. 

Om du behöver råd – ring telefonnumret 1177 dygnet runt, alla dagar. Du får medicinska råd av 
sjuksköterskor som berättar vad du ska göra. Sjuksköterskorna pratar svenska och engelska.  

Om du blir sjuk på kvällar eller helger 

Det finns vårdcentraler som är öppna på kvällar och helger, så kallade jourcentraler. Jourcentraler 
finns i Eksjö, Jönköping och Värnamo. De är öppna kl. 17.00 – 22.00 på kvällar och kl. 10.00 – 22.00 
på helger. Ring telefonnumret 1177 så får du komma till jourcentralen om du behöver det. 

Svår sjukdom eller allvarlig olycka 

Om du drabbats av svår sjukdom eller skadats allvarligt i en olycka kan du få hjälp på 
akutmottagningen. Akutmottagningar finns på sjukhusen i Eksjö, Jönköping och Värnamo. De är 
öppna dygnet runt. Ring nödnumret 112 för att larma ambulans om du själv eller någon i din närhet 
omedelbart behöver akutsjukvård.  

Om du får tandvärk 

Om du får akuta problem med dina tänder ska du ringa till tandläkaren. Akut är när man till exempel 
har svår tandvärk, svåra infektioner eller råkat ut för en olycka 

Asylsökande barn och ungdomar 
Hälso- och sjukvård 
För barn och ungdomar under 20 år är hälsovård och sjukvård gratis. Att vårdas på sjukhus kostar 
heller inget.  
 
Barn som inte börjat skolan får träffa sjuksköterska och läkare i barnhälsovården. Barn som börjat 
skolan får träffa sköterska och läkare i skolhälsovården. 
 
Tandvård 
För barn och ungdomar under 18 år är det gratis att gå till tandläkaren.  
 

Asylsökande vuxna  
Hälso- och sjukvård 
Från den dag du fyllt 20 har du rätt till akut sjukvård och tandvård och vård som inte kan vänta. Akut 
vård är om du har drabbats av svår sjukdom eller skadats allvarligt i en olycka. Den du söker vård hos 
bedömer om du har behov av vård som inte kan vänta.   
 
Besök hos läkare kostar 50 kronor. Besök hos annan vårdpersonal kostar 25 kronor. Att vårdas på 
sjukhus kostar inget. 
 



Tandvård 
Hos tandläkaren räknas man som vuxen från den dag man fyller 18 år. Vuxna har rätt till akut 
tandvård. Det kostar 50 kronor.  

Kvinnohälsovård 
Kvinnor som väntar barn ska kontakta kvinnohälsovården för att få råd och hjälp. Det kostar inget. 

Rätt till språktolk 
Om du inte förstår svenska har du rätt att få hjälp av en språktolk när du besöker sjukvården eller 
tandvården. Det kostar inget. Säg till före besöket om du behöver språktolk. Tolken har tystnadsplikt 
och får inte berätta för någon hur du mår. 

Resa till vården 
Bor du långt från vårdcentralen eller sjukhuset ska du i första hand ta buss eller tåg eller be någon 
skjutsa dig.  Om ditt hälsotillstånd gör att du inte kan resa på egen hand kan du få hjälp med resa till 
och från vården.  Det är vårdpersonalen som bestämmer om du får åka sjukresa med Serviceresor, 
kontakta vårdpersonalen om du behöver hjälp. 
  
Om du är svårt sjuk eller allvarligt skadad och behöver akut vård ska du ringa 112. 

Hälsoundersökning när man är ny i Sverige 
Du som är ny i Sverige ska göra en hälsoundersökning. Det kostar inget. Du får träffa en läkare eller 
sjuksköterska som undersöker hur du mår. Både vuxna och barn ska göra en hälsoundersökning. 
 
Läkaren eller sjuksköterskan berättar inte för någon annan hur du mår, det är bara du själv som får 
veta det.  

LMA-kort 
Du ska alltid visa ditt LMA-kort eller asylkvitto när du besöker sjukvården eller tandvården. Kortet 
eller kvittot är din legitimation som du ska använda under tiden du väntar på uppehållstillstånd. Om 
du fått uppehållstillstånd har du kvar LMA-kortet under tiden du är inskriven hos Migrationsverket. 

Mer på www.1177.se  
 Vård i Sverige om du är asylsökande, gömd eller papperslös  
 Egenvårdsråd barn, other languages 

 

Telefonnummer och adresser 
På nästa sida ser du de adresser och telefonnummer till vården som du behöver. 

Hjälptelefon för barn som är ensamma 
Ring 0200-77 88 20 - Öppet vardagar 15-18 - Språk: engelska, dari, arabiska. Samtalet är gratis. Du 
kan vara anonym. 


