Vård och tandvård
för asylsökande och personer utan
Akut, vid livshotande tillstånd

 112

Sjukvårdsrådgivning

 1177
Dygnet runt

Tolkad sjukvårdsrådgivning
arabiska

 0771-1177 90
Alla dagar 8–22

Tolkad sjukvårdsrådgivning
somaliska

 0771-1177 91
Alla dagar 8–22

Jourläkarbil

Jourläkare kan komma vid behov.
Vardagar 17–08 och helger/helgdagar dygnet runt.
Sjuksköterska på 1177 Vårdguiden bedömer om
jourläkarbil ska komma.
 1177

Vårdcentraler

Närakuter

Asylsökande och personer utan
tillstånd att vistas i Sverige som
fyllt 18 år har rätt till följande
subventionerad sjukvård och
tandvård:
• vård som inte kan vänta
(vad som är vård som inte kan
vänta avgörs i det enskilda fallet
av den behandlande läkaren
eller tandläkaren)
• mödrahälsovård inklusive
förlossning
• vård vid abort

1177.se/hitta-vard

• preventivmedelsrådgivning

På närakuten får man hjälp med allt som man vanligen
får hjälp med på vårdcentralen, det vill säga olycksfall
och akuta besvär som inte är livshotande. Till exempel
sårskador, enklare frakturer, allergiska reaktioner och
enklare infektioner.

• läkemedel som förskrivs i samband
med hälso- och sjukvård

Vid allvarliga akuta tillstånd vänder man sig till
sjukhusens akutmottagningar.
Gäller det barn vänder man sig till en barnakutmottagning.
1177.se/hitta-vard

Psykiatrisk vård

Rätt till subventionerad vård

Alla vårdcentraler i Stockholms län har i uppdrag att ta
emot asylsökande och personer utan tillstånd för vård.

Öppet 17–22 vardagar och 8–22 helger
1177.se/hitta-vard
Akutsjukhus

*
tillstånd

Vid lättare psykiska problem kontaktar man vård
centralen. Om personen är under 18 år vänder man
sig till BUP:s öppenvårdsmottagningar.
1177.se/hitta-vard
Vid akuta psykiska tillstånd vänder man sig till
psykiatriska akutmottagningen, S:t Görans sjukhus.
 08-123 492 00
Om personen är under 18 år vänder man sig till
akutmottagningen på Sachsgatan 10, bredvid
Södersjukhuset.
 08-616 69 00

Tandvård

folktandvarden.se
distriktstandvarden.se

Akut tandvård

Folktandvården Akuten
folktandvardenstockholm.se/akuten
 08-123 156 80
Distriktstandvården Drottninggatan
distriktstandvarden.se/akuttandvard
 08-412 007 50
Nattetid ring 1177 för sjukvårdsråd.

• vård och åtgärder enligt
smittskyddslagen
• akut tandvård och tandvård
som inte kan anstå
• en hälsoundersökning
Personer som inte fyllt 18 år har
rätt till fullständig subventionerad
hälso- och sjukvård, regelbunden
fullständig tandvård samt läkemedel.
Mer information på
1177.se/asyl

* Person utan tillstånd att vistas i Sverige
är den som:
– aldrig har haft ett tillstånd
– har haft ett tillstånd eller visum
som har gått ut
– ansökt om tillstånd och fått avslag.

