
KAP.1 – TA HAND OM DIG FÖR ATT VARA FRISKSÅ HÄR SÖKER DU VÅRD I SVERIGE

VAD HANDLADE TEXTEN OM?

Svara på frågorna 
genom att kryssa 
i rät t svar.

1. Vilket telefonnummer kan du ringa om du är sjuk eller 
skadad, men det inte är fara för ditt liv?      

  1177

  112

  114 14  

2. Vilken mottagning ska du kontakta först om du är sjuk 
eller skadad, men det inte är fara för ditt liv?      

  Akutmottagning på ett sjukhus

  Specialistmottagning

  Vårdcentral

3. Vad är en remiss?     

  Ett meddelande till en specialistmottagning om att du kanske 
  behöver få komma dit.

  Tiden du får vänta på att få träffa en läkare. 

  En vårdcentral som har öppet på kvällen och helgen.  

4. Vad är en onkologisk mottagning?     

  En specialistmottagning för barn.

  En specialistmottagning för undersökning och vård för     
  sjukdomen cancer.

  En specialistmottagning för psykiska besvär.

Tips! Det kan vara bra och kännas skönt att förbereda sig inför ett 
besök i sjukvården. Du kan till exempel tänka på vad du ska säga till 
läkaren. Du kan alltid be personalen du träffar i sjukvården förklara 
saker för dig igen, eller att de ska skriva ner informationen till dig. 

På cancerfonden.se/sfi/lakarbesok finns en lista med tips inför ett 
besök hos läkaren om du tror eller vet att du har sjukdomen cancer.
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DISKUTERA

Diskutera i 
klassen.

• Har du sökt vård i Sverige? 

• Hur gjorde du då?

• Hur söker man vård i ditt födelseland? 

Fyll i rät t ord i 
tex ten. Använd 
orden som står 
överst . 

Ord att använda:

sjuksköterska      remiss      onkologisk mottagning

experter      1177      bröstmottagning      akutmottagningen

barnmorskemottagning      112      läkare

ANVÄND ORDEN

Ring telefonnummer ________________ eller åk till 

________________________ på ett sjukhus om det är fara för en 

persons liv. Ring telefonnummer ______________ för att få prata med 

en _______________________ och få råd om vad du kan göra själv 

och få veta om du ska söka vård.  

Öron-näsa-hals-mottagning, _______________________________  och 

___________________________ är exempel på specialistmottagningar.  

På en specialistmottagning är de __________________ på ett  

särskilt område. 

Ibland behöver du en ________________ för att få komma 

till en specialistmottagning. Det är ett meddelande som en 

__________________ skriver. 

_____________________________  är ett exempel på en mottagning 

som du kan kontakta själv.   


