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Медична допомога для новоприбулих у Швеції   

Медичне обстеження 
Якщо ви претендуєте на статус біженця або нещодавно приїхали до Швеції, вам нададуть 
можливість безкоштовно пройти медичне обстеження. Це необхідно для виявлення потреби 
в медичному обслуговуванні й проведенні вакцинації. Якщо ви зареєстровані в Міграційному 
агентстві Швеції (Migrationsverket), ви зможете записатися на прийом. Якщо ви ще не 

зареєстровані, ви можете зателефонувати в медичний центр Vårdcentralen Falkenberg за 

номером +46 346-562 10, Vårdcentralen Ullared за номером +46 346-563 70. 

Якщо вам потрібна медична допомога  
Якщо ви або хтось інший захворіли, вам необхідно звернутися за порадою до медичної 

сестри. Також ви можете отримати інформацію про те, куди слід звернутися за допомогою. 

Зателефонуйте за номером 1177 або +46 771-11 77 00.  

Серйозне захворювання або травмування; в екстреній ситуації дзвоніть 112! Або 

зверніться до центру невідкладної допомоги (Akutmottagningen Hallands sjukhus).  

Якщо ви потребуєте медичної допомоги іншого характеру 
Педіатрія (BVC) 

Для немовлят і дітей віком до 6 років. Загальні медичні обстеження й консультування батьків.  

Стоматологія (Tandvården) 
У Швеції є спеціалізовані стоматологічні центри для осіб, які мають проблеми з зубами.  
 
Охорона материнства (Kvinnohälsovården) 
Допомога для вагітних жінок. Також є можливість отримати консультацію з інших питань 

жіночого здоров’я.  
 
Клініка для молоді (Ungdomsmottagningen) 
Для осіб віком від 13 до 23 років. У цій клініці також можна поспілкуватися з акушерками й 

консультантами. 

Для отримання консультації зателефонуйте за номером 1177 або +46 771-11 77 00. 

Також ви можете отримати інформацію про те, куди слід звернутися за допомогою. 

 
Послуга поїздки 
Якщо ви потребуєте медичної допомоги та не в змозі скористатися громадським 
транспортом або іншим видом транспорту, медична організація може надати вам послугу 

таксі.  

Як забронювати послугу: 
Послугу слід бронювати через центр подачі заявок на поїздки, Resam, за номером телефону: 

+ 46 771-91 00 90. Поїздка буде безкоштовною у разі використання власного транспорту 
медичної організації. Якщо центру Resam доведеться забронювати для вас інший вид 
транспорту, поїздка коштуватиме 40 шведських крон в один бік. За наявності слід пред’явити 

картку LMA. 

Для отримання більш докладної інформації англійською мовою 
проскануйте QR-код 
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Healthcare – when new in Sweden   

Health examination 

If you are seeking asylum or recently have arrived in Sweden you will be offered a free 

health examination. This is to detect if you are in need of healthcare or vaccinations. If you 

are registered with the Swedish Migration Agency (Migrationsverket) you will get an 

appointment. If you haven’t registered yet you can call the healthcare centre 

Vårdcentralen Falkenberg telephone +46 346-562 10 or Vårdcentralen Ullared 
telephone +46 346-563 70. 

When you need medical care  
If you or someone else gets ill and you need to talk to a nurse for advice. You can also get 
information about where to go for help. Call 1177 or +46 771-11 77 00.  

Seriously ill or injured; call 112 in an emergency situation!  

Or go to the Hospital Emergency Centre (Akutmottagningen Hallands sjukhus).  
 

If you need other types of care 

Child Healthcare (BVC) 

For children aged 0-6 years. Health checkups and advice for parents.  
 

Dental care (Tandvården) 

In Sweden there are special Dental Care Centres for when you are having problems with 

your teeth.  
 

Maternal Healthcare (Kvinnohälsovården) 
For pregnant women. You can also receive advice on other areas of women’s health.  
 

Youth Clinic (Ungdomsmottagningen) 

For ages 13-23 years. Here you can speak to midwives and counsellors. 

 

For advice call 1177 or +46 771-11 77 00. You can also get information about where to go 
for help. 

 

Travel service  
When you are in need of care and you are unable to use public transport or other mode of 

transportion a taxi service can be provided through the healthcare organisation.  
 

How to book: 

The service has to be booked through Resam, the travel service centre, telephone:  

+ 46 771-91 00 90. Travelling with the healthcare organisations own vehicles is free of 

charge. If Resam has to book you in with another type of vehicle the cost is 40 sek one 

way. LMA-card should be shown if available.  
 

For more information in English, scan this QR-code 
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