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Sexuell- och reproduktiv hälso- och sjukvård för
nyanlända kvinnor i Sverige

Din hälsa, dina rättigheter
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Kontakt: Telefon: 075-247 30 00 Hemsida: socialstyrelsen.se
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen är en statlig myndighet med en bred verksamhet inom socialtjänst
och hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen arbetar bland annat med patientsäkerhet,
utvärdering, regler och rekommendationer.
Hedersförtryck.se
Webbsidan hedersfortryck.se är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt
kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck, till exempel
barnäktenskap, tvångsäktenskap eller könsstympning av flickor och kvinnor (FGM). På
hemsidan finns bland annat information om var kvinnor som riskerar att utsättas, eller
som redan har utsatts, för könsstympning eller någon annan form av våld kan vända sig.
Kontakt: Telefon: 010-223 50 00 Hemsida: hedersfortryck.se
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Hälsa är din rättighet

Den svenska hälso- och sjukvården är tillgänglig för alla medborgare och utlänningar
som har ett svenskt personnummer och är bosatta i Sverige. Välfärdssystemet täcker
det mesta av kostnaderna för hälso- och sjukvården. Barn- och mödrahälsovård är
kostnadsfri medan annan vård ofta kräver att patienten betalar en avgift.
Offentlig och privat sjukvård
Hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige består av offentliga och privata aktörer. De
offentliga vårdgivarna ägs främst av landsting och regioner medan privata vårdgivare
ägs av företag och har avtal med landstinget eller kommunen. Patienten har rätt att
välja vårdgivare själv. Den subventionerade vården har samma patientavgifter, oavsett
om vårdgivaren är offentlig eller privat.
Patientavgifter
En del av vården i Sverige är avgiftsbelagd. Patienten står för en liten del av
vårdkostnaden för sitt besök och resten bekostas via det skattefinansierade
välfärdssystemet. Högkostnadsskyddet gör att ingen patient behöver betala mer än
900-1100 kronor i patientavgifter per 12-månaders period (beloppet varierar något
mellan olika delar i Sverige).

1177 Vårdguiden
1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom
hälsa och vård. Här kan du bland annat få sjukvårdsrådgivning per telefon. Du kan
också få hjälp med att kontakta vårdgivare. På hemsidan kan du läsa om sjukdomar,
behandlingar, regler och rättigheter eller ställa en anonym fråga och få ett personligt svar.
Kontakt: Telefon: 1177 Hemsida: 1177.se

Hit kan du vända dig
Kvinnors hälsa
Svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning ger alla människor som är bosatta i Sverige
rätt till hälso- och sjukvård på lika villkor, oavsett kön. Mödrahälsovård och barnahälsovård är kostnadsfri i Sverige. Det gäller även asylsökande och papperslösa.
De flesta mödravårdscentraler (MVC) har drop in-tider som inte kräver att besök
förbokas. Klinikerna erbjuder bland annat hälsokontroller för gravida, preventivmedelsrådgivning, graviditetstester samt behandling av sexuellt överförbara
sjukdomar kostnadsfritt.
En del specialistmödravård, gynekologi och abortvård ges mot en subventionerad
patientavgift. Det gäller även för asylsökande och papperslösa kvinnor.
Asylsökande, papperslösa och andra patienter som inte talar svenska har rätt till
kostnadsfri tolkhjälp vid besök inom vården. Detta bör oftast förbeställas.
Patienten kan önska tolkhjälp per telefon eller att tolken närvarar fysiskt. Det går
även att uttrycka önskemål om tolkens kön. All vårdpersonal samt alla tolkar har
tystnadsplikt.

Så här mycket kostar ett vårdbesök i vanliga fall:
1. Läkarbesök på vårdcentral: 100-300 kronor.
2. Besök hos specialist: 150-350 kronor.
3. Besök på akutsjukhus: 220-400 kronor.
4. Besök hos sjuksköterska eller sjukgymnast: 50-220 kronor.
5. Gynekologisk undersökning, mammografi för att upptäcka bröstcancer samt
cellprovtagning för att förebygga livmoderhalscancer: upp till 200 kronor.
Observera! En patient som inte avbokar sitt inplanerade vårdbesök och som av någon
anledning inte kommer på utsatt tid måste oftast betala patientavgift.
EU/EES-medborgare på tillfälligt besök i Sverige har rätt till hälso- och sjukvård
under samma ekonomiska villkor som svenskar mot uppvisande av ett europeiskt
sjukförsäkringskort. Medborgare från länder utanför EU/EES som besöker Sverige
tillfälligt måste ha en privat sjukvårdsförsäkring som täcker deras eventuella kostnader
för hälso- och sjukvård.
Asylsökande och papperslösa barn under 18 år har rätt till kostnadsfri hälsooch sjukvård i Sverige. Vuxna personer som är asylsökande eller papperslösa har
rätt till vård “som inte kan anstå”. Det gäller exempelvis: mödrahälsovård, vård vid
abort, preventivmedelsrådgivning, akut vård och vård som kan motverka ett mer
allvarligt sjukdomstillstånd. Vårdkostnaden är subventionerad och ett läkarbesök
på vårdcentral kostar 50 kronor, medan akutsjukvård kostar upp till 400 kronor.
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