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Din guide till hälsa och vård, ett 
magasin som ges ut av Region 
Jönköpings län två gånger om 
året. Med det här magasinet 
hoppas vi kunna inspirera till 
en bättre hälsa, men även lyfta 
aktuella händelser inom hälsa 
och vård. 
 
Tidningen riktar sig till dig som 
invånare i Jönköpings län. Vi vill 
fokusera på din relation till oss 
och hur vi kan vara en naturlig 
del av din vardag. Vi vill inspirera 
dig som vill förbättra din hälsa 
och stärka relationen till dig 
som har mycket kontakt med 
vården. Vårt mål är att göra det 
komplexa lite enklare med bland 
annat hjälp av berättelser från 
det verkliga livet. 
 
I det här numret fokuserar vi 
på riktade undersökningar och 
provtagningar. Undersökningar 
som vänder sig till dig i en  
särskild målgrupp, för att upp-
täcka allvarlig sjukdom, eller risk 
för sjukdom, tidigt. 

Din guide till hälsa och vård helt 
enkelt. 

DIN GUIDE TILL HÄLSA & VÅRD ges ut av 
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Vad gör du för att må bra  
i februari?

Lars-Erik Andersson,  
64 år, Vetlanda

Jag umgås med familj och 
vänner och hoppas på att 
kunna resa nånstans. Sen 
blir det promenader blandat 
med ett och annat besök på friskvårdscenter med 
möjlighet till olika former av träning för kroppen. 

Nathalie Hagberg,  
31 år, Jönköping 

Jag tränar och planerar sommaren.

Jonathan Rosenquist,  
37 år, Vaggeryd

Jag laddar för skidsäsongen. Så jag hoppas 
det blir snö i vinter, annars åker jag gärna 
skridskor också.

Jouline Bratt,  
40 år, Bredaryd

Vi har alltid åkt utomlands 
i februari, ända sedan jag 
var liten. I nuläget vet man 
ju inte om det kommer gå. 
Men oavsett så försöker 
jag att ta lite extra ledigt 
och vara med familjen. 
Kanske ta någon helg på 
spa eller nåt sånt.

Kristina Wernersson, 
73 år, Huskvarna

Jag jobbar lite ideellt på en second hand- 
butik och det får mig att må bra. Jag får 
träffa andra människor, och kan göra lite 
nytta fastän jag är pensionär. Det känns gott.
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Saba Hagos,  
31 år, Huskvarna

Jag leker med barnen, det får mig att 
må bra. Och jag hoppas på snö, det 
gör att det inte blir lika mörkt ute.

Samuel Törnroth,  
71 år, Vaggeryd

Jag är ute och går en del, och  
simmar ibland. Försöker hålla mig 
aktiv. Och sen så fikar jag mycket också.

Ewa Nilsson,  
45 år, Bratteborg

Jag försöker göra det så mysigt 
som möjligt, umgås med  
vänner och familj.

Distanskontakter och ändrade avgifter för 
hälso- och sjukvård
En vårdkontakt på distans med hälso- och sjukvården i Jönköpings län är sedan årsskiftet 
sänkt från 250 till 100 kronor i patientavgift. Avgiften gäller alla kontakter som sker på distans, som telefon, 
app, e-tjänst eller chattfunktion, och som innehåller en kvalificerad medicinsk bedömning. En medicinsk 
bedömning är till exempel beslut om behandling, ytterligare utredning eller utvärdering av läkemedel. 
Distanskontakter, som till exempel telefonrådgivning eller utlämnande av provsvar är fortfarande avgifts-
fria.

Om du äter bra mår dina tänder bra
När du äter mat med socker omvandlar bakterier i munnen sock-
ret till syra, då kan du få hål i tänderna. 

Tips på vad du kan göra för att skydda tänderna:
• Ät och drick regelbundet
• Småät inte mellan måltider och låt tänderna vila
• Drick vatten eller osötad dryck för att släcka törsten mellan 

måltiderna
• Ät mat som kräver att du tuggar, till exempel fiberrik mat.  

Det är bra för salivproduktionen.
• Tugga sockerfritt tuggummi i cirka 15 minuter efter en måltid 

så ökar du mängden saliv i munnen.
• När du druckit sura drycker som juice eller läsk ska du inte 

borsta tänderna på en timme.
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Tips & råd – läs mer på 1177.se

VABruari eller FABruari?
Februari är här, en månad som på grund av mycket VAB (vård av 
barn) ofta kallas vabruari av småbarnsföräldrar. Vi vill slå ett slag för 
att tillsammans vända vabruari till fabruari (fabulösa februari). 

• Tillbringa mycket tid ute i friska luften, helst i dagsljus. Om det 
finns snö - åk skidor, gör snöänglar och ha snöbollskrig.  
Ta med varm choklad och pinnbröd att grilla i skogen, snöra på 
skridskorna och ta en runda på närmsta isbana, eller ställ till 
med FABruari-fest ute i trädgården.

• Förhindra spridning av sjukdomar så långt det går genom att 
använda engångsnäsdukar, hosta i armvecket och tvätta  
händerna ofta, framför allt innan ni ska äta och efter toalett- 
besök. Kom ihåg: tvål och varmt vatten

• Om ni blir sjuka, kom ihåg att byta tandborste och att tvätta 
sådant som barnens gosedjur och leksaker efter att ni blivit 
friska. 

Ha en FABulös februari!

E-faktura  
– enkelt och  
miljövänligt!
Du vet väl om att du kan betala 
dina fakturor från oss via 
e-faktura? Det enda du behöver 
göra är att registrera Region 
Jönköpings län som betalnings-
mottagare för e-faktura på din 
internetbank. Så här gör du:

1. Logga in på din internetbank
2. Klicka dig in på e-faktura
3. Lägg till ”Region Jönköpings 
län”
4. Färdigt! Nästa gång du får 
en faktura från oss skickas den 
direkt till din internetbank istäl-
let för till din brevlåda. 

Tack att du hjälper oss minska 
mängden papper och värna om 
miljön!

Nya priser för högkostnadsskydd
1 januari 2022 höjdes högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård 
med 50 kronor, vilket innebär att du får betala 1 200 kronor i patient-
avgifter inom en period på tolv månader innan du kommer upp i 
högkostnadsskyddet. 
Även högkostnadsskyddet för läkemedel höjdes med 50 kronor från 
årsskiftet. Du behöver numera betala 2 400 kronor inom en tolv- 
månadersperiod för läkemedel innan du har rätt till frikort.

Digital skattning av ditt mående inför 
ditt besök
Från och med i vår kommer du som patient inom psykiatrin och habi-
literingen att erbjudas möjligheten att fylla i skattningsskalor digitalt 
inför ditt vårdbesök. Med den nya digitala formulärtjänsten kan du i 
lugn och ro hemma fylla i formuläret och vara 
mer delaktig i din vård. På sikt kommer du som 
patient även att kunna läsa resultatet av skatt-
ningen i journalen via nätet.

F ebr uar i  2022  |  5



Riktad provtagning kan upptäcka 
tarmcancer tidigt
Med början i februari 2022 kommer alla läns-
bor 60 och 62 år att få hem ett brev med ett 
självprovtagningskit för avföringsprov. Det är 
inledningen på Region Jönköpings läns satsning 
att erbjuda alla invånare 60-74 år undersökning 
vartannat år för att tidigt upptäcka den cancer 
i tjocktarm och ändtarm som drabbar cirka 220 
länsbor varje år.

– Provtagningen går ut på att hitta spår av blod i 
avföringen, som kan vara ett tidigt tecken på cancer 
i tjock- eller ändtarmen. Själva provtagningen är 
enkel att utföra och görs hemma. Avföringsprovet 
skickas in med ett svarskuvert. Om avföringsprovet 
visar osynligt blod erbjuds man en koloskopi, kame-
raundersökning, av tjocktarmen. Det är viktigt att 
göra provtagningen om man erbjuds den, eftersom 
det är större chans att bli botad från sin cancer om 
den upptäcks tidigt, uppmanar Lina Hellman, tarm-
kirurg i Region Jönköpings län.

Hon har ingått i såväl nationell som regional 
arbetsgrupp för införandet och konstaterar att 
detta är mycket efterlängtat.

”Undersökningen handlar om folkhälsa”
– Den här undersökningen handlar om förbättrad 
folkhälsa med syfte att minska dödligheten i tjock- 
och ändtarmscancer med cirka 15 procent. Lika 
viktigt är att minska det lidande som kan uppstå om 
cancersjukdomen hittas i sena stadier. Det är enorm 
skillnad att hitta sjukdomen i ett tidigt eller ett sent 
stadium både vad gäller prognos, och vilken sorts 
behandling som patienten behöver utstå. I dag 
upptäcks tarmcancer inte sällan när sjukdomen gått 
långt och kanske till och med spridit sig till andra 
organ, som lever eller lunga. Tarmcancer är en lurig 
sjukdom då man kan ha sin cancer länge utan att 
ha några som helst symtom. Därför är screening av 
tarmcancer en bra och effektiv metod att hitta sjuk-
domen tidigt, kanske till och med i förstadiet innan 
det hunnit bli en cancer, säger Lina Hellman.

Therese Nilsson, sjuksköterska och Wiveca Rydin, biträdande 
verksamhetschef och endoskopist, tar emot patienter som 
ska göra koloskopiundersökningar vid misstanke om cancer i 
änd- eller tjocktarm. Direkt vid undersökningen kan till exempel 
polyper i tarmen tas bort. Foto: Mikael Bergström

Tarmen ska vara ren
Koloskopiundersökningen kräver en del förberedel-
ser:

– Patienten får dricka laxermedel och äta flytande 
föda dagen innan. Tarmen ska vara så ren som möj-
ligt inför undersökningen som tar 30-45 minuter.

Vi letar efter polyper (en utväxt från slemhinnan), 
inflammationer, cancer och tarmfickor. De flesta 
polyper kan vi ta bort direkt vid undersökningen, 
även om de flesta inte är farliga, och det känns inget 
för patienten, säger Wiveca Rydin, projektledare 
och chef på Värnamo sjukhus för den regiongemen-
samma kirurgkliniken.

Lina Hellman och Wiveca Rydin betonar att ingen 
ska avstå från koloskopi av oro för undersökningen:

– Vi har läkare och specialistsjuksköterskor 
som har stor kompetens och är enormt skickliga 
endoskopister som gör dessa undersökningar.

Patienten är i väldigt trygga händer, säger de.

Mikael Bergström

Scanna QR-koden för information och 
instruktionsfilm på 1177
https://www.1177.se/Jonkopings-
lan/kolla-tarmen

6  |  F ebr uar i  2022

https://www.1177.se/Jonkopings-lan/kolla-tarmen
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/kolla-tarmen


”Kolla bajset, det kan 
rädda ditt liv!”

Efter ett långt yrkesliv som journalist, på dagstidning och i Region Jönköpings 
län, slutade Lisbeth Lejon i augusti 2018. Första lediga dagen hade hon tid 
bokad på vårdcentralen för sin krånglande mage. Två månader senare var hon 
opererad för tarmcancer, en av de vanligaste cancerformerna i Sverige.

– Det är fantastiskt bra att  
tarmundersökningarna nu  
startar. Jag hoppas verkligen att 
alla tackar ja till erbjudandet – 
eller söker vård om man märker 
att avföringen förändras. Tidig 
upptäckt är så viktig. Jag är tack-
sam för att jag själv sökte hjälp 
för mina problem så att cancern 
upptäcktes långt innan den hann 
sprida sig, säger Lisbeth Lejon.

Tydlig förändring 2018
Sommaren 2018 märkte hon 
slem i avföringen och ringde 
vårdcentralen. Läkaren gjorde 
en noggrann undersökning och 

kände något i ändtarmen som 
inte skulle vara där. Det blev 
remiss till kirurgkliniken med 
välgrundad misstanke om  
cancer. 

– Egentligen blev jag inte för- 
vånad, jag hade ju läst på 1177…
säger hon.

Cancer upptäcktes
Vid en koloskopiundersökning 
konstaterades en polyp, som 
togs bort. Några veckor senare 
kom analyssvaret – cancerceller 
i polypen. Datortomografi och 
MR-röntgen visade ingen sprid-
ning.

– Vilken lättnad! Men änd-
tarmen behövde tas bort och 
jag skulle få stomi. Det kändes 
faktiskt helt ok. Hellre det än 
oro för att det skulle finnas kvar 
cancerceller.

Opererades efter två 
månader
I oktober var det dags för ope-
ration.

– Allt gick jättebra och stomin 
har hittills inte hindrat mig från 
att göra det jag vill.

Lisbeth Lejons berättelse är 
rak och utan omskrivningar, i ett 
ämne många tycker är jobbigt  
eftersom det rör det mest  
privata.

Uppföljande under- 
sökningar
– Att prata om bajs och mat-
smältningen är ju rätt skämmigt 
– utom när det gäller bebisar och 
hundvalpar, ler Lisbeth. Utifrån 
min erfarenhet är min devis 
numera ”kolla bajset, det kan 
rädda ditt liv”.

Nu, några år senare, mår hon 
fortfarande bra och jobbar 
mycket ideellt.

– Jag har haft en jäkla tur helt 
enkelt, även om det ruskade om 
tillvaron. Jag är otroligt tacksam 
över att cancercellerna hittades, 
att jag slapp tuffa behandlingar 
och att jag förhoppningsvis får 
hänga med när barnbarnen 
växer upp!

Mikael Bergström

Kolla bajset – fast kanske 
inte så här drastiskt. Och är du 

i målgruppen för undersökningarna 
som startar i år ska du självklart skicka  

in provet, tycker Lisbeth Lejon. 
Foto: Johan W Avby
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Karls uppmaning: Gå och testa 
dig för prostatacancer
Karl Gebhard, 70, i Huskvarna är en av de drygt 10 000 män i Sverige som drab-
bas av prostatacancer varje år. I hans fall upptäcktes sjukdomen i tidigt stadie 
och efter en operation sommaren 2021 mår han nu bra. Han kan inte nog 
understryka hur viktigt det är att testa sig.

– Det får inte vara något hysch, 
hysch om detta. 27 män per dag 
får diagnosen prostatacancer och 
jag uppmanar alla män i aktuell 
ålder att testa sig. 

Hans egen resa startade 22 
februari 2021.
– Jag var på min vårdcentral för en 
rutinmässig hälsoundersökning 
och ”tjatade” mig till ett PSA-prov. 
Läkaren kände också på prostatan 
och konstaterade att den var ”glatt 
och fin”, berättar han.

7,2 i PSA-värde
Men svaret en vecka senare blev 
en rejäl överraskning: 7,2 i PSA-
värde.

– Jag hade inga som helst sym-
tom. Inga problem med att kissa 
och behövde inte gå upp på  
toaletten på nätterna, säger  
Karl Gebhard.

Han undersöktes i MR-kamera 
och en biopsi (vävnadsprov) togs 
på prostatakörteln.

Kallelse: ”Ta med anhörig”
– Sedan fick jag en kallelse att 
komma tillbaka och ta med en 
anhörig. Då begrep jag vad det 
handlade om. Läkaren berättade 
att de hittat en cancertumör som 
satt så att den inte hade känts 

vid undersökningen. 22 april fick 
jag träffa två läkare som gav mig 
mycket ingående information om 
de två alternativen och jag fick hel-
gen på mig att fundera. Jag valde 
operation.

Operation 12 maj
Den 12 maj var det dags för ope-
ration och vid lunchtid nästa dag 
kunde han åka hem med blöjor, 
urinpåsar och instruktioner hur 

kateter skulle hållas ren.
Sedan dess har han gjort knipöv-

ningar för urinblåsan med hjälp 
av appen ”tät”. Två uppföljande 
kontroller har inte visat mätbara 
PSA-värden.

– Det är fantastiskt, säger han.
Gång på gång hyllar han den vård 
han fått på urologkliniken.

– Vilka proffs, vilken bra informa-
tion och fint omhändertagande. 
Jag är imponerad.

Mikael Bergström

Karl Gebhard, 70, opererades för prostatacancer i maj 2021. I hans fall upptäcktes can-
cern tidigt med ett PSA-prov. Gå och testa er, det är viktigt, uppmanar han de män som 
kommer att erbjudas organiserad prostatacancertestning, OPT. Foto: Johan W Avby
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Projekt med organiserad testning 
för prostatacancer startar i höst
Under kvartal 4 2022 planerar Region Jönköpings 
län att starta ett projekt med organiserad pro-
statacancertestning (OPT). Inledningsvis blir det 
50-åriga män som kommer att erbjudas testning. 
Om det övergår till fullskalig verksamhet kommer 
alla män mellan 50-74 år att regelbundet erbju-
das att ta ett PSA-prov för tidig upptäckt av den 
sjukdom som är den vanligaste cancerformen 
hos män. 

– Prostatacancer utvecklas ofta långsamt och ger 
initialt inga symptom, men när det blir symptom kan 
det vara svårt att bota mannen från sjukdomen.  Den 
vanligaste orsaken till vattenkastningsbesvär är dock 
godartad prostataförstoring. En utredning med PSA, 
klinisk undersökning och magnetkamera kan skilja på 
cancer och godartad prostataförstoring, säger David 
Robinsson, urolog och processledare för prostata-
cancer i Region Jönköpings län.

Förhöjt värde kan ha flera orsaker
Projektet med OPT innebär att män får information 
om för- och nackdelar med PSA-testning. För de som 
väljer att kontrollera sitt PSA kommer det att finnas 
en strukturerad uppföljning till 74 års ålder.

– OPT innebär att ett PSA-värde över 3 kommer 
att leda till vidare utredning: Undersökning med 
MR-kamera, vid behov vävnadsprov och om cancer 
upptäcks, beslut om behandlingsstrategi, säger 
Charlotte Carlsson, projektledare i Region Jönköpings 
län för OPT.

”MR-kameran hittar de farliga tumörerna”
Utredningen har stor betydelse för tidig upptäckt:

– MR-kameran hittar de farliga tumörerna, medan 
de betydelselösa tumörerna oftast inte syns. Det 
innebär att om man PSA-testar män som är 50-74 
år kommer man hitta cancer hos individer som utan 
OPT skulle ha diagnosticerats då deras sjukdom var 
avancerad eller hade spridit sig och därmed omöjlig 
att bota, konstaterar David Robinsson.

Tanken är att OPT ska leda till ökad kunskap och 
effektiv diagnostik av prostatacancer. 

– Detta är ett led i en jämlik vård. OPT kommer att 
ha en hög grad av digitalisering, vilket ger möjlighet 
för invånarna att sköta en stor del av arbetet själva 
med att boka provtagning och ta del av resultatet, 
säger Charlotte Carlsson.

”Vi hittar cancer tidigare” 
David Robinsson är mycket positiv till att OPT snart 
startar som projekt.

– Det är jättebra. Det gör att vi hittar de farliga 
cancrarna tidigare, i de flesta fall många år tidigare, 
vilket gör att vi kan bota en större andel. Den här 
testningen är också en bra förberedelse inför den 
allmänna prostatacancerscreening som jag tror  
kommer så småningom, säger han.

Jättebra att den organiserade testningen startar, det gör att vi 
hittar de farliga cancrarna tidigare, vilket gör att vi kan bota en 
större andel, säger David Robinsson, urolog och processledare för 
prostatacancerprocessen i Region Jönköpings län.  
Foto: Johan W Avby
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Jovans  
aortabråck  
opererades  
planerat

Alltsedan en vidgning av aortan upptäcktes för ett antal år sedan, har Jovan 
Subotin, idag 80 år, gått på regelbundna aortaundersökningar med ultraljud. De 
senaste åren har kontrollerna blivit allt tätare och i november 2021 var det dags 
att åtgärda aortabråcket genom en planerad operation.

– Hade jag inte gått på undersökningarna hade 
jag nog inte levt idag, säger Jovan och visar upp sitt 
långa operationsärr på buken efter operationen 
med öppen kirurgi som åtgärdade hans aortabråck 
och där 44 metallklammer nyss tagits bort.

Han kände inga som helst symtom den gången 
han tackade ja till sin första ultraljudsundersökning, 
knappt 70 år gammal. En vidgad aorta upptäcktes, 
vilket innebar uppföljande undersökningar, i början 
vartannat år.

– Sedan blev det tätare och tätare. När jag var på 
kontroll i oktober 2021 ville de att jag skulle komma 
tillbaka om tre månader, säger han.

Var uppsatt för operation
– Läkaren berättade att jag behövde opereras och 
att han redan satt upp mig på operation några 
dagar senare. Jag fick information om de två olika 
metoder som finns och blev rekommenderad öppen 
kirurgi, säger Jovan.

Den 8 november var det dags. Under operatio-
nen ersattes en del av hans aorta med konstgjort 
material.

– På tredje dagen var jag på benen igen, var uppe 
och gick själv. Jag fick all mat serverad och blev väl 
omhändertagen.  Nu känner jag mig piggare för 
varje dag och tar två promenader varje dag, säger 
han när vi träffas i december 2021.

Det är nu drygt 50 år sedan han kom till Sverige 
från Serbien med sin hustru Sofija, hitlockad av sin 
syster och bror och det stora arbetskraftsbehov  
som fanns, vilket ledde till jobb på gjuteriet på 
Huskvarna AB.

Längtar efter odlingssäsongen
Det blev ett långt yrkesliv där familjen under åren 
växte till att idag omfatta fyra barn, fem barnbarn 
och tre barnbarnsbarn, alla boende i länet.

Nu ser han fram emot umgängen med den stora 
familjen och ännu en odlingssäsong i kolonilotten 
vid Brunstorp.

– Den har vi haft i nästan 40 år. Där odlar vi bland 
annat potatis, morötter, lök och palsternacka. 
Väldigt trevligt, säger han.

 
Mikael Bergström
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Bråck på stora kroppspulsådern hittas i tid

Ett brustet bråck på stora 
kroppspulsådern (aortan) 
är ett livshotande tillstånd. 
Därför erbjuds 65-åriga män i 
Jönköpings län en undersökning 
med ultraljud för att upptäcka 
bråck i tid och när det behövs, 
genomgå en planerad opera-
tion.

– Den här undersökningen är 
mycket viktig för att upptäcka 
bråck på bukaortan i tid och har 
gjort att betydligt färre opereras 
akut. Innan screeningen inför-
des var andelen akuta patienter 
cirka 30 procent, nu är det 10 
procent, precis den effekt vi vill 
nå med undersökningarna, säger 
Håkan Åstrand, kärlkirurg i Region 
Jönköpings län.

Skillnaden i överlevnad vid pla-
nerad respektive akut operation 
är stor.

– Även om överlevnaden efter 
akuta ingrepp har förbättrats 
betydligt under senare år är resul-
taten för planerat ingrepp numera 
så bra att risken att avlida efter 
akut operation trots allt är tiofal-
digt större än vid planerad opera-
tion, säger han. 

Undersökningen, som genomförs 
av en biomedicinsk analytiker, tar 
bara några minuter, men ger ett 
viktigt besked om diametern på 
din bukaorta.

2 procent har vidgad aorta
För de allra flesta är beskedet att 
bukortan är helt normal, mellan 
15 och 24 millimeter. Hos cirka två 
procent av de undersökta upp-
täcks en vidgad aorta, så kallad 

aneurysm.
– Är den mellan 25 och 29 milli-

meter lägger vi in en uppföljande 
kontroll med ultraljud om fem år, 
säger Maj Karin Josefsson, admin- 
istrativ samordnare på klinisk 
fysiologi.

Är aortan vidgad till 30 millimeter 
eller mer, klassas det som bråck 
och en remiss skickas till kirurg- 
klinikens mottagning.

Klinisk undersökning och 
förebyggande läkemedel
– Vi gör då en klinisk undersök-
ning, behandling med läkemedel 
och informerar patienten, säger 
Camilla Hovbäck, teamsjuk- 
sköterska Kärl på kirurgkliniken, 
Länssjukhuset Ryhov.

Om bråcket blir cirka 55 milli-

meter (50 millimeter för kvinnor), 
övervägs en förebyggande opera-
tion.

Antingen öppen operation, där 
det vidgade kärlet ersätts med ett 
konstgjort kärl som sys fast, eller 
endovaskulär operation, så kallad 
EVAR, under lokalbedövning, då 
kärlkirurgen via ljumsken för in 
ett konstgjort kärl, som på plats 
utvidgar sig och tätar.

– Vid en planerad operation är 
det små risker för att det upp-
står komplikationer och de flesta 
patienter kan så småningom leva 
som vanligt efter operationen, 
konstaterar Håkan Åstrand.

Mikael Bergström

På klinisk fysiologi, Värnamo sjukhus, får Neset Karahasanovic sin bukaorta undersökt 
av biomedicinska analytikern Lars Jönsson. Ultraljudsundersökningen tog bara några 
minuter och visade på normal storlek. Självklart ska man undersöka sig när man får 
erbjudande, tycker Neset. Foto: Mikael Bergström
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Enda spåret efter cancern  
är protesen
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Eva-Lotta Wadman i Jönköping hade inga kännbara symptom när hon fick  
diagnosen bröstcancer. Den upptäcktes genom mammografin.

– Jag opererades och strålbehandlades. Det är elva 
år sedan. Därefter har jag aldrig haft problem eller 
fått tillbaka cancern.

Eva-Lotta Wadman är idag 64 år gammal och bor 
med sin man i ett parhus på Rosenlund i Jönköping. 
Hon tycker om att umgås med sina barnbarn och  
håller på med amatörteater. Hon står inte på scen 
utan håller på med kostym och rekvisita. Hon är 
tacksam för alla år som hon nu fått vara frisk och att 
cancern upptäcktes så tidigt.

– Jag har alltid varit öppen med detta, när det väl 
hade hänt . 

Bröstcancerdiagnos efter mammografin
Det var den 10 november 2010 som hon var på mam-
mografin efter den vanliga kallelsen. Efter röntgen 
fick hon komma tillbaka två gånger för biopsi, det vill 
säga vävnadsprov. En onkolog berättade för henne 
att hon drabbats av bröstcancer.

– Han frågade om jag ville ta bort en del av bröstet, 
en tårtbit, eller hela? Ta bort hela skiten, kände jag 
då.

Den 7 december 2010 opererades Eva-Lotta 
Wadmans bröst bort. Till att börja med fick hon en 
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protes av bomull, eftersom operationssåret gjorde 
lite ont. När det läkt fick hon en protes i silikon, att ha 
i behån.

– Jag ångrar inte att jag opererade bort hela bröstet 
men idag hade jag kanske frågat om en rekonstruk-
tion. Jag var i Linköping och pratade med en läkare 
om rekonstruktion, efter något år, men jag hade för 
högt BMI så hon avrådde mig.

Helt frisk
Efter operationen fick Eva-Lotta strålbehandling i fem 
veckor.

– Jag är lyckligt lottad som inte behövt cellgifter.
– Jag har ingen förhöjd risk att få det igen. Vad jag 

vet så har vi det inte i släkten. Men det är klart att 
man funderar. Efteråt fick jag gå på mammografin 
varje år.

Det enda spåret efter cancern är protesen i silikon 
som hon varje dag lägger in i behån. Idag lever hon 
sitt liv som om cancern inte hänt. Hon håller just nu 
på att hjälpa till med kostymer till den årliga sommar-
teatern i Huskvarna Folkets Park med Vulkanteatern.

– Jag tror inte jag hade upptäckt min cancer utan 
mammografin. Jag tycker det är jättebra, gå dit, det 
är jätteviktigt. Jag kände ingen knöl, den satt djupt så 
det var knappt läkaren kände den.

Eva-Lotta Wadman satt i bröstcancerföreningens 
styrelse i Jönköpings län under flera år. Där har hon 
lärt känna flera som har spridd bröstcancer och flera 
av dem har blivit upptäckta just under mammografin.

– Det är också viktigt att känna på brösten med 
jämna mellanrum. Det finns något som heter 
”Klämappen” där man får en påminnelse i mobilen en 
gång i månaden.

Alexandra Svedberg

Mammografi
Upp till 70 procent av alla fall av 

bröstcancer upptäcks vid screen-
ing med mammografi, alltså rönt-
genundersökningar av brösten.
Alla kvinnor som är mellan 40 och 
74 år i Region Jönköpings län kallas 
vartannat år. 

Forskning visar att kvinnor 
som deltar i screening har 
lägre dödlighet i bröstcancer 
än de kvinnor som inte deltar. 
Mammografiscreening görs för att 
tidigt upptäcka förändringar som 
kan vara bröstcancer. 

– Det är viktigt att du går på din 
screening när du blir kallad.  Det 
räcker inte att komma endast 
en gång, utan det är viktigt att 
komma varje gång du får kallelse, 
säger Kerstin Hillergård, tillförord-
nad områdeschef för mammogra-
fin, Region Jönköpings län. 

Vid undersökningen röntgas ett 
bröst i taget, bröstet kläms ihop 
mellan två plattor under några 
sekunder. Undersökningen tar 
ungefär fem minuter. Några kvin-
nor kan uppleva att det gör lite 
ont men de flesta upplever ingen 
smärta alls. Det går bra att komma 
även om du är gravid, ammar 
eller har bröstimplantat. Svaret på 
undersökningen skickas hem när 
röntgenbilderna har analyserats.
 

Idag kommer 84,6 % av de kall-
ade kvinnorna i Jönköpings län. De 
som uteblir får ett påminnelsebrev 
om att höra av sig och boka ny tid. 
Socialstyrelsen håller på med en 
utvärdering av hela det nationella 
screeningprogrammet för mam-
mografi och har tagit fram ett 
informationsbrev som ska kunna 
skickas till de kvinnor som fyller 
40 år. 

Mammografin har också varit 
ute och informerat genom så 
kallade hälsoguider. Hälsoguider 

är en ny insats, initierat av Region 
Jönköpings län tillsammans med 
Jönköpings kommun. 

En hälsoguide är en person som 
själv har utländsk härkomst och 
som sedan i sitt egna nätverk ska 
bistå landsmän och samspråkiga 
med nödvändig information och 
stöd. Tanken är att de ska skapa 
bättre förutsättningar för likvärdig 
hälsa för alla, och även förutsätt-
ningar för bättre integration. 

Alexandra Svedberg

Temabild:  Johan W Avby
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Gynekologiskt cellprov
Alla kvinnor mellan 23 och 50 år kallas till gynekologisk cellprovskontroll vart 
tredje år. Mellan 51 och 64 år kallas du vart sjunde år. 

– Det är jätteviktigt att ta 
provet, gå när du får kallelsen, 
säger Anneli Karlén, barnmorska 
och enhetschef på kvinnoklinken 
på Länssjukhuset Ryhov. Om 
man till exempel är rädd inför 
provtagningen så kan vi använda 
olika metoder. Vi jobbar hela 
tiden på att förbättra tillgänglig-
heten och vi vill att du ska vara 
trygg och få ett gott bemötande. 

Ett gynekologiskt cellprov 
innebär att celler från livmoder-
halsen samlas upp med en liten 
spatel eller borste. Det görs vid 
en gynekologisk undersökning 
av till exempel en barnmorska.

Forskning visar att långdragen 
infektion med HPV (humant 
papillomvirus) ligger bakom 
nästan alla fall av cancer och 
höggradiga cellförändringar på 
livmoderhalsen.

Cellerna undersöks
I första skedet undersöks cel-
lerna för att hitta HPV-virus. 
Om det finns HPV undersöks 
cellerna vidare för att se om det 
har lett till cellförändringar (det 
är cellförändringarna som i sin 
tur kan leda till cancer). 

I Region Jönköpings län kom-
mer ungefär 85 procent på sin 
kallelse.

– Jag vill verkligen slå ett slag för 
att ta tag i det om man har  

missat någon tid. Se till att det 
blir av, säger Anneli Karlén. Vi 
håller på med ett arbete för att 
underlätta i systemen för att 
kunna omboka sin tid själv så 
smidigt som möjligt.

Fallen halverats
Sedan kontrollen infördes i mit-
ten på 1960-talet har antalet fall 
av livmoderhalscancer i Sverige 
mer än halverats, från omkring 1 
000 fall till cirka 450 fall om året. 
Under de senaste fyra åren har 
nyinsjuknandet ökat till cirka 550 
per år.

Efter 60-70 års ålder är risken 
att utveckla livmoderhalscancer 
extremt låg för kvinnor som 
tidigare har deltagit och inte haft 
höggradiga cellförändringar.

HPV-vaccin
Vaccinering mot HPV ingår i 
barnvaccinationsprogrammet för 
flickor och pojkar.

Då vaccinet har överlägset 
bäst skyddseffekt innan sexde-
but erbjuds flickor och pojkar i 
årskurs 5 och 6 HPV-vaccinering 
genom skolhälsovården.

Vaccinationen sker i dag vid två 
tillfällen med ett halvt års mel-
lanrum. Vaccinet ger långvarigt 
skydd. Det är förebyggande och 
har ingen effekt på cellföränd-
ringar som redan har uppstått.

Vaccinerade kvinnor bör  
absolut fortsätta gå på de gyne-
kologiska cellprovskontroller de 
blir kallade till eftersom skyddet 
som bäst kan vara 90 procent.

– Vi planerar också för kom-
mande förändringar som är på 
gång framåt i Region Jönköpings 
län, exempelvis självtester och 
vaccination av 23-26-åringar mot 
HPV. Vi arbetar mot ett mål att 
utrota livmoderhalscancer, säger 
Anneli Karlén.

Alexandra Svedberg

Provet gör inte 
ont och tar inte 
lång tid. 

ANNELI KARLÉN 
Enhetschef, Kvinnokliniken 
Länssjukhuset Ryhov
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Foto: Johan W
 Avby

Jessicas cancer upptäcktes  
genom cellprovtagning
I maj 2019 blev Jessica Garp i Jönköping kallad till cellprovtagning. Hon var 42 
år, och det var tre år sedan den senaste kontrollen. Den gången såg allt bra ut, 
men det skulle visa sig vara annorlunda nu.

– Vilken tur! Vilken tur att jag gick! Jag kan inte säga 
det nog många gånger.
Efter provtagningen dröjde det någon månad innan 
hon hörde något. I slutet på juli blev hon kallad till 
kvinnokliniken på Ryhov för att lämna fler prover. 

– När provsvaren var klara ringde en person och sa 
att jag skulle komma till sjukhuset dagen därpå och 
ta med mig någon. Jag kände – hjälp, det är något 
som inte stämmer, varför ska vi annars åka dit två 
personer? Dagen efter var jag på plats med min man 
och en läkare berättade att de hittat cancerceller 

i min livmoderhals. Det var i ett tidigt skede men 
cancern var fullt utvecklad. Jag förstod det som att 
prognosen var ganska god men de visste inte om 
cancern hade spridit sig. 

Standardiserat vårdförlopp
Jessica fick följa ett så kallat standardiserat vård-
förlopp. Systematiskt gjordes olika undersökningar 
– bland annat magnet- och skiktröntgen, för att ta 
reda på om cancern hade spridit sig i kroppen.

– Det tog 3-4 veckor innan jag fick veta mer. Under 
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tiden var jag orolig och väldigt trött. Det var tuffa 
veckor för mig och familjen innan jag visste. Men jag 
är väldigt nöjd med vården och vårdförloppet. Det 
kändes tryggt. 

I slutet av september hade läkarna gjort en första 
bedömning och Jessicas livmoder opererades bort. 
– Det kändes bäst och säkrast. Mina barn var 17 och 
15 år när jag fick cancer och jag hade inga planer på 
fler barn. 

Lång återhämtning
Efter operationen var Jessica sjukskriven tre veckor 
från sitt arbete som handläggare. Cancern hade inte 
spridit sig och hon behövde varken strålbehandling 
eller cellgifter. Men det är inte förrän idag som hon 
känner sig helt frisk. 

– Jag hade inte förstått hur lång tid det tar att 
rehabilitera och återhämta sig. Det tog längre tid än 
jag hade tänkt för kroppen att stabilisera sig efter 
operationen och den process som jag gått igenom. 

Tack vare Maja kom Jessica ut på promenader efter operationen 
även om hon hade ont. Foto: Johan W Avby

Jag 
hade 
sån tur!

Det var en ganska jobbig tid innan jag kände mig 
någorlunda i balans, men nu ett och ett halvt år 
senare mår jag äntligen bra. 

Jessica hade alltså fullt utvecklad cancer utan 
några symtom. Men tack vare kallelsen till cellprov 
som kommer vart tredje år så upptäcktes den i ett 
tidigt stadium, och det fanns ingen spridning. 

Otroligt tacksam
- Jag hade sån tur! Jag är så otroligt tacksam att 
jag gick på kallelsen till cellprovet. Tänk om jag inte 
hade gått. Jag vill inte ens veta vad som skulle kunna 
hänt då. Jag är så otroligt tacksam att man får gå på 
cellprov. Man hade kanske kunnat tänka att den här 
gången hoppar jag över – men gör inte det! Ta dig tid 
för din egen skull! 

Idag lever Jessica sitt liv som tidigare. Hennes tre 
barn bor fortfarande hemma. Hon har två söner 
som är tvillingar. De är 19 år idag och dottern är 17 
år. När Jessica är ledig tittar hon gärna på serier. 
Men det bästa hon vet än att vara ute i naturen, och 
hon tar gärna promenader med mopsen Maja.

– Hon var en faktor som gjorde att jag rörde på 
mig även om hade ont efter operationen. Trots att 
hon är en liten hund hänger hon med på promena-
derna. Jag går gärna i Stadsparken i Jönköping, runt 
Västersjön eller vid Hallbyleden. 

– Jag känner en enorm tacksamhet. Det är nu man 
lever.

Alexandra Svedberg
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Inger fick tillbaka sin livskvalitet 
- hälsocenter ett viktigt stöd
Under senhösten 2019 skadade Inger Malmqvist sin rygg så illa att hon nästan 
inte kunde gå. Idag, drygt två år senare balanserar hon utan större problem på 
ett ben, tränar fem gånger i veckan, och säger sig ha fått tillbaka livskvaliteten. 
En viktig pusselbit i den resan är det stöd hon fått genom Värnamo Hälsocenter.

Inger Malmqvist tränar med Hälsocoach Helene Bromander på Hälsocenter i Värnamo som drivs gemensamt av Region Jönköpings län 
och Värnamo kommun.
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– Jag vet egentligen inte riktigt vad som hände 
den där natten, mer än att jag höll på att ramla ur 
sängen och blev tvungen att häva mig upp igen. 
Morgonen efter kunde jag nästan inte gå.

Inger Malmqvist, 69 har haft ryggbesvär länge, 
men i och med händelsen en natt under hösten 
2019 blev tillståndet akut. Det blev många turer 
fram och tillbaka till sjukhuset. Efter provtagningar 
och röntgen konstaterades diagnosen spinal  
stenos, en sjukdom som innebär att det är trångt 
inuti ryggraden. För Inger innebar detta smärta i 
benen och svårigheter att gå.

– Jag kunde ta mig till köket där hemma, men blev 
tvungen att luta mig över diskbänken för att orka 
stå, berättar hon. Och jag fick åka rullstol när vi 
skulle ut och handla. 

Stöd från Värnamo Hälsocenter
Inger blev erbjuden operation, men ville avvakta 
den. Hon ordinerades även fysisk aktivitet, och 
började på egen hand under våren 2020 med pro-
menader och träningsprogram hemma, då utbudet 
på träning under den perioden var begränsat på 
grund av pandemin. För att få ytterligare möjlighe-
ter och stöd remitterades hon av sin fysioterapeut 
till Värnamo Hälsocenter, som drivs gemensamt av 
Värnamo kommun och Region Jönköpings län. Där 
fick hon träffa en hälsocoach som hjälpte henne att 
lägga upp ett program utifrån hennes behov, önsk-
ningar och mål. I Ingers fall blev det regelbunden 
simning, vattengymnastik, och olika övningar på 
gymmet för att stärka ryggen. 

– Jag började med vattengympa och simning 
direkt, säger hon. Det har jag alltid gillat. På gymmet 
kände jag mig lite bortkommen i början. Men jag fick 
hjälp att komma igång, så nu har jag vant mig. Jag 
försöker gå dit på förmiddagarna när det är många 
andra pensionärer där, då får man lite gemenskap 
också.

Bättre livskvalitet
Ingers motivation och drivkraft att följa planen 
gav snabbt resultat. På uppföljningssamtalet med 
hälsocoachen efter tre månader konstaterades en 
klar förbättring, dels vad gällde minskad smärta och 
ökad rörlighet, dels på det allmänna hälsotillståndet.

Helene Bromander som är den hälsocoach som 
stöttat Inger under resan, säger att det varit en fröjd 
att följa henne.

– Inger kom in i detta fort, hon hittade en regel-
bundenhet och det var tydligt att hon tyckte detta 
var kul. Hennes drivkraft gjorde att hon snabbt fick 
fina resultat.

När Ingers sexmånadersprogram var slut var för-
ändringen i hennes vardag påtaglig. Idag tränar hon 
ungefär fem gånger i veckan, och vissa dagar kör 
hon till och med dubbla träningspass. Hon berät-
tar att hon har fått tillbaka sin livskvalitet och mår 
mycket bättre i ryggen.

– Idag har jag egentligen inte ont i ryggen mer än 
om jag står stilla för länge. Så länge jag håller mig i 
rörelse så mår jag bra. Därför ser jag till att fortsätta 
träna, jag vet att jag behöver det här. 

”Det är roligt att träna”
Hälsocoach Helene menar att nyckeln till Ingers 
framgång varit att hon hela tiden varit driven att 
fortsätta.

– Inger har verkligen hittat den där inre motivatio-
nen. Det är precis dit vi vill kunna hjälpa kunderna. 
Att hitta den egna drivkraften så att det kan bli en 
bestående förändring.
Någon operation är inte längre aktuell, och lär knap-
past bli, för Inger är fast besluten att fortsätta med 
sin nya livsstil. 

– Det viktigaste jag fått med mig från hälsocen-
ter är att jag kan, säger hon. Och att det är roligt 
att träna. Och så har jag lärt mig att tycka om att 
svettas!

Therese Vassnes

HÄLSOCENTER I DIN KOMMUN?

Hälsocenter är ett samarbete mellan Region 
Jönköpings län, kommunerna och flera andra 
organisationer i länets kommuner.

Läs mer om 
Hälsocenter på 1177.se 
- sökord ’Hälsocenter’ 
eller scanna qr-koden 
för att komma direkt till 
sidan.
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Så härligt med dans. Vi längtar till torsdagarna, konstaterar Louise Krantz och Veronica Heikkilä (till höger i bild), deltagare på 
”Rehabdans för dig med MS” som både njuter av dansen och den nyfunna vänskapen. Foto: Johan W Avby 

Rehabdansa i din egen takt
Gamla härliga poplåtar strömmar ur högtalarna i studio 11 på Studieförbundet 
Vuxenskolan i Jönköping varje torsdagseftermiddag när det är dags för ”Rehab-
dans för dig med MS”. Det är en av flera dansformer som Region Jönköpings län 
erbjuder för patientgrupper där fysisk rörelse gör stor nytta.

– Jag har problem med min balans. Dansen bety-
der att jag har blivit starkare och kan gå bättre. 
Dessutom får jag träffa andra med samma diagnos, 
vilket gör att vi har väldigt mycket utbyte av var-
andra. Vi skrattar mycket – med varandra, säger 
Veronica Heikkilä, en av deltagarna.
Under dansterminen har hon lärt känna de andra 
deltagarna väl, bland annat Louise Krantz.

– Detta är jätteroligt och det betyder väldigt 
mycket att få träffa andra i samma situation. Det 

är underbart att få dansa till musik. Jag känner mig 
piggare efter att ha varit här. Jag längtar efter att få 
dansa två gånger i veckan, men det går de inte med 
på, säger Louise med ett skratt.

En timmes dansprogram
Under en timme kör de ett program med olika rörel-
ser till musik, hela tiden med möjlighet att ta stöd 
vid behov. Ibland blir det extra ”gungit” när välkända 
discolåtar från 60-talet dyker upp, som bland annat 
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Underbart att 
få komma hit 
och dansa

”Loco-motion”, ”Oh! Carol” och ”Lollipop”.
– Ja det här var verkligen utanför min ”comfortzon”, 

men väldigt härligt, konstaterar Veronica efter en 
intensiv låt.

Att musiken gör nytta är också tydligt.
– Jag märker skillnad på en termin. Jag tycker att jag 
kan lyfta mitt högerben bättre, så jag känner mig nu 
mer delaktig i övningarna. Jag hittar nya vägar att 
göra de olika rörelserna och känner att jag får styrka, 
säger Veronica.

Dans för olika patientgrupper
Region Jönköpings län arrangerar sedan många år 
dans för personer med Parkinsons sjukdom. På 
senare år har också dans för personer som drabbats 
av stroke tillkommit. Dans för personer med MS är 
det senaste tillskottet.

– Vi erbjuder en friskvårdmiljö, där vi kan ha kul 
tillsammans samtidigt som deltagarna får röra på 
sig utifrån sin förmåga, säger Katarzyna Filipowicz, 
danskonsulent, Kultur för hälsa, Region Jönköpings 
län.

Det är Studieförbundet Vuxenskolan som arrange-
rar dansen med stöd från Region Jönköpings län.
– Rehabdansen betyder dansglädje och rörel-
seglädje.
Deltagarna uttrycker hur skönt det är att röra på sig 
och hur bra man mår efteråt, säger Marit Eriksson, 
huvudinstruktör för dansen.

– Dans är ett utmärkt komplement till övrig reha-
bilitering. Det ger träning av balans, gångförmåga, 
styrka och hållning. Dessutom är den sociala 
delen jätteviktig. Ännu så länge finns dansklassen i 
Jönköping, men vi hoppas på spridning i länet på sikt, 
säger Katarzyna Filipowicz.

Mikael Bergström

VAR MED OCH DANSA DU OCKSÅ!
Dansgrupperna finns för dig med, Parkinson, 
Stroke eller MS.

Kontakt:
Katarzyna Filipowicz,
Danskonsulent Kultur för hälsa
katarzyna.filipowicz@rjl.se 



När du behöver 
råd eller vård

Rådgivning och egenvård 
1177 Vårdguiden – rådgivning och egenvårdsråd dygnet runt.

Skada eller sjukdom 
Vårdcentralen och närakut – om du skadat dig, inte mår  

bra eller om du inte kan vänta med ditt vårdbehov.

Akut vård 
Akutmottagningen – vård i allvarliga och livshotande situationer.
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När du behöver råd eller vård
När du behöver råd eller veta vart du 
kan vända dig 
1177 Vårdguiden ger dig råd om vad du kan göra 
själv och vart du ska vända dig om du behöver vård.

Besök 1177.se och få råd om hälsa, vård och tand-
vård. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt, 
var du än är i landet. Erfarna sjuksköterskor bedömer 
ditt behov av vård, ger dig råd om vad du kan göra 
själv och vart du kan vända dig om du behöver vård. 
Du kan också kontakta din vårdcentral för att få råd.

Läs mer om hur du kan få råd och söker vård på 
1177.se/Jonkopings-lan.

Om du skadat dig eller är sjuk och  
behöver vård 
Om du skadat dig, inte mår bra, eller om du inte kan 
vänta med ditt vårdbehov, är det till din vårdcentral 
eller närakut du vänder dig i första hand. 

Kontakta din vårdcentral på vardagar via e-tjänster 
på 1177.se eller ring. När vårdcentralen är stängd 
når du länets tre kvälls- och helgöppna närakuter 
genom att ringa 1177 som i sin tur gör en medicinsk 
bedömning och kan hänvisa dig till närakuten, eller 
boka tid direkt via närakutens e-tjänst på 1177.se.

Läs mer om vart du vänder dig när du behöver 
vård på 1177.se/Jonkopings-lan
 
Om du är i behov av akut vård 
På akutmottagningen får du hjälp i allvarliga och 
livshotande situationer. 

Akutmottagningen tar emot dig om du har drab-
bats av svår sjukdom eller skadats allvarligt i en 
olycka. Patienter med störst behov av vård får hjälp 
först. Behöver du akut hjälp med din psykiska hälsa 
kontaktar du en psykiatrisk akutmottagning. Ring 
112 vid nödsituation som kräver omedelbar hjälp.

När ditt barn blir sjukt
Barn över ett år
Om ditt barn är över ett år och har skadat sig eller inte 
mår bra vänder du dig till vårdcentralen i första hand. 

Barn under ett år
Om ditt barn är under ett år och har skadat sig eller 
inte mår bra vänder du dig till en barn- och ung-
domsmedicinsk mottagning. 

När vårdcentralen eller mottagningen är stängd
När vårdcentralen eller mottagningen är stängd, och 
ditt barns vårdbehov inte kan vänta, når du länets 
tre kvälls- och helgöppna närakuter genom att ringa 
1177 som i sin tur gör en medicinsk bedömning och 
kan hänvisa dig till närakuten, eller boka tid direkt via 
närakutens e-tjänst på 1177.se.
 Om barnet är under ett år är det till barnakutmot-
tagningen på Länssjukhuset Ryhov du ska vända dig.

Läs mer om hur du söker vård på 1177.se/ 
Jonkopings-lan.

Om du behöver hjälp med din  
psykiska hälsa
Vuxna
Är du vuxen och mår dåligt vänder du dig i första 
hand till vårdcentralen. Om besvären är allvarliga 
och livshotande kontaktar du en psykiatrisk akutmot-
tagning. Du kan alltid ringa 1177 för rådgivning.

Läs mer om att söka psykiatrisk vård på 1177.se/
Jonkopings-lan.

Barn och unga
Barn och unga upp till 18 år som mår dåligt kan  
kontakta En väg in, barn och unga, psykisk hälsa för att 
få stöd, råd och hänvisning. En väg in, barn och unga, 
psykisk hälsa är en gemensam kontaktväg till barn- och 
ungdomshälsan och barn- och ungdomspsykiatrin. 
Ta kontakt via telefonnummer 010-241 10 30 eller 
via e-tjänsterna på 1177.se. I allvarliga och akuta 
situationer kan du via telefonnumret också komma 
i kontakt med akutverksamheten inom barn- och 
ungdomspsykiatrin, dygnet runt.

Du kan också vända dig till elevhälsan eller ung-
domsmottagningen. Ungdomsmottagningen kan du 
kontakta om du är mellan 13-21 år. Är du över 18 år 
kan du även kontakta vårdcentralen. 

Gäller det barn under 6 år vänder du dig till barn-
hälsovården i första hand. 

Du kan alltid ringa 1177 för rådgivning. 
Läs mer på och psykisk hälsa – barn och unga på 

1177.se/Jonkopings-lan.



E-tjänster för hälsa, vård och tandvård
1177 Vårdguidens e-tjänster
Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du se person-
lig vårdinformation och kontakta vården och tand-
vården på ett säkert sätt. 

Läs mer och logga in på 1177.se/Jonkopings-lan

Så loggar du in 
För att logga in på 1177.se behöver du ha ett svenskt 
personnummer och vara folkbokförd i Sverige. Du 
loggar in med ditt personnummer och någon form av 
e-legitimation, till exempel BankID eller Freja eID. 

Ombud för barn
Som vårdnadshavare kan du via din egen inloggning 
ange dig själv som ombud, och utföra e-tjänster åt 
ditt barn tills barnet fyller 13 år. Ungdomar över 13 
år loggar in själva.  

Aktivera aviseringar för 1177 Vårdguidens 
e-tjänster
Genom att aktivera avisering i 1177 Vårdguidens 
e-tjänster får du ett sms och/eller e-postmeddelande 
varje gång du får ett meddelande via e-tjänsterna. 
För att slå på aviseringen går du till inställningar och 
fyller i ditt mobilnummer eller din e-postadress.  
I dina inställningar kan också ange att du vill ha 
digital information från vården istället för brev (till 
exempel kallelser), när det är möjligt.

Aktivera sms-påminnelse inför ditt besök
Sms-påminnelser om dina besök i vården och tand-
vården är ett smidigt sätt att inte missa bokade tider. 
Logga in på 1177.se och klicka på ”Påminnelser” 
via sms från Hälso- och sjukvården för att aktivera 
tjänsten, eller för att ändra ditt mobilnummer. Du kan 
också be personalen på din mottagning att hjälpa dig. 

Exempel på olika e-tjänster
När du har loggat in på 1177.se kan du göra olika 
typer av ärenden, till exempel läsa din journal eller 
se dina utskrivna recept och intyg. Det finns många 
olika e-tjänster för en mängd olika ärenden. En del 
e-tjänster erbjuder behandling och rådgivning via 
nätet som gör att du kan vara kvar hemma och slipper 
åka till vården för att få hjälp. Här är några exempel 
på olika e-tjänster: 

Kontakta din mottagning
När du är inloggad kan du kontakta en mottagning 
för att exempelvis omboka eller avboka tid, ställa 
frågor, förnya recept och hjälpmedel. Många mot-
tagningar erbjuder dig även möjlighet att själv boka 
tid för besök.

Ha koll på recept, högkostnadsskydd och intyg 
Via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du se hur 
många uttag du har kvar på dina recept och vilka 
läkemedel du har hämtat ut på apoteket. Dessutom 
ser du hur långt du har kvar tills du når högkost-
nadsskyddet för läkemedel. Du kan även hantera 
dina läkarintyg. 

Läsa din journal 
Du som fått vård i Jönköpings län, och har fyllt 16 år, 
kan logga in på 1177.se och läsa din journal. I den 
finns bland annat anteckningar, information om dina 
läkemedel, diagnoser, provsvar och remissvar. Det 
ger dig möjlighet att förbereda dig inför ett komman-
de vårdbesök och i efterhand förstå vad som hänt 
och sagts under besöket. Du kan också visa vad som 
står i journalen och diskutera med dina närstående. 
Har du barn under 13 år kan du som är vårdnads- 
havare också läsa barnets journalinformation. 

Välja vårdcentral
Du kan ändra den vårdcentral du vill vara listad på, 
och söka vård hos, genom att logga in på 1177.se 
och välja e-tjänsten Vårdval.

Stöd och behandling på nätet
En del mottagningar erbjuder stöd och behandling 
på nätet. Du kan få tillgång till det när du och din 
behandlare är överens om att det är rätt för dig. Det 
kan vara vid till exempel psykisk ohälsa eller när du 
vill sluta röka eller snusa.

Ställ en fråga till en sjuksköterska
Som ett alternativ till att ringa 1177 för rådgivning kan 
du logga in och skriva din fråga till en sjuksköterska. 
Du får ett skriftligt svar med rådgivning inom en  
timme, alla dagar mellan klockan 6.30 och 22.00. 



Videomöte med hälso- och sjukvård
De flesta vårdcentraler, specialistmottagningar och 
ungdomsmottagningar i länet erbjuder möjligheten 
att möta vårdpersonal i videomöte via din mobil, 
surfplatta eller dator.  På din vårdcentral kan du själv 
boka den tid som passar dig. Du kan få råd, recept 
på läkemedel, remiss till vidare vård eller sjukintyg – 
som vid ett fysiskt besök. 

Klamydia- och gonorrétest
Om du är folkbokförd i Jönköpings län, och över 15 
år, kan du beställa ett kostnadsfritt klamydia- och 

gonorrétest via nätet. Det är gratis att testa sig och 
få behandling för klamydia och gonorré, oavsett om 
du gör testet på en mottagning eller via nätet.

Boka eller omboka tid för undersökning  
och provtagning
Har du fått en tid som inte passar, för exempelvis 
en undersökning eller provtagning, kan du boka om 
tiden via e-tjänsterna på 1177.se.  

Om du har ordinerats provtagning, till exempel 
blodprov, kan du själv boka en tid på en vårdcentral 
eller provtagningscentral som passar dig.

Hälso-, sjukvård och tandvård
Vårdcentraler och närakut
Om du skadat dig, inte mår bra, eller om du inte kan 
vänta med ditt vårdbehov, är det till din vårdcentral 
eller närakut du vänder dig i första hand. 

Kontakta din vårdcentral på vardagar via e-tjänster 
på 1177.se eller ring. När vårdcentralen är stängd 
når du länets tre kvälls- och helgöppna närakuter 
genom att ringa 1177 som i sin tur gör en medicinsk 
bedömning och kan hänvisa dig till närakuten, eller 
boka tid direkt via närakutens e-tjänst på 1177.se.

Barnhälsovård
Till barnhälsovården kan du vända dig med frågor 
om ditt barns hälsa och utveckling. Barnhälsovården 
erbjuder till exempel:
•   förebyggande hälsovård
•   hälsoundersökningar 
•   vaccinationer (basprogram) för barn under sex år. 

Som förälder får du råd och stöd, individuellt eller 
i grupp. På familjecentralerna i länet finns barnhäl-
sovården, kvinnohälsovården, socialtjänsten och 
öppna förskolan samlade i gemensamma lokaler.

Läs mer om barnhälsovård i Jönköpings län på  
1177.se/Jonkopings-lan.

Kvinnohälsovård 
Kvinnohälsovården ger bland annat rådgivning  
kring kvinnohälsa och preventivmedel, samt er-
bjuder blivande föräldrar regelbundna besök under 

graviditeten. Hos kvinnohälsovården kan du också få 
hjälp med:

•   rådgivning eller recept på preventivmedel.
•   besök och kontroller av mammans och fostrets

hälsa, och föräldrastöd i grupp, under en graviditet.
•   tester för olika könssjukdomar.
•   gynekologisk cellprovtagning.
•   råd och stöd när det gäller sexualitet och samliv.
Läs mer om kvinnohälsovård i Jönköpings län på  
1177.se/Jonkopings-lan.

Ungdomsmottagning
Ungdomsmottagningar finns på flera platser i länet 
och är till för dig som är 13-21 år. Du kan även ha ett 
videomöte med en kurator, psykolog, barnmorska 
eller specialistsjuksköterska via appen Ungdoms- 
mottagningen Jönköpings län online i din smartphone 
eller surfplatta. Du kan ta upp allt från relations- 
problem till preventivmedel. Webbplatsen UMO.se 
är till för dig som är 13-25 år. 

Läs mer om ungdomsmottagningar i Jönköpings län 
på 1177.se/Jonkopings-lan.

Hälso- och sjukvård i hemmet
Du som på grund av sjukdom och/eller funktions-
nedsättning inte kan ta dig till vården kan få vård  
hemma. Då kan du bo kvar hemma, även om du har 
stort behov av sjukvård. Det är kommunerna som 
ansvarar för hemsjukvården i Jönköpings län.

Läs mer om vård i hemmet på 1177.se/Jonkopings-lan.



Privata vårdgivare
Region Jönköpings län har avtal med privata vård-
centraler och andra specialister. Patientavgifter, 
regler för sjukresor och andra patienträttigheter är 
samma som när du söker vård på Region Jönköpings 
läns mottagningar. Om du däremot söker vård hos 
en privat vårdgivare som inte har avtal med Region  
Jönköpings län eller i en annan region kan andra 
regler och avgifter gälla.

Läs mer om privata vårdgivare på 1177.se/ 
Jonkopings-lan

Andlig vård
När du är sjuk eller närstående till någon som är  
sjuk behöver du kanske någon att prata med. Vård- 
personalen kan hjälpa dig att komma i kontakt med  
företrädare för olika livsåskådningar och trosuppfatt- 
ningar som erbjuder andlig vård vid sidan av den 
kroppsliga vården. Kontakten behöver inte ha ett reli-
giöst innehåll och du kan vara anonym. På sjukhusen 
finns meditations- och bönerum som är öppna för alla.

Läs mer om andlig vård på 1177.se/Jonkopings-lan

Smittskydd
Om du misstänker att du drabbats av en smittsam 
sjukdom, som omfattas av smittskyddslagen, ska du 
söka vård hos din vårdcentral. Test och behandling 
är kostnadsfri vid sjukdomar som enligt smittskydds-
lagen klassas som allmänfarliga. Har du fått en 
sjukdom som omfattas av lagen måste du följa de 
förhållningsregler du får av din läkare. Du måste 
även hjälpa till med smittspårning och berätta hur 
du kan ha blivit smittad och vem du kan ha smittat. 
Läs mer om vilka sjukdomar som är allmänfarliga 
och smittskyddslagen på 1177.se/Jonkopings-lan

Tandvård
Kontakt, rådgivning och tidsbokning 
På 1177.se hittar du råd om tandvård. Logga in på 
1177.se för att ändra eller avboka tid, förnya recept 
eller ställa en fråga till din folktandvårdsklinik. Du kan 
också kontakta din tandvårdsklinik direkt.

Allmäntandvård och specialisttandvård
Folktandvården och privata tandläkare erbjuder 
allmäntandvård för både barn och vuxna. Specialist-
tandvård finns huvudsakligen vid Odontologiska In-
stitutionen i Jönköping, men även på privata kliniker.

Akut tandvård
Vid akuta tandbesvär ringer du din tandvårdsklinik. 
När kliniken är stängd får du information om jour-
havande tandläkare via telefonsvarare. Om du går 
hos en privat tandläkare och inte får kontakt med 
jourtandläkare på din klinik kan du ringa närmas-
te folktandvårdsklinik. Vid akuta allvarliga käk- och 
tandskador kvällar, nätter och helger – ring 1177 för 
att få kontakt med käkskadejouren.

Tandvård för barn och unga
Barn och ungdomar har kostnadsfri tandvård till och 
med 23 år. Folktandvården har ansvaret för barn 
under 3 år. I åldrarna 3-23 år gäller fritt val av vård-
givare. Du kan välja Folktandvården eller den privata 
tandvården.

Läs mer om att välja tandvård för barn och unga på 
1177.se/Jonkopings-lan

Videomöte med vården
Ett digitalt vårdmöte är ett sätt för dig att möta vård-
personal i ett videosamtal. Du kan exempelvis få råd-
givning, recept, sjukintyg, och samtal, precis som vid ett 
vanligt besök, med skillnaden att du inte behöver ta dig 
till mottagningen. Prata med personalen på din mottag-
ning om ni kan ha vårdmötet digitalt istället. Läs mer 
om digitala vårdmöten på 1177.se/Jonkopings-lan.



Hälsoundersökningar
Gynekologiskt cellprov 
Alla kvinnor mellan 23 och 64 år blir kallade till cell
provtagning på Kvinnohälsovården. Vid gynekolo
cellprovtagning tas ett cellprov från livmodertap
Provet tas för att tidigt upptäcka cellförändringa
som kan leda till livmoderhalscancer. Att ta cellp
är avgiftsfritt.  Kvinnor 23-50 år kallas vart tredje 
och kvinnor 51-64 år vart sjunde år. 

Du kan boka om din tid genom att logga in på 
1177.se, där kan du även byta till en annan mottag-
ning. Behöver du hjälp kan du ringa Gynekologisk 
cellprovtagning kallelsekansli på 010-241 33 50. 

Läs mer om gynekologisk cellprovtagning på  
1177.se/Jonkopings-lan
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Hälsosamtal för förstagångsföräldrar 
samt 40-, 50-, 60- och 70-åringar
När ditt första barn fyller 1 år, och det år du fyller 40, 
50, 60 eller 70 år, får du ett personligt erbjudande 
om ett hälsosamtal. Hälsosamtalet är ett tillfälle att 
få en helhetsbild av din hälsa. I samband med hälso-
samtalet görs en hälsoundersökning. Du kan få råd 
och stöd att förbättra din hälsa, så att du kan ligga 
steget före och förebygga flera vanliga sjukdomar. 
Du kan boka eller ändra din tid för hälsosamtalet 
genom att logga in på 1177.se

Läs mer om hälsosamtal på 1177.se/Jonkopings-lan

Mammografi
Alla kvinnor 40-74 år kallas till mammografi vartan-
nat år. Mammografi är en röntgenundersökning av 
brösten med en speciell teknik som ger detaljrika 
bilder. Bröstcancer är en av de av de vanligaste can-
cerformerna och risken för bröstcancer ökar med 
åldern. Det finns en bra chans att bli frisk om can-
certumören upptäcks tidigt. Med mammografi kan 
man hitta bröstcancer innan den hunnit ge några 
symtom, eller innan den ens känns i bröstet. 

Du kan boka om din tid för mammografi om du fått 
en dag eller tid då du inte kan komma, eller om du 
har missat din tid. Det kan du göra genom att logga in 
på 1177.se. eller genom att ringa 010-242 64 50.

Läs mer om mammografi på 1177.se/Jonkopings-lan

Ultraljudsundersökning av stora 
kroppspulsådern
Genom en undersökning med ultraljud kan man 
upptäcka bråck på stora kroppspulsådern (aorta) i 
magen. Alla män som fyller 65 år kallas till undersök-
ning vid ett tillfälle. Undersökningen, som är frivillig, 
tar 5 minuter och är enkel och smärtfri. Du får ditt 
provsvar direkt.

Läs mer om bråck på stora kroppspulsådern på 
1177.se/Jonkopings-lan 

Prostataprov (PSA-prov)
Blodprov för att upptäcka förändringar i prostatan 
(PSA) görs inte rutinmässigt på män. PSA är ett blod-
prov som ingår i de undersökningar du kan få göra 
när prostatan kontrolleras eller om du har problem 
med att kissa. Du kan också ta ett PSA-prov om du 
känner dig orolig för prostatacancer. Provet kan du 
ta på vårdcentralen eller företagshälsovården.

Läs mer om blodprov för PSA på 1177.se/ 
Jonkopings-lan

Hälsobesök i barnhälsovården
På barnhälsovårdsmottagningarna erbjuds barn 
upp till fem-sex år hälsobesök enligt ett nationellt 
program. Du som förälder får stöd och råd om ditt 
barns utveckling och hälsa.  
    Läs mer om barnhälsovård i Jönköpings län på  
1177.se/Jonkopings-lan

Hälsokontroller under graviditet
När du är gravid erbjuds du att regelbundet besöka 
en barnmorska på kvinnohälsovården. Det är för att 
se hur du och fostret mår, och som förberedelse in-
för förlossningen och det kommande föräldraskapet. 
Besöken är gratis och frivilliga.
Läs mer om graviditet på 1177.se/Jonkopings-lan

Provtagning för tidig upptäckt av 
tjock- och ändtarmscancer
Du som tillhör en utvald åldersgrupp kommer bli 
erbjuden att lämna ett prov för att undersöka om 
det finns osynligt blod i din avföring. Provet är ett 
självprovtagningskitt som skickas hem till din brev-
låda. Provet är kostnadsfritt. 
Läs mer på https://www.1177.se/Jonkopings-lan/kolla-
tarmen



Dina rättigheter i vården
Region Jönköpings läns hälso- och sjukvård ska vara 
jämlik och fås med god tillgänglighet och bra bemö-
tande. Hälso- och sjukvården ska ges efter var och 
ens behov, med rätt kompetens, på rätt vårdnivå och 
med rätt val av behandling.

I Region Jönköpings län arbetar vi för att du ska 
vara trygg i att du får den vård du behöver, när du 
behöver den. Du är själv delaktig genom en ge-
mensam överenskommelse mellan dig och vården. 
Du som patient ska alltid veta vad som är nästa 
steg i din vård och behandling. Och du ska vara 

trygg med att det du berättar för vårdpersonalen 
inte sprids. 

Du ska få välja på vilken mottagning du vill få din 
vård, exempelvis vårdcentral, barnhälsovård och 
ungdomsmottagning. Det är samma regler som gäller 
hos vårdgivare som har avtal med Region Jönköpings 
län som vårdgivare i regionens egen regi. 

Dina rättigheter i vården utgår bland annat från 
hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen, tandvårds- 
lagen och patientsäkerhetslagen.  

Läs mer om patientlagen på 1177.se/Jonkopings-lan

Bemötande och synpunkter
Bemötande 
Enligt den etiska principen om människors lika värde 
har du rätt att bli bemött på ett professionellt och 
värdigt sätt oavsett kön, etnicitet, religion/trosupp-
fattning, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande 
identitet, uttryck eller funktionsvariation. Det gäller 
både om du är patient eller närstående. I lika hög 
grad gäller det att patienter och närstående visar 
vårdpersonalen ett värdigt bemötande.

Val av behandlare
Personalen ska så långt som möjligt utforma och 
genomföra vården i samråd med dig. Det sker uti-
från medicinska behov och med hjälp av de resurser 
som finns att få. Ditt medicinska tillstånd avgör vilka 
vårdgivare som ska behandla dig.

Som patient kan du framföra önskemål om att få 
träffa en viss läkare eller annan vårdpersonal. Vården 
kan inte tillmötesgå alla önskemål. Du har till exempel 
inte rätt att ställa krav på att bli behandlad av personal 
av ett visst kön, etniskt ursprung, trosuppfattning eller 
liknande. Däremot kan du alltid tacka nej till vården som 
erbjuds och kontakta en annan vårdgivare som bättre 
motsvarar dina önskemål. Om du ställer kränkande 
krav eller på ett kränkande sätt nekar behandling av 
viss personal anses du tacka nej till erbjuden vård. 

Läs mer om bemötande och val av behandlare på 
1177.se/Jonkopings-lan

Lämna synpunkter och klagomål 
Kontakta i första hand den verksamhet där du 
fått vård 
Om du har synpunkter eller klagomål på vården du 
har fått är du välkommen att höra av dig. Kontakta 
mottagningen, tandvårdskliniken eller vårdavdelning-
en via e-tjänsterna på 1177.se, telefon, brev eller 
muntligt vid besök. Dina synpunkter och upplevelser 
är viktiga och ger oss möjlighet att förändra och 
förbättra vården.

Patientnämnden
Du kan kontakta patientnämnden i Jönköpings län 
om du vill ha stöd i samband med att du har syn-
punkter eller klagomål på hälso- och sjukvården eller 
Folktandvården. Patientnämnden kan hjälpa dig att 
berätta för de ansvariga om det du har varit med 
om, och också hjälpa dig med att få svar på dina 
synpunkter eller klagomål. 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO
IVO utreder allvarligare händelser inom vården där 
en patient fått permanenta eller oföränderliga besvär, 
ett väsentligt ökat vårdbehov, eller där patienten av-
lidit. Du kan kontakta IVO med klagomål på vården, 
men först ska du ha kontaktat den verksamhet där 
du fick vård.

Läs mer på 1177.se/Jonkopings-lan: Om du inte är 
nöjd med vården, Om du inte är nöjd med tandvården. 



Samtycke och integritet
Tystnadsplikt och sekretess
Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården och 
tandvården har tystnadsplikt. Det innebär att ingen 
inom vården får lämna ut uppgifter om dig utan att 
du har godkänt det. Det gäller till exempel uppgifter 
om din sjukdom eller behandling. Tystnadsplikten 
gäller alla anställda i Region Jönköpings län, även 
personal som arbetar med annat än vård. Tystnads-
plikten gäller även efter anställningens slut.

Läs mer om tystnadsplikt och sekretess på 1177.se/
Jonkopings-lan

Dina personuppgifter
Varje gång du söker vård eller tandvård registrerar 
Region Jönköpings län uppgifter om dig. Uppgifterna 
behövs för att kunna ge en god, säker och trygg vård 
och tandvård. 

Du har rätt att få ta del av den information, så 
kallad registerutdrag över vilka personuppgifter om 
dig som behandlas av Region Jönköpings län. För att 
göra en begäran om registerutdrag av personuppgif-
ter använder du i första hand ett framtaget web-for-
mulär. Formuläret finns på regionens hemsida, www.
rjl.se, under Kontakta oss/persondataskydd. 

Vill du begära registerutdrag på annat sätt ska du 
vända dig till Regionledningskontoret, ring 010-241 
00 00 och be att få bli kopplad. 

Läs mer om personuppgifter i vården på 1177.se/
Jonkopings-lan

Uppgifter i din journal 
Det som står i patientjournalen skyddas av sekre-
tess. Alla uppgifter skyddas mot att obehöriga får till-
gång till dem och kan sprida dem vidare. Det är bara 
den hälso- och sjukvårdspersonal och tandvårdsper-
sonal som deltar i vården av dig, eller som av annat 
skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom vården, 
som har rätt att läsa journalen. Du ska tillfrågas om 
du samtycker till att en vårdgivare hämtar uppgifter 
från en annan vårdgivare. Du har rätt att spärra upp-
gifter som du inte vill att andra vårdgivare ska få läsa. 
Du kan ta del av din patientjournal via nätet genom 
att logga in på 1177.se. Äldre journaluppgifter kan 
du beställa kopior av via din vårdmottagning.

Läs mer om din journal på 1177.se/Jonkopings-lan

Dina uppgifter i kvalitetsregister
Personal i vården rapporterar regelbundet uppgifter 
om behandlingar och resultat till olika kvalitetsregister. 
Registren ger viktig kunskap som bidrar till att kvaliteten 
på vården kan förbättras. Alla uppgifter skyddas av 
sekretess och behandlas på samma sätt som journal- 
uppgifter. De tas bort när de inte behövs längre. Som 
patient har du rätt att veta vilka uppgifter som regist-
reras. Du kan tacka nej till att vara med eller när som 
helst begära att uppgifter tas bort. Varje register har 
en kontaktperson som kan berätta mer. Vänd dig till 
din vårdmottagning för mer information. 

Läs mer om nationella kvalitetsregister på 1177.se/
Jonkopings-lan

Spara prov i biobank
Vid besök i vården kan du behöva lämna prov. Om 
provet ska sparas längre tid än två månader sparas 
det i en biobank. Provet sparas för att du ska kunna 
få bra vård i framtiden. Provet kan också användas 
i forskning. Du ska få information och ge ditt sam-
tycke till att ditt prov sparas.

Läs mer om biobankslagen på 1177.se/Jonkopings-lan

Dina uppgifter ska 
vara skyddade och 
ditt samtycke och 
integritet respekteras



Jämlikhet och delaktighet
Påverka och delta i din vård
Du har rätt att få information om olika behandlings-
alternativ för att kunna ta ett eget välgrundat beslut. 
När du har fått information om en behandling kan du 
ge ditt samtycke eller uttrycka ett ja på ett annat sätt. 
Du kan också tacka nej till en behandling. Om du inte 
ger ditt samtycke kan du bara behandlas om det gäller 
vård med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård. 

Du har alltid rätt att ställa frågor till vårdpersonalen 
om du inte förstår.

Jämlik vård 
Som patient i Jönköpings län har du rätt till en jämlik, 
trygg och säker vård. Dina rättigheter i vården utgår 
bland annat från bestämmelserna i hälso- och 
sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och i patient-
lagen. Jämlik vård innebär att bemötande, vård och 
behandling ska ges på lika villkor till alla oavsett kön, 
ålder, bostadsort, funktionalitet, utbildning, social 
ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell 
läggning. Vården ska också ges med respekt för alla 
människors lika värde. Hälso- och sjukvården ska 
också vara tillgänglig och du ska få ett gott bemötande, 
med rätt insats utifrån ditt behov.

Barns delaktighet i vården
Barn ska ha möjlighet att ge uttryck för vad de 
tycker. Är barnet yngre kan det ske tillsammans med 
dig som är vårdnadshavare. Ju äldre barnet är desto 
viktigare är det att barnet själv får uttrycka sin åsikt.

För att kunna vara aktiv i vården och ta beslut är 
det viktigt att även barnet förstår informationen. Det 
betyder att vårdpersonalen ska se till barnets bästa, 
ta reda på vad barnet vill och låta barnet vara delaktig 
i beslut när det är möjligt. 
Barnkonventionen är lag i Sverige. Den utgår från 
fyra grundprinciper:
•   Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
•   Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid

alla åtgärder som rör barnet.
•   Alla barn har rätt till liv och rätt att utvecklas i sin

egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.
•   Alla barn har rätt att säga sin mening och få den

respekterad.

Läs mer om barns och vårdnadshavares rättigheter  
i vården och om barnkonventionen på 1177.se 
/Jonkopings-lan

Tolk
Språktolk
Om du har svårt att tala eller förstå svenska har du 
rätt att få hjälp av språktolk vid besök i sjukvård och 
tandvård. Tala om för vårdpersonalen i förväg om du 
behöver tolk. Det är vårdpersonalen som beställer 
språktolk. 

Läs mer om tolkning till mitt språk på 1177.se/ 
Jonkopings-lan

Teckenspråkstolk, skrivtolk eller dövblindtolk
Om du är döv, dövblind eller har nedsatt hörsel har 
du rätt till teckenspråkstolk, skrivtolk eller dövblind-
tolk för tolkning i vardagslivet. Du kan själv beställa 
tolk via beställningsformulär som du når via 1177.se 
eller genom att kontakta tolkcentralen. 

Läs mer om tolktjänster vid funktionsnedsättning på 
1177.se/Jonkopings-lan eller under rubriken Adresser 
och telefonnummer.

Både barn och vuxna har 
rätt att vara delaktiga 
och påverka sin vård



Stöd och hjälpmedel
Stöd och hjälpmedel 
Du som har en funktionsnedsättning kan behöva 
hjälpmedel för att få livet att fungera så bra som 
möjligt. Hjälpmedel kan vara exempelvis hör- och 
synhjälpmedel, hjälpmedel för kognitivt stöd eller 
kommunikation eller rörelsehjälpmedel. Du har rätt 
att få hjälpmedel om du behöver det, men ditt behov 
av hjälpmedel bedöms av en förskrivare. Du kan få ett 
hjälpmedel förskrivet om det är en del av rehabilitering, 
habilitering, vård eller behandling och är medicinskt 
motiverat. Det varierar vad du kan få, vad det kostar 
och vem du ska kontakta för att få ett hjälpmedel.

Förskrivna förbrukningsprodukter (diabetes, 
stomi, inkontinens och näringsdrycker) kan beställas 
genom att logga in på 1177.se. 

Läs mer om att beställa förskrivna förbrukningspro-
dukter på 1177.se/Jonkopings-lan

Stöd och service vid vissa  
funktionshinder (LSS)
Om du har en omfattande funktionsnedsättning har 
du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så 
gott och självständigt liv som möjligt. Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en så 
kallad rättighetslag. Det betyder att du kan överklaga 
beslut till domstol.

Läs mer om lagen om stöd och service till vissa  
funktionshindrade - LSS på 1177.se/Jonkopings-lan 

Sjukresor och färdtjänst
Du ansvarar själv för att ta dig till och från sjukvård 
och tandvård. Om du av hälsoskäl inte har möjlighet 
att resa på egen hand, kan du få ett intyg från vården 
som ger dig rätt till sjukresa med serviceresefordon. 

Du kan få viss ersättning för sjukresa med buss, 
tåg eller privat bil:
•   om du fått en specialistvårdsremiss eller vård-

garantiremiss av en läkare vid något av länets 
sjukhus, till en vårdgivare i ett annat län. 

•   om du genomgår återkommande kvalificerade 
behandlingar vid något av länets sjukhus, till exem-
pel dialys eller strålbehandling.

Du betalar alltid en egenavgift oavsett färdsätt. Fråga 
vårdpersonalen om behandlingen du genomgår 
ger rätt till sjukreseersättning. Du får inte ersättning 
för resor till hälsovård, exempelvis barnhälsovård, 
kvinnohälsovård, mammografi, BB, vaccinationer, 
aortascreening eller för hemresa från annat län vid 
akut sjukdom eller olycka.

Om du har en funktionsnedsättning som gör det 
svårt för dig att resa med den allmänna trafiken kan 
du ansöka om att få resa med färdtjänst.

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik. Det be-
tyder att du precis som på bussar, tåg, flyg och båt 
reser tillsammans med andra resenärer. Läs mer 
om ansökan om färdtjänst och att boka färdtjänst på 
Länstrafikens webbplats jlt.se

Läs mer om sjukresor och färdtjänst på 1177.se/
Jonkopings-lan och Länstrafikens webbplats jlt.se

Patientstödjare
Om du vill ha stöd av personer som har egna  
erfarenheter av att vara patient eller närstående så 
kan du ta kontakt med en patientstödjare. De kan 
hjälpa till med frågor som man endast med erfaren-
het av att vara patient kan svara på.

Läs mer om patientstödjare på 1177.se/Jonkopings-lan

Det finns många olika 
sätt för dig att få stöd 
och hjälp



Högkostnadsskydd och bidrag
Högkostnadsskydd för sjukvård 
Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala 
för hälso- och sjukvård (öppenvård). När du har betalat 
1 200 kronor i patientavgifter inom en period på tolv 
månader har du rätt till ett frikort för sjukvård. Med fri-
kort för sjukvård behöver du inte betala några patient-
avgifter under resten av tolvmånadersperioden. Barn 
och ungdomar under 20 år har fri hälso- och sjukvård 
och från den dag du fyller 85 år är den öppna hälso- 
och sjukvården avgiftsfri. 

Högkostnadsskyddet omfattar inte avgifter för 
exempelvis: 
•   graviditetstest
•   gynekologisk cellprovtagning
•   hälsokontroll
•   hälsorådgivning
•   intyg
•   vaccinationer
•   patientavgift vid sen avbokning 
•   om du uteblir från bokat besök 
•   att vara inlagd på sjukhus.

Frikort för sjukvård är elektroniska i Region Jön-
köpings län. Det räcker med att du uppger ditt 
personnummer för att se om gränsen för frikort är 
uppnådd eller om du ska betala, och i så fall hur 
mycket. Elektroniska frikort (eFrikort) gäller på alla 
mottagningar inom Region Jönköpings län och priva-
ta vårdgivare som ingår i vårdval. Frikort för sjukvård 
är personligt.

Läs mer om högkostnadsskydd och frikort för sjuk-
vård på 1177.se/Jonkopings-lan.

Högkostnadsskydd för sjukresor
Det finns ett högkostnadsskydd för sjukresor. Hög-
kostnadsskyddet innebär att du inte behöver betala 
mer än 2 340 kronor i egenavgifter för sjukresor 
inom en period på tolv månader. Du får räkna in 
egenavgifter för resor inom Jönköpings län, och för 
resor utanför länet när du fått en specialistvårds-  
eller vårdgarantiremiss. 

Du som reser med sjukresefordon har automatisk 
bevakning av högkostnadsskyddet. Om du har rätt 
till ersättning för sjukresa med egen bil, buss eller 
tåg måste du själv kontakta sjukreseenheten när 

du nått upp till högkostnadsskyddet. Det finns inga 
fysiska frikort för sjukresor.

Läs mer om sjukresor på 1177.se/Jonkopings-lan.

Högkostnadsskydd för läkemedel
Högkostnadsskyddet omfattar de flesta läkemedel 
som hämtas ut på recept, det finns dock undantag 
till exempel hostmedicin. Högkostnadsskyddet för 
läkemedel gäller i tolv månader från det första in-
köpet. Du betalar högst 2 400 kronor för läkemedel 
som ingår i högkostnadsskyddet under denna peri-
od. Nästa gång du köper läkemedel på recept påbör-
jar du en ny period på tolv månader. Alla läkemedel 
som ingår i högkostnadsskyddet är kostnadsfria för 
barn under 18 år. Staten subventionerar läkemedel 
och en del andra varor du kan behöva om du har 
vissa sjukdomar. Preventivmedel som ingår i hög-
kostnadsskyddet är kostnadsfria för kvinnor under 
21 år och subventionerade för kvinnor under 26 år.

Likvärdiga läkemedel kan bytas ut mot varandra 
på apoteket, enligt Läkemedelsverkets bestämmel-
ser. 

Läs mer om vad läkemedel på recept kostar på  
1177.se/Jonkopings-lan 

Glasögonbidrag till barn och unga
Barn och unga upp till 19 år som har en synnedsätt-
ning får ett bidrag på upp till 800 kronor till glasögon 
eller kontaktlinser. Du betalar själv synundersökningen. 
För att ta del av bidraget vänder du dig till en optiker 
i Jönköpings län. För barn som är 0-8 år görs syn- 
undersökningen av ögonläkare eller ortoptist.

Läs mer om glasögonbidrag till barn och unga på 
1177.se/Jonkopings-lan

Särskild tandvård vid behov
För vissa sjukdomar, tillstånd och besvär kan du få 
visst tandvårdsstöd från Region Jönköpings län.  
Stödet gäller både hos Folktandvården och i den 
privata tandvården. Tandvården kostar då som sjuk-
vård och patientavgiften får räknas in i högkostnads-
skyddet för sjukvård. 

Läs mer om kostnader och ersättningar inom tand-
vård på 1177.se/Jonkopings-lan



Vårdgaranti och försäkring
Vårdgaranti och väntetider
Kontakt med vårdcentralen samma dag
Samma dag som du söker vård ska du få kontakt 
med din vårdcentral. 

Inom tre dagar ska du få en medicinsk bedömning
Du ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller 
annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på 
vårdcentralen inom högst tre dagar. 

Det är den vårdpersonal som du först har kontakt 
med som avgör om den medicinska bedömningen 
ska göras av en läkare eller av till exempel en sjuk-
sköterska, psykoterapeut eller fysioterapeut. 

Besök i den specialiserade vården inom 90 
dagar, och om möjligt inom 60 dagar
Du ska få en tid för ett första besök i den specialise-
rade vården inom 90 dagar, och om möjligt inom 60 
dagar, om du har fått en remiss för det. 

Samma tidsgräns gäller om du själv har sökt vård 
på en öppen specialistvårdsmottagning. En specialist- 
mottagning är anpassad för vård inom särskilda  
områden, till exempel hud, ögon, gynekologi eller 
öron-näsa-hals. Ibland kan specialistmottagningen 
välja att hänvisa dig till någon annan vårdmottagning. 

Behandling påbörjad inom 90 dagar, och om 
möjligt inom 60 dagar
Efter det att läkaren tillsammans med dig har beslutat 
om en viss behandling, till exempel en operation, ska 
du få en tid för det inom 90 dagar, och om möjligt 
inom 60 dagar. 

Om vårdcentralen eller sjukhuset inte kan erbjuda 
besök eller behandling inom garantitiden ska du få 
hjälp att få vård någon annanstans, så nära hemorten 
som möjligt.

Läs mer om vårdgaranti på 1177.se/Jonkopings-lan 
eller webbplatsen vantetider.se

Vård för asylsökande
Alla asylsökande vuxna och barn ska erbjudas en 
hälsoundersökning så snart som möjligt efter  
ankomsten till Sverige. Hälsoundersökningen sker  
på vårdcentralen eller boenden.

Asylsökande under 18 år har rätt till tandvård, och 
under 20 år rätt till hälso- och sjukvård på samma 
villkor som alla andra barn och unga som är bosatta 
i Jönköpings län har. 

Vuxna asylsökande har rätt till sjukvård och 
tandvård som inte kan vänta enligt läkarens, tandlä-
karens eller annan medicinsk personals bedömning. 
Asylsökande har även rätt till mödrahälsovård, vård 
vid abort och preventivmedelsrådgivning.

Läs mer om vård om du är asylsökande eller saknar 
tillstånd för att vistas i Sverige på 1177.se/Jonkopings-lan

Ersättning vid patientskada
Patientförsäkring
Om du skadas i samband med undersökning, vård 
eller behandling inom hälso- och sjukvård eller tand-
vård som en region finansierar, kan du i vissa fall ha 
rätt till ersättning från patientförsäkringen.

Läkemedelsförsäkring
Det finns en försäkring som ersätter oförutsedda 
skador som orsakats av läkemedel. Kända biverk-
ningar kan ersättas om de är ovanligt svåra.

Läs mer om ersättning vid patientskada på 1177.se/
Jonkopings-lan

Du ska få vård 
på rätt sätt,  
av rätt personal 
och i rätt tid



Vårdval och remiss
Välja vårdcentral
Du väljer själv vilken vårdcentral eller vårdcentralsfilial 
du vill söka vård på. Det kan vara en vårdcentral nära 
hemmet eller jobbet. Logga in på 1177.se och välj 
vårdcentral eller filial. Du kan även välja vårdcentral 
via en blankett på 1177.se och på vårdcentralen.  
Om du vill välja en vårdcentral i en annan region ska 
du kontakta den vårdcentralen.

Läs mer om att välja vårdcentral i Jönköpings län på 
1177.se/Jonkopings-lan

Välja vårdmottagning
Patientlagen ger dig rätt att själv välja vilken mottag-
ning du vill vända dig till för att få öppenvård. Det 
gäller i hela landet. Till öppenvård räknas bland annat 
vårdcentral, barnhälsovård, kvinnohälsovård, ung-
domsmottagning och mottagningar för specialiserad 
öppenvård, till exempel en hudmottagning.

Vilken vård du kan få beror både på reglerna där 
du är folkbokförd och där du vill söka vård. Söker du 
på eget initiativ vård i en annan region får du själv 
betala resa och uppehälle.

Läs mer om att välja vårdmottagning på 1177.se/
Jonkopings-lan

Välja specialistmottagning
Du kan själv välja vilken specialistvårdsmottagning 
du vill söka vård på. Vissa mottagningar kan du  
enklast boka tid hos om du först har varit hos en 
vårdcentral som hänvisar dig till specialistvård. 

Vissa mottagningar kan du kontakta själv eller skicka 
ett brev till, en så kallad egenremiss. 

Läs mer om att välja specialistvårdsmottagning  
i Jönköpings län på 1177.se/Jonkopings-lan

Välja tandvård 
Du kan välja om du vill gå till folktandvården eller till en 
privat mottagning. I Jönköpings län har Folktandvården 
ansvar för alla barn som är yngre än tre år. Därefter 
kan du fritt välja vem som ska sköta barnets tänder.

Läs mer om att välja tandvård för barn och ungdomar 
och rättigheter inom tandvård på 1177.se/Jonkopings-lan

Remiss 
I Jönköpings län krävs ingen remiss inom den specia-
liserade vården, förutom till ögonsjukvården där vuxna 
(18 år och äldre) behöver remiss från en optiker eller 
läkare. Du behöver även remiss för att komma till 
specialisttandvården.

Du kan själv kontakta en mottagning eller skicka in 
en egenremiss där du beskriver dina besvär. Använd  
blanketten för egenremiss på 1177.se/Jonkopings-lan  
eller beskriv dina besvär i ett vanligt brev och skicka 
till den mottagning där du önskar vård. Som patient 
kan du inte själv bestämma att du ska få specia-
listvård. Oavsett om det gäller en läkarremiss eller 
egenremiss tar specialistvården ställning till ditt 
medicinska behov.

Läs mer om remiss och egenremiss på 1177.se/ 
Jonkopings-lan

Du ska få vara med 
och bestämma över 
din vård, och kunna 
känna dig trygg



Trygg och säker vård
Fast vårdkontakt
Är du sjuk och har många besök i vården kan du 
få hjälp med att samordna dina kontakter i vården, 
en så kallad fast vårdkontakt. En fast vårdkontakt 
är en person som samordnar din vård, informerar 
om vårdsituationen, förmedlar kontakter och är din 
kontaktperson. Du har rätt att själv begära att få en 
fast vårdkontakt. Personen kan vara vårdsamordna-
ren på din vårdcentral, hälso- och sjukvårdspersonal 
på exempelvis en specialistmottagning, eller annan 
personal som du har kontakt med. 

Läs mer om fast vårdkontakt – din hjälp i vård 
och omsorg och om patientlagen på 1177.se/Jonko-
pings-lan

Sammanhållen planering
Samordnad individuell plan (SIP)
Om du behöver vård och omsorg från flera verk-
samheter samtidigt har du rätt till en sammanhållen 
plan. Syftet med planen är att du ska få ett samord-
nat stöd och där verksamheterna gör det tydligt vem 
som gör vad och vad du kan göra själv. Planen ska 
vara formulerad på ett begripligt sätt.

Samordnad vårdplanering 
Det är viktigt att du ska kunna känna dig trygg när 
du exempelvis behöver fortsatt vård och omsorg i 
hemmet efter att har vårdats på sjukhus. För att be-
döma vilket stöd du behöver när du kommer hem 
görs en samordnad vårdplanering. Det sker vid ett 
möte då du och personal från kommunen och vår-
den pratar om vad som är viktigt för dig, vad du kan 
göra själv och vad du behöver hjälp med i hemmet 
för att kunna återgå till ett så självständigt liv som 
möjligt. Mötet kan ske digitalt, i ditt hem eller ibland 
på sjukhuset. Om du vill kan dina anhöriga vara 
med vid mötet.

Läs mer om samordnad individuell plan och  
samordnad vårdplanering på 1177.se/Jonkopings-lan

Överenskommen tid
Du ska veta vad som är nästa steg i din vård och 
behandling. Om ditt behov kräver ett möte med vår-
den ska du få en tid som passar dig, och du ska själv 
kunna hantera din tid genom att logga in på 1177.se. 
Du har rätt att vara delaktig i när, var och hur mötet 
eller behandlingen ska ske.

Läs mer om överenskommen tid på 1177.se/ 
Jonkopings-lan

Ny medicinsk bedömning
Om du har en livshotande eller särskilt allvarlig  
sjukdom eller skada kan du begära att få en ny  
medicinsk bedömning av en annan vårdgivare. Du 
kan också på eget initiativ söka vård hos en annan 
vårdgivare. Du får i det fallet själv betala kostnader 
för resor och uppehälle. Ibland behöver du en  
remiss för att kunna få en ny bedömning. 

Läs mer om ny medicinsk bedömning på 1177.se/
Jonkopings-lan

Personligt ombud vid långvarig  
psykisk funktionsnedsättning
Om du har en långvarig psykisk funktionsnedsättning 
kan du få stöd och hjälp av ett personligt ombud. 
Det personliga ombudets uppgift är att ge dig möjlig-
het att leva ett mer självständigt liv. Till exempel kan 
ombudet hjälpa till med rådgivning och att samordna 
hjälp och stöd från olika ställen i samhället.

Ombudet arbetar på ditt uppdrag, är fristående 
från myndigheter och vårdgivare och har tystnads-
plikt. Att anlita ett personligt ombud är frivilligt och 
kostar inget. Det behövs ingen remiss.

Du kan få ett personligt ombud om du är över 18 år, 
har behov av samordning av stöd, vård och service och 
har svårt att klara vardagslivet.

Läs mer om personligt ombud vid långvarig psykisk 
funktionsnedsättning på 1177.se/Jonkopings-lan



Patientavgifter för hälso- och sjukvård
Patientavgifterna gäller inom Region Jönköpings län, 
hos vårdcentraler som ingår i vårdval och hos privata 
vårdgivare som Region Jönköpings län har avtal med. 
Vid uteblivet besök eller provtagning kan du behöva 
betala en avgift.

Läs mer om patientavgifter i Jönköpings län på  
1177.se/Jönkopings-lan

Vård och behandling
•   Besök på vårdcentral, närakut och specialist-

mottagning, oavsett yrkeskategori .......250 kronor
•   Vård på distans i form av vårdkontakt via e-tjänst, 
app eller telefonsamtal (gäller ej provsvar, rådgivning 
eller boka, av- eller omboka tid).  ...............100 kronor
•   Flera separata besök på specialistmottagning 

samma dag, per besök............................250 kronor
•   Första besöket på vårdcentral eller 

specialistmottagning med remiss* ..... Ingen avgift
•   Sjukvårdande behandling oavsett 

yrkeskategori .............................................250 kronor
•   Behandling av ambulanspersonal på 

annan plats än i vården ..........................250 kronor
•   Vård på sjukhus per dygn, vuxna .........100 kronor
•   KBT-behandling via nätet (för inledande 

och avslutande fysiska möten tillkommer 
patientavgift) ............................................. Ingen avgift

*gäller inte specialisttandvård

Barn och unga
•   Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 

under 20 år ............................................... Ingen avgift
•   Besök på ungdomsmottagning ........... Ingen avgift

Personer över 85 år
•   Öppenvård* för personer över 85 år Ingen avgift

*all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus.

Hälsovård och hälsoundersökningar
•   Aortascreening ..........................................100 kronor
•   Bentäthetsmätning ..................................100 kronor
•   Graviditetstest ...........................................100 kronor
•   Gynekologisk cellprovtagning............... Ingen avgift
•   Hälsosamtal ...............................................100 kronor
•   Kontroller under graviditeten hos 

kvinnohälsovården .................................. Ingen avgift

•   Mammografiundersökning ................... Ingen avgift
•   Preventivmedelsrådgivning .................. Ingen avgift
•   Provtagning för tjock- och 

ändtarmscancer ...................................... Ingen avgift
•   Tobaksavvänjning .................................... Ingen avgift
•   Överviktsstöd ............................................100 kronor

Provtagning
•   Provtagning, som inte är en del av 

annat besök ...............................................100 kronor
•   Provtagning, som del av annat besök 

eller inför ett läkarbesök ....................... Ingen avgift
•   Provtagning av covid-19 .......................  Ingen avgift
•   Antikroppstest av covid-19 (ingår inte 

i högkostnadsskydd) ................................200 kronor

Recept och intyg
•   Recept via e-tjänster eller telefon ........100 kronor
•   Sjukintyg via e-tjänster eller telefon .....100 kronor
•   Intyg som kräver journaluppgifter .......310 kronor
•   Intyg som kräver enkel undersökning/

provtagning ................................................980 kronor
•   Intyg som kräver omfattande undersökning/

provtagning ............................................ 1 530 kronor

Vaccinationer
•   Barnvaccinationer, enligt barnhälsovårdens 

vaccinationsprogram .............................. Ingen avgift
•   Vaccination mot influensa och lunginflammation

(pneumovax) för personer över 65 år och 
riskgrupper. .............................................. Ingen avgift

•   Vaccination, exempelvis inför resa 
(vaccinkostnad tillkommer) ....................250 kronor

•   Vaccination mot covid-19 ...................... Ingen avgift

Övrigt
•   Journalkopia (de första nio sidorna) ... Ingen avgift
•   Sjukresa, egenavgift per enkelresa ......130 kronor
•   Behandling och provtagning av

allmänfarliga och sexuellt 
smittsamma sjukdomar ......................... Ingen avgift

•   Tolk ............................................................. Ingen avgift
•   Ultraljudsbild ...............................................50 kronor



Hjälpmedel
Du har rätt att få dina behov av hjälpmedel bedömda. 
Det finns olika typer av avgifter för hjälpmedel. Vänd 
dig till din förskrivare för detaljerad information om 
villkor, eventuella avgifter eller bidrag utifrån ditt 
hjälpmedelsbehov.

Ett hjälpmedel är i de flesta fall ett lån som du ska 
lämna tillbaka när du inte behöver det längre. Vissa 
hjälpmedel är kostnadsfria. Andra betraktas som 
egenvård och bekostas av dig. 

Synhjälpmedel
Synhjälpmedel får du låna kostnadsfritt från hälso- 
och sjukvården. 

Hörhjälpmedel
Egenavgiften för hörhjälpmedel är 500 kronor vid 
varje ny förskrivning, oavsett antal hörapparater, 
om förskrivningen sker under samma år. Barn- och 
ungdomar betalar ingen egenavgift till dess de gått 
ut gymnasiet. 

Medicinska behandlingshjälpmedel
•   CPAP (vid sömnapné) ........................ 150 kr/månad
•   Kompressionsstrumpa 

(standard) .................................................170 kr/uttag
(måttbeställd) ...........................................240 kr/uttag

•   Kompressionsutrustning 
(t ex vid lymfödem) ............................. 150 kr/månad

•   UVB-lampa 
(ljusbehandling vid t ex psoriasis) .. 150 kr/månad

•   TENS (för smärtlindring) ................... 150 kr/månad 
(300 kronor/tillfälle vid graviditet/förlossning)

Avgift vid uteblivet besök 
Vårdbesök
Om du uteblir från ett bokat besök, avbokar eller 
ändrar tiden för sent kan du behöva betala patient-
avgiften. Det gäller även bokade besök som normalt 
är avgiftsfria och om du har frikort. Avgift för ute- 
blivet besök eller sen avbokning är inte högkostnads-
grundande. Det betyder att avgiften inte får räknas 

in i högkostnadsskyddet för sjukvård. Barn och ung-
domar under 20 år får betala 100 kronor.
Du får en faktura på patientavgiften om du uteblir, 
avbokar eller ändrar din tid senare än:
•   en hel vardag (24 timmar) före besöket på vård-

besök på mottagning, till exempel på vårdcentral
•   tre hela vardagar (72 timmar) före vårdbesöket

i specialistsjukvård, operation eller inläggning på 
sjukhus.

Avboka eller ändra tid genom att logga in på 1177.se 
eller ring mottagningen.

Läs mer om att avboka eller ändra tid på 1177.se/
Jonkopings-lan

Tolk
Om språktolk är bokad till ett besök i vården och 
du uteblir utan att avboka, eller avbokar så sent att 
språktolken inte hinner avbokas, får du betala 310 
kronor i tolkavgift.

Hur ska jag betala?
Betala helst med kort vid ditt besök på Region  
Jönköpings läns vårdmottagningar och tandvårds- 
kliniker. Om du inte betalar med kort får du en faktura 
med posten som betalas via bankgiro inom 30 dagar, 
utan extra avgift. Det finns möjlighet till kontant  
betalning vid sjukhusens ekonomiavdelningar och  
på Folktandvårdens ledningsstab. Privata vårdcen-
traler, som ingår i vårdval, och privata vårdmottag-
ningar, som har avtal med Region Jönköpings län, 
kan ha andra regler.

Vid sjukresa betalar du med kort eller kontanter 
innan resan påbörjas.

E-faktura
Du kan få din faktura direkt till din internetbank,  
via tjänsten e-faktura, i stället för på papper hem  
i brevlådan. 

Läs mer om e-faktura på 1177.se/Jonkopings-lan 

Du har rätt att få dina 
behov av hjälpmedel 
bedömda



Patientavgifter för tandvård
Tandvård
Barn och ungdomar har kostnadsfri tandvård till 
och med 23 år, både inom Folktandvården och hos 
privata tandläkare. Vuxna betalar avgift enligt klinikens 
tandvårdstaxa. Du kan begära kostnadsförslag för 
hela behandlingen i förväg eller be om prislistan. 
För dyrare behandlingar ersätter Försäkringskassan 
delar av kostnaden.

Läs mer om patientavgifter för tandvård i Jönköpings 
län på 1177.se/Jonkopings-lan

Abonnemangstandvård (Frisktandvård)
Hos Folktandvården i Jönköpings län kan du teckna 
avtal om Frisktandvård. Då betalar du ett fast pris  
i tre år för din tandvård. Hur mycket du betalar beror 
på vilket tandvårdsbehov du bedöms ha.

Tandvårdsstöd
Statligt tandvårdsstöd
Du får statligt tandvårdsstöd från det år du fyller  
24 år. Stödet består av:
•   ett allmänt tandvårdsbidrag på 300 eller 600

kronor per år, beroende på din ålder. Pengarna 
sätts in på ett konto hos Försäkringskassan och 
kan användas som en del av betalningen för tand-
vård som ingår i tandvårdsstödet hos den tand- 
läkare eller tandhygienist du själv väljer.

•   ett särskilt tandvårdsbidrag på 600 kronor per
halvår vid vissa sjukdomar och funktionsnedsätt-
ningar. Bidraget gäller förebyggande tandvård.

•   ett högkostnadsskydd, som innebär ersättning 
från Försäkringskassan när referenspriserna  
i tandvården sammanlagt blir högre än 3 000 
kronor under en behandlingsperiod som varar 
upp till ett år.

Tandvårdsstöd från Region Jönköpings län
Om du har en sjukdom eller ett stort omvårdnads-
behov kan du ha rätt till regionfinansierat tandvårds-
stöd. Tandvårdsstödet gäller både hos Folktandvården 
och den privata tandvården.

Tandvård i samband med vissa sjukdomar och 
sjukdomsbehandlingar
För vissa sjukdomar, tillstånd och besvär kan du få 
viss tandvård som ett led i sjukdomsbehandlingen. 
Tandvården kostar då som sjukvård och patientavgiften 
får räknas in i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Tandvård om du har stora behov på grund av 
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
Om du har vissa långvariga sjukdomar eller funk-
tionsnedsättningar, och har stora svårigheter att 
sköta din munhygien eller att genomgå en tand-
vårdsbehandling, kan du behöva mer tandvård än 
andra. Tandvården kostar då som sjukvård och 
patientavgiften får räknas in i högkostnadsskyddet 
för sjukvård. 

Tandvård om du har ett stort omvårdnadsbehov  
i dagliga livet
Har du ett stort och långvarigt personligt omvårdnads- 
behov i det dagliga livet kan du ibland få särskild 
hjälp när det gäller tandvård. Det innebär att du  
kan få en enklare undersökning där du bor. Du kan 
också få nödvändig tandvård. Tandvården kostar  
då som sjukvård och patientavgiften får räknas in  
i högkostnadsskyddet för sjukvård. 

Bedömning av regionfinansierat tandvårdsstöd
Kontakta Bedömning tandvård om du har frågor om 
tandvårdsstöd: 010-242 41 96, 010-242 41 81,  
010-242 41 82 eller bedomningstandlakare@rjl.se.

Läs mer om tandvårdsstöd på 1177.se/Jonkopings-lan

Avgift för uteblivet besök
Avboka eller ändra tid så snart som möjligt, men 
senast en hel vardag (24 timmar) före besöket. Inom 
Folktandvården kan du avboka eller ändra tid genom 
att logga in på 1177.se. Om du uteblir från ett bokat 
besök, avbokar eller ändrar tiden senare än en hel 
vardag före besöket, betalar du som fyllt 18 år 450 
kronor. Barn och ungdomar betalar 100 kronor.



Kontaktuppgifter
Webbplatsen 1177.se
På 1177.se hittar du kontaktuppgifter till alla mottag-
ningar i Region Jönköpings län.

Kontaktcenter 
Har du frågor, vill få kontakt med någon eller hjälp 
att hitta telefonnummer till en mottagning? Region 
Jönköpings läns kontaktcenter hjälper dig att komma 
rätt och svarar på frågor. 
Telefon: 010-241 00 00 (dygnet runt).

1177 Vårdguiden på telefon
Via 1177 Vårdguiden på telefon når du erfarna sjuk-
sköterskor som bedömer ditt behov av vård, ger dig 
råd om vad du kan göra själv och vart du kan vända 
dig om du behöver vård. 
Telefon: 1177 (dygnet runt).

Vårdcentraler och närakut
Om du skadat dig, inte mår bra, eller om du inte kan 
vänta med ditt vårdbehov, är det till din vårdcentral 
eller närakut du vänder dig i första hand. 
Kontakta din vårdcentral på vardagar via e-tjänster 
på 1177.se eller ring. När vårdcentralen är stängd 
når du länets tre kvälls- och helgöppna närakuter 
genom att ringa 1177 som i sin tur gör en medicinsk 
bedömning och kan hänvisa dig till närakuten, eller 
boka tid direkt via närakutens e-tjänst på 1177.se.
•   Närakut Eksjö, Höglandssjukhuset Eksjö,

Breviksvägen.
•   Närakut Jönköping, Länssjukhuset Ryhov, Sjukhus-
gatan (huvudbyggnaden)
•   Närakut Värnamo, Värnamo sjukhus, Doktorsgatan.

Patientnämnden
Logga in på 1177.se, ring eller skicka brev och lämna 
dina synpunkter eller klagomål på vården. 
Telefon: 010-242 42 35
Postadress: Region Jönköpings län, Patientnämnden, 
box 1024, 551 11 Jönköping.

Dataskyddsombud
Postadress: Region Jönköpings län, Dataskydds- 
ombudet, box 1024, 551 11 Jönköping.

Sjukhus
Höglandssjukhuset i Eksjö, Länssjukhuset Ryhov och 
Värnamo sjukhus når du via Region Jönköpings läns 
kontaktcenter. Telefon: 010-241 00 00 (dygnet runt).

Tolk för döva, dövblinda och 
 hörselskadade
Tolkcentralen: 
Telefon 010-242 52 50 (kl. 8-12 och 13-15).

Sjukresor
Boka och avboka sjukresa: 020-64 65 66.
Sjukreseenheten (frågor om sjukresor, ersättningar 
med mera): 0771-412 412 (vardagar 8-12 och 13-16).

Barnhälsovård
•  Barnhälsovården Aneby,  
Familjecentralen, Storgatan 46 B  .........010-243 49 80

•  Barnhälsovården Bankeryd,  
Familjecentralen, Sjöåkravägen 18  ....... 010-242 64 20

•  Barnhälsovården Dalvik, Familjecentralen,
Dalviksringen 20, Jönköping  ....................... 010-242 64 20

•  Barnhälsovården Eksjö,  
Familjecentralen, Prästängsvägen 4 ....010-243 49 80

•  Barnhälsovården Gislaved,  
Familjecentralen, Norra långgatan 25 ....010-244 27 80

•  Barnhälsovården Gnosjö,  
Järnvägsgatan 49 ........................................010-244 06 80

•  Barnhälsovården Gränna,  
Familjecentralen, Hävdevägen 31 ..........010-242 35 70

•  Barnhälsovården Habo,  
Familjecentralen, Kärrsvägen 33 D.......010-242 64 20

•  Barnhälsovården Huskvarna,  
Familjecentralen, Jönköpingsvägen 19 .... 010-242 35 70

•  Barnhälsovården Mariannelund,  
vårdcentralen, Esmachsgatan 1 ................ 010-243 89 80

•  Barnhälsovården Mullsjö,  
Gunnarsbovägen 1-3 ................................010-242 64 20



•  Barnhälsovården Norrahammar,  
Hermansvägen 5 .......................................010-242 35 70

•  Barnhälsovården Nässjö,  
Familjecentralen, Södergatan 1 ........... 010-243 49 80

•  Barnhälsovården Nässjö vårdcentrum,
Skansgatan 9..............................................010-243 49 80

•  Barnhälsovården Rosenlund, Jönköping,
Familjecentralen, Hermansvägen 5 .......010-242 35 70

•  Barnhälsovården Rydaholm,  
Dahlgrens väg ............................................010-244 19 10

•  Barnhälsovården Råslätt, Jönköping,
Familjecentralen, Tornfalksgatan 11 .....010-242 64 20

•  Barnhälsovården Smålandsstenar,  
Familjecentralen, Torggatan 6 ................010-244 27 80

•  Barnhälsovården Sävsjö,  
Familjecentralen, Järnvägsgatan 11 ......010-243 49 80

•  Barnhälsovården Tenhult,  
Familjecentralen, Jönköpingsvägen 7 .....010-242 35 70

•  Barnhälsovården Tranås,  
Familjecentralen, Storgatan 30 ...............010-243 49 80

•  Barnhälsovården Vaggeryd,  
Familjecentralen, Sveavägen 4 ..............010-244 06 80

•  Barnhälsovården Vetlanda 
Familjecentralen, Kyrkogatan 15 ............010-243 49 80

•  Barnhälsovården Värnamo,  
Familjecentralen, Doktorsgatan 7 .........010-244 19 10

•  Barnhälsovården Väster, Jönköping,  
Familjecentralen, Västra storgatan 10 ....010-242 64 20

•  Barnhälsovården Öxnehaga, Huskvarna,  
Familjecentralen, Oxhagsgatan 59 .......010-242 35 70

Barn- och ungdomshälsa
•  En väg in, Barn och unga,  
psykisk hälsa ..............................................010-241 10 30

•  Barn- och ungdomshälsan Jönköping, Huskvarna 
vårdcentrum, Jönköpingsvägen 19 ........ 010-242 96 70

•  Barn- och ungdomshälsan Nässjö,  
Nässjö vårdcentrum, Skansgatan 9 ....... 010-243 32 70

•  Barn- och ungdomshälsan Värnamo,  
Pilgatan 16 B ..............................................010-244 19 50

•  Ungdomsmottagningen Eksjö,  
Familjecentralen, Prästängsvägen 4 ....... 010-243 49 60

•  Ungdomsmottagningen Gislaved,  
Ängsgatan 10 E..........................................010-244 29 20

•  Ungdomsmottagningen Jönköping,  
Östra storgatan 16 B ...............................010-242 98 80

•  Ungdomsmottagningen Nässjö, Nässjö  
vårdcentrum Muggebogatan 30 ...........010-243 49 60

•  Ungdomsmottagningen Sävsjö, Familjecentralen, 
Västra järnvägsgatan 11..........................010-243 49 60

•  Ungdomsmottagningen Tranås,  
Familjecentralen, Ågatan 21 ...................010-243 49 60

•  Ungdomsmottagningen Vaggeryd,  
Järnvägsgatan 17 ......................................010-244 03 90

•  Ungdomsmottagningen Vetlanda,  
Familjecentralen, Kyrkogatan 15 ...........010-243 49 60

•  Ungdomsmottagningen Värnamo,  
Lagmansgatan 2........................................010-244 73 55

Kvinnohälsovård
•  Kvinnohälsovården Aneby, Familjecentralen,  
Storgatan 46 A ...........................................010-243 49 60

•  Kvinnohälsovården Bankeryd,  
Familjecentralen, Sjöåkravägen 18 ........ 010-242 19 00

•  Kvinnohälsovården Dalvik, Jönköping,  
Familjecentralen, Dalviksringen 20 .......010-242 19 00

•   Kvinnohälsovården Eksjö, Familjecentralen,  
Prästängsvägen 4 .....................................010-243 49 60

•  Kvinnohälsovården Gislaved, Familjecentralen, 
Norra långgatan 25 ..................................010-244 21 30

•  Kvinnohälsovården Gnosjö,  
Järnvägsgatan 49 ......................................010-244 80 27

•  Kvinnohälsovården Gränna,  
Familjecentralen, Hävdevägen 31.........010-242 19 00

•  Kvinnohälsovården Habo,  
Familjecentralen, Kärrsvägen 37 ............010-242 19 00



•  Kvinnohälsovården Huskvarna,  
Familjecentralen, Huskvarna vårdcentrum, 
Jönköpingsvägen 19 .................................010-242 19 00

•  Kvinnohälsovården Nässjö,  
Familjecentralen, Södergatan 1 ............010-243 49 60

•  Kvinnohälsovården Rosenlund, Jönköping,  
Familjecentralen, Rosenlunds vårdcentrum,  
Hermansvägen 5 .......................................010-242 19 00

•  Kvinnohälsovården Norrahammar,   
Familjecentralen Norrahammar , Rosenlunds vård-
centrum plan 6 
Hermansvägen 5 .......................................010-242 19 00

•  Kvinnohälsovården Råslätt, Jönköping,  
Familjecentralen, Törnskategatan 1 ......010-242 19 00

•  Kvinnohälsovården Smålandsstenar,  
Familjecentralen, Torggatan 6 .......................010-244 22 52

•  Kvinnohälsovården Sävsjö, Familjecentralen,  
Västra järnvägsgatan 11..........................010-243 49 60

•  Kvinnohälsovården Tenhult, Familjecentralen, 
Jönköpingsvägen 7 ................................ 010-242 19 00

•  Kvinnohälsovården Tranås,  
Familjecentralen, Ågatan 21 .................... 010-243 49 60

•  Kvinnohälsovården Vaggeryd,  
Familjecentralen, Sveavägen 4 ..............010-244 03 27

•  Kvinnohälsovården Vetlanda,  
Familjecentralen, Kyrkogatan 15 ...........010-243 49 60

•  Kvinnohälsovården Värnamo, Familjecentralen, 
Doktorsgatan 7 B .......................................... 010-244 19 30

•  Kvinnohälsovården Väster, Jönköping,  
Familjecentralen, Storgatan 10 A ........... 010-242 19 00

•  Kvinnohälsovården Öxnehaga, Huskvarna,  
Familjecentralen, Oxhagsgatan 59 .......010-242 19 00

Vårdcentraler
Vårdcentralernas öppettider och utbud finns på  
1177.se. Bra Liv ägs och drivs av Region Jönköpings län.

*Filial till en vårdcentral som kan ha begränsade  
öppettider och vårdutbud. 

Aneby kommun
•  Aneby vårdcentral, Storgatan 29: .....010-243 38 00

Eksjö kommun
•  Bra Liv Eksjö vårdcentral,  
Breviksvägen 6 ..........................................010-243 59 25

•  Bra Liv Kvarnarp vårdcentralsfilial,  
Dukers väg 2 A, Eksjö* .............................010-243 74 50

•  Bra Liv Mariannelund vårdcentralsfilial,  
Esmarchgatan 1* ......................................010-243 89 10

Gislaveds kommun
•  Bra Liv Anderstorp vårdcentralsfilial,  
Storgatan 25* ............................................010-244 23 15

•  Bra Liv Gislaved vårdcentral,  
Norra Långgatan 25 .................................010-244 20 15

•  Bra Liv Hestra vårdcentralsfilial,  
Mogatan 7A* ................................................010-244 29 15

•  Bra Liv Reftele vårdcentralsfilial,  
Skedesvägen 8* ........................................010-244 22 35

•  Bra Liv Smålandsstenar vårdcentral,  
Torggatan 6 ................................................010-244 22 35

•  Gislehälsan, Regeringsgatan 20,  
Gislaved: ......................................................010-244 29 49

Gnosjö kommun
•  Bra Liv Gnosjö vårdcentral,  
Järnvägsgatan 49 ......................................010-244 80 15



Habo kommun
•  Bra Liv Habo vårdcentral,  
Kärrsvägen 37 ............................................010-242 48 00

Jönköpings kommun
•  Bra Liv Bankeryd vårdcentral,  
Sjöåkravägen 18 ........................................010-242 38 00

•  Bra Liv Gränna vårdcentral,  
Hävdevägen 31 ................................................010-242 49 00

•  Bra Liv Hälsan 1 vårdcentral,  
Hälsans vårdcentrum, Jönköping ..........010-242 54 00

•  Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral,  
Hälsans vårdcentrum, Jönköping ..........010-242 58 00

•  Bra Liv Kungshälsan vårdcentral, Huskvarna  
vårdcentrum, Jönköpingsvägen 19 ........010-242 35 20

•  Bra Liv Norrahammar vårdcentral,  
Postgatan 1 ................................................... 010-242 39 00

•  Bra Liv Rosenhälsan vårdcentral, Huskvarna  
vårdcentrum, Jönköpingsvägen 19 .......010-242 35 50

•  Bra Liv Rosenlund vårdcentral, 
Hermansvägen 5, Jönköping .....................010-242 44 00

•  Bra Liv Råslätt vårdcentral,  
Törnskategatan 1, Jönköping .................010-242 37 00

•  Bra Liv Tenhult vårdcentral,  
Jönköpingsvägen 7 ...................................010-242 68 90

•  Bra Liv Öxnehaga vårdcentral,  
Oxhagsgatan 59, Huskvarna ..................010-242 36 00

•  Bräcke Diakoni, vårdcentralen Lokstallarna,  
Kortebovägen 6, Jönköping ...................... 010-242 89 00

•  Unicare Läkarhuset, Huskvarna filial, 
Viktoriagatan 1* ............................................ 010-242 82 50 

•  Unicare Läkarhuset Torsvik vårdcentralsfilial,  
Kylvägen 4, Jönköping* .............................. 010-242 82 00 

•  Unicare Läkarhuset Väster vårdcentralsfilial,  
Barnarpsgatan 13, Jönköping* ..............010-242 84 00

•  Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral,  
John Bauersgatan 4, Jönköping .............010-242 82 00

•  Wasa vårdcentral, Kungsängstorget 4,  
Kungsängen, Jönköping ...........................010-242 88 00 

•  Wetterhälsan, Atollen filial, Lantmätargränd 59, 
Jönköping* (stängt tills vidare) ...............010-242 66 77

•  Wetterhälsan, Munksjöstaden filial,  
Barnarpsgatan 111, Jönköping* ...........010-242 66 77

•  Wetterhälsan A6, Batterigatan 9,  
Jönköping ....................................................010-242 66 77

Mullsjö kommun
•  Bra Liv Mullsjö vårdcentral,  
Gunnarsbovägen 35 ................................010-242 47 00

Nässjö kommun
•  Bra Liv Bodafors vårdcentral,  
Torget 1 .......................................................010-243 37 00

•  Bra Liv Bodafors vårdcentralsfilial i Malmbäck,  
Ådalagatan 4,  ...........................................010-243 31 70

•  Bra Liv Nässjö vårdcentral,  
Skansgatan 9..............................................010-243 31 70

•  Bra Liv Nässjö vårdcentralsfilial i Malmbäck,  
Ådalagatan 4,  ............................................010-243 31 70

•  Bräcke Diakoni, Vårdcentralen Nyhälsan,  
Nyhemsgatan 6, Nässjö ..........................010-243 39 00

•  Bräcke Diakoni, Nyhälsan, Forserum filial,  
Lillsjövägen 12, Forserum* ....................010-243 39 00

•  Nässjö Läkarhus, Mariagatan 30 .......010-243 28 00

Sävsjö kommun
•  Bra Liv Sävsjö vårdcentral,  
Villagatan 14, Sävsjö .................................010-243 86 10

•  Bra Liv Vrigstad vårdcentralsfilial,  
Värdshusvägen 3, Vrigstad*: ..................010-243 88 00

Tranås kommun
•  Bra Liv Tranås vårdcentral,  
Norra Storgatan 101: .................................... 010-243 96 01

•  Läkarhuset Tranås, Vasagatan 1 .......010-243 98 60



Vaggeryds kommun
•  Bra Liv Skillingaryd vårdcentral,  
Ljungberghsgatan 2 .................................010-244 03 50

•  Bra Liv Vaggeryd vårdcentral,  
Lundavägen 23: .........................................010-244 05 70

Vetlanda kommun
•  Bra Liv Landsbro vårdcentral,  
Valåkravägen 1 ..........................................010-243 25 10

•  Bra Liv Vetlanda vårdcentral,  
Norrvägen 2B ...............................................010-243 20 10

•  Unicare Vårdcentral Vetlanda,  
Vitalagatan 9 ..............................................010-243 26 00

•  Unicare Vårdcentral, Kvillsfors filial,  
Östra storgatan 1* ......................................... 010-243 26 00

•  Vårdcentralen Aroma, Storgatan 11 C,  
Vetlanda ......................................................010-243 27 00

Värnamo kommun
•  Bra Liv Bredaryd vårdcentralsfilial,  
Norregårdsvägen 11* ..............................010-244 82 46

•  Bra Liv Forsheda vårdcentralsfilial,

Storgatan 31* ............................................010-244 82 35

•  Bra Liv Rydaholm vårdcentral,  
Dahlgrens väg ............................................010-244 17 50

•  Bra Liv Vråen vårdcentral, Vråenvägen 31,  
Värnamo .....................................................010-244 30 15

•  Bra Liv Väster vårdcentral, Värnamo sjukhus,  
södra ingången .........................................010-244 82 46

•  Unicare Apladalens vårdcentral,
Pilgatan 10, Värnamo ...............................010-244 08 00

•  Unicare Apladalens vårdcentral, Forsheda filial, 
Storgatan 31 ..............................................010-244 08 00

Folktandvårdskliniker
Aneby kommun
•  Aneby Folktandvård,  
Kyrkogatan 12 ............................................010-243 37 50

Eksjö kommun
•  Eksjö Folktandvård,  
Västanågatan 7 ............................................. 010-243 59 50

•  Mariannelund Folktandvård,  
Hantverksgatan 6 .....................................010-243 89 80

Gislaveds kommun
•  Anderstorp Folktandvård,

Storgatan 25 ..............................................010-244 27 10

•  Gislaved Folktandvård, Gislaved vårdcentrum,  
Norra Långgatan 25 .................................010-244 21 70

•  Smålandsstenar Folktandvård, 

Södra Långgatan 14 .................................010-244 27 50

Gnosjö kommun
•  Gnosjö Folktandvård,  
Järnvägsgatan 49 ......................................010-244 04 10

Jönköpings kommun
•  Badhuset Folktandvård Huskvarna,  
Jönköpingsvägen 25 .................................010-242 56 00

•  Bankeryd Folktandvård,  
Sjöåkravägen 18 ........................................010-242 38 50

•  Gränna Folktandvård,  
Hävdevägen 31..........................................010-242 49 30

•  Hälsan Folktandvård Jönköping, Hälsans  
vårdcentrum, Lasarettsgatan ................010-242 98 00

•  Norrahammar Folktandvård,  
Postgatan 1 ...................................................010-242 39 50

•  Rosenlund Folktandvård Jönköping,
Rosenlunds vårdcentrum, Hermansvägen 5,  
Jönköping ....................................................010-242 53 70

•  Råslätt Folktandvård Jönköping,  
Törnskategatan 1 ......................................010-242 97 00



•  Tenhult Folktandvård,  
Centrumvägen 19 A ...................................010-242 68 50

•  Öxnehaga Folktandvård Huskvarna,
Oxhagsgatan 59 ............................................010-242 36 25

Mullsjö kommun
•  Mullsjö Folktandvård,  
Järnvägsgatan 29 ......................................010-242 47 70

Nässjö kommun
•  Bodafors Folktandvård,  
Vinkelgatan 2 .............................................010-243 37 40

•  Nässjö Folktandvård, Nässjö vårdcentrum,  
Ingsbergsgatan 31 ....................................010-243 35 45

Sävsjö kommun
•  Sävsjö Folktandvård,  
Västra Esplanaden 19 ..............................010-243 87 00
 
Tranås kommun
•  Tranås Folktandvård,  
Norra Storgatan 101 ................................010-243 98 00

Vaggeryds kommun
•  Vaggeryd Folktandvård,  
Lundavägen 23 ..........................................010-244 06 10

Vetlanda kommun
•  Vetlanda Folktandvård, Vetlanda  
vårdcentrum, Bättringsvägen ................010-243 24 00

Värnamo kommun
•  Rydaholm Folktandvård,  
Stallagårdsvägen 20 .................................010-244 17 10

•  Vråen Folktandvård Värnamo,  
Vråen Centrum 4 ......................................010-244 81 60

•  Värnamo Folktandvård, Värnamo sjukhus,  
Doktorsgatan 5 ..........................................010-244 81 30

SOM PATIENT HAR DU RÄTT TILL EN  
jämlik, trygg och säker vård
Dina rättigheter i vården utgår bland annat 
från hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen 
och patientsäkerhetslagen.



När du behöver 
råd eller vård

Rådgivning och egenvård 
1177 Vårdguiden – rådgivning och egenvårdsråd dygnet runt.

Skada eller sjukdom 
Vårdcentralen och närakut – om du skadat dig, inte mår  

bra eller om du inte kan vänta med ditt vårdbehov.

Akut vård 
Akutmottagningen – vård i allvarliga och livshotande situationer.
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