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Det här är en guide för dig som  
är patient i Landstinget Sörmland.  
Eftersom information är en färsk vara 
rekommenderar vi dig att också gå in  
på 1177.se. Där hittar du hittar mer 
patient information, aktuella öppet tider 
och  telefonnummer. Patientguiden  
finns också att läsa digitalt på lands- 
tingets webbplats. 

Landstinget Sörmland
Adress: Repslagaregatan 19,  
611 88 Nyköping
Telefon: 0155-24 50 00 (växel) 
E-post: landstinget.sormland@dll.se

Vi finns även på:
1177.se
landstingetsormland.se
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube

Har du frågor om eller synpunkter  
på patientguiden?  
Kontakta kommunikations staben,  
e-post: kommunikationsstaben@dll.se,  
eller ring växeln.

Tryck: Joma Grafisk Produktion AB, Ljungby
Produktion: www.solodesign.se
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Hitta rätt i vården 
Så här gör du om du blir sjuk, skadar dig  
eller har frågor om din hälsa.

1177 Vårdguiden – råd om vård dygnet runt

Besök 1177.se för fakta och råd om vård, hälsa och sjukdomar. 
Via e-tjänsterna kan du logga in och göra vårdärenden. Du kan 
bland annat avboka tid, förnya recept och beställa hjälpmedel. 
Är du osäker på var och när du ska söka vård, ring 1177 så väg-
leder en sjuksköterska dig. Till 1177 kan du ringa dygnet runt.

Vårdcentralen 

Här ska du söka vård när du är sjuk eller har något besvär 
som inte kräver omedelbar vård på sjukhus. Vårdcentralerna 
har öppet på dagtid under vardagar. Alla vårdcentraler har ett 
telefonkösystem där du får besked om att du blir uppringd vid 
ett bestämt klockslag. 

Helgjour

Ring 1177 för att boka tid på en jourmottagning i din närhet 
om du blir sjuk på helger. 

Akut vård

Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår 
sjukdom, sök vård på en akutmottagning. Akutmottagningen 
finns på sjukhus och är alltid öppen, dygnet runt.

Nödsituation

Ring 112 vid livshotande tillstånd. Om det behövs kommer en 
ambulans som kör till akutmottagningen. 
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Att välja vårdcentral
Du kan själv välja vid vilken vårdcentral du vill 
söka vård. Det kan vara en vårdcentral nära ditt 
hem, jobb eller i ett annat landsting. 

Att välja en särskild vårdcentral kallas för att lista sig. För att 
välja vårdcentral behöver du fylla i en listningsblankett som 
finns på vårdcentralerna och på landstingets webbplats:  
landstingetsormland.se/halsoval.

Jämför och välj

På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se kan du se vilka 
vårdcentraler som finns och göra jämförelser. Vill du välja en 
vårdcentral utanför Sörmlands län, kontakta dem direkt för att 
få reda på hur du gör.

Söka vård

När du behöver vård kan du vända dig till din vårdcentral, men 
du har också rätt att söka vård på en annan vårdcentral. Du kan 
gå till privatläkare eller sjukgymnast om du vill, men du kan 
inte lista dig där. Om du behöver en fast vårdkontakt och träffa 
samma läkare eller sköterska vid dina besök finns det möjlig-
het till det på den vårdcentral du har valt.

Läs mer om hälsovalet och vårdcentralerna på 1177.se
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Lättakut – hjälp på vårdcentral 
utan tidsbokning 
Att gå till en lättakut är smidigt när du har lättare 
akuta åkommor, som feber, värk och urinvägsbe-
svär. Lättakuten har egna öppettider och finns på 
flera av landstingets vårdcentraler. 

Innan du träffar vårdpersonal på lättakuten får du svara på några 
 frågor på en datorskärm om varför du söker vård och vilka symtom 
du har. Utifrån dina svar bedömer en sjuksköterska vilka undersök-
ningar du behöver. 

Du kan vända dig till en lättakut om du har feber, hosta och snuva, 
halsont, allergi och insektsbett, besvär med mage, ögon, öron, hud 
och urinvägar, smärta i knä, fot, nacke, axel, skuldra eller rygg eller 
huvudvärk. 

Har du haft besvär under en längre tid eller har flera besvär ska du 
boka tid på vårdcentralen eller annan mottagning som vanligt. Det 
samma gäller om du mår psykiskt dåligt eller när du behöver recept-
förnyelse, sjukskrivning och andra intyg. 

På 1177.se ser du vilka vårdcentraler som har lättakut och 
aktuella öppettider.
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Upptäck våra e-tjänster 
Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du se per-
sonlig vårdinformation och kontakta vården på ett 
säkert sätt. Du kan bland annat boka tid på vård-
centralen, förnya dina recept och läsa i din journal 
på nätet.

Förnya recept via 1177 Vårdguiden
En av de mest populära tjänsterna är möjligheten att förnya sina 
recept. Via e-tjänsten får du översikt av dina recept och över hög-
kostnadsskydd för läkemedel och hjälpmedel. Du kan till exempel se 
hur stor kostnad som återstår innan frikort och vilken rabatt som ges 
vid nästa köp av en medicin. I e-tjänsten syns också de tillfällen och 
vilka förskrivare, farmaceuter och sjuksköterskor, som har läst vilka 
läkemedel du har hämtat ut. 

Ta hand om ärenden för ditt barn
Som vårdnadshavare kan du vara ombud för ditt barn tills barnet 
fyllt 13 år. Det innebär att du kan utföra barnets ärenden via din egen 
inloggning. Ombudsfunktionen finns på startsidan när du loggat in.

Möjlighet att boka, omboka eller avboka tid
Hos många mottagningar kan du boka, avboka eller omboka din tid 
på nätet. Olika mottagningar erbjuder olika bokningsalternativ. 

Logga in med e-legitimation för att nå alla tjänster
Det är enkelt att komma igång med 1177 Vårdguidens e-tjänster. 
Du aktiverar ditt konto genom att logga in med din e-legitimation 
eller med ett lösenord tillsammans med en sms-kod. För att nå vissa 
 tjänster, som att kunna se dina recept, din journal och dina intyg, 
behöver du logga in med e-legitimation.
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Mina intyg – läkarintyg på 1177.se
Mina intyg är en tjänst för dig som vill ta del av och hantera dina  
läkarintyg inom hälso- och sjukvården. All information är skyddad 
och tjänsten uppfyller samma krav på säkerhet och sekretess som i 
övriga vården. Det kostar inget att använda tjänsten. 

Du kan läsa, skriva ut och spara dina läkarintyg på datorn eller 
 mobilen och också skicka in dem till Försäkringskassan. Du kan 
också skriva ut eller skicka in intyg till din arbetsgivare.

Sms-påminnelse inför 
bokade besök
Du kan få ett sms som påminner dig om ditt  
besök, så att du inte missar dina bokade tider 
i vården och tandvården. Det kostar inget att  
få sms-påminnelse. 

När du bokar tid i vården eller folktandvården erbjuds du att få 
sms-påminnelse för bokade besök. Tackar du ja så får du en påmin-
nelse innan ditt bokade besök. Sms-påminnelsen gäller på alla de 
mottagningar i hälso- och sjukvården eller folktand vården som  
använder sig av sms-avisering inom Landstinget Sörmland. 

Du kan meddela ditt nya mobilnummer och om du vill ha, eller inte 
längre önskar få, sms-avisering via våra e-tjänster på 1177.se. 

Utebliven sms-avisering är inte ett giltigt 
skäl till att låta bli att betala för ett  
uteblivet besök.
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Dina rättigheter i vården
Du har rätt till en jämlik, trygg och säker vård och  
du har rätt att vara delaktig i och påverka din vård 
och behandling. Som patient har du skydd, både av 
lagstiftning och av de skyldigheter landstingen har. 

Dina rättigheter i vården utgår bland annat från bestämmelserna i 
hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och patientlagen. 
Patientlagen kom till för att stärka och tydliggöra patientens ställning, 
främja integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen inne-
bär bland annat att du har möjlighet att välja primärvård och öppen 
 specialiserad vård i hela landet. 

Rätt till information
Din läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal har ansvar för 
att du får utförlig och begriplig information. Ställ gärna frågor och 
begär tydliga svar. Som patient har du bland annat rätt till individuellt 
anpassad information om:

• Ditt hälsotillstånd 
• De metoder för undersökning, vård och behandling som finns 
• Planerade undersökningar och behandlingar
• Dina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den 

 offentligt finansierade hälso- och sjukvården 
• Vårdgarantin
Du har inte rätt att kräva en viss behandling om din läkare inte anser 
att den är motiverad.
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Anpassad information och tolk
Alla patienter har rätt att få begriplig information om sitt hälsotill-
stånd, undersökning och behandling. Om du inte förstår svenska kan 
du få hjälp av en tolk när du besöker vården. Detsamma gäller om du 
har nedsatt hörsel, är döv eller har en kombinerad syn- och hörsel-
nedsättning eller dövblindhet. 

Berätta för personalen att du behöver en tolk och hur ditt behov ser 
ut, när du bokar din tid för besök. Det är sedan vårdpersonalen som 
gör beställningen och ordnar så att en tolk kommer till ditt besök. 
Tolkning kan ske på plats eller via telefon. Det kostar inget för dig att 
beställa en tolk. 

Ny medicinsk bedömning, second opinion 
Om du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada 
kan du få en ny medicinsk bedömning, second opinion. Den får du av 
en annan läkare än den du har, antingen i Landstinget Sörmland eller 
i ett annat landsting eller region. 

Vårdgaranti
Vårdgarantin innebär att du ska erbjudas vård inom vissa tidsgränser 
och är en del av hälso- och sjukvårdslagen. Vårdgarantin gäller för 
all planerad vård. Det är alltid vårdens bedömning av ditt medicinska 
behov av vård som ligger till grund för vilken vård du får och hur 
fort du får den. Om det inte går att få vård inom tidsgränserna på den 
vårdenhet du sökt ska du erbjudas besök eller behandling på en annan 
vårdenhet. Ibland kan du bli hänvisad till ett annat landsting eller 
region. Akut vård berörs inte av vårdgarantin. Om du blir akut sjuk 
eller skadad ska du få vård så fort som möjligt. 

Vid vård i ett annat län kan du få ersättning för extra kostnader som 
kan uppstå, till exempel för resa. Du betalar patient avgift enligt de 
regler som gäller där vården ges. Landstinget Sörmlands villkor för 
egenavgifter vid resor gäller. Om du tackar nej till eller uteblir från 
en tid som du har blivit erbjuden för besök eller behandling utan 
 godtagbara skäl gäller inte vårdgarantin och ditt besök eller din 
 behandling kan komma att fördröjas.
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Vårdgarantin innebär:
0 –  Kontakt med vårdcentralen samma dag

Samma dag som du söker hjälp ska du få kontakt med primär-
vården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen. 
Det kan ske via telefon eller genom besök.

7 –  Läkarbesök i primärvården inom sju dagar
Om vårdpersonal bedömer att du behöver träffa en läkare ska 
du få tid inom högst sju dagar, till exempel på vårdcentralen.

90 – Besök i den specialiserade vården inom 90 dagar
Om du får remiss till den specialiserade vården ska du få en tid 
för besök inom 90 dagar. Samma tidsgräns gäller även när du 
sökt vård utan remiss.

90 – Behandling påbörjad inom 90 dagar
Efter att vårdgivaren har beslutat om en viss behandling, till 
exempel en operation, ska du få en tid inom 90 dagar. 

Din patientjournal
Det främsta syftet med patientjournalen är att din vård blir dokumen-
terad av den personal som ger dig vård. Den blir en informationskälla 
som följer med i den behandling du får. Om det finns sådant som 
röntgen-, laboratoriesvar och foton ska de ingå i journalen. 

Du ha rätt att läsa din journal, spärra uppgifter i den och se vem 
som har tittat på dina patientuppgifter. Patientjournalens användning 
regleras av patientdatalagen och innehållet skyddas av sekretess. För-
utom du är det bara den hälso- och sjukvårdspersonal du blir vårdad 
av som har rätt att läsa journalen.

Om det behövs för din vård frågar vi dig om vi får hämta informa-
tion från andra vårdgivare, sammanhållen journalföring. När du ger 
samtycke till sammanhållen journalföring blir det möjligt för flera 
vårdgivare att läsa uppgifter i din journal. Då kan vårdpersonal som 
inte arbetar på samma sjukhus där du har fått behandling och vård 
få tillgång till journalinformation som är viktig för den sjukdom du 
har och den vård som du behöver hos dem. Syftet är att vårdpersonal 
enklare ska få en helhetsbild av dina vårdbehov.
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Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal på 
 nätet. Du kan följa din behandling, dina läkemedel, utredningar, 
remisser med mera. Hur mycket information du ser ur din journal 
varierar beroende på var du har fått vård. Det är inte säkert att du ser 
hela din journal. Du läser information i din journal genom att logga 
in med e-legitimation på 1177.se. Om du har frågor om information 
du ser i din journal, kontakta den vårdgivare som skrivit informationen. 

Läs mer på 1177.se/din-journal.

Valmöjligheter inom landstinget
Som folkbokförd i Sörmland har du möjlighet att välja vårdcentral, 
sjukhusmottagning och slutenvård och landstingsfinansierad privat 
vårdgivare var du vill inom länet. Landstinget Sörmland har inget 
remisskrav för specialistbesök vid de landstingsdrivna sjukhusen.

Valmöjligheter i annat landsting eller region
Alla landsting har ett ansvar för att erbjuda och bekosta vård till sina 
länsinvånare. Många landsting tar också emot utomlänspatienter 
för planerad vård. Som sörmlänning kan du söka öppen hälso- och 
sjukvård i hela landet utan remiss, förutsatt att det är en vårdgivare 
som är landstingsfinansierad. För vård där du behöver inläggning på 
sjukhus krävs ett godkännande i förväg från Landstinget Sörmland. 
Du får själv kontakta vårdgivaren i annat län och försäkra dig om 
att de kan ta emot dig. Du betalar den patientavgift som gäller i det 
landsting där du söker vård och också merkostnader som kan uppstå 
i samband med att du väljer vård i ett annat landsting. Barn som 
får vård i landsting som tar ut avgift för barn kan få patientavgiften 
återbetald av Landstinget Sörmland. Får du remiss från en primär-
vårdsläkare till sjukhusmottagning kan du välja till vilken mottagning 
remissen ska skickas. Valmöjligheten omfattar inte sluten, hög-
specialiserad vård eller regionsjukvård, tvångsvård eller långvarig 
 medicinsk rehabilitering.

Har du frågor eller vill veta mer om valfrihet och vårdgaranti, 
kontakta landstingets valfrihets- och vårdgarantiservice,  
telefon: 0155-24 77 30, eller via e-tjänsterna på 1177.se.
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Barns rättigheter i vården
Som vårdnadshavare har du rätt att vara delaktig 
i och ha inflytande över ditt barns vård, men även 
barnet har rätt att vara delaktig i sin vård. 

Både barn och vårdnadshavare har rätt att få begriplig information 
om sin sjukdom och sitt hälsotillstånd, hur en kan bli frisk och vilka 
behandlingar som finns. Det kan till exempel betyda att ni behöver en 
tolk, en text att läsa hemma, eller annan slags anpassning så att både 
barnet och de vuxna ska kunna förstå och vara delaktiga.

Det finns flera lagar som beskriver de skyldigheter som vården 
har att ge barn och unga och deras vårdnadshavare delaktighet och 
medbestämmande. Det är framför allt patientlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen. Sverige har också skrivit under FN:s konvention om 
barnets rättigheter, barnkonventionen. I den står bland annat att barn 
har rätt till bästa möjliga hälsa och sjukvård och också att de har rätt 
till personlig integritet och att säga sin åsikt. 

Barnets rätt att bestämma hänger ihop med barnets mognad; ju större 
mognad desto mer ska barn få vara delaktiga och bestämma om sin 
vård och behandling. 

Barn som har en närstående som är allvarligt sjuk, skadad, har miss-
bruksproblem, eller om en närstående har avlidit, har rätt att få egen 
information och stöd från vården.

Du kan läsa mer om barnets och vårdnadshavarens 
 rättigheter på 1177.se
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Synpunkter på vården
Om du inte är nöjd med vården är ett gott råd   
att försöka lösa problemet där det uppstått.  
Om problemet kvarstår finns flera instanser du  
kan vända dig till. 

Vänd dig till din mottagning eller avdelning 
Börja med att ta kontakt med den vård enhet, exempelvis vårdcentral, 
sjukhus, tandläkarmottagning eller äldreboende, som du har synpunk-
ter på och försök att lösa problemet direkt. När något gått fel i vården 
är vårdgivaren alltid skyldig att reda ut vad som har hänt och att vidta 
åtgärder för att det inte ska hända igen. Genom att framföra dina 
synpunkter bidrar du till att göra vården bättre.

Patientnämnden
Om du inte är nöjd med den behandling, vård, omsorg eller bemö-
tande som du eller dina närstående får kan du också vända dig till 
Patientnämnden. Patientnämnden tar upp frågor som rör all offentligt 
finansierad hälso- och sjukvård inom landstinget och kommunerna, 
i folktandvården och den vård som ges av de privata vårdgivare som 
har avtal med landstinget. 

Patientnämndens uppgift är att hjälpa patienter och anhöriga att lösa 
problem som kan uppstå i kontakten med den som ger vård, behand-
ling och omsorg. Genom att redovisa inkomna klagomål och syn-
punkter medverkar Patientnämnden också till kvalitetsutveckling och 
ökad patientsäkerhet i vården. 

Patientnämnden är fristående från hälso- och sjukvården och det 
 kostar inget att vända sig dit. Du kan ringa eller skriva till patient-
nämnden. Patientnämndens ledamöter och personal har tystnadsplikt. 

Kontaktuppgifter:
Landstinget Sörmland, Patientnämndens kansli, 611 88 Nyköping
Telefon vuxna: 0155-24 50 00  
Telefon barn- och ungdom: 0155-24 58 70
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Telefontid: vardagar 10.00–12.00 och 13.00–16.00
E-post: patientnamnden@dll.se

Mer information finns på 1177.se. 

Anmälan till inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Om du eller någon närstående råkat ut för en vårdskada eller upplevt 
brister i patientsäkerheten i samband med vård och behandling inom 
hälso- och sjukvården eller tandvården, kan du göra en anmälan till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Mer information finns på 
ivo.se

Patientförsäkringen, ersättning vid vårdskada
Om du drabbats av en skada i vården kan du i vissa fall ha rätt till 
ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Du anmäler skadan 
till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf.

Skadeanmälningsblankett finns på sjukhus, vårdcentraler, tandvårds-
kliniker och på Löfs webbplats. En skada ska anmälas senast inom 
tre år från att du fick skadan, men ibland också upp till tio år. Du kan 
också vända dig till Patientnämnden med frågor om hur du ska göra 
om du har skadats inom vården. Mer information hittar du på lof.se.

Har du fått en skada i samband med vård och behandling hos en 
 privat vårdgivare, som inte har avtal med landstinget, vänd dig då 
direkt till vårdgivaren och fråga hur du ska gå tillväga. Gäller det 
tandvård hos en privattandläkare kan du också kontakta privattand-
vårdsupplysningen. 

Om den som vårdat eller behandlat dig inte har en patientförsäkring, 
kontakta då Patientförsäkringsföreningen. Läs mer på pff.se.

Läkemedelsförsäkringen
Har du skadats av något läkemedel du fått i Sverige gäller i vissa fall 
läkemedelsförsäkringen. Du ska anmäla skadan inom tre år från att 
du fick skadan. Läs mer på lakemedelsforsakringen.se.
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Sjuk- och behandlingsresor 
När du är sjuk och behöver resa till sjukvården  
har du i vissa fall rätt att få ersättning för del av 
din reskostnad. Din hälsa avgör vilken typ av  
resa som är aktuell för dig. 
Tänk på att:
• Det är du som ansvarar för att ta dig till och från vården.
• Du ansvarar för att be om sjukreseintyg för sjukresa med särskild 

kollektivtrafik.
• Du ansvarar för att be om besökskvitto eller annat reseunderlag.
• Avsaknad av kollektivtrafik är inte ett skäl till att få sjukresa med 

särskild kollektivtrafik.

Planerade besök
Om du av medicinska skäl inte kan resa med egen bil eller med den 
allmänna kollektivtrafiken till ditt planerade besök kan du få hjälp 
att resa med den särskilda kollektivtrafiken. För att du ska kunna 
boka sjukresa med särskild kollektivtrafik måste du ha ett sjukrese-
intyg från ansvarig vårdgivare. Sjukreseintyget ska ha kommit in till 
Sjukreseenheten senast tre arbetsdagar innan resdagen. Resan sam-
ordnas med andra resenärer vilket kan göra att res- och väntetiden 
blir längre. Du som har färdtjänst kan åka sjukresa till vårdenheter 
och tandvård inom Landstinget Sörmland utan extra intyg. Du ringer 
Beställningscentralen och bokar din resa, 020-44 40 00. Du får inte 
ersättning för vanlig taxi.

Akutbesök och förlossning
Om du inte klarar att ta dig på egen hand till akuten eller förlossningen, 
ring i första hand Sörmlandstrafiken. Om ingen bil finns ledig har 
du rätt att använda vanlig taxi.  Kostnaden för resan ersätts minus en 
egenavgift. Skicka in taxikvitto tillsammans med besökskvitto till 
Sjukreseenheten. Du bekostar själv din hemresa om det inte finns 
medicinska skäl till särskild kollektivtrafik. 
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Akut sjukvård utanför länet 
Vid akut sjukvård utanför länet kan du få reseersättning till närmas-
te vårdinrättning inom det landsting eller region du befinner dig i. 
Återresan ersätts till den plats där sjukresan påbörjades. Resan till 
folkbokföringsadressen ersätts inte och får inte heller beställas med 
den särskilda kollektivtrafiken.  

Ledsagare
Du som är över 18 år och av medicinska skäl är i behov av ledsagare 
ska alltid ha det tillstyrkt av vårdpersonal. Vid resa med särskild 
kollektivtrafik ska det styrkas på sjukreseintyget. Vid resa med privat 
bil eller allmänna kommunikationer ska det styrkas på besökskvittot.  
Saknas intyg ersätts bara patientens reskostnad. 

Barn under 18 år har alltid rätt till att ha med en anhörig utan extra 
kostnad vid resa med allmän- och särskild kollektivtrafik. Vid behov 
av två anhöriga ska det styrkas av vårdande klinik i hemlandstinget, 
en extra egenavgift tillkommer. 

Ersättning och egenavgifter  
Resor inom länet ersätts när du har fler än åtta behandlingstillfällen 
vid samma vård- eller tandvårdsenhet under en sammanhängande 
fyra veckorsperiod och in till akutbesök eller förlossning. Resor 
ersätts också när kraven för särskild kollektivtrafik eller färdtjänst är 
uppfyllda. För resor till vård i annat landsting utgår en ersättning när 
det finns en giltig betalningsförbindelse från Landstinget Sörmland. 
Besökskvitto, buss- och tågbiljetter skickas i original till Sjukrese-
enheten senast 12 månader från första resdag. För att ersättning ska 
utgå för sjukresan ska resan ske på behandlingsdagen alternativt på 
in-och utskrivningsdagen. 

Tänk på att:
• Ersättningen betalas ut på ditt personnummer via Swedbank.
• Löser du inte ut din ersättning i tid tillkommer en avgift på 50 kr 

för förnyad utbetalning.
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• Ersättningen för privat bil är 1,85 kronor per kilometer minus 
egenavgift. För tåg och buss ersätts biljettkostnaden, minus 
egenavgift. Egenavgiften är 60 kronor per enkelresa. 

• Högkostnadsskyddet är 1 800 kronor och gäller bara inom  
Landstinget Sörmland. Det registreras automatiskt och räknas från 
första resdagen och gäller under en tolvmånadersperiod. 

• Egenavgiften för resa med särskild kollektivtrafik är 100 kronor 
per enkel resa. 

• Kostnader för parkering och trängselskatt ersätts inte.
• Patienter över 18 år som har rätt till logi på patienthotell betalar 

via faktura från Sjukreseenheten 80 kr per dygn. Avgiften ingår 
inte i högkostnadsskyddet. 

Reglerna för sjukresor gäller alla som bor och är folkbokförda i 
Landstinget Sörmland och är svenska medborgare eller som har sin 
nationella tillhörighet i ett land som har konvention med Sverige. 
Reglerna gäller även för asylsökande, papperslösa och gömda.

Har du frågor om bokningen eller resan? 
Ring Sörmlandstrafiken, telefon: 020-44 40 00.

Kontaktuppgifter:
Sjukreseenheten når du på telefon: 0155-24 73 57.  
Telefontid vardagar 09.30-11.30 och 13.00–14.30.  
E-post: sjukreseenheten@dll.se
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Glasögon för barn och unga
I Sörmland kan barn och ungdomar mellan  
0 och 19 år som behöver glasögon eller linser  
få bidrag till det.

För barn och unga upp till och med 19 år har Landstinget Sörmland 
ett bidrag på 800 kronor eller 1 200 kronor, beroende på vilken styrka 
som ordinerats på glasen.

Så här gör du: 
Barn 0–7 år behöver först undersökas av en ögonläkare. Du kan kon-
takta din barnavårdscentral eller skolhälsovården om du tror att ditt 
barn ser dåligt. Om barnet behöver glasögon får du recept på sådana  
hos en ögonläkare. Ta med receptet till valfri legitimerad optiker för 
att få bidraget. Glasögonrecept eller ordinationsintyg ska inte vara 
äldre än 1 år.  

Barn och unga 8–19 år, gå till valfri legitimerad optiker för syn-
undersökning. 

Din optikerbutik kan hjälpa dig med ansökan om bidrag i samband 
med att ni provar ut och köper glasögon. Ansökan gör ni på en sär-
skild ansökningsblankett som du får genom ögonläkare, legitimerad 
optiker och också kan ladda ner på landstingets webbplats. 

Du betalar fullt pris i butik till den optiker som provar ut glasögon 
eller kontaktlinser och får sedan en utbetalning av bidraget när  
landstinget har godkänt ansökan om bidrag.

Bidraget kan betalas ut varje gång barnet har fått förändrad syn och 
därmed ett nytt recept eller ordination på nya glasögon. 

Det går inte att få bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser 
som har skadats eller tappats bort eller kostnad för reservglasögon 
eller motsvarande kontaktlinser.

Det finns också möjlighet för dig som har vissa synnedsättningar, 
oavsett ålder, att söka bidrag till glasögon eller kontaktlinser. Hör 
med din ögonläkare om du uppfyller kriterierna. 
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Hälsa och livsstil
Det finns mycket du kan göra för att påverka din 
hälsa och ditt mående. Att förändra dina dagliga 
vanor kan ge stora hälsoeffekter på sikt. 

Livsstil – vanor som går att ändra 
Många vanliga sjukdomar är kopplade till livsstil, alltså hur vi lever 
våra liv varje dag. Det betyder att du kan göra mycket för att påverka 
hur du mår och risken för sjukdomar. Små förändringar som varar 
länge är oftast bättre än till exempel dieter på kort tid. Om du inte 
känner dig helt frisk eller har en kronisk sjukdom bör du rådgöra med 
din läkare på vårdcentralen innan du sätter i gång.

Börja med något – eller sluta
Att förändra dina dagliga vanor kan ge stora hälsoeffekter på sikt. 
Om du börjar röra på dig regelbundet kan du förebygga och behandla 
många sjukdomar, bli piggare och få hjälp med vikten. Samma sak 
om du ändrar något i dina matvanor, till exempel att minska på söt-
saker. Det är en liten men viktig förändring som kan göra att du får 
bättre blodsockerbalans och påverka vikten. Du som röker har en god 
möjlighet att minska riskerna för flera olika allvarliga sjukdomar och 
få en bättre hälsa genom att göra ett rökstopp, eller sluta att röka, och 
låta kroppen reparera sig.

Stöd och råd - 1177 och vårdcentralen 
De flesta av oss vet redan att det är viktigt att ta hand om sig och 
sköta om sin hälsa för att vi ska få vara friska och må bra under en 
lång tid. För att göra en förändring behöver du bryta en vana och er-
sätta den med en ny. Det kan kännas svårt och du kanske känner dig 
osäker på om du har en ohälsosam levnadsvana eller inte. Det finns 
så många olika tips och råd och det som passar för en person kanske 
inte passar en annan. 
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Du kan kontakta din vårdcentral för att få råd och stöd när du  
funderar på och vill förändra din livsstil. På vårdcentralerna finns  
särskilt ansvariga för hälsofrämjande aktiviteter som kan ge dig 
stöd vid förändringar när det gäller tobak, fysisk aktivitet, matvanor, 
 alkohol, sömn och psykiskt välbefinnande

På 1177.se finns ett temaområde om hälsa och livsstil. Där kan du 
ta del av fakta, råd och tips användbara appar, hälsotester, filmer om 
träning och annat som kan vara till hjälp när du vill ändra dina vanor 
och din livsstil. 

Sörmlands hälsoprogram
Landstinget Sörmland erbjuder alla som fyller 40, 50 eller 60 år att 
kostnadsfritt delta i Sörmlands hälsoprogram. Som deltagare får du 
en uppfattning om din hälsa och kan få hjälp att behålla eller för-
bättra den. Målet med hälsoprogrammet är att stärka folkhälsan och 
förebygga hjärt-/kärlsjukdomar och diabetes typ 2. 
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Bra att veta om läkemedel
Det är viktigt att du håller koll på vilka läkemedel 
du tar, hur de fungerar, om de passar ihop och att 
de hanteras på rätt sätt. Ta för vana att stämma 
av dina läkemedel med din läkare. 

Några saker att tänka på: 
• Det läkemedel du har fått utskrivet är avsedd för dig. Läkaren 

har valt läkemedel och dos med hänsyn till sjukdom, ålder, andra 
eventuella sjukdomar och läkemedel. 

• För att läkemedlet ska fungera som det är tänkt är det viktigt att  
du använder det på rätt sätt, i rätt tid och i rätt mängd.  

• Hämta bara ut så mycket läkemedel som du behöver. Att ha  
läkemedel som inte används är en onödig kostnad. 

• Lämna in gamla läkemedel på ett apotek, så ser de till att de tas 
omhand på rätt sätt. Spola aldrig ner läkemedel i toaletten och  
kasta aldrig läkemedel bland vanliga sopor, på så sätt kan du 
skydda miljön. 

• Berätta alltid vid ditt besök i vården vilka läkemedel du använder. 
Skriv gärna ner dina läkemedel, inklusive receptfria läkemedel, 
ögondroppar och naturläkemedel och ta med till läkarbesöket. 

Koll på dina läkemedel på 1177.se
På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se finns en smidig tjänst för att 
ha koll på dina läkemedel. Genom att du loggar in med e-legitimation 
kan du bland annat se om du har uttag kvar på ditt recept, vilka läke-
medel du har hämtat ut eller hur nära du är att få frikort.
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Så förebygger du livmoder-
hals cancer
Vaccination mot HPV-virus kombinerat med  
regelbundet gynekologiskt cellprov ger ett mycket 
bra skydd mot livmoderhalscancer.

Kom på cellprovtagning när du blir kallad 
Att regelbundet genomgå en gynekologisk cellprovundersökning 
är en bra strategi för att i tidigt skede upptäcka cellförändringar på 
livmoderhalsen. Upptäcker man cellförändringar tidigt finns det stora 
chanser att bli botad. Vi vet idag att det är HPV-virus som orsakar 
cellförändringar och viruset överförs via sexuella kontakter. De flesta 
som får HPV-virus läker ut av sig själv men det finns tillfällen då det 
inte gör det. Därför är det viktigt att ta cellprov regelbundet.

Finns det cellförändringar får man genomgå en utvidgad undersök-
ning och behandling för att bli frisk. Under 2018 kommer Sörmland 
att erbjuda kvinnor från 23–64 år cellprov. Tidigare låg gränsen vid 
60 år. Kvinnor mellan 23–50 erbjuds prov vart tredje år och kvin-
nor som är mellan 50–64 vart sjunde år. Att ta cellprov är gratis för 
 kvinnor i Landstinget Sörmland.

Vaccination mot HPV
Att vaccinera sig mot HPV-virus före sexdebuten, att använda 
kondom vid tillfälliga sexuella kontakter och att inte röka ökar 
chansen att inte drabbas av livmoderhalscancer. HPV-vaccin ingår 
i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det betyder att alla flickor 
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erbjuds en kostnadsfri vaccination i skolan när de går i femte eller 
sjätte klass. Har du inte blivit vaccinerad i skolan, men vill vaccinera 
dig, kan du vända dig till en vårdcentral eller vaccinationsmottagning 
för att få recept på HPV-vaccin. Detsamma gäller om du är kille och 
vill vaccinera dig.  

Cellförändringar som inte upptäcks i tid kan leda till livmoderhals-
cancer. Därför är det viktigt att alltid ta ditt cellprov när du blir 
k allad. 

Om du har frågor eller funderar på något finns mer  
information på 1177.se.
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Gå på mammografi när  
du blir kallad
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen 
bland kvinnor. Om diagnosen ställs på ett tidigt 
stadium finns en bra chans att bli frisk. 

Mammografi är den metod som används i de allmänna bröst-
kontroller, så kallad screening, som alla kvinnor från 40 till 74 års  
ålder regelbundet erbjuds att göra. Syftet är att hitta bröstcancer  
innan sjukdomen hunnit ge några symtom. Det är helt gratis att   
gå på  mammografi. 

Mammografi är en röntgenundersökning av brösten med en  speciell 
teknik som ger detaljrika bilder. En röntgenbild tas av ett bröst i 
taget. Bröstet placeras på en platta. En annan rörlig platta pressar 
samman bröstet och håller det på plats under några sekunder. Bröstet 
pressas ihop för att få låg stråldos och hög bildkvalitet.

Från och med det år du fyller 40 år till och med det år du fyller 74 år 
får du en kallelse hem med ungefär två års intervall. Om du är mellan 
40–74 år och inte har fått någon kallelse – ta kontakt med mammo-
enheten, e-post: mammoenheten@dll.se, telefon: 016-10 48 10.

Om du själv upptäcker en förändring
Det är också viktigt att själv undersöka, känna igenom, sina bröst 
regelbundet. Om du upptäcker en förändring kan det vara oroande, 
men oftast är förändringen ofarlig. En förändring eller knöl i bröstet 
kan till exempel vara en vävnadsknuta eller en vätskefylld blåsa, så 
kallad cysta. 

Ta ändå en förändring i brösten på allvar, oavsett hur gammal du är. 
Det kan vara bröstcancer. Vänta inte, utan se till att du blir undersökt. 
Kontakta din vårdcentral, kvinnohälsovård eller bröstmottagningen 
på Mälarsjukhuset. En läkare eller sjuksköterska avgör om du bör 
göra en mammografiundersökning. I så fall får du remiss för detta. 

Läs mer om mammografi på 1177.se.
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Stöd vid funktionsnedsättning
Du som har en funktionsnedsättning har rätt till 
insatser och stöd som underlättar din vardag. 
Kommun, landsting, försäkringskassa och arbets-
förmedling ansvarar för olika delar av stödet.  
Stödet från landstinget handlar till exempel om råd 
och stöd, habilitering, hjälpmedel och tolkservice. 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
När du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka 
om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möj-
ligt. Det är huvudsakligen kommunen som har ansvar för att lagen 
om stöd och service följs. Landstinget ansvar för rådgivning och annat 
personligt stöd och kommunen ansvarar för de övriga insatserna. 
Kontakta din kommun för att få veta vad som gäller där du bor. Alla 
insatser i form av råd och stöd som görs enligt lagen om stöd och 
service är frivilliga och kostnadsfria. För behandlingar betalar  
du enligt de regler som gäller där du får behandlingen. 

Råd och stöd
Du har rätt till råd och stöd från landstinget. Det kan till exempel vara 
från en kurator, psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut, talpedagog, 
logoped och dietist. Även anhöriga och närstående har möjlighet att 
få stöd och rådgivning. 

Habiliteringsverksamheten 
För dig som har en långvarig eller en varaktig medfödd, eller tidigt 
förvärvad, funktionsnedsättning finns habiliteringsverksamheten 
i Sörmland. Habiliteringen ger stöd i form av råd, behandling och 
utbildning för att förebygga och minska de svårigheter som en 
 funktionsnedsättning kan medföra i det dagliga livet.
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Hjälpmedel
Landstinget och kommunen erbjuder hjälpmedel till dig som har en 
funktionsnedsättning så att du kan fungera i din bostad, i din närmiljö 
och delta i samhällslivet i övrigt.  När du behöver hjälpmedel ska du 
börja med att vända dig till din vårdcentral eller till den enhet inom 
din kommun som du har kontakt med, till exempel hemtjänsten. Där 
får du kontakt med en förskrivare för de behov du har. Du kan också 
behöva vända dig till specialistvården på sjukhus för att få vissa 
hjälpmedel förskrivna. Förskrivaren och du kommer tillsammans 
fram till vilka hjälpmedel som bäst underlättar för dig. Om du redan 
får behandling vid en mottagning på sjukhus så ska du i första hand 
vända dig dit. För vissa hjälpmedel får du betala en avgift. 

Så här lämnar du tillbaka hjälpmedel:
• De hjälpmedel som du inte längre behöver ska du lämna tillbaka 

till den enhet du fått dem ifrån eller till närmaste vårdcentral. 
• Du kan också lämna tillbaka hjälpmedlen till kommunens äldre- 

och handikappomsorg, till hjälpmedelscentralen i Eskilstuna eller 
hjälpmedelsfilialerna i Katrineholm och Nyköping, adress och 
kontaktuppgifter finns på 1177.se.

Tolkcentralen i Sörmland
För dig som är döv, har en hörselnedsättning, är vuxendöv eller har 
en dövblindhet finns teckenspråkstolk, dövblindtolk och skriv- eller 
tecken som stöd (TSS)-tolk. Du kan beställa tolk kostnadsfritt till 
bland annat besök i sjukvården, arbetsplatsmöten, föreningsverk-
samhet, studiecirklar och religiösa sammanhang. Även du som är 
hörande och ska ha kontakt med någon som inte hör kan beställa  
tolk via tolkcentralen.
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Ny i Sverige, vård till asyl-
sökande och papperslösa
1177.se – information på olika språk
På 1177.se finns information på olika språk om hälsa och vård. Söker 
du en tandläkare kan du också gå in på 1177 Vårdguidens webbplats 
och söka efter tandvård.

Vård för asylsökande och papperslösa i Sörmland
Är du under 18 år har du rätt till hälso- och sjukvård på samma 
 villkor som alla andra barn som är bosatta i länet.  

Vuxna asylsökande och papperslösa som stadigvarande uppehåller 
sig i Sörmland har samma rätt till vård och hjälpmedel som folkbok-
förda i Sörmland. Högkostnadsskyddet gäller för ordinarie avgifter. 
Du betalar själv en patientavgift. Avgifter på mindre summor, 25 
eller 50 kronor ingår inte i högkostnadsskyddet och registreras inte i 
e-frikortet. Aktuella avgifter i vården finns på 1177.se. 

Tandvård för asylsökande och papperslösa i Sörmland
Barn och ungdomar som söker asyl eller är papperslösa har rätt till 
samma tandvård som de barn och ungdomar som är skrivna i Sörm-
land. Det innebär att du har rätt till fri tandvård till det kalenderår du 
fyller 22 år.  
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Alla asylsökande och papperslösa vuxna har rätt till akut tandvård. 
Vad som är akut bedöms av tandläkaren och kan exempelvis röra 
sig om tandvärk och infektioner. Landstinget Sörmland har också 
beslutat att asylsökande och papperslösa vuxna med ett icke akut 
tandvårdsbehov har rätt till samma tandvård som de vuxna som är 
skrivna i Sörmland. Det innebär att du betalar enligt samma avgifter 
som folkbokförda här. 

LMA-kort
Uppge alltid ditt namn, födelsedatum, adress och telefonnummer när 
du söker vård. Som asylsökande ska du också visa ditt LMA-kort 
eller kvitto på mottagen ansökan om asyl om du har ett sådant. Barn 
ska också kunna visa LMA-kort eller kvitto om de har ett sådant. 
LMA-kortet får du av Migrationsverket när du söker asyl. LMA  
betyder lagen om mottagande av asylsökande. Första gången du söker 
vård får du ett reservnummer som är giltigt i Sörmland. Spara numret. 

Köpa medicin
De läkemedel som du har fått utskrivna av din läkare hämtar du ut på 
apoteket. Som asylsökande eller papperslös har du rätt till subvention 
på läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen.
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Tandvård
Landstinget ansvarar för att erbjuda en bra  
tandvård till dig som bor i länet.

Fri tandvård för barn och unga
Nästan all tandvård är avgiftsfri för barn och unga och från 2018  
gäller det till och med det år du fyller 22 år. Det gäller både hos  
privata tandläkare och hos Folktandvården Sörmland. 

Val av tandläkare för barn
När barnet är ungefär tre år får ni komma till en tandläkare. Då får du 
som följer med råd om hur du kan sköta barnets tänder. Du kan välja 
att gå till Folktandvården Sörmland eller till en privat tandvårdsmot-
tagning. Om du inte aktivt väljer en tandläkare blir ditt barn kallat av 
den tandläkare som har ansvar för patienter i det område där ni bor. 
Om du vill kan du byta tandläkare senare. Vänd dig i så fall till den 
tandläkare du vill välja.

Tandvård som vuxen – statligt tandvårdsstöd
Från och med den första januari det år du fyller 23 år upphör tand-
vården att vara kostnadsfri men då börjar ett statligt tandvårdsstöd att 
gälla. När den fria tandvården upphör kan du ha en överenskommelse 
med tandläkaren om att bli kallad regelbundet även i fortsättningen

Det statliga tandvårdsstödet består av ett allmänt tandvårdsbidrag, ett 
högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag. 

I allmänt tandvårdsbidrag får du 300 kronor per år om du är 23–29 
år eller är 65 år eller äldre. Är du 30–64 år får du 150 kronor per år i 
bidrag. Du kan spara ditt bidrag i två år. Du får inte några bidrag eller 
pengar hemskickade och behöver inte heller lägga ut pengarna, utan 
det dras av när du betalar för ditt tandvårdsbesök. Högkostnadsskyd-
det börjar gälla när du under en tolvmånadersperiod har fått tandvård 
för över 3 000 kronor enligt referenspris.

Det särskilda tandvårdsbidraget på 600 kronor per halvår gäller 
för patienter som har vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar. 
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Särskilt tandvårdsbidrag kan du bara få för undersökning och före-
byggande tandvård. Hör med din tandläkare om du är osäker på om 
du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag. 

Landstingets tandvårdstöd 
Utöver det statliga tandvårdsstödet finns också landstingets tand-
vårdsstöd för vuxna.  Landstinget ansvarar för uppsökande verksam-
het, nödvändig tandvård, tandvård som ett led i sjukdomsbehandling 
och tandvård till personer med långvarig sjukdom eller funktions-
nedsättning. Tandvård har i dessa fall samma avgifter som för öppen 
hälso- och sjukvård och avgifterna ingår i högkostnadsskyddet för 
hälso- och sjukvård. Hör med din tandläkare om du är osäker på om 
du har rätt till landstingets tandvårdsbidrag.

Folktandvården
Folktandvården Sörmland finns i hela länet och omfattar vanlig 
tandvård, medicinsk tandvård och specialisttandvård. Folktandvården 
arbetar med allt från förebyggande tandvård till att ta hand om dig 
som är tandvårdsrädd eller har speciella behov av tandvård. 

Du kan få tandvård till ett fast pris. Det kallas frisktandvård och ger 
dig kontroll på både tandhälsa och kostnader. De flesta från 23 år 
och uppåt kan teckna avtal om tandvård till ett fast pris. Vill du veta 
mer, gå in på folktandvardensormland.se eller ring Folktandvårdens 
kundtjänst, telefon: 0155-24 76 00.

Fakta om tänder finns på 1177.se
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Vaccinera dig mot influensa  
och TBE
Vaccination mot influensa
Influensan orsakas av virus och är mycket smittsam. Viruset smittar 
genom luften och sprids framför allt när någon som är sjuk hostar  
eller nyser. Säsongsinfluensan brukar oftast nå Sverige under sen-
hösten eller början av vintern–till jul och nyår.

Det är viktigt att du vaccinerar dig mot säsongsinfluensan om du till-
hör en riskgrupp. Riskgrupper har en större risk för att bli svårt sjuka 
och behöva sjukhusvård för eller att dö i influensa. Till riskgrupperna 
räknas du om något av följande stämmer in på dig: 

• Du är 65 år eller äldre.
• Du har en hjärtsjukdom.
• Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
• Du har diabetes.
• Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom  

eller behandling.
• Du har kronisk lever- eller njursvikt.
• Du är mycket kraftigt överviktig.
• Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
• Du har flerfunktionshinder.
• Du är gravid.
För dig som är gravid är rekommendationen att du vaccinerar dig 
från graviditetsvecka 16. Om du som är gravid och också ingår i en 
eller flera andra riskgrupper rekommenderas du vaccination även före 
graviditetsvecka 16.

Drop-in-tider på vårdcentralerna
Länets vårdcentraler har särskilda drop-in-tider för vaccination mot 
influensa under hösten och vintern. Det är kostnadsfritt med vaccina-
tion mot influensa om du tillhör någon av riskgrupperna. Rådgör med 
din läkare om du är osäker på om du bör vaccinera dig eller inte. 
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Vaccination mot TBE
Fästingburen hjärninflammation, TBE, är en virussjukdom som 
sprids med fästingar och kan förebyggas med vaccin. TBE-viruset 
finns på flera håll i Sverige men främst i stora delar av Söderman-
land, Uppland och i Stockholms läns kusttrakter. Om du ska vistas i 
riskområden är rekommendationen att du vaccinerar dig. Risken för 
TBE-smitta är även stor i andra delar av världen, till exempel Åland, 
vissa områden i centrala och östra Europa samt Ryssland.

Drop-in för TBE-vaccination på vårdcentralerna
Om du ska vaccinera dig är det bra att göra det redan under vintern 
eller tidig vår för att få ett bra skydd inför kommande säsong. Många 
av länets vårdcentraler har särskilda drop-in-tider för vaccination mot 
TBE under våren. Du kan även boka tid för vaccination via telefon 
eller webb om tiden inte passar, eller om din vårdcentral inte erbjuder 
särskilda drop-in-tider. På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se hittar 
du drop-in-tider och kontaktuppgifter till länets vårdcentraler.

Så går vaccinationen till:
Grundvaccinationen består av tre doser vaccin som du ska ta under 
en 12 månaders period. Är du 60 år eller äldre behöver du ta fyra 
doser vaccin under en 12 månaders period för att få skydd. Därefter 
behöver samtliga som fått grundvaccinationen ta påfyllnadsdoser. 
Den första dosen ska tas efter tre år och därefter var femte år. Barn 
kan vaccineras från ett års ålder.
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Skydda dig mot fästingar 
Tänk på att klä dig rätt när du är ute i skog och mark där fästingar 
trivs. Täck så mycket du kan av kroppen. Bär gärna långbyxor, stövlar 
och långärmat. När du kommit hem bör du kontrollera kroppen på 
dig, barn och husdjur. Fästingar kryper gärna runt på huden en stund 
innan de biter sig fast. Har du blivit biten, ta bort fästingen så snabbt 
som möjligt. Använd en pincett eller en fästingborttagare, ta tag  
om fästingen så nära munnen på den som möjligt och dra sedan 
försiktigt rakt ut. 

Mer information om TBE-vaccination, aktuella drop-in- 
tider för vaccination och priser finns på 1177.se.

Vaccinera ditt barn mot  
rotavirus
Barnhälsovården erbjuder kostnadsfri vaccina-
tion mot rotavirusinfektion. Vaccinationen ges till 
nyfödda från sex veckors ålder. Vaccinet skyddar 
mot diarré och kräkning som orsakas av rotavirus. 

Rotavirusinfektion är den vanligaste orsaken till allvarlig mag- tarm -
infektion hos små barn. Viruset är mycket smittsamt. De flesta smittas 
tidigt i livet och så gott som alla har haft en rotavirusinfektion före 
fem års ålder. Rotavirusinfektioner är vanligast under februari–mars. 

När ett barn smittats av rotavirus brukar kräkningar, feber och vatten-
tunna, täta diarréer starta efter ett till tre dygn. Oftast varar symtomen 
omkring 5–8 dagar, men ibland längre. Infektionen är ansträngande 
för de drabbade barnen och deras familjer men de allra flesta barn 
tillfrisknar utan sjukhusvård.

Några barn blir mycket sjuka med intensiva kräkningar och diarréer 
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som kan göra barnet uttorkat, med saltrubbningar, kramper och hjärn-
inflammation som följd. Barn under två år löper störst risk att drabbas 
av svår infektion med komplikationer. En svår rotavirusinfektion kan 
kräva sjukhusvård. Bestående skador är sällsynta. Dödsfall är mycket 
ovanliga i Sverige.

Ett barn kan smittas och insjukna flera gånger men blir sjukast första 
gången. 

Det går, till viss del, att minska smittspridning genom att vara nog-
grann med att tvätta händerna med tvål och vatten, framför allt efter 
blöjbyten, toalettbesök och innan man äter. Rotavirus är dock mycket 
smittsamt och svårt att undvika enbart genom god handhygien. Vacci-
nation är det mest effektiva sättet att förebygga rotavirusinfektion.

Så går vaccinationen till:
Vaccinet består av en lösning som ges i munnen vid två tillfällen från 
sex veckors ålder. Vaccinet innehåller sackaros och smakar sött. Det 
kan ges oberoende av vad barnet ätit. Om barnet spottar ut eller kräks 
upp det mesta av vaccinet direkt ges en ny dos. 

• Dos 1 bör ges när barnet är mellan sex och åtta veckor, tidigast vid 
sex men  före tolv veckors ålder. 

• Dos 2 ges en månad efter den första dosen och helst före 16  
veckors ålder. Allra senast före 24 veckors ålder.

Efter 24 veckors ålder ges inte vaccinet. Barn som är födda för tidigt 
men som är födda efter graviditetsvecka 27 kan vaccineras som ovan.

Vaccinet kommer att erbjudas spädbarn vid 6 veckors ålder och  
3 mån ålder på BVC. Det kan kombineras med övriga vacciner i  
det nationella vaccinationsprogrammet för barn.  
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Bli donator och rädda liv
Genom transplantation kan sjuka organ och väv-
nader ersättas av friska från en annan människa. 

De organ som främst transplanteras är njure, lever, hjärta och lunga. 
Det går även att transplantera vävnader som hud, hornhinna, hjärt-
klaff och benvävnad. 

Du själv bestämmer om du vill donera eller inte. Däremot kan du inte 
bestämma vem organen eller vävnaderna ska doneras till. Det beslu-
tas av läkare och grundas på det medicinska behovet hos de patienter 
som väntar på ett organ. 

Om du vill donera organ och vävnader efter din död är det viktigt att 
du tar ställning.

Så här tar du ställning:
• Anmäl dig till Socialstyrelsens donationsregister.
• Informera dina närstående genom att berätta eller skriva  

ned din vilja.
• Fyll i ett donationskort. Donationskort finns på apotek och  

vårdcentraler.
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Ge blod – rädda liv
Du som ger blod gör en betydelsefull insats. Blod 
kan inte tillverkas på konstgjord väg. Det är en 
färskvara som bara kan lagras i sex veckor. Därför 
är blodgivarens regelbundna insats livsviktig för 
många människor. 

Bara tre procent av Sveriges befolkning är blodgivare. Insatsen be-
hövs för att Sverige ska vara självförsörjande och ha tillgång till det 
blod som behövs vid blodtransfusioner. Blodgivare är en viktig länk i 
vårdkedjan. 

Du kan ge blod på blodcentraler och blodbussar. På geblod.nu kan 
du se vad som finns i din ort. I Sörmland finns blodcentraler på 
Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings lasarett och Kullbergska 
sjukhuset i Katrineholm.

Vi behöver bli fler blodgivare
Vården behöver både våra nuvarande trogna blodgivare och nya 
blodgivare för att se till så att det alltid finns blod när det behövs. 
Varje år slutar var tionde blodgivare att ge blod på grund av ålder, 
sjukdom eller att de flyttar.  

Att ge blod handlar om cirka en halvtimme av din tid, högst tre till 
fyra gånger per år. Nästan alla kan bli blodgivare. Om du är osäker på 
om just du kan bli blodgivare, gå in och läs på geblod.nu. Där kan du 
även göra en intresseanmälan till att bli blodgivare. Vi behöver dig!

Så här kontaktar du blodcentralerna: 
• Eskilstuna: telefon: 016-10 46 72,  

e-post: blodcentralen.eskilstuna@unilabs.com
• Katrineholm: telefon: 0150-562 55,  

e-post: blodcentralen.katrineholm@unilabs.com
• Nyköping: telefon: 0155-24 52 62,  

e-post: blodcentralen.nykoping@unilabs.com
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Rena händer räddar liv 
Hur gör du när du tvättar händerna? Med vatten 
bara? Gnuggar du eller sköljer du bara? Och  
spelar det någon roll? Ja, det gör det!

Det är svårt att tro det, men varje år drabbas tusentals människor på 
sjukhus av sjukdomar som de inte hade när de skrevs in. God hand-
hygien är avgörande för att stoppa smitta. 

Vårdpersonal får lära sig att följa vårdhygieniska rutiner och ska 
bland annat använda handsprit både före och efter att de träffar dig 
som patient. När du är patient kan du också skydda dig själv mot 
infektioner i vården genom att tvätta händerna ofta och använda 
handsprit.

Här följer några råd om hur du gör för att ha en god  
handhygien: 
• Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering och efter ett  

toalettbesök.
• Tvål gör stor skillnad. Tvålen löser upp smuts – och då följer  

bakterierna med.
• För att du ska få bort de ohälsosamma bakterierna krävs mer än 

snabb sköljning under kranen. En bra början är att löddra upp 
tvålen ordenligt, gnugga och skölja ordentligt, i 15–30 sekunder.

• Tvätta hela händerna. Tänk på att inte bara tvätta handflatan, utan 
också områden mellan fingrar, runt naglar, nagelband och tummar.

• Torka händerna, med en engångshanduk eller annan  
ren handduk. 

Gå in på 1177.se så får du veta mer om hur  
du tvättar händerna så att de blir rena.
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Hjälp till att skydda antibiotikan 
Antibiotika är ett av de viktigaste läkemedlen, 
men det blir allt vanligare att antibiotika inte längre 
fungerar mot vissa bakterier. Alla kan vi bidra till 
att skydda antibiotikan. 

Antibiotika är ett samlingsnamn för flera läkemedel som används 
för att behandla infektioner som beror på bakterier. Bakterierna kan 
utveckla motstånd mot antibiotikan om den används för mycket eller 
på fel sätt och antibiotika blir då verkningslöst. Det kallas antibioti-
karesistens och är ett stort problem runt om världen och även i Sveri-
ge. Det är viktigt att inte fler bakterier blir resistenta mot antibiotika 
eftersom bakterieinfektioner då blir svårare att behandla.

Det här kan du göra för att skydda antibiotikan:
•  Använd inte antibiotika som har blivit över från att du har varit 

sjuk tidigare. 
•  Lämna in antibiotika och andra läkemedel som har blivit över på 

apotek. 
•  Förebygg infektioner. Det kan du göra genom att till exempel 

tvätta händerna och genom att följa vaccinationsprogram.

Gå in på 1177 eller skyddaantibiotikan.se och läs mer om 
antibiotikaresistens.
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Specialiserad sjukvård  
i hemmet 
Specialiserad Sjukvård i Hemmet, SSIH, är ett 
alternativ till sjukhusvård för svårt sjuka patienter 
i livets slutskede. Genom tillgänglighet och konti-
nuitet försöker vi att skapa trygghet så att vården 
hemma ska fungera bra. Vi arbetar i team och 
samarbetar med kommunerna. 
Olika yrkesgrupper samarbetar
Vid behov av avancerad hemsjukvård skrivs remiss av behandlande 
läkare till SSIH. I teamet runt patienten arbetar sjuksköterskor och 
även läkare, kurator, dietist, arbetsterapeut och sjukgymnast. 

De som arbetar i teamen har särskild kunskap om symtom och besvär 
i livets slutskede och är vana vid att bedöma hur man mår, även om 
man inte kan förmedla det själv. Teamet ger medicinskt kvalificerad 
vård, som provtagning, infusioner (dropp), smärtlindring och  
medicinsk rådgivning. Patienten kan samtidigt ha insatser från  
kommunernas hemsjukvård och/eller hemtjänst.

För dig som är närstående
När någon blir sjuk blir ofta de närstående delaktiga i vården, särskilt 
om den som är sjuk vårdas hemma. Det är oftast en helt ny situation 
och många känner ett stort ansvar att ta hand om den som är sjuk på 
bästa sätt. Det kan innebära ökad stress, oro och att man får en störd 
nattsömn när den som är sjuk behöver vård på natten. Situationen 
kan vara väldigt olika, familjer ser olika ut och människor fungerar 
på olika sätt i svåra situationer. Vissa behöver mycket stöd, andra 
mindre. 

Om du känner ett behov av att prata med någon om hur du mår kan 
den palliativa vårdenheten, eller din vårdcentral hjälpa till med att 
förmedla en samtalskontakt. Många söker sig också till anhörig-
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grupper för att få stöd. Så väl fysiskt som online. Anhöriggrupperna 
består av personer som vårdar eller har vårdat svårt sjuka närstående 
i hemmet, eller varit med om deras sjukdom och död. Sådana grupper 
kan vara mycket värdefulla i svåra situationer.

Barn som närstående
Det innebär stora omvälvningar i barnets och hela familjens vardag 
att en förälder, syskon eller annan nära anhörig blir svårt sjuk. Det är 
det viktigt att alla barn, oavsett ålder, får vara delaktiga och prata om 
vad som händer här och nu och om hur framtiden kan se ut. 

SSIH arbetar aktivt med att uppmärksamma barn som närstående 
genom att erbjuda information, råd och stöd till barn och vuxna. 
Har du eller ditt barn några frågor kring behovet av information och 
delaktighet kan du prata med oss.

Läs mer om palliativ vård och specialiserad sjukvård i 
hemmet på 1177.se.

Samordningssköterska för dig 
som är 75 år eller äldre
•  Har du fem eller fler läkemedel?
•  Har du nyligen varit inlagd på sjukhus?
•  Har du svårt att gå eller nyligen ramlat?
•  Bor du ensam?
•  Har du problem med minnet?

Svarar du ja på flera av frågorna ovan kan det vara en god idé att  
träffa någon av våra samordningssköterskor för äldre och multi sjuka 
som finns på vårdcentralerna. Då går ni tillsammans igenom hur  
situationen ser ut för dig och om du behöver hjälp eller stöd. 

Kontakta din vårdcentral så berättar vi mer. 
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Bra att veta om avgifter och 
högkostnadsskydd
Viss vård inom Landstinget Sörmland är avgiftsfri. 
I andra fall betalar du en avgift för ditt besök eller 
din behandling. De läkemedel som skrivs ut under 
besök i vården får du betala för. Du får också be-
tala för uteblivet besök, om du inte har bokat av i 
tid, oavsett om ditt besök är avgiftsfritt eller inte. 

• Från och med 1 januari 2017 är besök i primärvården avgiftsfria. 
• Är du 85 år eller äldre är också besök vid sjukhus och ambu-

lanstransporter avgiftsfria.  När du har varit inlagd på sjukhus 
betalar du som är 85 år eller äldre avgift för sjukhusvistelsen.

• Besök på mödravårds- och barnavårdsmottagningar är avgiftsfria  
i hela landet.

• Mammografiscreening i åldersgruppen 40–74 år är avgiftsfri i  
hela landet. 

• Har du en allmänfarlig sjukdom är den undersökning, vård och 
behandling som minskar risken för smittspridning avgiftsfri.

• För barn och ungdomar är ambulanssjukvård, besök och sjuk-
husvistelser samt TBE-vaccinationer avgiftsfria till och med det 
år du fyller 19 år. Undantaget är bland annat intyg, vaccinationer 
inför utlandsresor, hälsokontroller, uteblivna besök och sjukresor. 
Om barn och ungdomar får vård utanför länet och vårdlandstinget 
tar ut en patientavgift är det möjligt att få avgiften återbetald av 
Landstinget Sörmland. Från och med den första januari det år du 
fyller 20 år upphör denna hälso- och sjukvård att vara avgiftsfri.

Att få vård i ett annat landsting eller region
Om du väljer öppen- eller slutenvård i ett annat landsting än där du 
är folkbokförd betalar du de patientavgifter som gäller i det landsting 
där du får vården. 
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Boka av din tid om du inte kan komma
Om du inte kan komma till ditt bokade besök är det viktigt att du av-
bokar i tid, så att någon annan kan besöka vården istället. Om du inte 
har bokat av din tid senast 24 timmar innan så får du betala en avgift. 
Du kan avboka din tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster, eller ringa 
din vårdcentral eller mottagning för att avboka din tid.

Så betalar du
Vi vill att betalning så långt det är möjligt sker via faktura i hela 
Landstinget Sörmland. Detta så att vårdpersonalen kan lägga mer tid 
på att ta hand om patienter istället för att administrera betalningar. 
När du betalar på faktura skickas den hem till dig och du betalar den 
via din bank eller internetbank. Det är ingen avgift på fakturan och 
du 30 dagar på dig att betala den innan förfallodatum. Landstinget  
tar emot e-fakturor. 

Du har också möjlighet att betala dina patientavgifter med kort eller 
kontanter på de flesta vårdcentraler och sjukhusmottagningar. 

När du har varit inlagd på sjukhus får du en faktura hemskickad. 
Detta gäller också när du har varit på BB.

E-frikort i Sörmland
Landstinget Sörmland har e-frikort. Det innebär att vi digitalt håller 
reda på hur mycket du ska betala. Kostnaden för ditt besök registreras 
när du anmäler dig på mottagningen. Det registreras också hur stor 
del av högkostnadsbeloppet på 1 100 kronor du har betalat och om  
du har rätt till kostnadsfri öppenvård. Du betalar för ditt besök via  
en faktura som skickas hem till dig. När du har uppnått summan  
för frikort får du fria mottagningsbesök under resten av din 
tolvmånaders period.

Högkostnadsskydd för öppenvård
När du har betalt 1 100 kronor för sjukvård har du rätt till frikort. 
Det innebär att du är befriad från besöksavgifter under den tid som 
återstår av en 12-månadersperiod räknat från första sjukbesöket. 
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Högkostnadsskyddet gäller i hela landet. Högkostnadsskyddet för 
 öppenvård gäller också om du söker vård i ett annat landsting än där 
du bor. Du får också räkna in de besök inom EU som du får  
ersättning för via Försäkringskassan.

I högkostnadsskyddet ingår:
• avgifter för besök vid sjukhusmottagning eller hos privat  

vård givare som har avtal med Landstinget Sörmland
• ambulanssjukvård

I högkostnadsskyddet ingår inte:
• avgifter för hälsokontroll, hälsorådgivning, intyg eller vaccinationer 
• avgifter för att ligga på sjukhus
• kostnader för uteblivet besök
• kostnader för journalkopior
• egenavgift för hjälpmedel
• preventivmedel 

Högkostnadsskydd för sjukresor
Gränsen för hur mycket du behöver betala för sjukresor under en 
tolvmånadersperiod är 1 800 kronor. 

Högkostnadsskydd för läkemedel
Högkostnadsskyddet för läkemedel innebär att du betalar högst 2 200 
kronor under en period på ett år, räknat från det första köpet. Det gäller 
läkemedel inom läkemedelsförmånen, det vill säga läkemedel som 
du får på recept och som Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket 
har bestämt ska vara subventionerade. Receptfria läkemedel och 
naturläkemedel ingår inte i detta högkostnadsskydd. Läkemedel inom 
läkemedelsförmånen är kostnadsfria för barn under 18 år.

Högkostnadsskydd för tandvård
Inom tandvården gäller inte hälso- och sjukvårdens högkostnads-
skydd och tandvårdens högkostnadsskydd är annorlunda än sjukvår-
dens. Du hittar bra information om vad som gäller inom tandvården 
på 1177 Vårdguidens webbplats, 1177.se.
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Omhändertagande av avlidna 
Efter ett dödsfall är det hälso- och sjukvårdens ansvar att ta hand om 
kroppen på ett värdigt sätt. En del i omhändertagandet är transport 
av den avlidna. Landstinget Sörmland står i de flesta fall för kostna-
den, både när en person dör i hemmet och på något av länets sjukhus 
eller vårdcentraler. Kommunen har ansvaret när en person dör på ett 
kommunalt boende. Mer information om vad som gäller för transport 
av avlidna och vid dödsfall i hemmet finns på 1177.se.

Mer information om avgifter och högkostnadskort hittar 
du på 1177.se
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Besök 1177.se eller ring 1177.
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