
Hälsa
Vad betyder hälsa för dig? Vad betyder ohälsa för dig?

Vad får dig att må bra? Vad får dig att må dåligt?



Akut sjuk
Om någon blir akut sjuk och måste komma till sjukhuset 
snabbt ska du ringa 112.

Rådgivning
Om du eller någon annan blir sjuk men det inte är akut så 
kan du ringa 1177. Där kan du få rådgivning om hur du ska 
göra för att bli frisk. Du kan också få hjälp på deras hemsida 
www.1177.se

Se filmen på Youtube om 1177 Vårdguiden på telefon 

Sjukhus eller vårdcentral?
Du ska åka till ett sjukhus om du eller någon annan
– är akut sjuk
– ska föda barn
– har fått en tid hos en specialistläkare

Du ska åka till en vårdcentral om du eller någon annan
– inte är akut sjuk men behöver hjälp från en läkare

På vårdcentralen kan läkaren undersöka dig, skriva ut recept 
på medicin och boka tid till specialistläkare.

Du måste alltså först gå till vårdcentralen och träffa en läkare 
där innan du kan få mer hjälp.

https://www.youtube.com/watch?v=VLoKUbflIvg


Apotek
På apotek kan du köpa mediciner. Både mediciner som du 
måste ha recept på och medicin som du inte behöver ha re-
cept på. Medicin som du inte behöver ha recept för att köpa 
kallas receptfri medicin eller receptfria läkemedel. 

De som jobbar på apotek kallas apotekare. De har studerat 
medicin på universitetet i fem år. De har alltså mycket kun-
skap och kan ge råd till dig om du behöver det. 

På apoteket kan du också köpa andra produkter som har 
med kroppen att göra, till exempel hudkräm, halstabletter, 
kondomer och sluta-röka tuggummi.

Se filmen på Youtube Apotek - vanliga ord för att handla 
på ett apotek

Tandvård
För att ha en god tandhälsa måste du ta hand om dina tän-
der och besöka tandläkaren regelbundet. Det rekommende-
ras att du går till tandläkaren en gång varje till vart tredje år. 
Om du har god tandhälsa behöver du inte gå ofta. Om du har 
sämre tandhälsa bör du gå mer ofta.

I Sverige är det gratis att gå till tandläkaren för barn och 
unga till det år de fyller 22 år. Då du fyllt 22 år måste du 
betala själv. Om du måste gå ofta kan du få rabatt. 

Om du har problem med din tandhälsa kan det bli dyrt att gå 
till tandläkaren. Ett bra sätt för att undvika höga kostnader är 
att skaffa en tandvårdsförsäkring. Då betalar du en liten sum-
ma pengar varje månad och behöver inte betala något extra 
om du får problem med din tandhälsa. Fråga din tandläkare 
om tandvårdsförsäkring.

I Sverige finns det både tandläkarkliniker som tillhör lands-
ting och de som är privata. Ta reda på så mycket information 
du kan innan du väljer din tandläkare.

Mellan besöken är det viktigt att du tar hand om dina tänder 
själv. Borsta tänderna och använd tandtråd varje dag. Und-
vik att äta socker och använda tobak (snus och cigaretter).

https://www.youtube.com/watch?v=RvBGLHH1kOQ


Översätt ord!

Hälsa

Må bra

Akut sjuk

Föda barn

Undersöka dig

Receptfri medicin

Studerat medicin på universitet

God hälsa

Tandvårdsförsäkring

Regionen

Ta reda på information

Ta hand om

Tandtråd

Undvik

Ohälsa

Må dåligt

Rådgivning

Hjälp

Recept på medicin

Ge råd

Tandvård

Regelbundet

Sämre hälsa

Tandläkarklinik

Privat klinik

Väljer tandläkare

Borsta tänder

Varje dag


	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 


