
OM DU BLIR SJUK
En guide till vården i Kronobergs län.

Det finns olika slags mottagningar där du kan söka vård om du blir sjuk. Här får du veta vilken mottagning som passar bäst 
beroende på vad du har för besvär eller behov.

1177.SE – RÅD VIA NÄTET
www.1177.se är en hemsida med information om regler och rättigheter, information 
om många sjukdomar och symtom och vad du kan göra själv för att må bättre. Där finns 
information på flera språk. 

1177 – RÅD VIA TELEFON
Du kan ringa telefonnummer 1177 för att prata med en sjuksköterska. Sjuksköterskan pratar svenska och engelska. Du kan 
också få råd om vad du kan göra själv och råd om var du kan söka hjälp. Telefonnummer 1177 är öppet dygnet runt.

VÅRDCENTRALEN – DET VANLIGASTE VALET
Det är nästan alltid på vårdcentralen du ska söka vård när du är sjuk eller har något 
besvär och behöver träffa en läkare. En vårdcentral har öppet på dagtid under vardagarna. 
Ring vårdcentralen för att boka tid. Här hittar du vårdcentralerna i Kronoberg: 

JOURLÄKARCENTRALEN – OM DU BLIR SJUK PÅ KVÄLLAR OCH HELGER
När vårdcentralen är stängd men du är för sjuk för att vänta tills de öppnar igen kan du vända dig till 
jourläkarcentralen. 

Jourläkarcentralen Växjö
Öppettider måndag – fredag 17–21, lördag – söndag  08–21. Ring för att boka tid: 0470-58 78 00
Adress: Södra Järnvägsgatan 22, Växjö. 

Jourläkarcentralen Ljungby
Öppettider: lördag – söndag 12–17. Ring för att boka tid: 0470-58 78 00
Adress: vårdcentralens Sländans lokaler på Kungshögsgatan 25 i Ljungby.

AKUTMOTTAGNINGEN – OM DU BLIR AKUT, ALLVARLIGT SJUK
Akutmottagningen tar hand om akuta patienter. Du ska söka vård på en akutmottagning om du råkar ut för ett allvarligt 
olycksfall eller en plötslig svår sjukdom. Akutmottagningen finns på ett sjukhus och är alltid öppen, dygnet runt. Det finns 
också en akutmottagning för psykiska tillstånd.  

Akutmottagningen Växjö, adress: Södra Esplanaden 2 A, Växjö
Akutmottagningen Ljungby, adress: Kyrkogatan 2, Ljungby
Psykiatrisk akutmottagning, ring för att boka tid: 0470-58 61 00, adress JF Liedholms väg 7, Växjö

BARNAKUTEN – FÖR BARN UNDER 18 ÅR
Barnakuten har öppet dygnet runt och tar emot svårt sjuka barn, de allra minsta barnen samt kroniskt sjuka barn med 
akuta besvär. Ring för att boka tid och få vägbeskrivning: 0470-58 83 00. 

RING 112 – VID EN NÖDSITUATION
Ring telefonnummer 112 vid en nödsituation. En ambulans kommer om det behövs och tar med dig till  
akutmottagningen.

MER INFO OM ATT SÖKA VÅRD I SVERIGE
www.1177.se/Kronoberg/asyl (informationen är på svenska)


