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Till utvecklingsledare inom MVK
Samordningskansliet i Stockholm

Information till flyktingar från Ukraina
Här finns en sammanställning av information och länkar som riktar sitt flyktningar från
Ukraina (en del finns på ukrainska och en del på engelska eller ryska). En del information
riktar sig mer till yrkesverksamma som i sin tur kan stödja flyktningar att hitta rätt stöd. Ni kan
använda ett urval av denna information och sprida inom de kanaler som ni finner lämpliga.
Stäm av med er krisledningsorganisation om hur ni bäst samordnar informationen.

Utsatthet för våld och människohandel
Kvinnofridslinjen
Ukrainska - Українська - Kvinnofridslinjen
Jämställdhetsmyndigheten – information om människohandel
To you fleeing Ukraine | Swedish Gender Equality Agency (jamstalldhetsmyndigheten.se)
Polisen (ev. kommer denna sida att översättas till ukrinska)
Kom till oss Crime Victim in a Close Relationship | The Swedish Police Authority (polisen.se)
Infogeneratorn (finns idag på ryska och engelska)
Infogeneratorn
Länsstyrelsen i Skåne har tagit beslut om att översätta delarna som handlar om våld och
människohandel samt föräldraskapsstöd till ukrainska. Kommer inom kort.

Övriga information
Generell information till nyanlända
Information Sverige
På Informationsveriges startsida nu finns en hänvisning till Migrationsverket information för
den som kommer till Sverige från Ukraina Hem | Informationsverige.se. De får många frågor
kring att lägga till ukrainska på webbplatsen och i nuläget finns inget beslut i men
Informationsverige.se återkommer så fort de vet mer.
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Asylprocess, tillstånd, arbetsrätt, socialförsäkring mm
Migrationsverket
Situationen i Ukraina - Migrationsverket

Asylrättcentrum
Vanliga frågor om massflyktsdirektivet och att söka asyl från Ukraina - Asylrättscentrum
(sweref.org)
Skatteverket
Information till dig som kommer till Sverige från Ukraina | Skatteverket
Arbetsförmedlingen
Are you from Ukraine and looking for work? - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)Att
anställa en person från Ukraina - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)
Försäkringskassan
Інформація для тих, хто отримав дозвіл на проживання в Швеції згідно з Директивою
Європейського Союзу про тимчасовий захист (Ukrainska) - Försäkringskassan
(forsakringskassan.se)

Information till barn och föräldrar
Information till föräldrar som flytt med barn från Ukraina på ukrainska, ryska och svenska
framtaget av forskargruppen CHAP, Uppsala universitet som leds av forskare Anna Sarkadi.
Läs om vårt arbete med anledning av kriget i Ukraina och prata med barn om krig (CHAP,
Uppsala universitet)
Uppsala barnombud har också sammanställt mer information som kan vara relevant bla.
barnböcker på ukrainska. Prata med barn om krig - Barnombudet i Uppsala län (boiu.se).
Information till barn om kriget
Om oron för krig — frågor och svar för barn - Krisinformation.se

Hälsa och vård

Rätt till vård – Socialstyrelsen
Rätt till vård och bistånd i Sverige - Socialstyrelsen
Samlad information med anledning av kriget i Ukraina - Socialstyrelsen
Folkhälsomyndigheten
Viktigt att människor på flykt från Ukraina erbjuds hälsoundersökning och vaccinationer —
Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
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Vaccination Covid-19
4 mars: vaccination för dig som är på flykt från Ukraina - 1177 Vårdguiden
vaccination för dig som är flykting från Ukraina - 1177 Vårdguiden

Regionerna
SKR
Stöd till Ukraina inom hälso- och sjukvårdsområdet | SKR
Handledning
Med anledningen av situationen i Ukraina - Rikshandboken i barnhälsovård (rikshandbokenbhv.se)
Region Blekinge
Kriget i Ukraina - Region Blekinge
Region Dalarna
Ukraina - Region Dalarna
Region Gävleborg
Flyktingar från Ukraina får vård som asylsökande - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)
Region Halland
Information om Region Hallands arbete med anledning av kriget i Ukraina - Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Hälso- och sjukvården har god beredskap för att ta emot ukrainska flyktingar - Region
Jämtland Härjedalen (regionjh.se)
Region Jönköping
Flyktingar från Ukraina erbjuds vård som asylsökande-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)
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Region Kronoberg
Vårdgivarwebben - Ukraina (regionkronoberg.se)
Region Skåne
Flyktingar från Ukraina får vård som asylsökande - Region Skåne (skane.se)
8 mars: Vård till personer som har flytt från Ukraina - 1177 Vårdguiden
Region Stockholm
Vård för de som flyr från Ukraina | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se)
Vård för de som flyr från Ukraina - Region Stockholm
Region Sörmland
Med anledning av invasionen av Ukraina - Region Sörmland (regionsormland.se)
Region Uppsala
404 (regionuppsala.se) DEFEKT
Region Värmland
Kriget i Ukraina - Region Värmland (regionvarmland.se)
Region Västmanland
Region Västmanland i stabsläge med anledning av kriget i Ukraina - Region Västmanland
(regionvastmanland.se)
Västra Götalandsregionen
Vård av personer från Ukraina - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)
Vård av personer från Ukraina - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
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Region Östergötland
Region Östergötland - Region Östergötland samordnar Sveriges patientmottagande från
Ukraina (regionostergotland.se)

NGOs m fl – Kvinnor och barn
UNICEF
UNICEF
UNHCR
UNHCR - Unaccompanied and separated children fleeing escalating conflict in Ukraine must
be protected
Kvinna till kvinna
Kriget i Ukraina – en katastrof för landets kvinnor | Kvinna till Kvinna
SOS Barnbyar
Ukraina: Det här händer nu | SOS Barnbyar (sos-barnbyar.se)
Rädda Barnen
Vi är på plats i Ukraina och hjälper barnen - Rädda Barnen (raddabarnen.se)
International Rescue Committe
Ukraina: Kvinnor och barn löper en ökad risk för våld och övergrepp | RESCUE
Folke Bernadotte Akademin
OSSE uppmärksammar våld mot kvinnor i Ukraina | Folke Bernadotteakademin (fba.se)
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