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PRIMA to poprawia życie dzieci, młodzieży i dorosłych.  
 
Pierwsza placówka PRIMA została otwarta w 2008 roku. PRIMA oferuje terapię 
psychiatryczną dla osób w każdym wieku. 
 

Opieka psychiatryczna PRIMA dla dzieci 
Prowadzimy cztery przychodnie dla dzieci i młodzieży w Sztokholmie. Zapraszamy do kontaktu z nami 
młodych pacjentów, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat. 
 
PRIMA Botkyrka 
Przychodnia mieści się w Hallunda i przyjmuje dzieci i młodzież z rejonu w ramach psychiatrycznej 
opieki ambulatoryjnej w gminie Botkyrka. 
Telefon 08-580 07 100 
Mail botkyrka@prima.se 
 
PRIMA Handen 
Przychodnia mieści się w Handen i przyjmuje dzieci i młodzież z rejonu w ramach psychiatrycznej 
opieki ambulatoryjnej w gminach Haninge, Nynäshamn i Tyresö. 
Telefon 08-410 60 700 
Mail handen@prima.se 
 
PRIMA Järva 
Przychodnia mieści się w Rinkeby i przyjmuje dzieci oraz młodzież z rejonu w ramach psychiatrycznej 
opieki ambulatoryjnej w dzielnicach Rinkeby-Kista oraz Spånga-Tensta. 
Telefon 08-410 60 710 
Mail jarva@prima.se  
 
PRIMA Lifespan 
Przychodnia mieści się w dzielnicy Södermalm w Sztokholmie. Jest pierwszą przychodnią 
neuropsychiatryczną w Szwecji nakierowaną na leczenie dzieci, młodzieży i ich rodziców. Wymagane 
jest skierowanie z przychodni psychiatrycznej PRIMA dla dzieci lub dorosłych. 
Telefon 08-640 77 10 
Mail lifespan@prima.se 
 
W sprawach pilnych oraz poza godzinami pracy przychodni należy się skontaktować z dyżurem 
telefonicznym przychodni psychiatrycznej dla dzieci w Sztokholmie pod telefonem 08-616 69 00. 
 

Opieka psychiatryczna PRIMA dla dorosłych 
 
PRIMA Liljeholmen 
Przychodnia PRIMA Vuxenpsykiatri Liljeholmen oferuje specjalistyczną terapię psychiatryczną dla 
osób mieszkających w dzielnicach Hägersten-Älvsjö i Skärholmen. Zapraszamy do nas osoby, które 
ukończyły 18 lat i cierpią na problemy psychiczne, na badania, diagnozę i terapię. Można umówić się 
na wizytę u nas telefonicznie lub przyjść ze skierowaniem. Istnieje też możliwość uzyskania porady 
telefonicznie. 
Telefon 08-580 04 050 
Mail liljeholmen@prima.se 
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PRIMA Gröndal 
Przychodnia PRIMA Vuxenpsykiatri Gröndal prowadzi terapię psychiatryczną dla dorosłych powyżej 
18 roku życia, którzy mieszkają w dzielnicach Hägersten-Älvsjö i Skärholmen. 
Telefon 08-580 04 150 
Mail grondal@prima.se 
 
 

PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri AB 
Mail prima@prima.se 
 
 
 
 
 


