
Extra studiebesök i Nya Karolinskas ”Showroom” 6 december 2017. 

 

 

 

Ett studiebesök som Ann hade 

planerat för våren fick hastigt 

omplaneras till före jul, eftersom hon 

fick beskedet att Nya Karolinskas 

”Showroom” skulle stängas vid nyår. 

Trots det blev vi en grupp som 

samlades inför visningen. 

Det enorma sjukhusprojektet Nya 

Karolinska sjukhuset (NKS) är ju 

enormt mycket omskrivet och det 

kändes intressant att få en bredare 

bild.  

Själva sjukhusbygget får man förstås 

inte komma in i, men i utställningen i 

”Showroom” finns en modell av hela 

sjukhusområdet och mycket mer som 

vi skulle få veta mer om. 

”Showroom” ligger nära huvudentrén 

till ”gamla” Karolinska. Här på bilden 

är det markerat med en röd prick 

ovanför ringen kring nybygget, där de 

nya huskropparna är färgmarkerade. 

 

 

 

 

 

Vi blev möta av en guide, som tog 

hand om oss under besöket. Han 

visade sig vara mycket kunnig och 

trevlig. Han var anställd av Skanska, 

som står för totalentreprenaden av 

bygget och han kunde svara på alla 

våra frågor. 



 

 

 

Vi började vid den stora modellen som 

intar en central plats i utställningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det fanns en panel, där man kunde trycka 

fram belysning på olika huskroppar för att 

tydligare se vad guiden pratade om. 



 

 

 

Efter en rejäl genomgång och 

svar på många frågor gick vi till 

de ”typrum”, som har byggts 

upp för att man ska få en 

tydligare föreställning om hur 

det ska bli när verksamheten är 

igång. 



 

 

 

På vägen passerade vi flera skyltar som 

beskriver byggprojektet … 

 

 

 

 

 

 

 

 

… och alla de vackra visionerna med 

sjukhuset. De som massmedia nästan 

dagligen berättar att det brister med 

uppfyllandet av. 



 

 

 

 

När vi fick se och höra 

hur det var tänkt med de 

olika salarna blev man 

ändå övertygad om att de 

hade tänkt väldigt 

mycket, trots att man får 

en annan bild i mass-

media.  

 

 

 

 

 

 

Den genomgripande idén 

är att skapa maximal 

funktion och även 

flexibilitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensivvårdrummen är 

rejält stora. Här i typ-

rummet saknas säng och 

en hel del utrustning. 



 

 

 

Även vanliga sjukrum är stora. 

Ett skåp på hjul innehåller en 

utfällbar säng så att t.ex. 

föräldrar kan vara hos sitt sjuka 

barn. 



 

 

 

Det finns mycket information att hämta på den officiella hemsidan, 

www.nyakarolinskasolna.se 

Mycket är gjort för att 

undvika smittspridning. 

Det här speciella 

handtaget är tänkt att 

kunna öppnas med 

armbågen. 

 

 

 

 

 

Det var ett mycket 

givande besök. Vi var 

nog många som hade 

en del fördomar om 

sjukhusprojektet efter 

alla skriverier. Men nu 

hade vi fått en mycket 

mer nyanserad bild. 


