
      RAPPORT, November 2019, Ritva Elg, distriktsstyrelsen                                                                                                             

SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet 

Torsgatan 37 1tr. 113 62 Stockholm 

Tel 08-720 77 30  info@spfstockholm.se 

www.spf.se/stockholmsdistriktet 

 

 

Vad händer på närsjukhusen? 
 
Debattens vågor går höga om Nya Karolinska och drift resp byggnation. 
Även länets andra sjukhus, stora och små renoveras, byggs och eller byggs 
till. Det är mycket på gång både inom öppen- och slutenvården.  
Närakuter har öppnat. Vårdval geriatrik tillkommer t ex.  
 
Här en lista på vad som kommer på de nio närsjukhusen. 
Sollentuna, ombyggnationen börjar äntligen vara klar och inflyttning vid 
kommande årsskifte. Driftstart för sammanhållen geriatrisk och seniorvård i 
maj 2020.  
Här kommer närakut, röntgen, lab, palliativ vård och ASIH (avancerad 
sjukvård i hemmet) att finnas liksom specialiserad kirurgisk rehabilitering. 
Totalt 230 vpl. 
 

 Löwenströmska 58 vårdplatser (vpl) geriatrik, 208 vpl rättspsykiatri, 27 vpl 

ryggkirurgi. Ortopedi, ögonmottagning, vårdcentral, röntgen, lab och dialys. 

Rättspsykiatrins lokaler byggs om. 

 Jakobsberg 90 vpl geriatrik, 12 vpl SPSV (vad nu det var). ASIH, vårdcentral, rehab, 

somantik, lab, röntgen och psykiatri. En del upprustning kvarstår bl a ventilation, 

fasad, stammar mm. 

 Bromma sjukhus, 129 vpl geriatrik. ASIH, vårdcentral, rehab, lab, röntgen. 

Försäljning pågår. 

 Sabbatsbergs sjukhus, 120 vpl geriatrik, BUMM (barn och ungdom), rehab, 

habilitering, tandvård, somatisk specialistvård. Här finns behov av underhåll. Ny 

byggnad kommer. Plan för delvis försäljning. 

 Rosenlund, 21 vpl geriatrik, närakut, vårdcentral, lab, röntgen, rehab, logopedi, 

somatisk specialistvård, habilitering, hörselhabilitering, dialys. Stambyten förestår. 

 Nacka sjukhus, 68 vpl geriatrik, SPSV 12 vpl, ASIH, närakut, vårdcentral, BUMM. 96 

vpl psykiatri, somatisk specialistvård, lab och röntgen. Ombyggnation för psykiatri 

klar i november. Ombyggnation för geriatrik och slutenvård behövs. 

 Dalens sjukhus, 158 vpl, SPSV 14 vpl, vårdcentral, rehab, öron/näsa/hals, BVC, 

fotterapeut. Omfattande renoveringsbehov. 

 Handens sjukhus, 72 vpl geriatrik, ASIH, SPSV 21 vpl, närkut, vårdcentral, rehab, 

BUMM, somantisk specialistvård, lab och röntgen. Renoveringsbehov. 

Detta är en sammanfattning, som gavs på senaste mötet vid Hälso-och 
sjukvårdsförvalt-ningens samråd, där bl a undertecknad ingår. 
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