
 

 

Närakut Haga 
Byggnad Q6 plan 00  
Karolinska vägen  
171 76 Solna 
Telefon: 08-517 770 88 
Webbplats: slso.sll.se/narakuter 
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Om oss 
På närakuten träffar du specialistläkare och 
sjuksköterskor med särskilda kunskaper om akut 
sjukvård.  
 
Vi har även hög kompetens för äldre och möjlighet till 
konsultation från andra specialister. 
 
Vi har öppet 8-22 alla dagar.  
 
Välkommen! 

Välkommen till närakuten 
 
Hos oss får du hjälp med akuta besvär och olycksfall som 
inte är livshotande. I en akut nödsituation ring alltid 112. 



Vi hjälper dig som blir akut sjuk 

Närakut Haga är främst till för dig som behöver 
mer akut vård än din vårdcentral kan erbjuda.  

Inledningsvis tar vi emot vuxna från 18 år. 
Närakut för barn finns redan idag i anslutande 
lokaler, och utökas nu alltså med en närakut för 
vuxna.  
 
Vi har drop-in-mottagning och du kan komma 
till oss oavsett var i Stockholms län du bor. Ring 
1177 för råd innan du åker hit, så minskar risken 
att du får vänta i onödan.  
 

På närakuten 
 
Vi kan hjälpa dig med till exempel frakturer, 
hjärnskakning, större sårskador, misstänkt 
lunginflammation, misstänkt propp i ben och 
akuta allergiska problem.  

De flesta som kommer till oss får tillräcklig 
behandling för att kunna åka hem efteråt.  

Skulle vår undersökning visa att du behöver 
komma till en specialist kan vi ordna så att du får 
en remiss.  

Vi kan också hjälpa dig att komma till rätt 
akutmottagning om det visar sig att du behöver 
intensiv akut vård. I så fall ordnar vi med 
transport till den akutmottagning där du får bäst 
hjälp.  
 

Ring 1177 först 
 
Kontakta alltid 1177 Vårdguidens sjukvårds-
rådgivning på telefon 1177 innan du åker till 
närakuten.  
 
Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden kan ge dig 
råd om du får bäst hjälp hos en närakut, en 
akutmottagning på sjukhus eller om du bör vänta 
till dagen efter och gå till din vårdcentral.  
 
Du kan också läsa mer om vårdutbudet i 
Stockholms län på Vårdguidens webbplats 
1177.se.  
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