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Närakut Haga 
Byggnad Q6 plan 00  
Karolinska vägen 
171 76 Solna 
Telefon: 08-517 770 88 
Webbplats: slso.sll.se/narakuter 

 
  

Vill du veta mer?  
 
Välkommen att höra av dig om du vill veta mer 
om närakuten.  
 
Eller om du är intresserad av att arbeta eller 
praktisera hos oss.  

Nya Närakut Haga 
 
En utökning av akut vård i Stockholms län 



Närakuten är öppen 8-22 alla dagar 
 
Inledningsvis tar vi emot vuxna från 18 år. Redan 
idag finns en närakut för barn i anslutande 
lokaler, och från januari 2018 kommer även 
Närakut Haga att ta emot barn i alla åldrar.  

Vårdcentralen fortfarande navet 
Som förut ska patienter i första hand söka hjälp 
på sin vårdcentral eller närmaste husläkarjour 
när de har öppet.  
 
Närakuten finns till för dem som behöver mer 
vård än vårdcentralen kan erbjuda (till exempel 
röntgen och ultraljud).  Vid mycket allvarliga och 
livshotande tillstånd uppmanas patienterna 
ringa 112. 

Vi erbjuder: 
• Triagefunktion  
• Observationsplatser  
• Möjlighet till ambulansangöring 
• Konsultation till andra specialister 
• Hänvisning av akut sjuka patienter i samarbete 

med länets akutmottagningar 
 
Diagnos och behandling drivs så långt som det 
akuta sjukdomstillståndet kräver.  

På närakuten finns tillgång till röntgen och 
laboratorium. Vi har även möjlighet att gipsa 
okomplicerade frakturer. 

Samverkan A och O 
Samarbete med andra vårdgivare är nyckeln till 
en väl fungerande närakutverksamhet.  
 
Patientens fokus är vår ledstjärna och vi 
eftersträvar smidiga och effektiva lösningar för 
patientens vidare vård.  
 
Du som är intresserad av att samverka med oss 
är varmt välkommen att höra av dig.  

Vi som jobbar här 
På närakuten arbetar läkare som är specialister i 
allmänmedicin eller akutsjukvård. Vi har alltid 
en specialistsjuksköterska på plats, samt 
sjuksköterskor och undersköterskor med 
kompetens och erfarenhet av akutsjukvård.  
 
Våra medarbetare har aktuell barn- och 
äldrekompetens. Vi har även beredskap för 
utökad bemanning vid krissituationer.  
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