
Sjukhus i Stockholms län 

Detta exponat visar vykort från tidigare och nuvarande sjukhus i Stock-
holms län. Sjukhusen visas i bokstavsordning. 
Sifferkolumn ett i nedanstående tabell anger antalet sidor i exponatet och 
kolumn två antalet sidor i samlingen. 
Sjukhus med ◊-markering är nedlagda (som sjukhus). 
För att få med lite udda sjukhus med endast en sida har jag valt att välja 
bort Karolinska sjukhuset i detta exponat. 

◊ Allmänna BB (barnbördshuset) 2 2 ◊ Rosenlunds sjukhus 0 2 
◊ Annexsjukhuset i Nynäshamn 0 1 ◊ Roslagstulls sjukhus 2 2 
◊ Barnsjukhuset Samariten 1 1 ◊ Röda korsets sjukhus 2 3 
◊ Beckomberga sjukhus 3 4 
◊ Blackebergs sjukhus 0 1 ◊ Rånäs sjukhus 2 2 
◊ Boo sjukhus 0 1 ◊ Sachsska barnsjukhuset 0 1 
   Byle Gård konvalecenthem 0 1 ◊ Sabbatsbergs sjukhus 5 9 
   Dalens sjukhus 1 1    Saltsjöbadens sjukhus 2 3 
   Eastmaninstitutet 0 2    S:t Görans sjukhus 2 2 
   Ersta sjukhus 3 6 ◊ S:t Eriks sjukhus 0 1 
   Eugeniahemmet/Norrbackainstitutet 0 2 ◊ Serafimerlasarettet 6 7 
◊ Farsta sjukhus 1 1 ◊ Sjukhusen vid KA1 2 2 
◊ Garnisonssjukhuset 1 1 ◊ Solberga sjukhus 0 1 
   Huddinge sjukhus/KUS i Huddinge 3 4    Sollentuna sjukhus 1 1 
   Karolinska sjukhuset/KUS i Solna 0 18    Sophiahemmet 4 4 
◊ Konradsberg 1 1    Stockholms sjukhem 2 4 
◊ Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt 3 3 ◊ Sundbybergs sjukhus 0 1 
◊ Långbro sjukhus 0 3 ◊ Söderby sjukhus 3 5 
   Löwenströmska lasarettet/sjukhuset 2 2    Södersjukhuset 6 11 
◊ Maria sjukhus/Södra BB 0 2    Södertälje sjukhus 3 4 
   Mörby lasarett/Danderyds sjukhus 7 13 ◊ Uttrans sjukhus 2 4 
◊ Nacka sjukhus 0 1 ◊ Vårbergs sjukhus 1 1 
   Norrtälje sjukhus 3 3 ◊ Åkeshovs sjukhus 1 1 
◊ RFV’s sjukhus i Nynäshamn 3 5                                   Summa 79 148 
                        Inkl. förstasida 80 149 

Källförteckning: 
 Min bokhylla med Stockholmiania (ca 5 löpmeter) 
 Internet (fram för allt Wikipedia) 
 Bibliotekslån, t. ex. av Sabbatsberg 111 år 
 1930-tal i Rånäs, Fasterna Hembyggdsförening 
 Nationalencyklopedin 



Allmänna barnbördshusets verksamhet började redan 1752 och hade 
till bestämmelse dels att, såsom välgörenhetsinrättning, till vård emot-
taga barnaföderskor under deras barnsängstid, dels att, såsom läroan-
stalt, lämna tillfälle till praktisk undervisning i barnförlossningskonsten 
såväl för medicine studerande som för barnmorskelärlingar. 
 

Efter ett antal flyttar  gjordes 1913 den sista stora flytten till en ny 
byggnad, ritad av arkitekten Gustaf Wickman, vid Fiskartorpsvägen 15 
bakom Stockholms stadion på Norra Djurgården. Huset byggdes som 
förläggning för de tävlande vid OS 1912 till vilket även den närbelägna 
Stockholms Stadion byggdes. 
 

Anläggningen fick då ett 60-tal vårdplatser och stora lokaler för labora-
torier och undervisning. Wickman grupperade den jugendinspirerade 
byggnaden kring en inre gård. 
 

Allmänna barnbördshuset lades ner 1976. Byggnaden betecknas idag 
Idrottens hus där Riksidrottsförbundet huserar. 

Allmänna BB 

Skrivet, Stockholm Ban 59-09-18. Svensk tillverkning AE 51340 
Säljes till förmån för Allmänna barnbördshusets prydande med konstverk (pris 35 öre). 

En nybliven mamma framför huvud-
entrén till Allmänna BB i maj 1974 



Samma foto, nu handkolorerat! Skrivet, Stockholm Ban 65-07-07. Svensk tillverkning AE 51984 
Säljes till förmån för Allmänna barnbördshusets prydande med konstverk . 

Huvudentrén i augusti 2010 
med skylten Idrottens Hus 



Barnsjukhuset Samariten existerade mellan 1890 och 1974. Sjukhuset 
låg vid korsningen Ringvägen/Krukmakaregatan på 
Södermalm. 
Barnsjukhuset öppnades 1890 då under namnet Nya 
barnsjukhuset. Behovet av sjukvård för barn var un-
der slutet av 1800-talet stort på grund av den snabba 
inflyttningen till huvudstaden. 1895 ändrades namnet 
till Barnsjukhuset Samariten, och 1909 uppfördes en 
ny huvudbyggnad. Detta var möjligt tack vare medel 
från Alfred Nobel och en större summa pengar som 
sångerskan Jenny Lind testamenterat till sjukhuset. 
Barnsjukhuset byggdes sedan ut i omgångar, och kom 
att spela en viktig roll i Stockholms barnsjukvård. 
År 1972 beslutades att sjukhuset skulle läggas ned, 
eftersom man ville integrera barnsjukvården i den allmänna medi-
cinska verksamheten. 1974 stängdes Barnsjukhuset Samariten efter 
att ha existerat i 84 år. Merparten av verksamheten övertogs av Hud-
dinge sjukhus. Alla sjukhusbyggnaderna revs sedan, med undantag 
från administrationsbyggnaden. Den inrymmer idag Samaritens dag-
hem. 

Barnsjukhuset Samariten 

Skrivet, Stockholm Ban 53-07-02. AE 49734 



Beckomberga sjukhus 
Beckomberga sjukhus i västra Stockholm, var i mitten av 1900-talet ett 
av Europas - och Sveriges genom tiderna största - mentalsjukhus med 
2 000 patienter. När Stockholms läns landsting, som en del av psykiatri-
reformen, beslöt att lägga ned sjukhuset 1995 fanns det cirka 250 vård-
platser kvar. 

Skrivet och stämplat:  Oläsbar ort  1946-04-06. AB Alga Stockholm 71485 

Oskrivet och ostämplat men daterat:  1936-06-10. Förlag: Ängby Cigarr & Pappershandel (AE) 



Bygget av Beckomberga sjukhus påbörjades under hösten 1929. De 
första delarna, med sammanlagt 1 156 vårdplatser, stod klara för inflytt-
ning den 1 oktober 1932. År 1935 stod hela sjukhuset klart. Sjukhuset, 
med sammanlagt ett tjugotal olika byggnader, bestod av flera olika vård-
paviljonger för olika patientgrupper, samt byggnader för administration, 
personalbostäder, verkstad, kök, gymnastikhall, gravkapell och andra ut-
rymmen. 

Skrivet och stämplat:  Stockholm 7 1952-09-04. Pressbyrån 711903 

Oskrivet och ostämplat. Pressbyrån 711905 



Den som passerar korsningen Bällstavägen-Spångavägen i västra 
Bromma lägger snabbt märke till de ovanliga "runda husen" eller cylin-
derformade bostadshusen. De ritades 1952 av Nils Sterner på Stock-
holms stads fastighetskontor och byggdes 1953-1954 som personalbo-
städer för sjukhuspersonalen vid Beckomberga sjukhus. De "Runda Hu-
sen" var populära kvinnliga personalbostäder på ett rum och kokvrå. 

Personalbostäder vid Beckomberga 

Oskrivet. Pressbyrån 713621 

Skrivet, Stockholm Ban 58-02-19. AERO-NORD, Stockholm 



Dalens sjukhus är ett sjukhus i södra Stockholms kommun, nära tunnel-
banestationen Blåsut och Nytorps gärde. 
 

Namnet Dalen kommer från ett torp som var beläget i området på 1700-
talet. På området där Dalens sjukhus står idag fanns ett större koloniom-
råde, Dalens koloniträdgårdar, som anlades 1911. Det började röjas i slu-
tet på 60-talet för att ge plats till Dalens sjukhus som från början plane-
rades som ett centralsjukhus, men i stället kom Huddinge sjukhus att få 
denna roll och Dalens sjukhus kom att rymdas på en fjärdedel av vad 
man tidigare tänkt. 
 

P C Jersilds roman Babels hus utspelar sig på detta planerade sjukhus, 
som i boken kallades "Enskede sjukhus". 
 

Hyresgästerna på Dalens sjukhus domineras av vården och vårdanknutna 
tjänster. Dalens sjukhus drivs av Capio på uppdrag av Stockholms läns 
landsting. På Dalen finns 6 vårdavdelningar, geriatriska basavdelningar, 
enheter för rehabilitering av strokepatienter och ortoped patienter samt 
minnesmottagning och sluten palliativ vård. 
 

Dalens sjukhus har en viktig roll i Framtidsplanen som handlar om att 
rusta upp länets sjukhus för att kunna erbjuda mer och bättre vård i mo-
derna och hållbara vårdmiljöer. Flera av länets mindre sjukhus och nära-
kuter får ökade möjligheter att erbjuda akutvård och specialistvård.  

Dalens sjukhus 

Stämplat Johanneshov 1 1985-11-21; E E E A/B ST247  



Ersta sjukhus 
Ersta sjukhus ligger vid Fjällgatan 44 på Södermalm i Stockholm. Sjuk-
husområdet sträcker sig ner till Folkungagatan i syd och fram till Erstaga-
tan i öst. Sjukhuset hör till Ersta diakoni. 
1864 byggdes det första sjukhuset på Erstaområdet efter ritningar av Per 
Ulrik Stenhammar, han var även arkitekt för Ersta kyrka och diakonihu-
set inom samma område. 

Skrivet och stämplat Stockholm 1908-09-15. 7653 C. N:s Lj., Sthlm 

Oskrivet och ostämplat . Svenska Litografiska AB, Stockholm 



Mot slutet av 1800-talet blev man tvungen att utöka lokalerna. På ini-
tiativ av landets biskopar och drottning Sofia startades 1904 en insamling 
för ett nytt sjukhusbygge. Pengarna räckte inte riktigt för projektet och 
Stockholms stad lånade ut mer pengar under förutsättning att Ersta dia-
koni förband sig att ta emot patienter från kommunen enligt ett särskilt 
avtal. Samarbetet fungerar än idag. Stockholms läns landsting är den en-
skilt största beställaren av vård på Ersta Sjukhus. Det nya sjukhuset med 
namnet "Diakonissanstaltens sjukhus" hade 103 vårdplatser och, invig-
des 3 november 1907. Arkitekt var Axel Kumlien. 

Skrivet och stämplat Stockholm 1936-11-02. Nr 11270 

Skrivet och stämplat Stockholm 1 1942-09-09. 25141 



Skrivet och stämplat Stockholm 1945-02-15. Svenska Pressbyrån 70572 

Oskrivet och ostämplat . 10971 



På 60-talet bebyggdes Farsta och även Farsta Centrum. 1963-1964 
byggdes också Farsta sjukhus som invigdes 1967. Det var ett å  kallat 
annexsjukhus med sammanlagt 280 vårdplatser. 1971 överfördes Farsta 
sjukhus från Stockholms stad till landstinget för att 1992 återgå till sta-
den i samband med den stora ”Ädelreformen”. Denna reform genomför-
des i Sverige den 1 januari 1992 och innebar att kommunerna fick ett 
samlat ansvar för långvarig service, vård och omsorg för äldre och handi-
kappade och genom detta ta över en del ansvar som tidigare legat på 
landstingen. I och med detta överförds rehabiliteringsfunktionen till Da-
lens sjukhus och Farsta sjukhus bytte namn till Farsta sjukhem som drivs 
av Farsta stadsdelsförvaltning. 
 

Farsta sjukhus 

Skrivet, Bandhagen 75-04-18. Ultraförlaget, Stockholm 1039 

Utsmyckning vid Farsta Sjukhus 
Sivert Lindblom, 1967 

Annexsjukhus: Förr vanlig benämning på sjukhus knutet 
till annat större sjukhus och avsett för konvalescens, re-
habilitering, långvård etc. (Nationalencyklopedin)  



Garnisonssjukhuset, All-
männa garnisonssjukhuset, 
inrättades år 1811. Byggna-
den på Hantverkargatan 45 
på Kungsholmen byggdes 
åren 1816-1834. Platsen 
valdes bland annat med hän-
syn till att det fanns tillgång 
till rinnande vatten. Norr Mä-
larstrand var ännu inte an-
lagd och sjukhustomten 
hade direkt kontakt med 

Riddarfjärden. Arkitekt var Carl Christoffer Gjörwell. Garnisonssjukhus-
et är en av få byggnader i klassicistisk stil i Stockholm. Runt om tom-
ten finns ett gjutjärnsstaket som är smyckat med medicinska symboler 
och symboler för krigskonst. Staketet ritades år 1837 av arkitekten Jo-
han Adolf Hawerman. 
Sjukhuset var, när det invigdes år 1834, Nordens största och modern-
aste sjukhus. Det hade 430 platser, men kunde i händelse av krig eller 
farsoter inrymma 600 sjuka. Garnisonssjukhuset hade även till uppgift 
att utbilda militärläkare och annan sjukvårdspersonal för krigsmakten. 
Under nästan 100 år tog sjukhuset enbart emot män som bar arméns 
uniform. Den bestämmelsen avskaffades år 1933. 
Sjukhuset lades ned 1969. Den sista patienten lämnade Garnisonssjuk-
husen den 30 september 1969. Under de sista åren, från 1952, var 
Garnisonssjukhuset ett annex till S:t Görans sjukhus och fungerade 
som långvårdssjukhus. Byggnaden byggdes därefter om och används 
sedan 1971 som förvaltningsbyggnad för Stockholms läns landsting. 

Garnisonssjukhuset 

Oskrivet. Förlag Calegi, Stockholm  - No. 9259 



Huddinge sjukhus byggdes åren 1968 till 1977 och var på sin tid Skandi-
naviens största byggprojekt och den största vårdbyggnaden som uppförts 
i Sverige. Uppdragsgivare var Stockholms läns landsting och för den arki-
tektoniska utformningen stod HLLS Arkitektkontor. Anläggningen består 
av flera huskroppar om fem våningar som förbinds med glasade gångar. 
Mellan husblocken bildas gårdar. Stommen består av prefabricerade be-
tongelement. Fasaderna har en yta av krattad och dekorgjuten betong 
med accenter av blått glas. Sjukhuset byggdes för 1.700 vårdplatser och 
1.200 öppenvårdsbesök och var därmed Europas största. 

1972 togs de första patienterna emot på Huddinge sjukhus. År 1975 ut-
fördes där den första benmärgstransplantationen i Sverige och 1984 den 
första levertransplantationen. 

Huddinge sjukhus 

Huddinge sjukhuset under byggnad. Oskrivet. Ekerö offset,  © Åke Spång 1978 

Huddinge sjukhus är numera 
en del av Karolinska univer-
sitetssjukhuset som bildades 
den 1 januari 2004 genom 
ett samgående mellan Hud-
dinge sjukhus AB (HS) och 
Karolinska sjukhuset (KS). 



Skrivet, Stockholm-Årsta 1993-12-14. © Huddinge sjukvårdsområde, Informationsenheten 1990 

Skrivet, Stockholm-Årsta 1996-11-26. © Huddinge sjukvårdsområde, Informationsenheten 1994 



Skrivet, Bandhagen 1  1987-10-09. © Ultraförlaget 

Skrivet, Huddinge 4 1990-08-03. Ultraförlaget 


