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Dialysmottagning Tar emot för gästdialys sommar 2021? Tel-nr för att boka 
Blekinge län 

  

Karlshamn ja, eventuellt i mån av plats 0454–732336 
Karlskrona ja, i mån av plats 0455–734810 
Dalarna län 

  

Avesta nej 
 

Falun nej 
 

Mora nej 
 

Gävleborg län 
  

Hudiksvall nej 
 

Bollnäs ja 0278–38127 
Gävle nej 

 

Gotlands län 
  

Visby nej 
 

Halland län 
  

Halmstad nej 
 

Varberg nej 
 

Jämtland län 
  

Östersund ja, i mån av plats 063–153010 
Jönköping län 

  

Eksjö nej 
 

Jönköping nej 
 

Värnamo ja, eventuellt i mån av plats 010–2448700 
Kalmar län 

  

Kalmar  nej 
 

Oskarshamn nej 
 

Västervik ja, i mån av plats med kort varsel 0490–86756 
Kronoberg län 

  

Ljungby nej 
 

Växjö nej 
 

Norrbottten län 
  

Sunderby sjukhus, Luleå ja, i mån av plats och vi covidtestar 0920–283527 
Kiruna nej 

 

Gällivare ja, i mån av plats 0970–19599 
Piteå vet ej ännu 

 

Kalix ja, i mån av plats 0923–76599 
Örebro län 

  

Örebro vet ej nu pga pandemin.  
 

Lindesberg ja 0581–85355 
Karlskoga beror på plats och covid-läget, man kan höra 

av sig och fråga 
0586–66314 

Östergötland län 
  

Linköping nej 
 

Motala ja, i mån av plats 010–1047352 
Norrköping Ja, i mån av plats 010-1045220 
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Dialysmottagning Tar emot för gästdialys sommar 2021? Tel-nr för att boka 
Skåne län 

  

Helsingborg nej 
 

Kristianstad nej 
 

Hässleholm Eventuellt någon enstaka plats 0451–296343 (7-15:30) 
Lund nej 

 

Malmö nej 
 

Trelleborg nej  
 

Ystad nej 
 

Ängelholm nej 
 

Södermanland län 
  

Eskilstuna nej 
 

Nyköping ja i mån av plats och enligt vad 
Folkhälsomyndigheten säger 

0155–247204 

Stockholm län 
  

Danderyds sjukhus nej 
 

Huddinge, Karolinska 
universitetssjukhuset 

ja Görel eller Maria  
08–58589489 

Kungsholmsdialysen/Rosenlund ja Maria 08–58583911 
Kicki 08–58582995 

Södersjukhuset ja Emma eller Ia  
08–6163687 

Solna, karolinska 
universitetssjukhuset 

ja, eventuellt Monica eller Helene  
08–51770723 

Diaverum, Solna gate ja, om patienter är vaccinerade och har 
godkänt pcr-test 

08–12053001 

Diaverum, Södertälje ja, om patienter är vaccinerade och har 
godkänt pcr-test 

08–12053010 

Diaverum, Nacka ja, om patienter är vaccinerade och har 
godkänt pcr-test 

08–12053020 

Diaverum, Järfälla ja, om patienter är vaccinerade och har 
godkänt pcr-test 

08–12053030 

Uppsala län 
  

Akademiska sjukhuset ja eventuellt, med kort varsel 018–6114275 
Värmland län 

  

Karlstad nej 
 

Västerbotten län 
  

Skellefteå nej 
 

Umeå nej 
 

Lycksele nej 
 

Västernorrland län 
  

Sundsvall nej 
 

Sollefteå nej 
 

Örnsköldsvik nej 
 

Västmanland län 
  

Köping ja, i mån av plats 0221–26311 
Västerås ja, i mån av plats 021–173793  

021–173699 
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Dialysmottagning Tar emot för gästdialys sommar 2021? Tel-nr för att boka 
Västra Götaland län 

  

Borås nej  
 

Falköping ja i mån av plats 0515–87090 
Göteborg Capio Lundby nej 

 

Sahlgrenska ja i mån av plats 031–3421130 
SU/Mölndal ja i mån av plats 031–3430128 
SU/Östra sjukhuset ja i mån av plats 031–3436480 
Drottning Silvias barn och 
ungdomssjukhus 

Ja, påsdialys 031–3434524 

Trollhättan  ja i mån av plats 010–4355330 
Skövde nej 

 

Skene nej 
 

 


