
 Capio Rehab Sollentuna 
Specialiserade på kirurgisk och medicinsk slutenvårdsrehabilitering. 

Intag veckans alla dagar, året runt.  

Kontaktuppgifter 

Capio Rehab Sollentuna 

Telefon remittent: 
08-598 69 750 

Telefon avdelning: 
08-598 69 760  
08-598 69 780 

Adress:   
Nytorpsvägen 10, 191 35 Sollentuna 
Hiss A - Plan 9 

capio.se 
Vårdguiden 1177 - 1177.se/stockholm 

https://capio.se
tel:0859869750
tel:0859869760
tel:0859869780
https://www.1177.se/stockholm


 

 
  

 

 

 

 
 

 

  

Välkommen till Capio Rehab Sollentuna 
Capio har lång erfarenhet av slutenvårdsrehabilitering av patienter 
som genomgått kirurgi och/eller drabbats av akut sjukdom. 

Om oss 
Capio Rehab Sollentuna ligger högst upp i Sollentuna sjukhus med 
fantastisk utsikt över natursköna Edsviken. Sjukhuset är nyrenoverat 
med stora luftiga lokaler, majoriteten av våra patientsalar är enkel-
rum med egen dusch och toalett. 

Under rehabiliteringen hos oss har våra patienter tillgång till ett mul-
tiprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterska, underskö-
terska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och dietist. 
Alla patienter erbjuds daglig träning som är anpassat efter deras be-
hov. De har bland annat tillgång till gruppgymnastik och promenad 
på sjukhusets grönområde. 

Vi erbjuder hög medicinsk kompetens med specialistläkare i varje 
vårdteam. På Sollentuna sjukhus har vi tillgång till röntgen. Vi tar 
emot patienter med centrala infarter, stomi, sondmat, syrgas och 
TPN. Vi behandlar även patienter med intravenös antibiotika. 

Vi samarbetar med Capio Rehab Saltsjöbaden. 

Du är alltid välkommen att ringa oss om du har 
några frågor! 

Vi tar emot följande patientgrupper 
Grupp 1: 
Rehabilitering efter ortopedkirurgisk operation 
Grupp 2: 
Rehabilitering efter thoraxkirurgisk operation 
Grupp 3A: 
Rehabilitering efter kirurgisk operation eller amputation 
Grupp 3B: 
Rehabilitering efter medicinsk behandling. Patient har i samband 
med nytillkommen akut sjukdom, trauma eller planerad behandling 
drabbats av komplicerat efterförlopp. 
Grupp 4: 
Rehabilitering efter kirurgisk operation eller medicinsk behandling. 
Patient som i samband med akut sjukdom, trauma eller planerad 
behandling drabbats av skador/ sjukdomar inom ett eller fera or-
gansystem. Behovet av specialiserad rehabilitering ska vara särskilt 
omfattande med förväntad lång vårdtid. 

Remiss via TakeCare och fax 
TakeCare mottagare: Capio Rehab Sollentuna. 

Vid annat journalsystem än TakeCare faxas remiss till: 
Faxnummer: 08-598 697 70 

Vid frågor ring intagskoordinator på telefonnummer 08-598 697 50 

Vårdplatstillgång fnns att tillgå via belport.se under specialiserad 
rehabilitering Stockholm 

https://belport.se
tel:0859869750
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