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Södersjukhuset firar 70-årsjubiléum torsdag 3 april
Med en mängd aktiviteter firar SÖS sin sjuttionde födelsedag i sjukhusets
entréhall. Bland annat underhåller clownerna Rutan och Tant Prick, det bjuds på
tårtkalas och möjlighet att prova hjärt-lungräddning på barn och vuxna.
På torsdag är det 70 år sedan Södersjukhuset invigdes av Kung Gustaf V. Bygget startade på
sommaren 1938 men planeringen och utformning påbörjades redan år 1930. Ingenjör Hjalmar
Cederström var huvudansvarig för bygget. Han var långt före sin tid när det gällde tankar om
sjukhus och patientvård och utgick från en helhetssyn där han talade om en tresidig hälsa:
kroppslig, själslig och ekonomisk.
Cederströms vision var att bygga Södersjukhuset för hela människan, inte för en speciell
sjukdomsgrupp. Extra stor vikt lades vid vårdavdelningarnas utformning och han framhöll
nödvändigheten av ljus och luft. Därför placerades sjukhusets vårdsalar mot Årstaviken.
–

Dessa principer är besläktade med de tankar som också styr Södersjukhuset idag, där
vi ska grunda alla handlingar och beslut utifrån vad som är bäst för patienten, enligt
sjukhusets värdegrund, säger Tomas Movin, vd.

Födelsedagen firas i sjukhusets entréhall under hela dagen, med aktiviteter för patienter,
besökare och medarbetare. Clownerna Rutan och Tant Prick underhåller stora och små. Några
av sjukhusets hjärt-lung-instruktörer demonstrerar hjärt-lungräddning på vuxna och på barn.
Besökarna får också möjlighet att själva prova. Tårtkalas börjar kl. 13.00.
Program för dagen
09.00-09.30: Sjukhusets orkester Opuscula Musica spelar vårmusik
10.30-11.00: SÖS historia - Ulf Norming, chef för specialistvården berättar om 70-åringen
13.00Kaffe och tårta, så länge det räcker...
13.00-15.00: Musikunderhållning av trubaduren Johanna Wright
14.30-15.00: SÖS vd Tomas Movin & Locums vd Nathalie Boulas om SÖS dåtid, nutid och framtid
17.00-17.30: Landstingskören bjuder på stämningsfull sång

För mer information, kontakta:
Camilla Hedquist pressansvarig, 070-484 10 76, camilla.hedquist@sodersjukhuset.se
_______________________________________________________________________________
SÖS då och nu:
Antal anställda
1944: ca 270
2014: ca 4300

Vårddagar i snitt
1944: 16-20
2014: 2-5

Vårdplatser
1944: 600
2014: 649

Södersjukhuset – ett akutsjukhus i storstadsmiljö
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med
de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi
är cirka 4 300 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök. På Södersjukhuset bedrivs
även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets
möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.
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