
Fastighet och 
Säkerhet
Genom säkerhetsavtal tillhandahåller Fastighets- och 
Säkerhetsavdelningen på Capio S:t Görans Sjukhus 
säkerhetstjänster för samtliga organisationer på 
sjukhusområdet. Detta ger en mycket viktig helhetssyn över 
säkerheten på sjukhusområdet samtidigt som betydande 
ekonomiska fördelar nås för samtliga parter då kostnader för 
ordningsvakter, tekniska system m.m. fördelas efter brukande.

För Capio S:t Görans sjukhus samordnar Fastighets och 
säkerhetsavdelningen alla ombyggnationer, lokalprojekt, 
hyresfördelning etc. Det är viktigt att Fastighets- och 
säkerhetsavdelningen alltid kontaktas vid lokalprojekt då en 
ombyggnation ofta involverar ventilation, värme, kyla, 
elförsörjning m.m.

En rad laga krav uppfylls genom det arbete Fastighets- och 
säkerhetsavdelningen utför. Det är 
främst Arbetsmiljölagen och Lagen om skydd mot olyckor som 
ställer krav på instruktioner och rutiner vid olika händelser och 
dessa krav uppfylls till stor del genom Fastighets- och 
säkerhetsavdelningens dokumentation.
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Service & Logistik



Organisation
Fastighet och säkerhet består av 
följande:
• Behörighetskort
• Larm
• Fastighet och Lokaler
• Säkerhet och Brandskydd
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Behörighetskort
All personal, intern såväl som extern inom S:t 
Görans sjukhusområde tilldelas ett SITHS-kort eller 
behörighetskort. Fastighet och Säkerhet utfärdar 
dessa kort.

Larm 
Kontinuerlig utbyggnad och förvaltning av 
sjukhusområdets 1 500 kortläsare och 1 000 larm 
av olika karaktärer

Fastighet och lokaler
Utveckla lokalutnyttjandet genom kontinuerlig 
mätning och utvärdering.

Säkerhet och brandskydd
Upprätthålla en helhetsyn med god säkerhet för 
sjukhusområdet, patienter, besökare och 
medarbetare.
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Vår organisation
Fastighet och Säkerhet 

Enhetschef Sven Kamperin

Behörighetskort Larm Fastigheter & 
Lokaler

Säkerhet & 
Brandskydd



Fastighet och Säkerhet i siffror

87% 
Egenkontroll av brandskydd

4
Medarbetare

75000
Kvadratmeters ansvar för 

lokaler

NA
Procent kundnöjdhet
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Om Capio
– översikt
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Vårt fokus 
under 2022
Utöver kontinuerliga förbättringsarbeten har Fastighet och 
Säkerhet fokuserat på att:

• Tillsammans med andra enheter arbetat med 
projektorganisationen för vård och behandlingsprojektet (VoB) 
och förlossningen för en effektiv och bra öppning av nya 
verksamheter.



Ännu bättre 
under 2023
Under 2023 kommer Fastighet och Säkerhet att ha extra fokus på:

• Lokalutnyttjande och effektivt brukande av av lokaler.
• Gemensamt med andra enhete skapa en intern gemensam Kundtänst

innehållande IT, Tele och siths/behörighetskort.
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Vill du veta mer? Kontakta enhetschefen Sven Kamperin 
sven.kamperin@capiostgoran.se

mailto:sven.kamperin@capiostgoran.se

	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Vår organisation
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6

