
Hållbarhet
Capio S:t Görans Sjukhus hållbarhetsstrategi fokuserar på att vi 
aktivt ska bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle och en god 
livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Vår 
utgångspunkt är därför att arbeta med de områden där vår 
miljöpåverkan är som mest betydande men även där vi har 
störst möjlighet att bidra, både ur ett samhälls- och 
hållbarhetsperspektiv.
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Service och logistik



Organisation
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Sjukhuset har en egen hållbarhetsgrupp som leds av hållbarhetschefen. Samtliga kliniker är
representerade i gruppen och likaså nyckelpersoner som t.ex. hygiensjuksköterska, patient-
kostcontroller, representant från IT, Kommunikationsavdelningen, vårdenhetschefsgruppen 
och sjukhusets ledningsgrupp. Hållbarhetsgruppen arbetar årligen fram en hållbarhetsverk-
samhetsplan som utgår från sjukhusets verksamhetsplan och hållbarhetsstrategi.

Som stöd, lokalt och sjukhusövergripande finns hållbarhetschefen, samt nätverket av
hållbarhetsinformatörer som bl.a. har till uppgift att informera och stödja sina
kolleger i sjukhusets och verksamheternas lokala hållbarhetsarbete.



Verksamhetsbild
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Hållbarhet i siffror

20,6 %
Uteliggande textilier i mer än 

30 dagar får ej överstiga 25 %

30 %
Ekologiska livsmedel ska vara 

minst 30 % (mätt i kg)

98 %
Användningen av 

biobaserade skyddsförkläden 

ska öka
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Patientens röst

Mycket bra/mycket nöjd
GOTT!

Fint och omtänksamt upplagt och 
serverat

”



Om Capio
– översikt
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Vårt fokus 
under 2022
Utöver det kontinuerliga förbättringsarbete har hållbarhet 
fokuserat på att:

• Arbeta förebyggande för att minska inköpen samt förbrukningen av 
material, och prioriterar flergångsmaterial framför engångsmaterial 
där det är möjligt. Vi byter också till mer miljö- och klimatsmarta 
materialslag där det är görbart. När en produkt är förbrukad 
säkerställs största möjliga materialåtervinning genom en effektiv 
avfallshantering

• Arbeta med inventeringslistan över PVC-produkter sker fortlöpande, 
och i de fall det är möjligt ersätts dessa produkter med PVC-fria 
alternativ. Ytterst få PVC-produkter finns kvar

• Välja livsmedel och råvaror som har en mindre miljöpåverkan

• Bibehålla målvärdet att 30 procent av livsmedlen ska utgöras av 
ekologiska alternativ

• Minska matsvinnet

• Bidra med aktiviteter för att bli det cykelvänligaste sjukhuset

• Minska transporterna till /från sjukhuset

• Utforma Capio S:t Görans Sjukhus hållbarhetsstrategi 2023-2027, 
med mål att 2040 vara en klimatneutral verksamhet

• Minska vår energiförbrukning



Ännu bättre 
under 2023

Under 2023 kommer hållbarhet att ha extra fokus på att:

• Minska vårt svinn och öka vår cirkulära resursanvändning. Vi kommer 
t.ex. att:

- Återvinna  anestesigaser via filter s.k. Contrafluran.

- Övergå till flergångsoperationskläder.

- Undersöka möjligheten att gå över till riskavfallsbehållare baserade på 
sågspån   

från svenska skogar och returplast. Vilket halverar koldioxidutsläppet 
vid 

förbränningen.

• Minska vår klimatpåverkan genom att t.ex:

- Minska utsläppen från medicinska gaser, genom att en lustgas-

destruktor installeras.

- Återinföra energitävlingar i syfte att ge goda exempel till varandra för 
att 

minska energiförbrukningen.

- Uppdatera befintlig energikartläggning.

- Fortsätta arbetet med att bli det mest cykelvänligaste sjukhuset.
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Vill du veta mer? Kontakta Eva Öhrn, Hållbarhetschef

Eva.Ohrn@capiostgoran.se

mailto:Eva.Ohrn@capiostgoran.se

