
Värden för vården
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Anette Henriksson,
 vd Locum

Vi på Locum förvaltar, bygger och utveck-
lar vårdfastigheter åt vår ägare Region 
Stockholm. Fastigheterna är tekniskt 
avancerade och bokstavligt talat livsviktiga. 
Våra medarbetare väljer samhällsnytta 
varje dag – deras samlade kompetens och 
kreativitet får utlopp i det som är viktigt 
på riktigt.  

För att vara ett bra stöd för vårdens 
utveckling behöver vi ha en djup för-
ståelse för våra hyresgästers behov och 
förutsättningar. Därför för vi en ständig 
dialog med våra kunder på alla nivåer. 
Vi ska vara lyhörda, handlingskraf-
tiga och innovativa. De lösningar vi 
föreslår ska vara långsiktigt hållbara 
utifrån ekologiskt, socialt och ekono-
miskt perspektiv.

Vi är också tydliga med vad våra 
kunder kan förvänta sig utifrån de 
ramar som Region Stockholms upp-
drag innebär. Vi tar helhetsansvar 
och erbjuder våra kunder attraktiva 
vårdmiljöer och sjukhusområden. 

Också utmaningar behöver vi möta 
tillsammans med våra kunder och ägare. 
Det gäller allt från större investeringar i 
nya vårdlokaler till hur vi agerar utifrån 
säkerhetsrisker och klimatförändringar.

Jag är stolt över att få leda ett bolag som 
är värden för vården i Region Stockholm. 
Vår ambition är att vara det ledande  
fastighetsbolaget för vårdmiljöer. 

Vi stödjer vårdens vardag och utveckling
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I samverkan med våra kunder utvecklar, bygger
och förvaltar vi vårdfastigheter för att erbjuda
invånarna i Region Stockholm attraktiva och
hållbara vårdmiljöer. 

Med kompetens, erfarenhet och engagemang
leder vi utvecklingen av de bästa vårdmiljöerna
i Sverige genom innovationer och samverkan
med andra aktörer.
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Livsviktiga fastigheter
Ett sjukhus är en komplex fastighet. Här 
finns många tekniska system som måste 
fungera dygnet runt, året runt för att 
den livsviktiga vården ska kunna bedrivas.

Vi förvaltar vårdfastigheterna systema-
tiskt med en väl fungerande skötsel och 
drift som bas. Tillsammans med våra 
driftentreprenörer på sjukhusen arbetar 
vi varje dag för att se till att värme, vat-
ten, el, medicinska gaser och ventilation 
fungerar som det ska. Vi ansvarar också 
för den läkande utemiljön inom sjukhus-
områdena.

Årligen projektleder vi cirka 700 bygg-
projekt. Tillsammans med våra leveran-
törer genomför vi både hyresgästanpass-
ningar och nybyggnationer samt teknisk 
upprustning och löpande underhåll. 

Varje vårdfastighet tas om hand av ett 
lokalt team som består av flera yrkesroller 
med både bred och djup kompetens. 

Intresserad av lediga lokaler?
Kontakta din förvaltare eller kika in på 
locum.se/lediga-lokaler.

Unika resurser stärker kärnverksamheten
 
Vårdlokalutvecklare är vår interna vård kom-
petens som fungerar som tolk mellan vården 
och byggare i samband med byggnation av 
vårdlokaler. 

Teknikspecialister säkerställer funktionen 
inom ett tiotal specialistområden samt bevakar  
förändrade lagkrav.

Våra enheter för strategisk utveckling inom  
förvaltning och bygg stöttar med både kunskap 
och gemensamma processer och arbetssätt. 
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Resurseffektiv energi – hur vi effektiv-
iserar fastighets- och verksamhets-
energin. Ett prioriterat område för att 
bidra till minskad klimatpåverkan och 
stark ekonomi. 

Hållbarhet för oss
Vad har byggavfall, visselblåsarfunktion, 
fysisk tillgänglighet, jämlikhet, certifie-
ringen Miljöbyggnad, läkande utomhus-
miljö och energi gemensamt? Allt detta 
och mer därtill ingår i det som är  
hållbarhet för oss på Locum.

Hållbar utveckling är ett av våra över-
gripande mål. Verksamheten bedrivs 
långsiktigt utifrån social, ekologisk och 
ekonomisk hänsyn för att främja en 
hållbar utveckling.

Hållbarhet ska genomsyra hela vår  
verksamhet och vara en integrerad del 
av det dagliga arbetet. Förutom lagkrav 
och andra krav styrs vi av strategier, mål 
och indikatorer från Region Stockholm. 
Utöver detta bygger vårt hållbarhets-
arbete bland annat på Agenda 2030, 
Parisavtalet och bolagets hållbarhets-
påverkan. 

Hållbara vårdfastigheter – hur vi  
arbetar för god hälsa och minskade  
hälsoklyftor genom att skapa hälsofräm-
jande samt läkande inom- och utomhus-
miljöer där sjukhusen är tillgängliga för alla.

Bli  
inspirerad

Läs mer om vårt 
hållbarhetsarbete 

på: locum.se

        
Inkluderande arbetssätt – hur vi  
arbetar med antikorruption,  
kravställning, jämställdhet och  
uppföljning av leverantörer samt  
god arbetsmiljö.

 
Cirkulära flöden – hur vi minskar 
klimatpåverkan och uppnår resurseffek-
tivitet genom att minimera behovet av 
energi, använda godkända byggmaterial 
och ha resurseffektiv avfallshantering.



1110

Universitetssjukhus

Akutsjukhus

Sjukhus

Norrtälje sjukhus

Löwenströmska
sjukhuset

Jakobsbergs
sjukhus Danderyds sjukhus

Dalens sjukhus

Nacka sjukhus

Södertälje sjukhus
Handens sjukhus

Huddinge
sjukhusområde

Stockholms län

Sollentuna sjukhus

Två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter
Vårdfastigheterna finns från Norrtälje i norr till Södertälje och Handen i söder.  
I beståndet finns två universitetssjukhus, fem akutsjukhus och åtta mindre sjukhus.

Juni 
2022
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Vi förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter  
åt vår ägare Region Stockholm. Genom engagemang, innovation och samverkan 
erbjuder vi sjukvården och invånarna i länet attraktiva och hållbara vårdmiljöer.

Locum AB, Östgötagatan 12, Box 17201, 104 62 Stockholm
Växel 08-123 170 00, Kundtjänst 08-123 172 00, E-post info.locum@regionstockholm.se

Nyfiken på att följa vårt arbete på sjukhusen och få en inblick i vårt 
dagliga arbete? Följ oss gärna på LinkedIn, Facebook och Instagram. 

Eller varför inte ta del av våra filmer? Länk via locum.se.


