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Sammanfattning 
Abstract 
This report is the documentation of a project in the education Master of Science in Mechanical Engineering. The project was 
carried out at Alfakonsult AB. The purpose of the project was to map out the transference of information between the different 
operators in the supply chain of medicine in Sweden and to analyse this in order to reduce lead-time and the total throughput-
time.  
 
The supply chain of medicine in Sweden consists of producers, distributors, one wholesaler, prescribers and patients. The 
mapping of the transference of information showed that most operators in the supply chain have done well introducing technical 
aids to facilitate the transference of information. However, the interface between the wholesaler, prescribers and patients, has not 
reached the same level. The analysis results in several suggestions making the supply chain more efficient by improving the 
transference of information by rationalise, automatize, reconfigure and collaborate activities in the order process.   
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Sammanfattning 
Den här studien är resultatet av ett examensarbete utfört på Alfakonsult AB. Syftet 
med studien var att, utifrån ett helhetsperspektiv, kartlägga informationsöverföringen 
mellan de olika aktörerna i läkemedelskedjan och analysera denna med syftet att sänka 
ledtider och den totala genomloppstiden.  

Den svenska läkemedelskedjan består av producenter, distributörer, en detaljist, 
förskrivare och konsumerande slutkunder. Studien är inriktad på producenten 
AstraZeneca, distributörerna Kronans Droghandel och Tamro samt detaljisten 
Apoteket AB.  

Kartläggningen av informationsöverföringen visade att de flesta aktörerna i 
kedjan har kommit väldigt långt i implementeringen av tekniska hjälpmedel för 
informationsöverföring. Dessutom har många av orderhanteringsaktiviteterna 
rationaliserats bort och effektiviserats. Däremot visade kartläggningen att gränssnittet 
mellan apoteksenheterna, läkare och patient inte har kommit lika långt i implemen-
teringen som den övriga kedjan. Det är dock i dagsläget många tekniska hjälpmedel 
under utveckling. Vidare visade kartläggningen att genomloppstiden i kedjan kan vara 
upp till 19 månader, vilket till stor del beror på produktionstider, men även ledtider 
och tider i lager. 

Analysen visade att stora effektiviseringsmöjligheter finns i gränssnittet mellan 
Apoteket AB, förskrivare och patient. Därför föreslås ett gemensamt recepthanterings-
system som alla de ovanstående aktörerna har tillgång till. Förslaget går ut på att 
förskrivarna ska skicka recepten direkt till öppenvårdsapoteken, via systemet, för att 
beställningarna ska kunna plockas ihop innan patienten kommer dit.  

Ett annat förslag är att låta förskrivarna lägga order direkt till distributörerna och 
på så sätt ta över ansvaret för påfyllning av öppenvårdsapotekens lager. Förslaget kan 
också kombineras med att låta distributörerna kundorderplocka beställningarna.  

Vidare är en annan möjlig effektiviseringsåtgärd att låta distributörerna ta över 
styrningen av Apoteket AB:s lager, vilket innebär att de styr både Apoteket AB:s lager 
och sina egna. 

Det sista lösningsförslaget som tas upp behandlar informationsdelning. Förslaget 
går ut på att alla inblandade aktörer ska få tillgång till information om efterfrågan så 
snabbt som möjligt, genom att efterfrågan registreras redan hos förskrivaren och att de 
övriga aktörerna meddelas automatiskt. 

 



Förord 
Denna rapport är en dokumentation av ett examensarbete som är ett obligatoriskt 
moment i civilingenjörsutbildningen i maskinteknik. Examensarbetet har utförts vid 
Ekonomiska institutionen (EKI) vid Linköpings tekniska högskola (LiTH), med Hans 
Norelius som handledare. Tidsperioden för arbetet var juni till november år 2003 och 
arbetet grundar sig således på information som inhämtades under denna period. 

Examensarbetet uppkom genom ett samarbete mellan Alfakonsult AB och 
Chalmers tekniska högskola (CTH). Eftersom CTH genomför ett forskningsprojekt 
som syftar till att kartlägga flera olika försörjningskedjor och Alfakonsult har varit 
involverad hos många aktörer i läkemedelskedjan, formulerades denna uppgift. Syftet 
var att kartlägga informationsöverföringen i order/leveransprocessen för försörjnings-
kedjan av läkemedel. Handledare från Alfakonsult AB har varit Arne Kardbom och 
från CTH har Patrik Jonsson varit ett stöd vid uppgiftsformuleringen. 

Författarna vill tacka Hans Norelius och Patrik Jonsson, för råd och konstruktiv 
kritik under studiens genomförande. Dessutom vill författarna rikta ett stort tack till 
medarbetare på Alfakonsult AB, speciellt till Arne Kardbom och Peter Cedergårdh för 
deras goda råd och engagemang i studien. Ett stort tack riktas även till respondenterna 
för att ha svarat på våra frågor och givit oss fakta om läkemedelskedjan. Till sist vill 
författarna tacka opponenterna, Ludvig Milesson och Kristoffer Widén, för deras goda 
råd under arbetets gång. 
 
Göteborg, 2003-11-19 
 
Emelie Hellström och Olivia Nicolin  
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1 Inledning 
I det här kapitlet presenteras bakgrunden till varför examensarbetet har genomförts 
samt syftet med examensarbetet och de direktiv som givits för utförandet av det. 

1.1 Bakgrund 
Hittills har insatser för att göra verksamheter mer effektiva och konkurrenskraftiga i 
stor utsträckning handlat om att göra företagsinterna förbättringar. Dagens ökande 
krav på flexibilitet och reaktionsförmåga gör dock att beroendeförhållandena mellan 
företagen och dess samarbetspartners växer. Detta medför att det inte längre är 
tillräckligt att vara internt effektiv, utan hela försörjningskedjan måste vara effektiv. 
Med den allt större konkurrensen på marknaden, börjar även informationsflödena få en 
mer betydelsefull roll. Ett nytt synsätt på informationsflöden håller på att växa fram, 
som innebär att det, i princip, inte går att få en effektiv verksamhet om det inte finns 
effektiva, konsistenta och tillförlitliga informationsflöden.1 

Alfakonsult AB är ett konsultföretag vars tjänster länge har konsulterats av 
många aktörer i försörjningskedjan för läkemedel. De etablerades 1975 och deras 
affärsidé är att effektivisera flöden i produktion och distribution.2 Därför är de nu 
intresserade av att se hur långt läkemedelskedjan har kommit i ovanstående utveckling 
för att få en helhetsbild av försörjningskedjan. Enligt Alfakonsult AB är 
genomloppstiden i läkemedelskedjan väldigt lång, i förhållande till andra 
försörjningskedjor. Deras huvudintresse ligger därför i att erhålla förslag på 
förbättringsåtgärder, som resulterar i en ledtidsreduktion. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva informationsöverföringen i order/leverans-
processen i läkemedelskedjan samt att ge förslag på förändringar, i informations-
överföringen, som gör kedjan effektivare med avseende på ledtider och den totala 
genomloppstiden.  

1.3 Direktiv 
Här nedan presenteras de direktiv som specificerades i samband med att uppgiften togs 
fram. 
 

• Endast receptbelagda läkemedel ska ingå i studien 
• Läkemedlen ska ses som en produkttyp och inte som enskilda märken/produkter 
• Endast verksamhet i Sverige ska studeras 
• För att minska arbetets omfattning valdes AstraZeneca som ett exempel på 

producent av läkemedel 
• Kedjan som ska studeras är från produktion av aktiv substans till patient det vill 

säga från AstraZeneca via Kronans Droghandel eller Tamro, Apoteket AB och 
förskrivare till patient 

                                              
1 Fritt ur Mattsson, S-A. (2002) 
2 www.alfakonsult.se, 03-06-19 
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1.4 Definitioner 
Vid benämningen läkemedelskedja och läkemedelsflöde åsyftas den kedja och det 
flöde som finns mellan producent av aktiv substans och patient. Gränssnitt är en 
benämning som författarna använder för att beskriva kontakten mellan aktörerna i 
kedjan. Vidare är produktionstid tiden från det att en batch påbörjas till dess att den är 
färdigproducerad. Ytterligare ord som kan tänkas vara svårförståliga förklaras i 
ordlistan i Appendix 1. 
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2 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel ges en övergripande beskrivning av läkemedelskedjan som helhet och 
olika omgivningsfaktorer som har påverkat utformningen av den. Vidare presenteras 
de inblandade aktörerna i läkemedelskedjan samt deras funktion och position i flödet.  

2.1 Allmänt om läkemedelskedjan 
Läkemedelskedjan är, precis som många andra försörjningskedjor, uppbyggd av ett 
antal olika aktörer, alla med del i ansvaret att upprätthålla produkternas kvalitet mot 
slutkunden. Utformningen av kedjan ser olika ut i olika länder och faktorer som 
påverkar utformningen är bland annat landets sociala system, politiska miljö och 
ekonomiska ställning. På ena sidan i kedjan finns läkemedelsproducenten och i andra 
änden finns patienten, i mitten återfinns förskrivarna, Apoteket AB och 
distributörerna.3 I Sverige finns cirka tio läkemedelsproducenter som producerar 
läkemedel. Producenterna levererar läkemedel till någon av Sveriges två läkemedels-
distributörer, Kronans Droghandel eller Tamro. Distributörerna levererar, i sin tur, till 
Apoteket AB som är den enda detaljisten för läkemedel i Sverige. Apoteket AB är en 
statligt ägd aktör, med monopol på att försörja Sveriges patienter med läkemedel. 
Vidare finns i Sverige cirka 14 000 vårdgivare och sjukhus där förskrivare av 
läkemedel återfinns. Det är förskrivarna som ansvarar för att patienter får sina recept.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Informationsöverföringen mellan de olika aktörerna i den svenska läkemedelskedjan  

Gemensamt för sjukvården runt om i världen är att de erfar intensiva påfrestningar på 
grund av ökande kostnader, mindre resurser och växande kundmissnöje. Det finns ett 
flertal brister i läkemedelskedjan, som skulle kunna förbättras genom tillämpning av 
effektiviseringsåtgärder från andra industriers försörjningskedjor. Läkemedelskedjan 
är förmodligen den sista stora industrin som ansluter sig till informationsåldern. De 
investeringar och förändringar som krävs, för att införa och realisera fördelarna med 
en integrerad försörjningskedja, är stora. Dessa steg måste dock genomgås för att 
läkemedelindustrin ska kunna göra de besparingar som behövs för att hålla 
kostnaderna på en godtagbar nivå. När väl förändringarna är genomförda kommer den 
ökade effektiviteten och kvaliteten på både produkter och leveransservice ge stora 
fördelar för hela industrin. Den framtida läkemedelsindustrin kommer att se väldigt 

                                              
3 http://www.kronans.com/dokument/kdgroup/presentation/fpres02.pdf, 030806 
4 http://www.svls.se/sektioner/mtf/Remissvar.htm, 031009 
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annorlunda ut jämfört med dagens läkemedelsindustri. Den kommer att bli effektivare, 
mer kundfokuserad och IT-baserad.5  

2.1.1 Registrering av läkemedel i Sverige 
Med läkemedel avses produkter som är avsedda att tillföras människor eller djur för att 
förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom. Det är alltså 
avsikten med produkten och dess medicinska egenskaper som är av betydelse vid 
klassificering av produkten. Om en produkt klassas som ett läkemedel får produkten, 
enligt läkemedelslagen, inte säljas innan Läkemedelsverket har godkänt den för 
försäljning. När läkemedlet är godkänt blir det också registrerat. I Sverige finns det 
idag cirka 4500 registrerade läkemedel.6 Ett generiskt läkemedel är en kopia av 
originalläkemedlet som innehåller samma aktiva substans i samma mängd, men som 
säljs under annat namn. Parallellimporterade läkemedel har samma tillverkare som 
direktimporterade läkemedel, men kan säljas i andra typer av förpackningar.  

2.1.2 Lagar för läkemedelskedjan i Sverige 
1970 förstatligades det svenska Apoteket AB och samtidigt infördes enkanals-
distribution (EKD). Detta innebar att Apoteket AB fick ensamrätt på att sälja 
läkemedel till patienter och att ett läkemedel inte längre fick distribueras av flera 
aktörer. I andra länder där flerkanalssystem tillämpas finns flera aktörer som ansvarar 
för försäljningen till patient. Alla dessa aktörer måste då ha tillgång till samtliga 
läkemedelsprodukter som säljs i landet. Detta medför då att läkemedelsleverantören 
måste fortsätta att leverera produkter till samtliga försäljningsaktörer, även om någon 
av dem missköter sig. I Sverige får inte heller avtal, mellan producent och leverantör, 
skrivas för samtliga produkter, utan får endast skrivas på produktnivå och endast för 
ett år i taget. Trots detta är det ovanligt att samma tillverkare säljer sina produkter 
genom olika distributörer. Detta har dock inträffat, exempelvis vid företagsfusioner då 
det ena företaget haft Kronans Droghandel som distributör och det andra Tamro.  

Sverige är det land som uppvisar de minsta förändringarna av regelverken i hela 
norden, men i takt med att kostnaderna för läkemedel har ökat, har staten markerat att 
de vill öka sitt inflytande över kostnadsutvecklingen. Till följd av detta genomfördes 
nyligen en förändring genom införandet av regler för så kallad generisk substitution. 
Reglerna föreskriver att öppenvårdsapoteken ska byta ut förskrivna läkemedel mot ett 
av Läkemedelsverket billigare, godkända alternativ. Reglerna är utformade så att ett 
öppenvårdsapotek alltid ska tillhandahålla ett billigare alternativ, om sådana finns, och 
göra ett byte om kunden godtycker, annars hamnar det utanför förmånssystemet och 
kunden måste betala mellanskillnaden. Att generiska läkemedel är billigare beror på att 
de är kopior på orginalläkemedel, och att de således inte förknippas med lika 
omfattande forsknings- och utvecklingskostnader. Ett parallellimporterat läkemedel 
kan vara billigare, eftersom läkemedelsföretag ibland kan sälja ett läkemedel dyrare i 
Sverige än i ett annat EU-land. Detta innebär att ett utländskt läkemedelsföretag då kan 
köpa upp läkemedlet utomlands och importera det till Sverige och ändå sälja det till ett 
lägre pris. Sedan den 1 oktober 2002 finns också en statlig myndighet som ansvarar för 
subventionering och prissättning i läkemedelskedjan. Denna myndighet kallas 
                                              
5 Gattorna J. (1999) 
6 http://www.lif.se/Statistik/godkannanden.htm 
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Läkemedelsförmånsnämnden (LFN).  Alla tillverkare och importörer som vill ha sina 
läkemedel statligt subventionerade måste låta Läkemedelsförmånsnämnden sätta 
Apoteket AB:s inköpspris (AIP). Syftet med de nya bestämmelserna är bland annat att 
få kontroll över de ökande läkemedelskostnaderna, att få enhetliga kriterier för 
subvention av läkemedel och att underlätta uppföljning och analys av läkemedels-
förskrivningen.  

2.1.3 Avtal i läkemedelskedjan 
Leveransservicen i läkemedelskedjan måste hållas hög, eftersom vissa läkemedel kan 
vara livsnödvändiga. Därför finns avtal mellan de inblandade aktörerna om hur hög 
leveransservice som ska hållas sinsemellan. AstraZeneca, till exempel, ska ha en 
leveransservice på 97 % mot Kronans Droghandel och Tamro. Distributörerna har, i 
sin tur, ett avtal med AstraZeneca om att de maximalt får misslyckas med 0,8 % av 
leveranserna, under förutsättning att AstraZeneca levererar enligt avtal. Den totala 
leveransservicen mot Apoteket AB, oavsett vem av de tidigare aktörerna som 
misslyckas, ska ligga på 98,5 %. Apoteket AB måste, i sin tur, hålla en servicenivå på 
96,5 %, oavsett vilken leverantörs produkter det gäller.  

Ett annat avtal som finns i läkemedelskedjan är det mellan Apoteket AB och 
AstraZeneca, om att Apoteket AB ska kunna returnera läkemedel som de inte kunnat 
sälja. De får dessutom full återbetalning på sådant som de returnerar. Detta innebär att 
Apoteket AB kan returnera läkemedlen till Kronans Droghandel och Tamro som, i sin 
tur, försöker att leverera produkterna vidare till ett öppenvårdsapotek som har större 
behov av produkten. Om detta inte går eller om utgångsdatumet är passerat, ska 
läkemedlet antingen returneras till AstraZeneca eller destrueras. Då AstraZeneca även 
tar kostnaden för detta, är det AstraZeneca som förlorar på att Apoteket AB beställer 
in för mycket. Apoteket AB får dock inte returnera kylvaror och narkotika, eftersom 
AstraZeneca måste kunna garantera att produkterna har förvarats enligt föreskrifter om 
exempelvis säkerhet och temperaturer. Avtalet inkluderar inte heller parallell-
importerade produkter. Generiska produkter får returneras, men inte för att produkten 
inte säljs i samma omfattning då en annan produkt blivit billigare  

2.2 Läkemedelsproducenten AstraZeneca 
AstraZeneca bildades i april 1999 genom ett samgående mellan Astra AB och det 
brittiska läkemedelsföretaget Zeneca Group PLC. AstraZeneca är huvudsakligen 
fokuserat på utveckling och försäljning av receptbelagda läkemedel. Företagets 
verksamhet är inriktat på sju olika sjukdomsområden: hjärta/kärl, mage/tarm, cancer, 
smärtlindring, centrala nervsystemet, andningsvägar och infektioner. Huvudkontoret 
ligger i London medan forskning och utveckling leds från Sverige. AstraZeneca har 
försäljning i över 100 länder, produktion i 20 länder och sysselsätter 58 000 
medarbetare i världen, varav drygt 12 000 arbetar i Sverige.  

AstraZeneca i Sverige använder sig av Sveriges båda distributörer; Kronans 
Droghandel och Tamro. Detta beror till stor del på sammanslagningen av Astra och 
Zeneca som skedde 1999. När Astra, som använde Tamro, gick ihop med Zeneca, som 
använde Kronans Droghandel, beslutades att AstraZeneca skulle fortsätta samarbetet 
med både Kronans Droghandel och Tamro. De bestämdes också att distributörerna 
skulle fortsätta med samma sortiment som de hade haft tidigare. Att ha två 
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distributörer ser AstraZeneca som något positivt eftersom det skapar bättre 
förhandlingsmöjligheter. Varje år genomförs nya förhandlingar med distributörerna 
och dessa ligger sedan till grund för beslutet om vem som ska få leverera vilka 
produkter. Dessa förhandlingar görs för samtliga produkter. På grund av den höga 
leveransservicen som krävs i kedjan måste AstraZeneca hålla relativt höga lager. 
Kostnaden för lagerhållningen är dock inte särskilt hög i förhållande till kostnaden för 
vad uteblivna leveranser kostar och för forskning. I Sverige säljs AstraZenecas 
läkemedel genom det svenska marknadsbolaget, AstraZeneca Sverige, som har kontor 
i Södertälje, Mölndal och Lund. Produktionen inom AstraZeneca i Sverige är uppdelad 
i tre olika områden: Bulk Production Sweden (BPS, kommer i fortsättningen kallas 
Bulk), Tablet Production Sweden (TPS, kommer i fortsättningen kallas Tablet) och 
Liquid Production Sweden (LPS, kommer i fortsättningen kallas Liquid) (se Figur 2). 
Det finns också ett centrallager som sköter orderhantering och distribution ut mot 
distributörerna.  
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Informationsöverföring internt inom AstraZeneca i Sverige 

Sveriges produktionsanläggningar finns i Södertälje, Karlskoga och Umeå och 
sysselsätter ca 5 500 personer. Här nedan presenteras de olika produktionsområdena, 
AstraZeneca Sverige och centrallagret.  

2.2.1 Produktion 
Det finns flera produktionsanläggningar runtom i Sverige. De tillverkar produkter åt 
något av följande tre produktionsområden; aktiv substans, flytande läkemedel eller 
tabletter. Nedan presenteras de olika aktörerna och inom vilket produktionsområde de 
verkar.  

Bulk 
Bulk tillverkar läkemedelssubstanser, det aktiva "läkande" ämnet, för flera av 
AstraZenecas produkter. Normalt resulterar produktionen av aktiv substans i ett pulver 
som Tablet eller Liquid förädlar till tabletter, kapslar eller flytande form. Spännvidden 
i tillverkningen omfattar allt från 20 kg upp till 300 ton per år för de olika produkterna. 
Bulk producerar mot de olika marknadsbolagens prognoser och har en produktionstid 
på två månader. Bulk kommer överens med Tablet och Liquid om ett totallager, där en 
viss del ligger hos Bulk och den andra delen finns hos Tablet respektive Liquid. Bulk 
håller ett totallager som kan förväntas räcka i 6-8 månader och därmed kommer inte 
något råvarulager (av aktiv substans) att redovisas hos Tablet respektive Liquid. 

Liquid och Tablet 
Liquid är en av de tre tillverkningsenheterna inom AstraZeneca och de tillverkar 
läkemedel i flytande form. De tillverkar läkemedel inom terapiområdena smärt-
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lindring, andningsvägar och mage-tarm. Huvudanläggningen finns i Snäckviken, 
Södertälje, med två farmaceutiska tillverkningsanläggningar. Här tillverkas bland 
annat lösningar för injektion, pumpsprayer, perorala lösningar samt pulverinhalatorn 
Turbuhaler. Liquid har även en produktionsanläggning i Karlskoga. Här tillverkas 
salvor, geler, suppositorier och plåster för lokalbedövning, till exempel EMLA. Liquid 
producerar mot marknadsbolagets prognoser och har produktionstid på 6-8 veckor. 
Liquid i Södertälje skickar kontinuerligt och helautomatiskt över produkter till 
centrallagret direkt efter att de är producerade och håller således inget lager mot 
centrallagret. Liquid i Karlskoga skickar också kontinuerligt över produkter, men 
endast en gång per dag, vilket innebär att vissa produkter lagras upp till en dag. 
Hållbarhetstiden för flytande läkemedel är vanligtvis 12-36 månader. 

Tablet är en av produktionsenheterna i Sverige och är världens största enhet för 
produktion av läkemedel i form av tabletter och kapslar. Huvudanläggningen finns i 
Södertälje, men de har också en förpackningsanläggning och ett analyslaboratorium i 
Umeå. Tablet tillverkar samt förpackar tabletter och kapslar. Tablet dimensionerar sina 
lager efter marknadsbolagens prognoser, men producerar efter ett kanbansystem och 
förpackar efter behov i centrallagret. Tablet har ett eget mellanlager där produkterna 
ligger till dess att de ska förpackas och de har ett lager som förväntas räcka i 1-6 
veckor. Produktionstiden i Tablet är alltifrån 2-20 veckor. Hållbarhetstiden för 
läkemedel i tablettform är vanligtvis 24-60 månader.  

2.2.2 Centrallagret och AstraZeneca Sverige 
AstraZeneca Sverige är det svenska marknadsbolaget som marknadsför AstraZenecas 
produkter i Sverige och ansvarar för registrering, kliniska prövningar samt viss 
produktutveckling. AstraZeneca Sverige har tillsammans med sina konkurrenter till 
uppgift att, genom Apoteket AB, försörja den svenska marknaden med läkemedel. De 
måste således ha ett nära samarbete med apoteksenheter, läkarkår och landsting. 
Centrallagret är alla de nordiska marknadsbolagens lager- och distributionscentral och 
hit kommer leveranserna från Tablet och Liquid. I centrallagret måste produkterna 
efter leverans, först ligga i karantän i ungefär en vecka, i väntan på att analyser blir 
klara och att läkemedlet blir godkänt och innan dess får produkterna inte skickas 
vidare till distributörerna. Produktens ägarskap överförs då produkten distribuerats och 
fakturerats centrallagret. Centrallagret håller lager för både Liquid och Tablet och 
produkterna förväntas räcka i cirka fyra månader för båda produktionsenheterna. 
Centrallagret håller ett lager som förväntas räcka i 4 månader av både Tablets och 
Liquids produkter. Hur stora lager som ska hållas i centrallagret bestäms av 
AstraZeneca Sverige. För att underlätta prognostiseringen har AstraZeneca möjlighet 
att köpa försäljningsstatistik månadsvis av efterföljande aktörer.   

2.3 Distributörerna Kronans Droghandel och Tamro  
I Sverige finns endast två läkemedelsdistributörer, Kronans Droghandel och Tamro. 
Dessa presenteras nedan. 

2.3.1 Kronans Droghandel 
Kronans Droghandel (hädanefter förkortas detta KD) är ett av Nordens största logistik- 
och distributionsföretag för hälso- och sjukvården. Deras roll som tredjepartslogistiker 
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innebär således att de hanterar varor, information och pengar mellan till exempel 
läkemedelstillverkare och apoteksenheter. Sedan några år tillbaka kan KD även 
erbjuda, kunder och uppdragsgivare, tjänster såsom packning, ompackning och 
märkning av läkemedel. KD bildades redan år 1907, då droghandeln separerades från 
Apoteket Kronan i Göteborg. KD-koncernen består, i dag, av moderbolaget KD och 
det helägda dotterbolaget KD ADB. KD ADB utvecklar och förfinar IT-systemen 
inom koncernen. KD:s organisation är processorienterad och har fem verksamhets-
områden; läkemedel norden, förpackning/service, sjukvårdslogistik, hemdistribution 
och sjukvårdsdistribution. KD har ett centrallager som ligger i Mölnlycke och tre 
distributionscentraler som ligger i Mölnlycke, Enköping respektive Malmö (se Figur 
3) och ledtiden däremellan är en dag. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Figur 3. Informationsöverföring mellan interna lager inom KD 

KD använder två olika sätt för påfyllning av sina lager. Det första innebär att KD styr 
sina lager genom orderläggning till läkemedelsföretaget och det andra alternativet 
innebär att läkemedelsföretaget styr KD:s lager genom att de ansvarar för 
påfyllningen. KD:s lager styrs till 80 % av läkemedelsföretagen, men i AstraZenecas 
fall är det KD själva som styr lagren. KD får, för AstraZeneca, själva dimensionera sin 
kapacitet i form av transporter och lagernivåer, så länge de lyckas uppfylla den 
avtalade leveransservicen. Leveranser från AstraZeneca går direkt till 
distributionscentralerna och där hålls, i dagsläget, ett lager som förväntas räcka i 2-3 
veckor.  

Distributionscentralernas lager styrs utifrån beställningspunkter som påverkas av 
olika parametrar, vilka bearbetas kontinuerligt för att KD ska kunna hålla optimala 
lager. KD arbetar aktivt med en rest- och larmlista, där varor som ligger i lager längre 
än tre dagar analyseras och omfördelas eventuellt för att undvika bristsituationer. 

2.3.2 Tamro 
Tamro är en av Sveriges ledande distributörer av läkemedel, hälso- och 
sjukvårdsprodukter. De levererar varor till apoteksenheter och andra kunder inom 
hälso- och sjukvårdssektorn. Deras historia börjar år 1921, då Apotekarnes 
Droghandelsaktiebolag (ADA) bildades. Under de följande decennierna kom 
verksamheten att breddas, växa och förändras och år 1970 förvärvades ADA av 
Apoteksbolaget. År 1993 kom en ny affärspartner in i bilden; Oy Tamro AB. Ett 
samarbete som resulterade i ett samgående år 1995 under namnet Tamrokoncernen. 
Koncernen har verksamhet i Finland, Sverige, Danmark, Norge, Estland, Lettland, 
Litauen och Ryssland. I Sverige har Tamro distributionscentraler i Göteborg, 
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Stockholm, Malmö och Umeå (se Figur 4), med totalt 60 000 kvadratmeter lager- och 
produktionsyta.7 I Göteborg, Stockholm och Malmö finns centrallager som är särskiljt 
från distributionen och de håller olika sortiment i lager. Detta innebär att varje 
centrallager måste kunna leverera till samtliga distributionscentraler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Informationsöverföring mellan interna lager inom Tamro 

Även Tamro använder två olika sätt för påfyllning av sina lager på samma sätt som 
KD. Där det första alternativet innebär att Tamro själva styr sina lager och det andra 
innebär att läkemedelsföretaget styr Tamros lager. I AstraZenecas fall är det 
förstnämnda som gäller. Leveranser från AstraZeneca går direkt till distributions-
centralerna och där hålls, i dagsläget, ett lager som förväntas räcka i två veckor. Tamro 
får själva dimensionera sin kapacitet i form av transporter och lagernivåer, så länge 
som de lyckas uppfylla leveransservicen mot Apoteket AB. De ska kunna leverera 
läkemedel till Apoteket AB, en gång per dag, fem dagar i veckan. Att de ska kunna 
leverera så ofta beror framför allt på att öppenvårdsapoteken håller så små lager, men 
det beror också till viss del på osäkra prognoser och varierande efterfrågan. 

2.4 Detaljisten Apoteket AB 
Apoteket AB är ett statligt ägt företag, utan vinstintresse, med uppgiften att tillhanda-
hålla läkemedel i Sverige. Avtalet med staten slår fast att Apoteket AB har ensamrätt 
att bedriva detaljhandel med läkemedel i Sverige. Apoteket AB har cirka 12 000 
anställda och ska svara för en god läkemedelsförsörjning och verka för en rationell 
läkemedelsanvändning. Läkemedelsförsörjningen ska genomföras till lägsta möjliga 
kostnad. Den 1 oktober år 2002, fattade Riksdagen ett beslut om att läkemedel som 
ingår i förmånsavtalet ska bytas ut mot det billigaste, likvärdiga läkemedlet som finns 
på det lokala öppenvårdsapoteket, om inte patienten motsätter sig bytet eller om 
förskrivaren har markerat på receptet att läkemedlet inte får bytas ut. Apoteket AB ska 
svara för producentobunden information till enskilda konsumenter samt till hälso- och 
sjukvården. Apoteket AB har ett kundcentrum som hanterar läkemedelsrådgivning, 
läkemedelsupplysning och kundsupport för Apoteket AB:s e-handel. Kundservicen ges 
via Internet och telefon och gör att Apoteket AB, dygnet runt, kan ge kunderna 

                                              
7 http://www.tamro.se/main.html, 030806 
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tillförlitlig information. De anställda är personal med farmaceutisk utbildning, 
erfarenhet från apotek eller vården och kvalificerad kundtjänstpersonal.  

Receptbelagda läkemedel utgör ungefär tre fjärdedelar av Apoteket AB:s 
försäljning. Storleken på försäljningsmarginalen för dessa läkemedel, den så kallade 
receptmarginalen, beslutas av Läkemedelsförmånsnämnden (LFN). Marginalen ska 
täcka basverksamheten, det vill säga den grundläggande receptexpedieringen med 
tillhörande information och ett visst kompletterande tjänsteutbud.  

Apoteket AB:s organisation består bland annat av två affärsområden och en 
stödenhet för samordning av produktion (se Figur 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Apoteket AB:s uppdelning i stödenheter och affärsområden hälsa och vård (www.apoteket.se) 

2.4.1 Affärsområde hälsa 
Affärsområde hälsa består av öppenvårdsapotek och ombud som tillhandahåller 
receptbelagda läkemedel samt egenvårdsprodukter för allmänheten.  

Öppenvårdsapotek 
Öppenvårdsapotek tillhandahåller receptbelagda och icke-receptbelagda läkemedel 
samt andra hälsovårdsrelaterade produkter till allmänheten. Vissa öppenvårdsapotek 
levererar i dagsläget även till sjukhem och äldreboende till dess att utbyggnaden av 
distansapoteket är klar. I dag finns 800 öppenvårdsapotek.8  

Öppenvårdsapoteken håller ett lager på bland annat receptbelagda läkemedel och 
det förväntas räcka i cirka tre veckor till en månad. Beställningspunkterna justeras 
manuellt en gång per månad, av en lagerchef. I vissa fall kan även farmaceuter göra 
manuella justeringar om dem märker att efterfrågan ändras. Öppenvårdsapoteket gör 
egna prognoser och beställer direkt av distributörerna och ägarskapet på produkterna 
övergår efter leverans. 

 Öppenvårdsapoteken har tillgång till ett datasystem som visar totalkostnaden av 
inhandlade läkemedel för respektive patient det senaste året. Detta finns för att kunna 

                                              
8 http://www.apoteket.se, 030925 
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avgöra om patienten har rätt till högkostnadsskydd eller frikort. Om patienten blivit 
förskriven fler än ett läkemedel kan farmaceuten använda datasystemet för att se om 
kombinationen är lämplig. De kan även se patientens tidigare ordinationer två månader 
tillbaka i tiden, för att se om dessa kan kombineras med den nya. Varje recept som 
expedieras kopieras och sparas i pärmar i cirka tio år för att fel ska kunna spåras. 
Dessa uppgifter får inte sparas i datasystem eller på diskett på grund av 
Datainspektionens regler om integritet.  

Ombud  
Ombud är exempelvis livsmedelsbutiker som, förutom livsmedel, även säljer vissa 
icke-receptbelagda läkemedel samt vidarebefordrar recept och receptbelagda 
läkemedel, där inga öppenvårdsapotek finns tillgängliga. Apoteket AB har avtal med 
cirka 1000 apoteksombud.9 

2.4.2 Affärsområde vård 
Inom detta affärsområde finns sjukhusapotek som tillhandahåller läkemedel till 
sjukhus.  

Sjukhusapotek 
Sjukhusapotek är benämningen på de apotek som ligger i angränsning till sjukhus och 
som försörjer sjukhus med läkemedel. Dessa är inte öppna för allmänheten, utan 
endast för personal på sjukhusen. Sjukhusets vårdenheter har egna kostnadsställe-
nummer som sjukhusapoteket fakturerar månadsvis efter de faktiska leveranserna. I 
dagsläget finns 100 sjukhusapotek.10 Drygt hälften av dem har möjlighet att, vid akut 
behov, tillverka vissa specialläkemedel. I annat fall, då behovet av specialläkemedel 
inte är akut, läggs en order, via fax, till Apoteket AB Produktion & Laboratorier 
(apoteksenheten förklaras på s.12). Sjukhusapoteken strävar efter att hålla ett lager 
som förväntas räcka i högst en månad. 

2.4.3 Stödenhet för samordning av produktion 
De olika stödenheterna inom Apoteket AB är dosapotek, Apoteket direkt, Apoteket 
Produktion & Laboratorier och distansapotek. 

Dosapotek 
Dosapoteket förpackar läkemedel i portionsförpackningar för de patienter som inte 
klarar av att själva dosera sin förbrukning. Information om patientens ordinationer 
sparas i ett gemensamt system, Apodos, som ger en total överblick över patientens 
medicinering. En överenskommelse görs mellan patient och förskrivare om att 
Apoteket AB och vården kan utbyta information om dennes läkemedelsanvändning. 
År 2002 fanns dosproduktion på 29 enheter spridda över hela landet. 11 Dosapotek 
levererar främst till sjukhem och äldreboende, men även till öppenvårdsapotek för 
avhämtning. Dosapoteket håller ett lager som förväntas räcka i cirka en vecka. 
 

                                              
9 Apotekets årsredovisning 2002 
10 http://www.apoteket.se, 030925 
11 Ibid 
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Apoteket direkt 
Apoteket direkt är ett Internetapotek som är under uppbyggnad, syftet är att uträtta 
distansförsäljning och hemleverans av samtliga produkter Apoteket AB säljer. 

Apoteket AB  produktion & laboratorier 
Apoteket AB Produktion & Laboratorier (APL) utvecklar, tillverkar och tillhanda-
håller extemporeförskrivna läkemedel. Extempore är specialtillverkade läkemedel som 
ger stora möjligheter till individanpassad behandling, och förekommer mest vid hud-, 
ögon- och barnsjukdomar. Behandling av infektioner, smärta och cancer är andra 
områden där extempore ökat under senare år. Förskrivare av extemporeläkemedel har 
oftast specialistkompetens. APL:s enheter finns på fyra ställen i Sverige; Göteborg, 
Malmö, Umeå och Stockholm, och samtliga tillverkar extemporeläkemedel för 
öppenvårds- och sjukhusapotek i sin del av landet. APL levererar till öppenvårds-
apotek och sjukhusapotek.  

Distansapotek 
Distansapotek håller på att etableras runt om i Sverige, för att avlasta 
öppenvårdsapoteken med hanteringen av läkemedelsleveranser till sjukhem, apoteks-
ombud och privatpersoner.12 Det finns för närvarande tre distansapotek som är i 
funktion i Boden, Sollefteå och Hässleholm samt tre stycken under utveckling i Falun, 
Mälardalen och Västra Götaland. Omsättningen för distansapoteken dubbleras ungefär 
var 10:e månad.13  

Distansapotekets uppgift är att plocka, packa och leverera läkemedel från 
distansapoteket ut till apoteksombud, vårdhem, sjukhus, tandläkare och privata 
läkarmottagningar. Det är även under utveckling att distansapoteket ska kunna göra 
hemleveranser av receptfria läkemedel, till privatpersoner som beställer via Apoteket 
AB:s hemsida. Distansapoteket ska även kunna leverera läkemedel för de dosrecept 
som inte kan packas i dosförpackningar, exempelvis ögondroppar, krämer och flytande 
läkemedel. 

Distansapotekets lager styrs utifrån beställningspunktsystem och lagret förväntas 
räcka i 2-3 veckor. Distansapoteket har dock inte hela sortimentet av läkemedel, utan 
endast de som oftast förskrivs. Godsmottagningspersonal noterar direkt på morgonen 
att leveransen kommit, godkänner inleveransen och i och med godkännandet införs 
produkterna i lagersaldot. Eventuella avvikelser som upptäcks, då produkterna packas 
upp och prickas av mot följesedel, korrigeras i lagersaldot.  

                                              
12 http://www.apoteket.se, 030806 
13 Åke Arvidsson, Apoteket AB 
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3 Teoretisk referensram 
Detta kapitel innehåller den teoretiska referensram som använts för uppgiftsned-
brytningen och som även kommer att användas för det fortsatta arbetet.  

3.1 Försörjningskedjor 
En försörjningskedja kan allmänt definieras som en följd av aktörer som står i visst 
beroendeförhållande till varandra och mellan vilka olika flöden genereras. 
Försörjningskedjan syftar till att skapa och leverera värde, till den konsumerade slut-
kunden, i form av produkter och tjänster.14 Christopher15 definierar en försörjnings-
kedja, på liknande sätt, genom att beskriva den som ett nätverk av organisationer med 
både uppströms och nedströms koppling till varandra, genom olika processer och 
aktiviteter som skapar värde i form av produkter och tjänster.  

3.1.1 Systemsynsätt på försörjningskedjor 
Med ett systemteoretiskt synsätt kan försörjningskedjor betraktas som öppna system, 
bestående av delsystem i form av ett antal mer eller mindre fristående företag (se Figur 
6). Där ett öppet system innebär att systemet har relationer med sin omgivning.16 
Systemet försörjningskedja har relationer med bland annat slutkonsumerande kunder 
och konkurrerande försörjningskedjor. Däremot inte med leverantörer, eftersom dessa 
per definition ingår i systemet.17 

Systemsynsätt  
Arbnor18 definierar ett system enligt följande: 
”Ett system är en mängd komponenter och relationerna mellan dessa.” 
Genom att använda sig av ett systemsynsätt betraktas verkligheten på så sätt att 
helheten avviker från summan av delarna. Varje komponent inom ett system kan 
utvecklas och göras till ett nytt system, dessa mindre system kan kallas subsystem och 
de större kan följaktligen kallas supersystem.19 Det som ligger utanför systemets 
”gräns” kallas för systemmiljö. Denna brukar definieras som faktorer, vilka är 
väsentliga för systemet att beakta, men som ligger utanför dess kontroll. Miljön utgörs 
av de föremål och människor som är ”fasta” eller ”givna” ur systemets synvinkel. 
Vidare så är inte miljön bara något som ligger utanför systemets kontroll, den är också 
något som delvis bestämmer hur systemet fungerar.20  
 
 
 
 
 
                                              
14 Mattsson, S-A. (1999) 
15 Christoffer, M. (1998) 
16 Näslund, D. (1999) 
17 Mattsson, S-A. (1999) 
18 Arbnor, I. et al ( 1994) 
19 Ibid 
20 Churchman, C. (1973) 
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Figur 6. Systemsynsätt på försörjningskedjor 

Ett system är sammansatt av komponenter som samverkar för hela systemets 
gemensamma målsättning. Ett systemtänkande är alltså helt enkelt ett sätt att tänka på 
det totala systemet och dess komponenter. Genom att tänka på den centrala 
målsättningen kan en förteckning göras för de delmål som måste nås för att kunna 
förverkliga den centrala målsättningen.21 

Effektivitet i system  
”Det bästa sättet” att utföra en uppgift på i ett subsystem behöver inte vara det 
optimala sättet för systemet som helhet – det kan istället ge så kallade 
synergieffekter22. Ett helhetssynsätt måste ta hänsyn till att effektiviseringsåtgärder hos 
en aktör i kedjan måste vara av värde för hela kedjan för att åtgärderna ska vara 
lönsamma. Effektiviseringsåtgärder i en försörjningskedja som istället innebär att ett 
enskilt företag gör vinster på ett annat företags bekostnad kan enbart ge kortsiktig 
lönsamhet. Förr eller senare kommer nämligen vinsten att jämnas ut på grund av en 
motåtgärd av det drabbade företaget.23 

3.1.2 Flöden i försörjningskedjor 
Mellan aktörer i försörjningskedjor sker utbyten som initieras och administreras av 
olika slags flöden. Enligt Mattson24 berör dessa flöden materialutbyte, 
informationsutbyte respektive finansiellt utbyte mellan kunder och leverantörer. 
Lumsden 25 väljer att dessutom ha med en fjärde indelning som benämns resursflöde 
(se Figur 7).  
 
 
 
 
 
 

                                              
21 Churchman, C. (1973) 
22 Ibid 
23 Mattsson, S-A. (1999) 
24 Mattsson, S-A. (2002) 
25 Lumsden, K. (1998) 
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Figur 7. Olika typer av flöden mellan kunder och leverantörer (Omgjord utifrån Mattsson, 2002 s. 73) 

Materialflöden 
Materialflöden går från leverantör till kund förutom eventuella returer som sker vid 
reklamationer. Materialflödet kan därför karaktäriseras som enkelriktat och utgörs av 
leveranser.26  

Betalningsflöden 
Betalningsflöden går från kund till leverantör förutom då det gäller krediteringar i 
samband med reklamationer, felleveranser och felfaktureringar.  Betalningsflödet kan 
därför karaktäriseras som enkelriktat och utgörs av betalningar.27  

Resursflöde 
Resursflödet är dubbelriktat eftersom resurser inte förbrukas. Resurser är någon form 
av lastbärare, till exempel lastbil, container eller pall som behövs för att kunna 
förflytta gods.28  

Informationsflöden 
Traditionellt har informationsflöden ansetts som enkelriktade flöden som ger upphov 
till materialflöden och betalningsflöden. Med dagens växande krav på snabba 
materialflöden, kortare ledtider och större flexibilitet är det synsättet inte tillräckligt 
eftersom det inte endast är leverantörerna som är i behov av efterfrågeinformation. 
Även kunder behöver tillgång till information för att kunna arbeta med korta 
reaktionstider. Informationsflödet kan därför betraktas som ett dubbelriktat flöde som 
går som efterfrågeinformation i leverantörsriktningen och som tillgångsinformation i 
kundriktningen. Efterfrågeinformationen används för att kunna planera verksamheten 
och består främst av planeringsinformation i form av prognoser, efterfrågehistorik eller 
leveransplaner samt direkta order eller avrop från kunder. Tillgångsinformation 
används för att kunderna ska kunna genomföra sina egna värdeförädlande aktiviteter 
och för att i sin tur kunna ge service till sina kunder på ett effektivt sätt. Viktiga 

                                              
26 Mattson, S-A. (2002) 
27 Ibid 
28 Lumsden, K. (1998) 
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informationsflöden i det här fallet avser exempelvis orderbekräftelser, leverans-
bevakning och leveransavisering.29 

3.2 Informationsöverföring i försörjningskedjor 
Informationsöverföring förekommer mellan ett stort antal företagsfunktioner och är en 
förutsättning för ett företags existens30. Detta eftersom både materialflöde och 
betalningsflöde initieras av informationsflödet. I de flesta försörjningskedjor finns 
stora informationsgap, det vill säga att kunder och leverantörer har information som 
den andra parten saknar. Detta skapar osäkerhet och försämrar resursutnyttjande och 
leveransförmåga, vilket i sin tur leder till att företagen skapar buffertar och således 
binder mer kapital. 31 Nedan förklaras begreppen extern information och informations-
kvalitet. Vidare diskuteras även olika kommunikationstyper och kommunikations-
metoder. 

3.2.1 Externt genererad information 
Den information som krävs för att styra ett företags verksamhet är antingen internt 
eller externt genererad. Med externt genererad information menas primärt den som 
kommer från företagets kunder, leverantörer, kunders kunder och leverantörers 
leverantörer och så vidare. Karaktäristiskt för externt genererad information är att den 
måste kommuniceras mellan företagen med något av de kommunikationsverktyg som 
finns på marknaden exempelvis telefon, fax och så vidare. Internt genererad 
information skapas istället inuti företaget, men kan också vara ett resultat av ett beslut 
baserat på extern information. Ur användningssynpunkt finns i huvudsak fyra typer av 
externt genererad information dessa är struktur-, aktivitets-, planerings- och 
uppföljningsinformation.32 De olika typerna förklaras nedan.  

Strukturinformation 
Strukturinformation är främst uppgifter om aktörer som företaget har relationer till 
exempelvis kunder och leverantörer. Detta kan vara både adressuppgifter, leverans-
villkor och dylikt, men även information av mer teknisk karaktär såsom artikelnummer 
och förpackningsenheter. Strukturinformation är av typen fast eller halvfast det vill 
säga den förändras mycket sällan eller inte alls. Detta innebär att den är av mindre 
betydelse med avseende på effektivitet och kostnad. 

Aktivitetsinformation 
Aktivitetsinformation avser information som gäller den dagliga operativa 
verksamheten i ett kund/leverantörsförhållande. Exempel på sådan information är 
order, orderbekräftelser, tekniska specifikationer om en produkt, leveransaviseringar 
och följesedlar. Det är den här typen av information som driver såväl den 
värdeförädlande verksamheten som materialflöden och betalningsflöden. Aktivitets-
information är dubbelriktad, vilket innebär att den går både från kunder till 
leverantörer och från leverantörer till kunder. 
                                              
29 Mattsson, S-A. (2002) 
30 Lumsden, K. (1995) 
31 Mattsson, S-A. (2002) 
32 Ibid 
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Planeringsinformation 
Planeringsinformation avser all den information som krävs för att kunna planera, 
exempelvis historisk efterfrågan och leverantörsprognoser. Det innefattar även 
information som i sig är planer såsom leverantörsplaner. Denna information är oftast 
enkel- och uppströmsriktad. 

Uppföljningsinformation 
Uppföljningsinformation avser information om verkligt utfall av aktiviteter och planer. 
Även denna information är vanligtvis enkel- och uppströmsriktad. Den innefattar 
information om exempelvis kunders uppfattning av en leverantörs leverans- och 
serviceförmåga. Det förekommer även nedströmsriktat informationsflöde, exempelvis 
då en leverantör meddelar hur mycket av ett leveransavtal som levererats och hur 
mycket som återstår. 

3.2.2 Informationskvalitet 
Information representerar, utifrån ett managementperspektiv, underlag för analyser och 
beslut och därför är kvaliteten på informationen betydelsefull. Därmed blir även den 
information som överförs mellan aktörerna i försörjningskedjan avgörande för hur 
effektiva material- och resursflöden blir. Informationskvalitet kan betraktas utifrån tre 
dimensioner. Dessa är i vilken utsträckning informationen är korrekt, tidsaktuell 
respektive komplett. Kvaliteten på informationen som överförs mellan företag i 
försörjningskedjan är i hög grad påverkbar. Till stor del beror låg informationskvalitet 
på bristande tillförlitlighet som uppkommer i samband med registreringsfel i samband 
med inmatning av information i informationssystem. Möjligheterna att öka 
tillförlitligheten i informationen är därför stor och kan åstadkommas genom att 
kommunicera information i systemläsbar form så att registreringsmomentet kan 
elimineras. Tillförlitligheten i informationen är också kopplad till beteenden, attityder 
och kompetens. Tidsaktualiteten påverkas i hög grad av hur effektiva de administrativa 
processerna är och de kan, i sin tur, påverkas med avancerade informationstekniska 
lösningar. I vilken utsträckning informationen är komplett är främst en fråga om hur 
väl designade informationssystemen är och hur mycket relevant information som finns 
tillgängligt i databaserna. Det är också en fråga om hur effektiva överföringssystem 
som finns och hur mycket information som varje företag vill dela med sig.33 

3.2.3 Kommunikationstyper 
Vid all kommunikation mellan företag i försörjningskedjor är individer och/eller 
datoriserade informationssystem inblandade som avsändare eller mottagare. De utgör 
noder i mer eller mindre komplexa informationsstrukturer och deras uppgift är att 
lagra, bearbeta och skicka information. Alla informationssystem är, oavsett 
komplexitet, uppbyggda av sådana noder och för informationsutbytet däremellan finns 
fyra grundtyper. Dessa är man-till-man-kommunikation, system-till-man-kom-
munikation, man-till-system-kommunikation och system-till-system-kommunikation.34 
 

                                              
33 Mattsson, S-A. (2002) 
34 Ibid 
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Man-till-man-kommunikation 
Man-till-man-kommunikation är den kommunikationstyp som är mest trivial. Den 
innebär att en individ kommunicerar direkt med en annan individ utan att 
informationen mellanlagras eller bearbetas. Det är en interaktiv kommunikation som 
avslutats då informationen utbytts, lagrats eller dylikt. Kommunikationsmedlen 
telefon, fax och brev är alla är exempel på man-till-man-kommunikation. Även e-post 
räknas hit trots att det är i datorer som registrering, bearbetning, sändning och 
mottagning sker. Orsaken är att informationen inte är systemläsbar. 

Man-till-system-kommunikation 
Med man-till-system-kommunikation menas ett informationsutbyte mellan en individ 
och ett datoriserat informationssystem. Den information som överförs är på 
systemläsbar form. Det är en on-line-typ av kommunikation och den är interaktiv 
eftersom informationsutbytet i normala fall sker i dialog med systemet. 
Kommunikationsmetoderna Electronic Data Access och Internet är exempel på man-
till-system-kommunikation. En förutsättning för att dialogen ska vara interaktiv är att 
den sker med de skarpa driftskatalogerna och inte med temporära transaktionsregister 
utifrån vilka driftsregistren senare uppdateras. Det talas därför om on-line-typ av 
kommunikation och off-line-typ av kommunikation beroende på när uppdatering av 
databaser sker. 

System-till-man-kommunikation 
Den tredje kommunikationsgrundtypen, system-till-man-kommunikation, innebär 
också kommunikation mellan en individ och ett datoriserat informationssystem. 
Skillnaden från man-till-system-kommunikation är dock att i det här fallet är det 
systemet som tar initiativ till informationsutbytet. Även detta kommunikationssätt kan 
vara av de två typerna on-line och off-line. Ett exempel på system-till-man-
kommunikation kan vara beställningspunktsystem. Det innebär kortfattat att kundens 
affärssystem identifierar att kundens lagernivå underskridit beställningspunkten. 
Systemet skickar då ett meddelande exempelvis e-post till ansvarig planerare för 
åtgärd. Kommunikationen är av on-line-typ, men inte nödvändigtvis interaktiv, då det 
inte är säkert att individen momentant kan reagera på informationen. 

System-till-system-kommunikation 
System-till-system-kommunikation avser fall då information utbyts mellan två system. 
Överförd information är på systemläsbar form och något utav systemen tar initiativ till 
informationsöverföringen. Kommunikationen är av on-line-typ och den kan vara 
antingen interaktiv och transaktionsorienterad eller batchorienterad. Där 
transaktionsorienterad kommunikation är att informationsposter överförs kontinuerligt 
då de uppstår. Batchorienterad system-till-system-kommunikation innebär istället att 
ett antal transaktioner eller informationsposter överförs tillsammans vid enstaka 
tillfällen. Kommunikationsmetoden EDI är ett exempel på batchorienterad system-till-
system-kommunikation. 

3.2.4 Kommunikationsmetoder 
Nedan presenteras några olika tekniska hjälpmedel och metoder som kan användas för 
att underlätta kommunikation mellan företag. 
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Telefon  
Informationsutbyte via telefon är en, traditionellt sett, välutnyttjad kommunikations-
metod som fortfarande används i stor omfattning, dock främst vid informationsutbyte 
av mer spontan karaktär. Telefonen används dock fortfarande även för mer 
rutinbetonad kommunikation, användningen av den är dock avtagande på grund av de 
nya metoder som finns att tillgå. Telefonkommunikation är interaktiv och on-line till 
sin karaktär och har visat sig vara tämligen ineffektiv i vissa avseenden. En av dess 
svagheter är att mottagaren måste vara tillgänglig och på plats för att utbytet ska kunna 
ske. Detta medför att ett tidsberoende uppstår, vilket innebär att hänsyn måste tas till 
olika arbetstider. I ett internationellt kontaktnät får det till följd att tidsskillnader måste 
tas med i beräkningen och detta kan medföra obekväma samtalstidpunkter. Vid 
telefonsamtal går det också åtskilligt med tid till att prata om, för sammanhanget, 
orelevanta saker. Fördelen är istället att det ger större utrymme för att förklara och lösa 
ostrukturerade och spontant uppkomna problem. Telefonkommunikation ses i första 
hand som ett komplement till övriga kommunikationsmetoder.35  

Brev  
Kommunikationsutbyte med brev och postbefordran tillhör den, traditionellt sett, mest 
använda kommunikationsmetoden mellan företag. Brev spelar idag en betydligt 
mindre roll som informationsbärare, men är ännu inte helt utspelad. Brev är en 
pappersbaserad off-line-typ av kommunikationsform. Vid användning av 
brevkommunikation uppkommer därför tidsfördröjningar jämfört med IT-baserade 
system. Fördröjningen utgörs dels av tiden för den fysiska transporten och dels av 
tiden för att behandla och registrera erhållen information i företagets affärssystem. 
Pappersbaserade system är således väldigt tids- och arbetskrävande.36  

Telefax  
Med telefax, eller mer vanligt uttryckt fax, skickas informationen elektroniskt, men 
inte digitalt. I grunden är det ett pappersbaserat system. Sändaren läser in ett dokument 
i pappersform som sedan, elektroniskt via telenätet, skickar innehållet till mottagaren 
som i sin tur skriver ut dokumentet återigen i pappersform. Fax är också en off-line-
typ av kommunikationsmetod. I dagsläget finns det affärssystem som kan skicka 
dokument direkt från en dator till antingen en fax eller en annan dator. På detta sätt är 
det mer effektivt att skicka order, orderbekräftelser, leveranspåminnelser och dylikt. 
Det finns dock inte samma avancerade datorstöd för hantering, lagring och sändning 
som för e-post. Eftersom faxkommunikation är ett pappersbaserat system har det 
ungefär samma egenskaper som brevkommunikation, en stor skillnad ligger dock i den 
tid det tar att överföra informationen.37  

Elektronisk post  
Elektronisk post eller e-post är ett kommunikationsmedel som innebär att information 
överförs i fritt format som textsträngar från ett sändande datorsystem via Internet till 
ett mottagande datorsystem. Eftersom informationen överförs ostrukturerat i fritt 

                                              
35 Mattsson, S-A. (2002) 
36 Ibid 
37 Ibid 
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format kan mottagande system inte tolka och bearbeta informationen, således kan även 
e-post ses som ett pappersbaserat system. Informationen registreras och presenteras på 
bildskärm på ett pappersliknande sätt och dessutom kan såväl sändare som mottagare 
skriva ut den överförda informationen. Detta gör att skillnaden mellan datoriserad fax 
och e-post egentligen i princip är obefintliga. Den största praktiska skillnaden mellan 
dessa två system är att presentationer, arbeten och även Internetlänkar kan bifogas med 
e-post, detta kan inte göras med fax. Bifogade filer kan dels vara vanliga brev, men 
kan också vara i fördefinierat format och därmed på systemläsbar form. Detta innebär 
att vissa bifogade filer kan tolkas och bearbetas av mottagarens dator, exempel på detta 
är leveransplaner i exceldokument. I dagsläget kan e-post användas för att skicka 
exempelvis leverans- och betalningspåminnelser och dessa kan genereras automatiskt 
av ett företags affärssystem. Detta användningsområde kan utgöra ett komplement till 
mer avancerade och kostnadskrävande EDI-applikationer. e-post är en off-line-typ av 
lösning, men är mer användarvänlig än många andra på grund av de datorstöd som 
finns tillgängliga. Detta gäller både för att skapa, lagra, sända och svara på 
dokument.38 

EDI 
EDI står för Electronic Data Interchange och innebär att data överförs mellan två 
datorsystem på ett fördefinierat och standardiserat format. Detta innebär att det 
mottagande systemet kan tolka och bearbeta informationen under förutsättning att de 
har samma standard. EDI används i huvudsak endast mellan företag och organisationer 
som har ett regelbundet och återkommande informationsutbyte av strukturerad 
information. Kommunikationsmetoden är framförallt användbar när det gäller 
frekventa utbyten av stora mängder information. Ett införande kräver stora 
investeringar och driftskostnaderna är tämligen höga. EDI är dessutom en komplex 
komunikationsmetod som kräver hög IT kompetens, därför används EDI i dagsläget 
mest i stora företag. För de små företagen finns en Internetlösning, så kallad webb-
EDI. För det lilla företaget räcker det med en webb-läsare och det stora företaget kan 
ändå få full systemmässig integration i sitt affärssystem. Mellan EDI-användare 
skickas meddelande med exempelvis edifactstandard, medan det till webbkunderna 
skickas som en extranetlösning. Extranet är ett nätverk som länkar valda delar ur ett 
företags intranät med kunder och andra affärspartners.39 En ny teknologi som kan 
komma att delvis ersätta och komplettera EDI är XML.40 XML är ett programspråk, 
såsom HTML, och används för att bygga upp webbsidor som består av strukturerad 
information i form av ord, bilder och andra element. XML används för att skicka 
strukturerad information via Internet.41  

Elektronisk Data Access   
Elektronisk Data Access, EDA, ofta också kallat on-line-kommunikation med delade 
databaser. EDA innebär i det här sammanhanget att ett företag gör delar av 
informationen i sitt affärssystem tillgängligt för sina kunder, leverantörer och andra 
samarbetspartners. Det innebär att externa individer får behörighet att läsa och 
                                              
38 Mattsson, S-A. (2002) 
39 Stair, R. et al (2001) 
40 Mattsson, S-A. (2002) 
41 Mattsson, S-A. (2002), Lambert, D. et al (1998), Stair, R. et al (2001) 
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manipulera företagets information. Detta innebär att kunders och leverantörers 
möjligheter att lägga upp och underhålla data i företagets system förbättras. Dessutom 
innebär det att kunder själva kan lägga in order i sina leverantörers system alternativt 
att leverantörer kan administrera sina kunders lager. Företag kan även boka transporter 
direkt i tredjepartslogistikerns system. Denna typ av kommunikationsmetod började 
användas i början av 1980-talet och jämfört med EDI är investeringskostnaderna för 
införandet mycket låga eftersom det inte krävs lika avancerad utrustning. En annan 
stor fördel jämfört med EDI är att metoden tillåter ett interaktivt arbetssätt och 
möjliggör reduktion av antalet aktiviteter i affärsprocesserna. Således kan även 
cykeltiderna minskas. EDA är heller inte lika begränsat som EDI när det gäller att 
hantera spontant uppkomna informationsbehov, varken tidsmässigt eller innehålls-
mässigt. En nackdel med EDA i jämförelse med EDI är att det kan vara mer 
arbetskrävande för det enskilda företaget. Detta gäller då vissa aktiviteter ska utföras 
av samma individ på två olika håll. Ett exempel på detta är när en kund registrerar en 
kundorder i sin leverantörs system så måste den dessutom lägga en inköpsorder i sitt 
eget system. En annan nackdel med EDA jämfört med EDI är att EDA inte skapar lika 
bra förutsättningar för automatisering av affärsprocesser och informations-
behandling.42 

Internet och www  
Internet är ett publikt och internationellt nätverk av lokala nätverk av datorer. 
Datorerna i nätverket använder samma protokoll för att kommunicera. Internet 
inkluderar många viktiga tjänster bland andra e-post, The World Wide Webb (www, 
även kallad webben) och File Transfer Protocol (FTP) för att överföra filer mellan 
datorer. Webben är ett hypertextsystem som tillåter enkel åtkomst av information på 
hemsidor och som finns lagrade i servrar anslutna till Internet. Genom att utbyta 
information mellan dessa hemsidor och företagens affärssystem skapas stora 
förutsättningar för att på ett rationellt sätt att kommunicera mellan företag. Internet och 
www karaktäriseras som en on-line kommunikationsmetod. Den här metoden erbjuder 
möjligheter att etablera näst intill oändligt många kontakter med kunder, leverantörer 
och andra samarbetspartners. Webbaserad kommunikation är mycket enkel att använda 
och förhållandevis billig att implementera. I motsats till EDI och EDA är webbaserad 
kommunikation också användbar mellan individer och företag. En svaghet i 
förhållande till EDA utgör de datasäkerhetsproblem som fortfarande inte är helt lösta. 
Webbaserad kommunikation är, mellan företag, den dominerande metoden för on-line 
kommunikation jämfört med EDA och även för elektronisk handel.43 

E-handel innebär att affärsaktiviteter utförs genom användning av elektronisk 
dataöverföring. Företag och privatpersoner använder e-handel för att reducera 
transaktionskostnader, öka hastigheten på flödet av gods och information samt att höja 
kundservicen. Vidare så möjliggörs koordination av aktiviteter mellan producenter, 
leverantörer och kunder. E-handeln gör det också möjligt för kunder och företag att få 
tillgång till världsmarknaden. Modern informationsteknologi gör det möjligt att utbyta 
information elektroniskt via så kallade elektroniska marknadsplatser. En elektronisk 
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marknadsplats definieras som en portal på Internet där transaktioner mellan köpare och 
säljare sker.44 

3.2.5 Informationsöverföring i order/leveransprocessen 
Informationsöverföring kan, enligt en interaktionsmodell som Mattson beskriver, 
utvecklad av Wiley och Chichesters, genomföras både strategiskt/taktiskt och 
operativt. Den strategiska/taktiska grenen motsvarar aktiviteter som görs i ett 
långsiktigt syfte exempelvis prognoser och avtal vid upphandlingar. Medan den 
operativa grenen istället motsvarar de aktiviteter som sker i samband med varje 
beställning exempelvis orderläggning, ordermottagning och fakturering.45 
Informationsutbytet som sker i en order/leveransprocess från identifierat behov till 
leverans beskrivs i Figur 8. 
 
  Inköp          Materialplanering     Materialbehov 
Kund 
 
 

 Order 
 
 
Leverantör 
                           
                                  Försäljning          Orderbehandling    Materialplanering/         Tillverkning/ 
                                                                                             Utleveransplanering        leverans 

Figur 8. Informationsflödet i order/leveransprocessen (Mattson, 1999) 

Det som initierar order/leveransprocessen är behovet från kund. Behovsinformationen 
erhålls exempelvis från ett materialplaneringssystem och behandlas och planeras av en 
materialplaneringsfunktion. Information om önskade leveranstider och kvantiteter 
överlämnas till en inköpsfunktion vars uppgift är att göra en beställning (inköpsorder). 
Beställningen lämnas hos lämplig leverantörs försäljningsfunktion som godkänner 
eller ändrar beställningen och ger kunden ett pris. Inköpsordern i kundföretaget 
motsvaras av en kundorder i leverantörsföretaget och den skickas vidare till en 
orderbehandlingsfunktion som gör en orderregistrering och reservering av material. 
Om det gäller en lagerförd produkt behandlas ordern vidare direkt av en utleverans-
funktion som förbereder utleverans genom att verkställa plockning, packning och 
utskeppning. Gäller ordern inte en lagerförd produkt går den istället via en material- 
och produktionsplanerare. Materialplaneraren omvandlar kundordern till en 
tillverkningsorder som skickas till produktionsplaneraren som verkställer produktion 
och utleverans. Även om det finns stora skillnader i hur företag genomför en 
order/leveransprocess så beskriver exemplet i stora drag vad som händer. Det visar 
även tydligt på att order/leveransprocesser kan vara både tids- och kostnadskrävande.46 
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Jonsson47 benämner samma process som en materialanskaffningsprocess och delar in 
den i följande aktiviteter:  
 

• Materialbehov och inköpsanmodan 
• Upphandling 
• Inköpsorder 
• Orderbekräftelse 
• Leveransbevakning 
• Leveransavisering 
• Leveransmottagning 

Materialbehov och inköpsanmodan 
Till grund för materialanskaffningen ligger ett framtida förväntat materialbehov, som 
identifieras genom att orderförslag genereras. Detta kan göras utifrån ett 
materialplaneringssystem, beställningspunktssystem, ett frigjort kanbankort eller 
manuellt. Ett orderförslag utgör en anmodan till inköpsfunktionen och ger en signal till 
inköpsfunktionen när det är dags att skapa en inköpsorder. 

Upphandling 
Till upphandling hör sådana aktiviteter som att välja leverantör och upprätta avtal med 
denne för att bestämma produktprestanda, kvalitetsnivåer, volymrabatter och olika 
leveransvillkor. När väl en leverantörsrelation är etablerad behöver emellertid inte 
dessa aktiviteter genomföras i samma utsträckning.  

Inköpsorder 
Innan en inköpsorder läggs måste någon form av signal meddela någon eller något att 
en inköpsorder måste genereras och skickas. Inköpsorderns uppgift är att klargöra 
vilken artikel ordern gäller, vilken kvantitet som ska levereras när samt till vilket pris. 
En specifikation på aktuella leveransvillkor medföljer också.  

Orderbekräftelse 
En orderbekräftelse från en leverantör innebär att ordern tagits emot och att bland 
annat kvantiteter och leveranstider accepterats. En bekräftelse kan också innehålla 
ändringar i exempelvis önskade leveranstider och kvantiteter. En orderbekräftelse 
skickas för att säkerställa att villkoren för en inköpsorder godkänts av leverantören och 
att de samtidigt tar på sig ansvaret för att uppfylla önskemålen enligt bekräftelsen. Vid 
avrop mot leveransplan och i en del andra sammanhang sker oftast inte några 
orderbekräftelser. 

Leveransbevakning 
Leveransbevakning kan ske både före och efter överenskommen leveranstidpunkt. 
Detta kallas för för- respektive efterbevakning. Förbevakning syftar till att säkerställa 
att leverans kommer att ske vid överenskommen tidpunkt genom att kunden påminner 
leverantören. Det är vanligt att detta sker selektivt, vilket innebär att endast utvalda 
leverantörer får påminnelser. Vilka som får det kan bero på exempelvis leverantörens 
tidigare leveransstatistik eller risken för brist av en viss artikel. Efterbevakning syftar 
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till att försöka påskynda redan försenade leveranser. Det innebär bland annat att 
undersöka varför en leverans inte har kommit och var uteblivna leveranser finns. 

Leveransavisering 
Denna informationsöverföring syftar till att förvarna kunden att leverans är på väg så 
godsmottagning och kvalitetskontroll kan förberedas. Syftet är också att överföra 
information om lastning och packning så att identifiering, mottagningskontroll och 
eventuell vidaretransport kan underlättas. 

Leveransmottagning 
Leveransmottagning och kontroll innebär att leveransen kontrolleras så att den 
överensstämmer med vad som beställts. Eventuella avvikelser i kontrollen noteras och 
ligger till grund för reklamation. Hur omfattande denna aktivitet är varierar från fall till 
fall. En kontroll kan exempelvis vara fullständig eller enbart utgöras av stickprov. Den 
godkända leveransen läggs antingen i lager eller skickas direkt till aktuellt 
förbrukningsställe. 

3.3 Effektivisering av processer i försörjningskedjor 
Nedan följer ett antal tillvägagångssätt för att skapa effektivare processer i 
försörjningskedjor. 

3.3.1 Effektivare processer genom förenkling och rationalisering 
I försörjningskedjor utförs ett flertal aktiviteter, inom olika avdelningar och funktioner 
i företagen, för att skapa värde. De flesta är nödvändiga för att processerna ska kunna 
medföra de värden som de är avsedda för, men det finns också ofta aktiviteter som inte 
längre tillför något värde. Ett naturligt första steg vid all effektivisering är därför att 
rationalisera processer genom att eliminera onödiga aktiviteter. De aktiviteter som 
däremot måste utföras bör dessutom utföras på det mest rationella sättet, med minsta 
möjliga resursförbrukning och på kortast möjliga tid, för att på så sätt bidra till 
effektiviseringen.48 

Kartläggning och analys för rationalisering av processer 
För att kunna rationalisera processer krävs en kartläggning och beskrivning av hur de 
aktuella processerna ser ut i dagsläget. Anledningen till detta är att processer korsar 
funktioner och avdelningar, vilket leder till att det inom ett företag finns begränsad 
kännedom om hur processerna, som helhet, ser ut. Ett annat skäl till kartläggningen är 
att kunna urskilja möjligheterna att genomföra förändringar. Den förändring som en 
övergång från en befintlig process till en ny innebär, underlättas påtagligt om 
kännedom finns om utgångsläget. När alla aktiviteter och samband mellan dem 
kartlagts bör processerna granskas och analyseras kritiskt. Detta kan genomföras med 
ett systematiskt ifrågasättande byggt på att för varje aktivitet fråga sig vad ändamålet 
med den är, var den utförs, när i sekvensen den utförs, vem som utför den och hur den 
utförs, samt fråga sig varför den utförs som den gör. Syftet med att ställa dessa frågor 
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är att försöka eliminera, kombinera, ändra eller förenkla de olika aktiviteter i den 
process som ska rationaliseras.49 

Angreppssätt för att rationalisera processer 
Utgångspunkten vid rationalisering av processer måste vara den rådande situationen 
med relationer till kunder och leverantörer. Det finns emellertid ett antal angreppssätt 
som generellt är användbara, vilka presenteras nedan.50  
Eliminera onödiga aktiviteter 
Som hjälpmedel för att eliminera onödiga aktiviteter används frågor som vad 
ändamålet är med aktiviteten och varför den måste utföras. Om det inte finns något 
förnuftigt och sakligt svar på denna Varför-fråga är det troligt att aktiviteten kan 
elimineras. Till exempel kan utskrivning och utskick av orderbekräftelser betraktas 
som en onödig aktivitet. 
Kombinera aktiviteter och resurser 
Hur komplex och ineffektiv en försörjningskedjeprocess är står ofta i samband med 
antalet aktiviteter och personer/avdelningar som är inblandade. Flödena blir 
komplexare och genomloppstiderna längre, ju fler funktionella resurser som behöver 
användas. I varje gränsyta mellan individer och funktioner/avdelningar uppstår tidsför-
luster och överföringskostnader. Ett sätt att förenkla och effektivisera kan därför vara 
att kombinera aktiviteter så att antalet individer som är involverade i processerna 
reduceras. Som hjälpmedel kan frågorna, var utförs aktiviteten & varför där och vem 
utför aktiviteten & varför gör den det, användas för varje aktivitet. På så sätt fås ett 
underlag för att omplacera och kombinera aktiviteter på ett sätt så att det totala antalet 
inblandade individer kan minskas. 
Parallellisera aktiviteter med långa ledtider 
Ett effektivt sätt att reducera processledtider är att, där så är möjligt, genomföra 
aktiviteter parallellt. Störst effekter fås om det handlar om aktiviteter med långa 
ledtider. 
Använda förberedda lösningar och förvalda alternativ 
Aktiviteter i försörjningskedjeprocesser kan förenklas och påskyndas genom att utgå 
från något som redan finns genom att kopiera och modifiera redan existerande 
lösningar. Exempel på sådana tillvägagångssätt kan vara: 
 

• Skapa kundorder genom kopiering och modifiering av tidigare order från 
samma kund 

• Skapa kundorder genom kopiering från förpreparerade och upplagda 
typorder 

• Skapa offerter genom kopiering och modifiering av tidigare utarbetade 
standardofferter eller order 

• Använda stående order och vid nybeordring endast modifiera kvantiteter 
och leveranstider 
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Att lägga upp kundprofiler som orderregistreringen kan utgå från är också ett möjligt 
sätt att effektivisera. Sådana kundprofiler kan exempelvis innehålla information om 
kunden accepterar substitutvaror, hur rabatter ska hanteras på fakturan, om och hur 
EDI kan användas vid fakturering.  

Förenkling av försörjningskedjeprocesser 
Nedan presenteras exempel på hur de generella angreppssätten kan tillämpas i 
försörjningskedjeprocesser.51   
Tyst accept istället för orderbekräftelse 
Att effektivisera orderbekräftelseprocessen med hjälp av förenkling innebär helt enkelt 
att kunden avstår från att kräva orderbekräftelse från sin leverantör, det vill säga att en 
så kallad tyst accept tillämpas. Tyst accept innebär att leverantören accepterar alla 
villkor och önskemål i kundens order om han inte meddelar sig inom en viss tid.   
Leveransbevakning från kund till leverantör 
Leveransbevakning i förväg kan effektiviseras genom att endast genomföras selektivt. 
Den kan exempelvis begränsas till att omfatta artiklar eller artikelgrupper för vilka det 
är speciellt viktigt att undvika bristsituationer. Den kan också begränsas till att omfatta 
leverantörer som historiskt visat sig vara mindre pålitliga. Ett tredje sätt att begränsa 
leveransbevakningen genom ett selektivt förfarande är att endast låta den omfatta 
beställningar av artiklar där brist redan uppstått eller förväntas uppstå före eller vid 
leveranstidpunkten. Leveransbevakningen efter leveranstidpunkt innebär att en 
påminnelse skickas om leverans inte utförs enligt överenskommelse. Även i detta fall 
kan processen effektiviseras genom att endast utföras selektivt. Selektiv bevakning är i 
detta fall endast meningsfullt med avseende på aktuell bristsituation och innebär att 
leveranspåminnelser endast skickas till leverantör om brist redan föreligger.   

3.3.2 Effektivare processer genom automatisering 
Arbetsinsatser utförda av människor kan helt eller delvis ersättas av någon form av 
automatik. Denna automatisering kan åstadkommas genom användning av mekaniska, 
elektroniska och datoriserade system. Traditionellt har automatisering mest använts 
vid produktion, men har i allt större utsträckning aktualiserats inom administration, 
bland annat som ett sätt att reducera de administrativa kostnaderna och för att minska 
ledtider av olika slag.52  

Automatisering av administrativt arbete 
Automatisering av administrativt arbete i affärsprocesser kan delas in i följande 
automatiseringskategorier: automatiserad inrapportering av information, automatiserad 
mottagning av överförd information, automatiserad uppdatering av information samt 
automatiserad informationsbehandling. 53 
Automatiserad inrapportering av information 
Risken för felaktigheter vid manuell inrapportering är påtaglig och de felaktigheter 
som oundvikligen uppstår kan avsevärt påverka informationskvaliteten. Inrapportering 
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av information är därför ett angeläget område för effektivisering. Det finns två 
huvudtyper av system för automatisk inrapportering: identifieringssystem och 
inscanningssystem. För både typerna är det i allmänhet fråga om en partiell 
automatisering, det vill säga att det även krävs manuella kompletterande arbets-
uppgifter. Med automatisk inrapportering avses förmågan att automatisk kunna läsa ett 
meddelande i form av en kod samt överföra den och tolka den i en dator. De vanligast 
använda identifieringsmetoderna är bland annat streckkod, magnetkort och 
elektroniska minnen. Inscanning innebär att fritextsidor läses in av en scanner. Den 
inlästa textmassan tolkas därefter så att identifierade nummer, kvantiteter, datum och 
belopp etc. kan identifieras, bearbetas och lagras i systemet. Tekniken kan till exempel 
användas för inregistrering av erhållna orderbekräftelser eller leveransfakturor. Den 
innebär att allt registreringsarbete elimineras. 
Automatiserad mottagning av överförd information 
Ett effektivt sätt att rationalisera inrapportering av information i ett affärssystem är att 
använda någon form av filöverföringsteknik för att överföra information direkt från ett 
system till ett annat. Detta medför att det manuella registreringsarbetet nästan helt kan 
elimineras. Sådan överföring kan exempelvis ske med hjälp av EDI-meddelanden eller 
XML-transaktioner över Internet. För att detta ska vara riktigt effektivt är det 
nödvändigt att erhållna EDI-meddelanden och XML-transaktioner automatiskt kan tas 
emot, konverteras och lagras i det mottagande systemet. 
Automatiserad uppdatering av information  
Uppdatering av information avser tillägg av ny information eller ändring av befintligt 
lagrad information i en databas. Det kan till exempel vara rapportering av ett 
lageruttag som skall medföra en uppdatering av aktuellt saldo. Ett annat exempel kan 
avse uppdatering av reserverat material till en order som erhållits via EDI eller 
uppdatering av status på en order som erhållits via EDI. I de båda exemplen måste 
uppdateringen föregås av någon form av beslut om godkännande. Syftet med 
automatiserad uppdatering från inträffade händelsetransaktioner är att eliminera eller 
reducera omfattningen på den manuella transaktionsrapporteringen.  
Automatiserad informationsbehandling 
För informationsbehandling i allmänhet är olika grader av automatisering möjlig. Med 
utgångspunkt från grad av automatisering kan automatiserade informationsbehand-
lingssystem delas in i tre olika kategorier; beslutsstödjande system, rådgivande system 
samt beslutande system. Beslutsstödjande system har förhållandevis låg auto-
matiseringsgrad och avser främst transaktionshantering samt automatisk bearbetning 
och sammanställning av data som företrädesvis har karaktär av beslutsunderlag. Ett 
exempel på detta kan vara en beräkning av det kapacitetsbehov som krävs för att klara 
av inneliggande kundorder. Rådgivande system karaktäriseras av att den information 
som automatiskt genereras av systemet mer eller mindre utgör färdiga förslag till hur 
en beslutsfattare bör agera men förslagen förverkligas inte i och av systemet. Ett 
exempel på detta kan vara en beräkning av möjliga leveranstidpunkter för en 
kundorder, med avseende på material- och kapacitetstillgång. För den mest 
långtgående formen av automatisering finns beslutsfattande funktioner. Det innebär att 
systemet själv, utan manuell övervakning, kontroll eller ingrepp, utför aktiviteter. Ett 
exempel på detta är inplanering av order och operationer mot kapacitetstak, generering 
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av inköpsorder och avsändning till leverantör samt uppdatering av kundorder med 
bekräftade leveranstidpunkter och orderkvantiteter.  

Automatisering av försörjningskedjeprocesser 
Nedan presenteras exempel på hur försörjningskedjeprocesser kan automatiseras enligt 
några av de sätt som presenterats ovan. Följande kommer att beskrivas: automatiserad 
orderöverföring, automatiserad ordergenerering, automatisering av orderbekräftelser, 
automatiserad leveransavisering.54 
Automatiserad orderöverföring 
Traditionell orderöverföring innebär att den inköpsorder som registreras i kund-
företagets system skrivs ut och skickas med post eller fax till leverantören. Hos 
leverantören registreras ordern som kundorder. Mycket av det arbete som är förknippat 
med denna orderöverföring kan automatiseras genom att kommunicera system till 
system, det vill säga genom att skicka ordern i digital form direkt från kundens system 
till leverantörens. Ordern kan då skickas med hjälp av EDI-meddelanden, XML-
transaktioner eller genom informationsutbyte via kundföretagets webbserver i form av 
en extranetlösning.  
 

• Automatiserad orderöverföring kan ske via EDI-meddelanden, XML-
transaktioner eller via en extranetlösning. 

Automatiserad ordergenerering 
Automatiserad ordergenerering innebär att en order skapas automatiskt. Orden förs 
sedan över till leverantören, antingen på traditionellt sätt eller digitalt enligt några av 
ovan nämnda alternativ. Ett principiellt tillvägagångssätt för automatisk order-
generering kan vara: 
 

• En preliminär lagerpåfyllnadsorder skapas automatiskt med hjälp av 
beställningspunkter, materialbehovsplanering eller någon annan material-
planeringsmetod i kundföretagets affärssystem. 

• Om den preliminära ordern uppfyller förutbestämda kriterier skapas 
automatiskt en inköpsorder till förvald leverantör för respektive artikel. 
Om den preliminära orden inte uppfyller de förutbestämda kriterierna 
sänds den, av affärssystemet, som intern e-post till ansvarig inköpare för 
manuell hantering och beslut. 

• Skapade inköpsorder lagras i inköpsorderregistret och överförs sedan till 
respektive leverantör exempelvis med hjälp av EDI. 

Automatisering av orderbekräftelser och överföring 
Överföring och mottagning av orderbekräftelser kan också automatiseras på liknande 
sätt som ovan. Den automatiserade överföringen av orderbekräftelser kan ske antingen 
via EDI-meddelanden eller via kundföretagets webb. Från den statusuppdaterade 
ordern på webben uppdateras därefter den registrerade inköpsordern i kundens 
affärssystem. Automatiseringsgraden kan ökas genom att också innefatta att 
orderbekräftelser automatiskt skapas i leverantörens system och förs över till kund när 
kundorder färdigregistrerats eller ändrats och utan att någon manuell extra aktivitet 
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behöver utföras. En ytterligare automatiseringsgrad är automatisering av mottagning 
och behandling av de orderbekräftelser som erhållits av leverantörer. Behandlingen av 
orderbekräftelser innebär att den jämförs med motsvarande inköpsorder i kundens 
affärssystem. Processen kan bestå av följande moment:   
 

• Orderbekräftelse från leverantör överförs via EDI eller på annat sätt och 
tas emot i kundens system. 

• Orderstatus, bekräftat leveransdatum och kvantitet uppdateras automatiskt 
för motsvarande inköpsorder i kundens affärssystem om avvikelser ligger 
inom accepterade toleransgränser.  

• Orderbekräftelser som inte ligger inom angivna toleransgränser skickas 
som intern e-post till ansvarig inköpare. 

Automatiserad leveransavisering 
För automatiserad leveransavisering kan samma alternativ tillämpas som för 
orderbekräftelser ovan. Vid automatiserade leveransaviseringar skapas 
aviseringstransaktioner automatiskt i leverantörens affärssystem när packning och 
utleverans rapporterats mot kundordern. Efter överföring med hjälp av EDI-
meddelanden tas de automatiskt om hand i kundens system. Den bearbetning som sker 
kan avse att komplettera ordern med identifieringsinformation och andra slag av 
godsmottagningsinformation.   

3.3.3 Effektivare processer genom omkonfigurering 
Ett naturligt sätt att effektivisera processer är att omfördela och slå samman utförande 
och ansvar för olika aktiviteter och subprocesser mellan olika avdelningar i företaget 
så att antalet gränsytor reduceras. Detta går även att genomföra genom att på 
motsvarande sätt omfördela och slå samman det enskilda företagets aktiviteter och 
subprocesser med aktiviteter och subprocesser som utförs på kundföretagen och 
leverantörsföretagen.55 Här nedan följer olika möjligheter till Omkonfigurering av 
aktörers verksamhet. 

Leverantörsstyrda lager 
Det traditionella sättet att lägga en order på är att kunderna skickar order till deras 
leverantörer. Detta kan verka logiskt, men följden blir att leverantören, i förväg, inte 
vet vad kunden kommer att beställa, de är därför tvungna att hålla onödiga 
säkerhetslager. Vidare möts leverantören ofta av kortvarig efterfrågan av vissa 
produkter vilket leder till frekventa ändringar av deras produktion och 
distributionsschema som ger extra kostnader. För att motverka detta växer ett nytt sätt 
fram för att styra efterfrågan. I denna modell är det inte längre kunden som placerar 
order hos leverantören utan istället administrerar leverantören kundens lager.56 Det 
förekommer flera olika tillämpningar av leverantörsstyrda lager och skillnaden mellan 
dessa är när ägandeskapen av levererade produkter övergår från leverantör till kund. 
Alternativen skiljer sig också åt med avseende på graden av integration mellan kund 
och leverantör (se Figur 9). I samtliga alternativ får leverantören tillgång till 
information som är relaterad till den aktuella försäljningen av deras produkter, 
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lagernivåer och detaljer om kommande marknadsföringsplaner.57 Nedan beskrivs tre 
olika alternativ. 
Samarbetsstyrda lager (Co-Managed Inventory – CMO)  
Det som framförallt karaktäriserar samarbetsstyrda lager är att leverantören utför det 
operativa lagerstyrningsarbetet, men har tillsammans med kunden delat ansvar för 
lagrets storlek. Utifrån erhållen lagersaldo- och efterfrågeinformation styr leverantören 
kundens lager och planerar in nya lagerpåfyllnadsorder. Kunden måste dock godkänna 
leverantörens förslag på order innan leverans, detta kan ses som en form av omvänd 
orderbekräftelse. Efter att leverans har skett faktureras kunden på vanligt sätt. Kunden 
äger lagret och svarar för inventering och kostnader för inventeringsdifferenser och 
svinn.58  
Leverantörsstyrd lagerpåfyllning (Vendor Managed Replenishment – VMR) 
Även vid leverantörsstyrd lagerpåfyllning svarar leverantören för styrning av kundens 
lager och planerar in nya lagerpåfyllnadsorder. Kunden äger lagret, men det krävs inte 
att varje inplanerad lagerpåfyllnadsorder ska godkännas av kunden. Kunden sätter 
istället min- och maxgränser utifrån önskade lagerservicenivåer och hur stora lager 
som kunden är villig att bekosta. Inom dessa gränser har leverantören i princip full 
frihet att anpassa leveranstidpunkter och orderkvantiteter. Genom att kunden äger 
lagret svarar denne även i detta fall för inventering samt kostnader för 
inventeringsdifferenser och svinn.59 
Leverantörsstyrda lager (Vendor Managed Inventory – VMI) 
Leverantörsstyrda lager innebär att leverantören inte bara styr utan även äger det lager 
som fysiskt finns hos kunden Leverantören har således övertagit det fulla ansvaret för 
lagerstyrningen. Leverantören förpliktar sig att uppfylla bestämda lagerservicenivåer 
som fastställs i samarbetsavtal. Avtal som reglerar leverantörsstyrda lager måste även 
inkludera regler för vem som ska inventera och vem som ska bekosta 
inventeringsdifferenser, svinn och kassation. Vanligtvis faktureras kunden när 
produkterna tas ut från kundens lager.60 
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Figur 9. Grad av integration och leverantörsansvar för olika leverantörsstyrda lager (Mattson, 2002 s. 356) 

Kundstyrda orderprocesser 
Kundstyrda orderprocesser innebär att kunden genomför alla eller vissa av de 
aktiviteter som har med leverantörens kundorderbehandling att göra. Exempel på detta 
kan vara att inköparen på kundföretaget registrerar order i leverantörens 
kundordersystem eller att materialplaneraren i kundföretaget själv lägger order i 
leverantörens kundordersystem när behov föreligger. Kundstyrda orderprocesser kan 
utföras på ett antal alternativa sätt som representerar olika grader av integration. De 
skiljer sig också åt med avseende på i vilken utsträckning kunden utför och tar ansvar 
för orderregistreringen (se Figur 10). Nedan beskrivna alternativ kan betraktas som 
huvudalternativ.61 
Kund registrerar order i eget system 
Detta alternativ innebär att kunden registrerar sin order i det egna affärssystemet. 
Därefter överförs ordern med hjälp av EDI eller annan teknologi till leverantörens 
system. Erhållen order kontrolleras och modifieras eventuellt av leverantörens 
personal innan den accepteras och material reserveras. Konsekvenserna av denna typ 
av orderhantering innebär att det orderregistreringsarbete som, vid traditionell 
orderläggning, måste utföras av leverantören bortfaller. Riskerna för felregistreringar 
minskar således och sannolikheten för att leverans sker i överensstämmelse med 
kundönskemål ökar.  
Kund registrerar order i leverantörens system 
Integrationen mellan kund och leverantör kan förbättras ännu mer om kunden har 
möjlighet att koppla upp sig mot leverantörens system. Detta kan ske i form av en 
traditionell on-line-lösning via uppringd eller fast telelinje alternativt via en extranet-

                                              
61 Mattsson, S-A. (2002) 
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lösning och en webbserver som leverantören tillhandahåller. Överföringen av 
orderdata från webbservern till leverantörens eget affärssystem hanteras av 
leverantören. Erhållen order kontrolleras och modifieras av leverantörens personal 
innan den accepteras och material reserveras. Detta alternativ har samma fördelar som 
föregående vad gäller minskat registreringsarbete och högre datakvalitet. Dessutom 
innebär alternativet att kunden i större utsträckning klarar sin orderbehandling själv. 
Kunden får direkt tillgång till information om priser, tillgängligheten i lager, aktuella 
leveranstider och dylikt utan att behöva ringa eller faxa leverantören. 
Kund registrerar och slutför orderregistrering i leverantörens system 
Även i detta alternativ är kunden uppkopplad mot leverantörens system. Skillnaden 
mot föregående alternativ är att kunden har on-line-kontakt med leverantören och kan 
on-line-uppdatera det skarpa orderregistret i leverantörens affärssystem. Det innebär 
att kunden kan slutföra hela orderregistreringsprocessen själv, inklusive att fastställa 
leveranstidpunkt. Ett villkor för detta är givetvis att material och kapacitet finns 
tillgängligt och att andra pris- och leveransvillkor är uppfyllda. Leverantören  behöver 
alltså inte involveras alls och eftersom kunden kan slutföra hela orderregistreringen 
själv kan orderbekräftelseprocessen elimineras helt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Grad av integration och kundansvar för olika kundstyrda orderprocesser (Mattson, 2002 s. 347) 

3.3.4 Effektivare processer genom samverkan 
En uppenbar möjlighet att effektivisera ett företags verksamhet är att samverka så att 
aktiviteterna kan utföras på ett så integrerat och samordnat sätt som möjligt. För att 
samverkan ska kunna ske är det nödvändigt med ett effektivt och uttömmande 
informationsutbyte. Modern informationsteknologi ger de tekniska förutsättningarna 
men det krävs även att företaget och dess kunder och leverantörer har en vilja att 
samarbeta och att dela med sig av den information de själva besitter.62 
                                              
62 Mattsson, S-A. (2002) 
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Aktivitetskoppling för processynkronisering 
Ur synkroniseringssynpunkt kan en försörjningskedja betraktas som par av successivt 
försörjande och förbrukande företag. Eftersom processynkronisering innebär 
matchning av behov och efterfrågan i materialflöden kan synkronisering därför också 
sägas avse att i så stor utsträckning som möjligt koppla de aktiviteter som försörjer till 
de aktiviteter som förbrukar. Det krävs ett frekvent och omfattande informationsutbyte 
mellan företag för att kunna koppla och samordna aktiviteter.63  

Koncept för samverkan i försörjningskedjor 
Betydelsen av samverkan mellan kunder och leverantörer i försörjningskedjan har ökat 
de senaste åren. Denna samverkan kan uppnås genom koppling och samordning av 
aktiviteter mellan aktörer i order/leveransprocessen.64 Detta kan tillämpas enligt nedan 
nämnda koncept. 
Quick Response (QR)  
QR är ett koncept för samverkan och informationsutbyte mellan tillverkare, grossister 
och detaljister i försörjningskedjor. Det primära syftet med konceptet är att företag ska 
kunna reagera snabbare på marknadsförändringar och bedriva verksamheter på ett 
kostnadseffektivare sätt för att bättre kunna tillgodose slutkundernas behov.65 Genom 
QR görs ett försök att efterlikna en situation då resursanvändning och marknads-
strategi har anpassats för att vinstmaximum skall uppnås genom att tänka sig hela 
försörjningskedjan som en ekonomiskt enhet.66 QR-konceptet är uppbyggt på och 
kännetecknas av nedanstående principer:67 
 

• De aktiviteter som påverkar materialflöden och som utförs i ett företag 
skall i största möjliga utsträckning vara kopplade till kunders behov och 
beteenden. Materialflödena i försörjningskedjan ska också i möjligaste 
mån vara synkroniserade med slutkundernas efterfrågan. 

• QR betonar helhetssynsättet på försörjningskedjan och betydelsen av den 
konsumerade slutkunden. Skillnaden i förhållande till traditionell Supply 
Chain Management är att QR i mycket större utsträckning fokuserar på 
synkronisering av behov och tillgångar. 

• Tidsåtgång och tidsreducering spelar en avgörande roll för en QR-baserad 
verksamhet. Det är genom att krympa ledtider i alla led av försörjnings-
kedjan som stora konkurrensfördelar kan nås. Ur den aspekten kan QR ses 
som ett angreppssätt för tidskonkurrens.  

• Tillgång på information och företagens vilja att utbyta den mellan 
varandra är en grundsten för hela QR-konceptet. Det bygger på att det 
finns förtroende och en öppenhet mellan inblandade företag. 

 
Utvecklingen inom IT-området har varit en avgörande förutsättning för utveckling och 
användning av QR. Konceptet bygger på att EDI eller liknande teknologier kan 
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användas för informationsöverföring uppströms i försörjningskedjan från point-of-
sale.68 
Efficient Consumer Response (ECR) 
ECR är besläktat med QR fast är ett mer omfattande koncept för samverkan och 
informationsutbyte i försörjningskedjor. ECR har ett bredare angreppssätt och mer 
inslag av strategiska och taktiska dimensioner. ECR innebär grundläggande och 
fundamental förändringar i flera av affärsprocesserna. Leverantörerna måste bli mer 
flexibla för att snabbt kunna anpassa sig till en efterfrågan med korta produktions-
linjer. Distributionen måste bli snabbare och mer kundorienterad. Pappershanteringen 
får inte längre tynga administrationen: rutiner som beställning, redovisning och 
lagerkontroll kan till övervägande grad datoriseras, vilket också ökar säkerheten i 
kommunikationen med affärsparterna. I många avseenden innebär en sådan ordning ett 
betydande avsteg från tidigare funktionsorienterade organisationshierarkier. Genom att 
fokusera verksamheten på processen istället för olika funktioner skapar ECR 
mervärden som kommer alla aktörer i kedjan till del.69  
Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR) 
CPFR kan ses som en logisk vidareutveckling av både QR och ECR som i stor 
utsträckning bygger på informationsutbyte och samverkan mellan aktörer i 
försörjningskedjorna. CPFR syftar till att skapa samverkansrelationer mellan 
leverantörer och kunder genom gemensamma processer och ett strukturerat 
informationsutbyte för att därigenom uppnå ökad försäljning, kostnadseffektivare 
materialflöden och mindre kapitalbindning. CPFR kan ses som en ny 
managementfilosofi mot det traditionella sättet då företag skapat sina egna individuella 
prognoser och planer utan överensstämmelse med varandra. Konceptet är uppbyggt på 
följande fem principer: 
 

• Att samverka inom ramen för partnerskapsrelationer och ömsesidigt 
förtroende genom att utgå från en övergripande gemensam målsättning 
och verksamhetsplan. 

• Att använda sig av gemensamma och överenskomna prognoser för att 
kunna synkronisera processer mellan företagen. 

• Att utnyttja kärnkompetenserna i försörjningskedjan oavsett i vilket av de 
ingående företagen de finns, till exempel använda leverantörsstyrda lager. 

• Att använda ett gemensamt prestationsmätningssystem i hela 
försörjningskedjan. 

• Att dela på risker och nyttor som uppstår i försörjningskedjan för att skapa 
en positiv ömsesidig påverkan på beteendet i de inblandade företagen. 
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4 Uppgiftsprecision  
Nedan presenteras det studerade systemet och en uppgiftsnedbrytning, där syftet 
utifrån referensramen brutits ned i två huvuduppgifter. Här presenteras även de 
avgränsningar som gjorts och de konkreta frågeställningar som uppkommit i samband 
med nedbrytningen.  

4.1 Studerat system 
Det system som studeras är försörjningskedjan för läkemedel som sträcker sig från 
producent av aktiv substans till patient. De specifika aktörer som ingår i studien är 
AstraZeneca, KD, Tamro och Apoteket AB och dessutom studeras relationerna mellan 
dessa aktörer. I systemet ingår varken patienter eller förskrivare, men däremot finns 
relationer mellan dessa och systemet och således kommer även dessa relationer att 
studeras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. Studerat system 

4.1.1 Systemets mål 
Systemets mål är att, på ett effektivt sätt, tillgodose patientens behov av läkemedel.  

4.2 Uppgiftsnedbrytning 
Utifrån syftet kan uppgiften delas in i två huvuduppgifter:  
 

• Att beskriva informationsöverföringen i order/leveransprocessen i gräns-
snitten mellan de ingående aktörerna  

• Att analysera informationsöverföringen i gränssnitten och föreslå föränd-
ringar för att minska ledtider och den totala genomloppstiden i 
försörjningskedjan 

4.2.1 Informationsöverföring i order/leveransprocessen 
Order/leveransprocessen är en av de processer som sker i gränssnitten mellan 
aktörerna i en försörjningskedja och den består, i sin tur, av ett antal aktiviteter. Alla 
dessa aktiviteter behandlar någon form av informationsöverföring, antingen på en 
strategisk/taktisk nivå eller på en operativ nivå (se kap. 3.2.5). Utifrån syftet görs dock 
en avgränsning från de aktiviteter som utförs på en strategisk/taktisk nivå. Detta 
medför att studien endast kommer att behandla de aktiviteter som genomförs på en 
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operativ nivå och utförs i samband med varje beställning, från det att en inköpsorder 
läggs och tills det att leveransen ska mottas.  

Den information som överförs mellan aktörerna i en försörjningskedja kallas för 
extern information, medan den information som skapas och skickas internt hos en 
aktör istället kallas intern information (se kap. 3.2.1). I denna studie kommer endast 
den externa informationen att studeras och detta kommer att göras mellan samtliga 
aktörer i läkemedelskedjan. Detta trots att de interna gränssnitten inom AstraZeneca 
studeras, eftersom den information som söks i gränssnitten däremellan är den som 
uppstår i order/leveransprocessen. Därmed kommer dessa enheter att ses utifrån ett 
kund/leverantörsförhållande.   

Extern information kan, i sin tur, delas upp i fyra typer av information, vilka är 
struktur-, aktivitets-, planerings- och uppföljningsinformation (se kap. 3.2.1). Avgräns-
ningar görs från dels strukturinformation som, enligt Mattson70, har liten påverkan på 
effektiviteten och dels planeringsinformation som anses vara på en strategisk/taktisk 
nivå snarare än en operativ. Detta medför att de typer av extern information som 
återstår att studera endast är aktivitets- och uppföljningsinformation.  

Resultatet av ovanstående avgränsningar är att de aktiviteter som återstår och 
som visas nedan ska studeras. Aktiviteterna är i grunden de som, enligt Jonsson, 
förekommer i anskaffningsprocessen. Benämningen av dem har dock förändrats för att 
de ska passa studiens utformning. 
 
 

• Orderläggning  
• Ordermottagning & orderbekräftelse  
• Leveransbevakning  
• Leveransavisering  

 
En undersökning och beskrivning av ovan nämnda aktiviteter behöver genomföras för 
varje gränssnitt. Beskrivningen syftar till att redogöra för vilka aktiviteter som 
genomförs samt vilka kommunikationstyper (se kap. 3.2.3) och kommunikations-
metoder (se kap. 3.2.4) som används. De konkreta frågeställningar som har 
uppkommit i samband med uppgiftsnedbrytningen och som måste besvaras för att få 
en heltäckande beskrivning presenteras nedan. 
 

• Vilka aktiviteter utförs i respektive gränssnitt? 
• Vad är ändamålet med aktiviteten?  
• Var är platsen där aktiviteten utförs? 
• När i sekvensen utförs aktiviteten?  
• Hur utförs aktiviteten?  
• Hur lång tid tar aktiviteten? 
• Vilka kommunikationstyper (system-till-man, man-till-system, system-

till-system eller man-till-man) används? 
• Vilka kommunikationsmetoder (telefon, EDI, fax eller dylikt) används?  
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4.2.2 Effektivitet i informationsöverföringen 
Det finns flera olika tillvägagångssätt för att skapa en effektivare försörjningskedja; 
förenkling och rationalisering, automatisering, omkonfigurering och samverkan (se 
kap. 3.3). För att skapa effektivare informationsöverföring, så att genomloppstiden kan 
kortas, kommer därför dessa tillvägagångssätt att analyseras utifrån hur de kan 
tillämpas på studerade aktiviteter.  

Förenkling och rationalisering handlar om att bestämma vilket värde som 
aktiviteterna medför. Beroende på graden av hur värdeskapande en aktivitet är, kan 
aktiviteter elimineras, kombineras eller parallelliseras för att på så sätt effektivisera 
kedjan. Därför är det viktigt att, för denna studie, avgöra om aktiviteter är värde-
skapande eller inte. För att avgöra detta måste aktiviteten undersökas bland annat 
utifrån hur den utförs, om det finns någon annan aktivitet som har samma ändamål 
eller om aktiviteten helt enkelt inte behövs för order/leveransprocessen.  

Vad gäller effektivisering genom automatisering är det intressant att studera i 
vilken grad en aktivitet är automatiserad och om den kan automatiseras ytterligare. För 
att ta reda på detta måste information inhämtas om hur aktiviteten utförs i dagsläget. 
Det är då viktigt att bland annat undersöka ändamålet med aktiviteten och om 
ändamålet fortfarande kan uppfyllas vid en automatisering. Vidare bör 
kommunikationsstrukturer och kommunikationsmetoder analyseras för att avgöra om 
en ökad automatisering är möjlig.  

Omkonfigurering handlar om i vilken grad aktörerna i försörjningskedjan 
interagerar med varandra och om effektiviteten i kedjan kan höjas genom omför-
delning av aktiviteter. Det är därför intressant att studera huruvida aktörerna inter-
agerar vid utförandet av olika aktiviteter och om ökad integration leder till kortare 
ledtider. För att undersöka detta bör bland annat en undersökning genomföras av ända-
målet med aktiviteten, hur den ska utföras och om aktiviteten kan göras på annan plats, 
det vill säga hos en annan aktör. 

Samverkan innebär att aktiviteter synkroniseras. Det är därför viktigt att 
undersöka i vilken grad aktiviteter i kedjan är synkroniserade med varandra och om 
processer i kedjan kan effektiviseras genom ökad synkronisering. Vid effektivisering 
genom samverkan krävs ett frekvent och omfattande informationsutbyte för att kunna 
koppla och samordna aktiviteter. Vilket innebär att möjligheterna till ökad informa-
tionsdelning också är intressant för studien. För att ta reda på hur pass synkroniserad 
kedjan är i dagsläget måste bland annat information tas fram om hur informations-
delningen sker i dagsläget och om den går att öka genom tillämpning av andra 
kommunikationsstrukturer eller kommunikationsmetoder.  
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5 Metodbeskrivning 
Detta kapitel beskriver och motiverar valda metoder, alternativa upplägg och hur 
felkällor undvikits. Det finns även en beskrivning av dels det praktiska tillvägagångs-
sättet för genomförandet av undersökningen och dels hur resultatet analyserades.  

5.1 Metodsynsätt 
För att få ett strukturerat upplägg på studien kommer den att följa det ”Wahlbinska 
U:et” (se Appendix 2) som beskrivs av Lekvall et. al71. Studie genomfördes utifrån ett 
systemsynsätt72, eftersom verkligheten betraktades på ett sådant sätt att helheten avvek 
från summan av delarna. I studien låg fokus på att betrakta de olika aktörernas position 
i flödet i deras sammanhang, det vill säga hur de samarbetade och påverkade varandra. 
Relationerna mellan helhetens delar var väsentlig, eftersom dessa ger plus- eller 
minuseffekter.73 Även om en aktör sköter sin informationsöverföring på ett bra sätt, 
kan detta påverka kedjan negativt om det inte går att synkronisera utförandet med 
övriga aktörers informationsöverföringsmetoder. Det gick alltså inte att använda sig av 
ett analytiskt synsätt74 eftersom det inte räckte med att förstå och förklara de ingående 
systemenheterna för att uppnå förståelse för kedjans helhet. Vidare användes inte 
heller ett aktörsynsätt75 eftersom förståelse för helheten inte utgick utifrån delarnas 
egenskaper.  

5.2 Metod för uppgiftsprecision 
Undersökningens uppgiftsprecision gjordes med utgångspunkt i syftet och på förhand 
givna direktiv. 

5.2.1 Undersökningens inriktning 
Första delen av studien hade en beskrivande inriktning, eftersom den syftade till att 
kartlägga informationsöverföringen i läkemedelskedjas. Medan den andra delens 
inriktning var av mer undersökande karaktär, eftersom dess syfte var att undersöka och 
analysera effektiviteten.  

5.2.2 Undersökningens innehåll 
Genom att fastställa undersökningens innehåll kunde en relativt detaljerad 
specifikation av undersökningens konkreta frågeställningar erhållas. För att precisera 
innehållet krävdes en förståelse för den bakomliggande beslutssituationen. För att 
erhålla den information som krävdes för att få en större förståelse behövdes en 
referensram.76 Genom att studera relevant teori om bland annat logistikeffektivitet, 
informationsöverföring och aktiviteter i order/leveransprocessen kunde uppgiften 
brytas ned i ett antal konkreta frågeställningar.  

                                              
71 Lekvall, P. et al (1987) 
72 Arbnor, I. et al ( 1994), Churchman, C. (1973) 
73 Arbnor, I. et al ( 1994) 
74 Ibid 
75 Ibid 
76 Lekvall, P. et al (1987) 
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5.2.3 Undersökningens avgränsningar 
Det var viktigt att definiera undersökningsuppgiften så konkret som möjligt genom att 
avgränsa bort det som inte skulle undersökas. Uppgiften var på förhand avgränsad 
genom givna direktiv och vid teoristudierna, för uppgiftsnedbrytningen, tillkom 
ytterligare ett antal avgränsningar. Enligt Lekvall77 så går det att skilja mellan sakliga 
avgränsningar och avgränsningar av tids- och kostnadsskäl. För denna studie gjordes 
sakliga avgränsningarna på bredden, för att få djupare och mer tillförlitlig information 
om ett begränsat område. Denna typ av avgränsning genomfördes vid valet av 
aktiviteter i order/leveransprocessen. Vidare studerades endast ett effektivitetsmått på 
grund av tidsskäl då examensarbetet endast omfattar 20 veckor.   

5.3 Metod för undersökning 
Undersökningens tillvägagångssätt specificeras närmare nedan för att ge en detaljerad 
beskrivning av vilket utförande som valdes för att nå förväntat resultat.    

5.3.1 Val av undersökningsansats 
Vid valet av undersökningsansats för en studie, ska utgångspunkten vara den 
grundläggande tekniska utformningen.78 Denna studie avsåg att gå på djupet i enskilda 
fall därför genomfördes så kallade fallstudier. Det innebar att en studie genomfördes 
av samtliga gränssnitts order/leveransprocesser. En annan dimension som valdes för 
undersökningsansatsen var att den, till största delen, skulle vara av kvalitativ natur. 
Denna dimension valdes för att de data som samlades in generellt inte kunde uttryckas 
i sifferform. Undersökningen byggde på både primär- och sekundärdata79. När det 
gäller insamling av sekundärdata benämns det skrivbordsundersökningar80, som i 
denna studie bestod av att samla in data om respektive aktör genom litteraturstudier.  
Insamling av egen data, primärdata, benämns fältundersökningar81, i denna studie 
gjordes det bland annat genom att intervjua de olika aktörerna i kedjan. 

5.3.2 Metoder för datainsamling 
Sekundärdatainsamling genomfördes med syfte att ligga till grund för beskrivningen 
av order/leveransprocessen. Svårigheten med denna metod var att materialet inte var 
helt anpassat till att belysa exakt de frågeställningar som var intressanta för uppgiften.  
Sekundärdatainsamlingen genomfördes genom att studera befintliga rapporter rörande 
läkemedelskedjan samt tidskrifter och annan litteratur rörande försörjningskedjor. 

För insamling av primärdata till denna studie genomfördes främst personliga 
intervjuer och eftersom intervjuerna var omfattande och ingående krävdes ett 
personligt möte. Telefonintervjuer gjordes i de fall då ett personligt möte inte krävdes 
eller var svårt att genomföra. Fördelen med telefonintervjuer jämfört med personliga 
intervjuer var att de kunde utföras relativt snabbt och att resor kunde undvikas. De som 
intervjuades var personal från de olika företagen och de var personer med kunskap om 
orderhanteringen. Kontakt med dessa personer fick vi genom Alfakonsult som kände 
                                              
77 Lekvall, P. et al (1987) 
78 Ibid 
79 Ibid 
80 Ibid 
81 Ibid 
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till lämpliga personer på varje företag. Intervjuerna struktureras upp genom att ett antal 
frågeställningar skrevs ner på förhand och skickades till respondenterna, så att de fick 
en inblick i vilken information som ansågs viktigast och möjlighet att förbereda sig. 
Under genomförandet av intervjuerna uppkom även ett antal spontana frågor. 
Intervjuerna spelades in på band och efter intervjuerna sammanställdes svaren och 
skickades tillbaka till respondenten för godkännande.  

Ett annat sätt som användes var att med egna ögon iaktta de skeende som var av 
intresse. Detta var något som mer eller mindre omedvetet skedde under hela 
undersökningen. Fördelen med denna observationsmetod är att observatören får en 
säkrare bild av det studerade området på grund av den personliga medverkan. 
Nackdelen är att endast beteenden och pågående skeenden kan studeras samt att risken 
finns att observatören med sin närvaro kan påverka.82   

5.4 Metod för analys och tolkning av insamlad data 
Det insamlade datamaterialet var för ostrukturerat och oöverskådligt för att det skulle 
vara möjligt att direkt kunna få ut något av det. Det gav i sig själv inga svar på den 
preciserade undersökningsuppgiften utan att först analyseras. 

5.4.1 Göra data tillgänglig för analys 
Först överfördes data till en sådan form att det kunde sammanställas och bearbetas. 
Detta gjordes genom att bland annat skriva ner inspelade intervjuer. Kvalitets-
kontroller genomfördes också, eftersom Lekvall83 anser att det bör göras vid 
sammanfattningar av fallintervjuer för att bedöma om det som sagts verkligen är värt 
att skriva ner. Insamlad data användes främst till att beskriva informationsöverföringen 
i order/leveransprocessen och på så sätt gjordes data tillgänglig för analys. Hela 
kartläggningen är därför ett resultat av sammanfattade intervjuer. 

5.4.2 Metod för analys och lösningsförslag 
Efter det att insamlad data sammanförts, till en beskrivning av informations-
överföringen i kedjans olika gränssnitt, analyserades kedjans utformning utifrån 
referensramen om effektivisering av försörjningskedjor. Till att börja med diskuterades 
informationsöverföringens svagheter i kedjan som skulle kunna förbättras med 
antingen förenkling, automatisering, omkonfigurering eller samverkan. Målet med för-
bättringarna var att skapa en effektivare försörjningskedja genom att reducera ledtider 
och den totala genomloppstiden i kedjan. Detta gjordes genom att analysera i vilken 
grad kedjan har tillämpat de fyra effektiviseringsmetoder. Samtidigt diskuterades även 
vad de olika svagheterna grundade sig i, för att få insikt i vad det var som behövde 
förändras. Därefter diskuterades de förändringar i informationsöverföringen som 
skulle kunna föreslås för att skapa en effektivare försörjningskedja.  

Till sist formulerades ett antal förslag på dellösningar som inkluderade de flesta 
förändringarna som diskuterats och som ansågs effektivisera kedjan på bästa sätt. Då 
diskuterades även vilka styrkor, svaghet, möjligheter och hot som förslagen medförde.  

                                              
82 Lekvall, P. et al (1987) 
83 Ibid 
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5.5 Felkällor  
Enligt Lekvall et al84 kan fel uppstå i varje steg, från beslutsproblem till färdigt resultat 
(se Figur 12), som leder till att osäker information erhålls. Det är därför viktigt med en 
noggrann behandling av felkällor eftersom fel i ett steg påverkar nästkommande steg 
och sålunda det totala resultatet.  

 

Figur 12. En sammanfattning av felkällor (Lekvall et al, 1993) 

5.5.1 Behandling av felkällor 
För att undvika fel i studiens syfte diskuterades problemformuleringen grundligt med 
uppdragsgivare och handledare. Vidare undveks fel i innehållet genom att följa det 
Wahlbinska U-et 85 och på så sätt försöka få en röd tråd genom arbetet, från syfte till 
slutsats. Dessutom medverkade regelbundna kontakter med handledarna till att risken 
för fel minskade. Inferensfel, som kan uppstå då resultat generaliseras utifrån det som 
faktiskt undersökts, minimerades i denna studie eftersom representanter från samtliga 
aktörer i kedjan intervjuades. I studien har dock endast aktörer i Västra Götaland 
intervjuats (bortsett från AstraZeneca, Södertälje), vilket kan leda till inferensfel. Det 
finns dessutom en liten risk för att behandlingen av läkemedel som en produkttyp kan 
ha lett till inferensfel, men detta anses inte ha påverkat resultatet märkbart. Mätfel har i 
studien undvikits genom att förbereda respondenten innan intervjun så att denne har 
haft tid på sig att fundera igenom frågorna för att på så sätt ge så sanningsenliga svar 
som möjligt. Det finns dock en risk att respondenten av olika anledningar inte kunnat 
ge ett korrekt och heltäckande svar. Genom att ha skickat tillbaka en sammanfattning 
av intervjun för godkännande gör att eventuella feltolkningar av respondentens svar 
har minimerats. Bearbetnings- och tolkningsfel har i möjligaste mån undvikits genom 
att insamlad data har bearbetats noggrant och analysen har grundats på insamlad teori. 
 

                                              
84 Lekvall, P. et al (1987) 
85 Ibid 
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6 Kartläggning av kedjans informationsöverföring 
Nedan förklaras hur informationsöverföringen i order-/leveransprocessen går till i de 
olika gränssnitten, genom en beskrivning av vilka aktiviteter som utförs samt vilka 
kommunikationsmetoder och kommunikationsverktyg som används. 

6.1 Gränssnitten internt inom AstraZeneca 
Nedan beskrivs hur informationsöverföringen går till internt inom AstraZeneca, det 
vill säga mellan Bulk, Liquid, Tablet och centrallagret. 

6.1.1 Gränssnittet Bulk mot Liquid & Tablet 
I gränssnitten mellan Bulk och Liquid samt Bulk och Tablet sker orderhanteringen i 
princip på samma sätt. De tre produktionsområdena har ett gemensamt order- och 
faktureringssystem, som bygger på att olika exceldokument manuellt skapas och 
skickas i gränssnitten. Orderläggning från Tablet och Liquid görs dagligen och efter ett 
MRP-system. Ordern skickas via e-post, fax eller brev och läggs, vid ordermot-
tagningen hos Bulk, in i det gemensamma order- och faktureringssystemet. Det sker 
således genom man-till-man-kommunikation. Då ordern lagts in i systemet hos Bulk är 
även orderbekräftelsen gjord och Tablet och Liquid kan då se detta i sina datorer. 
Leveransbevakningen från Tablet och Liquid mot Bulk görs vanligtvis i förebyggande 
syfte, med så kallad förbevakning och genomförs med hjälp av order- och 
faktureringssystemet och en telefon. Liquid och Tablet kan då bevaka att samtliga 
order verkligen får ny status vid förväntade tillfällen. Får de inte det, ringer Liquid 
eller Tablet till Bulk och diskuterar hur det fortsatta arbetet ska förlöpa. 
Leveransaviseringen sker i samband med förrådsöverföringen och sker således inte i 
förberedande syfte. Förrådsöverföringen innebär att produkten byter förråd, byter 
ägare och får en ny identitet och det sker vid leverans, genom scanning av streckkoder. 
Detta registreras i det gemensamma systemet och inblandade aktörer kan således se 
när ordern byter ägare, genom att ordern ändrar status. Ledtiden mellan Bulk och de 
båda produktionsenheterna, Liquid och Tablet är två veckor. Att ledtiden är så pass 
lång beror, enligt Lennart Sjödell på AstraZeneca, dels på tiden för orderhantering och 
dels på tiden för dispensering av den beställda kvantiteten. 
 

• Orderläggning från Tablet och Liquid till Bulk sker via e-post, fax eller 
brev och består av exceldokument 

• Ingen orderbekräftelse skickas, men Liquid och Tablet kan se om ordern 
är bekräftad efter att ordern lagts in i systemet hos Bulk 

• Leveransbevakning sker genom statusbevakning i systemen 
• Leveransavisering sker i samband med förrådsöverföringen, men inte i 

förvarnande syfte 

6.1.2 Gränssnittet Liquid & Tablet mot centrallagret 
I detta gränssnitt tillämpas leverantörsstyrda lager genom att Liquid och Tablet 
kontinuerligt fyller på centrallagret. Det finns avtalade lagernivåer mot 
marknadsbolagen som Liquid och Tablet är skyldiga att upprätthålla. 
Informationsutbytet sker genom man-till-man-kommunikation. Mellan centrallagret 
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och de båda produktionsenheterna skickas varken order eller orderbekräftelser, 
eftersom Liquid och Tablet ansvarar för påfyllning i centrallagret. Då ett behov uppstår 
i centrallagret, genereras en tillverkningsorder hos antingen Tablet eller Liquid, 
beroende på vad det finns behov av. De, i sin tur, tillverkar produkten och skickar en 
leveransavisering som förbereder mottagaren på vad som kommer att levereras. När 
leveransen sedan kommer till centrallagret läggs produkten i lager. Produkten får då en 
ny ägare och statusen ändras, vilket gör att Tablet eller Liquid får en bekräftelse på att 
produkten är levererad och kontrollerad. Ledtiden från Liquid är beroende av var 
produktionen äger rum, om det är i Södertälje eller Karlskoga. Om det är i Södertälje 
skickas pallar automatiskt och kontinuerligt till centrallagret, då en pall är packad. 
Sker produktionen istället i Karlskoga skickas leveranser kontinuerligt varje dag och 
ledtiden är då ungefär en dag. Ledtiden från Tablet, är beroende av var en produkt 
förpackas, om det är i Södertälje eller i Umeå. För de produkter som packas i 
Södertälje är inte ledtiden längre än 1-2 timmar. För de produkter som istället packas i 
Umeå är ledtiden ungefär en dag. Detta aviseras då också i förväg för att centrallagret 
ska veta när en leverans kommer. 
 

• Ingen orderläggning sker eftersom leverantören styr lagret och således 
skickas heller ingen orderbekräftelser  

• Leveransbevakning sker på vissa instabila produktflöden, i förberedande 
syfte per telefon, annars enbart efterbevakning med hjälp av systemet  

• En leveransavisering skickas via fax i förväg för att förbereda mottagaren 

6.2 Gränssnitt AstraZeneca mot distributörerna 
Nedan beskrivs hur den externa informationsöverföringen genomförs mellan 
AstraZeneca och de båda distributörerna, KD och Tamro. 

6.2.1 Gränssnittet AstraZenecas centrallager mot KD 
I detta gränssnitt styrs KD:s lager genom att KD lägger order, via EDI, till 
AstraZenecas centrallager en gång per vecka. Det informationsutbyte som sker är 
främst genom system-till-system-kommunikation, men vid leveransbevakning sker det 
genom man-till-man-kommunikation. AstraZeneca skickar ingen orderbekräftelse till 
KD, utan istället skickas en leveransavisering. Den skickas innan leverans, via EDI, 
för att förbereda KD på vilka produkter som kommer och när de kommer att levereras. 
KD tillämpar så kallad efterbevakning på AstraZenecas leveranser, vilket innebär att 
om en leverans inte kommer som planerat, tar KD kontakt med AstraZeneca via 
telefon eller e-post för att lösa det. Efter att en leverans inkommit registreras 
produkterna manuellt i en databas i KD:s IT-system för att upprätthålla produkternas 
spårbarhet. Detta görs genom att bland annat antal, utgångsdatum och batchnummer 
registreras för respektive artikelnummer. AstraZeneca har tillgång till valda delar av 
KD:s databas genom KD-online, där de kan följa sina produkter och se kund-
försäljning, returer och inleveranser. Förändringar i informationen rapporteras med en 
dags förskjutning. Ledtiden från AstraZeneca till KD är ett till två dygn. 
 

• Orderläggning från KD sker via EDI  
• Ingen orderbekräftelse skickas 
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• Leveransbevakning sker vanligtvis per telefon eller e-post, men endast då 
avvikelser uppstår 

• Leveransaviseringar skickas via EDI, i förberedande syfte  

6.2.2 Gränssnittet AstraZenecas centrallager mot Tamro 
Tamros fyra distributionscentraler lägger order till AstraZeneca via EDI en gång per 
dygn. AstraZeneca skickar ingen orderbekräftelse efter att de mottagit ordern. Däremot 
skickas en leveransavisering via EDI efter ordersammanställning innan leverans för att 
förbereda Tamro på vilka produkter som kommer att levereras. Detta meddelande 
innehåller information för vad som verkligen blev plockat och vilka eventuella 
avvikelser från ordern som gjorts. Det kan till exempel gälla avrundningar som gjorts 
för att få hela pallar eller om vissa produkter inte finns i lager. När produkterna når 
Tamro byts ägarskapet och produkterna registreras manuellt in i Tamros datasystem 
som mottagna. Leveransbevakning sker endast då avvikelser i leveranser uppstår och 
då vanligtvis per telefon eller e-post. Således sker informationsutbytet i detta gränssnitt 
främst genom system-till-system-kommunikation, men även här sker leverans-
bevakningen genom man-till-man-kommunikation. Ledtiden från AstraZeneca till 
Tamro är ett till två dygn. 
 

• Orderläggning från Tamro till AstraZeneca sker via EDI  
• Orderbekräftelse skickas ej 
• Leveransbevakning sker endast som efterbevakning per telefon eller 

e-post 
• Leveransavisering skickas, via EDI, när ordern är plockad, i förberedande 

syfte 

6.3 Gränssnittet distributörerna mot Apoteket AB 
Nedan beskrivs den externa informationsöverföringen mellan de båda distributörerna, 
KD respektive Tamro, och Apoteket AB. Den information som skickas mellan 
distributörerna och Apoteket AB är oberoende av vilken sorts apoteksenhet som 
informationen skickas till/från, därför sammanfattas alla enheterna under Apoteket 
AB. 

6.3.1 Gränssnittet KD mot Apoteket AB 
Alla apoteksenheter lägger order mot KD med hjälp av EDI och dessa går genom en 
central dator innan de når KD. Detta innebär att om denna dator havererar, drabbas 
hela Apoteket AB. Apoteket AB kan då använda KD4care, som är ett webbaserat 
beställningssystem. I KD4care kan de också se vad som finns i lager hos KD inför en 
beställning. En gång per dygn kan Apoteket AB, utifrån sitt beställningssystem, lägga 
en order till någon av KD:s distributionscentraler. Vilken distributionscentral som 
ordern skickas till är, i förväg, bestämt utifrån apoteksenhetens geografiska 
lokalisering. Varje apoteksenhet har sin fasta biltur och vet således exakt när ordern 
måste läggas och när den levereras. Då Apoteket AB beställer varje dag och således 
inte så stora kvantiteter per apoteksenhet, plockas enstycksförpackningar i en back hos 
KD, som sedan samlastas tillsammans med andra backar på en EUR-pall för 
utleverans.  
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Varje dag görs automatiskt en preliminär beställning i Apoteket AB:s system, för de 
produkter som nått beställningspunkten. Denna beställning korrigeras och godkänns 
sedan manuellt av personal på apoteksenheten och skickas därefter via EDI till KD och 
benämns då beställd beställning. KD svarar på beställningen genom att, via EDI, 
skicka en orderbekräftelse som informerar om att ordern är mottagen. Leverans-
bevakning sker generellt inte, utan endast då avvikelser i leveranserna uppstår och det 
görs då vanligtvis per telefon eller e-post. KD behöver inte meddela förrän vid 
leveransen om dem, vid plockningen, upptäckt att de inte kan leverera en produkt på 
grund av att den inte finns i lager eller att den har utgått ur sortimentet. KD skickar 
således endast en leveransavisering i form av en följesedel. Leveransavisering anger 
bland annat vilka restorder som skapats, men informerar också om i vilken back en 
produkt ligger, för att underlätta plockning innan leveransen är uppackad. Efter att 
leveransen inkommit görs en manuell inrapportering i systemet genom att de 
apoteksanställda bockar av inlevererade produkter från den aviserade beställningslistan 
och därefter läggs de in i systemet och placeras i lagret. Då utförs också eventuell 
lagersaldojustering och eventuella felleveransmeddelande skickas via fax eller rings in 
till KD. 

Tilläggsbeställningar kan också göras, dessa görs då via telefon eller KD4care, 
senast en timme innan leveransen går iväg för att kunna garantera att den kommer med 
i nästa leverans. Beställningar som läggs innan orderstopptiden ska komma med 
nästkommande leverans och således kan ledtiden vara från några timmar till strax över 
ett dygn. I detta system kan apoteksenheten även se om de har restorder och de har 
möjlighet att ta bort dessa om behovet av produkten av någon anledning upphört.  

Informationsutbytet mellan KD och Apoteket AB sker således främst genom 
system-till-system-kommunikation, men även i detta gränssnitt sker leverans-
bevakningen genom man-till-man-kommunikation.  
 

• Order från Apoteket AB skickas via EDI till KD. Tilläggsbeställningar 
och restorderjusteringar kan göras via KD4care och telefon 

• KD skickar en orderbekräftelse, via EDI, till Apoteket AB 
• Leveransbevakning sker per telefon eller e-post om avvikelser i 

leveranserna uppkommer  
• Leveransavisering kommer till apoteksenheten med leveransen som en 

följesedel, alltså inte i förberedande syfte 

6.3.2 Gränssnittet Tamro mot Apoteket AB 
Landets alla apoteksenheter är knutna till någon av Tamros fyra distributionscentraler. 
Varje apoteksenhet har en bestämd orderstopptid och en bestämd leveranstid. 
Beställningar som läggs innan orderstopptiden ska komma med nästkommande 
leverans och således kan ledtiden vara från några timmar till strax över ett dygn. Då 
Apoteket AB beställer varje dag och således inte så stora kvantiteter per apoteksenhet, 
plockas enstycksförpackningar i en back hos Tamro, som sedan samlastas tillsammans 
med andra backar på en EUR-pall. 

Varje dygn lägger apoteksenheten en preliminär beställning för de produkter 
som når beställningspunkten. Apoteksenheten lägger ordern via ett halvautomatiskt 
system, vilket innebär att personal från apoteksenheten måste korrigera och godkänna 
varje order manuellt. Därefter skickas ordern via EDI till Tamro och den benämns då 
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som beställd beställning. Tamro skickar i sin tur, via EDI, en orderbekräftelse som 
informerar om att ordern mottagits. Efter att ordern är plockad skickas leveransen iväg 
tillsammans med den aviserade beställningen som visar apoteksenheten vad som 
verkligen skickades från Tamro och i vilken back produkten ligger. Detta för att 
personalen lättare ska kunna hitta en viss produkt innan alla backarna är upplockade. 
Tamro har skapat ett webbaserat system, Tamro Web Direct (TWD), som apoteks-
enheterna kan utnyttja för att se vilka produkter som finns i lager och således om de 
kommer att kunna levereras i nästa leverans. Leveransbevakning sker generellt inte, 
om inte avvikelser i leveranserna uppkommer, detta görs då vanligtvis per telefon eller 
via e-post. Efter att leveransen har inkommit görs en manuell inrapportering i systemet 
genom att de anställda räknar varje läkemedelsförpackning och bockar av från den 
aviserade beställningslistan och därefter läggs de in i lagret. Eventuell lagersaldo-
justering genomförs och eventuella felleveransmeddelande skickas till Tamro sker via 
fax eller telefon. 

Den information som utbyts mellan Tamro och Apoteket AB sker främst genom 
system-till-system-kommunikation, men leveransbevakningen sker genom man-till-
man-kommunikation.  
 

• Order från Apoteket AB skickas via EDI till Tamro. Tilläggsbeställningar 
och restorderjusteringar kan göras via Tamro Web Direct (TWD) och 
telefon 

• Tamro skickar orderbekräftelser, till varje apoteksenhet, via EDI 
• Leveransbevakning sker per telefon eller e-post, då avvikelser i leveranser 

uppkommer 
• Leveransaviseringar kommer med leveranserna som följesedlar, alltså inte 

i förberedande syfte 

6.4 Gränssnittet Apoteket AB mot patient 
Detta gränssnitt beskrivs på ett annat sätt än de ovanstående, eftersom 
informationshanteringen skiljer sig på grund av att gränssnittet riktas mot patienter och 
att en förskrivare måste vara inblandad i orderprocessen. Ordern kan vara utformad på 
tre olika sätt beroende på i vilken miljö patienten befinner sig och vilket behov 
patienten har. Dessa förklaras nedan tillsammans med den informationsöverföring som 
sker i gränssnittet mellan de olika apoteksenheterna och patienter. Den information 
som utbyts i detta gränssnitt sker antingen genom system-till-system-kommunikation, 
eller genom man-till-man-kommunikation. Till sist beskrivs olika hjälpmedel som är 
under utveckling för att underlätta orderhanteringen i detta gränssnitt. 

6.4.1 Orderutformning 
En förskrivare kan ordinera läkemedel på tre olika sätt och har således tre olika order 
(recept) att välja mellan beroende på omständigheter kring patienten. Nedan förklaras 
de olika sorterna.  

Recept  
Generellt sett skriver förskrivaren ut recept till patienter som klarar sin medicinering 
själv. Förskrivningen görs i samband med en hälsoundersökning och recepten är 
giltiga i ett år efter utskriftsdatumet. Receptet skrivs på ett förtryckt gult papper där 
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förskrivaren fyller i vilket/vilka läkemedel som receptet gäller, vilken mängd som får 
hämtas ut, doseringsinstruktioner, om läkemedlet får ersättas med annat läkemedel och 
antal uthämtningstillfällen. På receptet ska även en arbetsplatskod, i form av en 
streckkod, finnas för att visa var receptet skrivits ut. Om receptet saknar arbetsplatskod 
hamnar kostnaden utanför förmånssystemet och kunden riskerar då att få betala hela 
läkemedelskostnaden själv. Vid förskrivning av narkotiska läkemedel måste även alltid 
en förskrivarkod finnas med, detta är en streckkod som visar vilken förskrivare det är 
som har skrivit receptet. Om inte förskrivarkoden finns får inte patienten lösa ut 
receptet. Vid akuta fall kan recept ordineras via telefon genom att läkaren ringer in ett 
recept till ett öppenvårdsapotek. Recept kan lösas ut antingen på ett öppenvårdsapotek 
eller på ett ombud. Antingen hämtar patienten själv ut de receptbelagda läkemedlena 
eller så får denne hjälp med detta. 

Dosrecept  
I de fall då patienten har svårt att själv sköta sin medicinering eller har många olika 
läkemedel att hålla reda på, kan förskrivaren ordinera läkemedlet/läkemedlena i 
dosförpackningar. Detta innebär att det finns en förpackning med alla de läkemedel 
som ska intas vid ett och samma tillfälle. På förpackningen står det datum och vilken 
tid som dosen ska intas. Ordinering av dos görs med hjälp av så kallade dosrecept. 
Dosreceptet gäller också under ett år från utskriftsdatum och dosapoteket skickar en 
kopia av receptet till patienten. Sådana kopior kan användas som medicinlistor och ska 
alltid följa med patienten på dennes läkarbesök. Dosrecepten skickas direkt från 
läkaren till dosapoteket eller via ett öppenvårdsapotek och de skickas antingen via fax 
eller EDI. Vid tillsättning eller borttagning av läkemedel eller ändring av dos, 
meddelas dosapoteket via fax. Ändringen förs in på dosreceptet och skickas till 
patientansvarig läkare, sköterska och patienten efter uppdateringen. Då en ändring 
gjorts måste nya dosförpackningar packas och levereras och de gamla måste förstöras. 
När ändringar uppkommer i patientens ordinering krävs det mycket informations-
hantering på grund av att informationen ofta finns sparad i pappersform på många 
olika ställen. Informationen kan sparas exempelvis i patientens läkemedelsskåp, på 
avdelningen och hos sjuksköterskan. 

Läkemedelslista 
När patienter vårdas i sjukhusmiljö skriver förskrivaren ut en läkemedelslista för varje 
patient istället för ett recept. Läkemedelslistan är utformad som en liggare, med fält för 
patientinformation med mera i huvudet, samt ett antal rader för ordinering av olika 
läkemedel. När listan blir fullskriven måste alla patientuppgifter, preparat och doser 
fyllas i för hand på en ny tom lista, vilket är tidskrävande. Det finns även risk för 
felskrivningar görs vid överföring av ordinationer till nya läkemedelslistor. Dessutom 
kan otydlig handstil leda till felaktiga ordinationer. Läkemedlena som anges på 
läkemedelslistan hämtas, av vårdpersonal ut, i ett lokalt förråd på avdelningen till varje 
ordinationstillfälle. 

6.4.2 Gränssnittet öppenvårdsapotek mot patient 
Ett öppenvårdsapotek kan få en order antingen genom ett recept eller genom ett 
telefonsamtal av förskrivaren. Det förstnämnda fallet är vanligast. I de fall då 
öppenvårdsapoteket får ett recept av en patient kan expedieringen ske på två olika sätt. 
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Antingen genom att patienten tar en kölapp och väntar medan farmaceuten behandlar 
receptet eller genom att patienten lämnar receptet i en låda och återkommer minst tre 
timmar senare då läkemedlen är klara för avhämtning.  När istället läkaren ringer in 
receptet eller skickar in receptet via EDI kan patienten något senare hämta läkemedlen 
på ett öppenvårdsapotek. Att recept rings in eller skickas via EDI är dock fortfarande 
väldigt ovanligt.  

Behandlingen av recepten sker genom att farmaceuten registrerar patienten och 
receptet i datasystemet. Farmaceuten får vid inregistrering av läkemedel även 
uppgifter om andra läkemedel med samma verkan, men till lägre kostnad. Hanteringen 
av dessa innebär merjobb för farmaceuten, då denne måste få godkänt, från patienten, 
för att få byta ut läkemedlet och eftersom denne måste ha bra kunskap om fler 
läkemedel då de billigaste ofta byts ut. Då en patient har ett recept där läkemedlet ska 
hämtas ut i omgångar klistras en tvådimensionell streckkod på receptet. Det underlättar 
för farmaceuten vid nästa uthämtningstillfälle, eftersom receptet då inte behöver 
registreras utan det räcker med att läsa av den tvådimensionella streckkoden. I 
samband med att ett läkemedel säljs till en patient och streckkoden på förpackningen 
dras, skickas ett meddelande via datasystemet med upplysning om att en viss produkt 
har tagits ut lagret.  

Ett öppenvårdsapotek kan även få order från exempelvis en skolsköterska. 
Skolsköterskan har nämligen ett litet förråd av läkemedel för att tillfälligt kunna lindra 
vanliga åkommor hos eleverna. Skolsköterskan har även en akutläkarlåda för 
exempelvis behandling av allergiattacker. Vad som ska finnas i förrådet anges i en 
läkemedelslista som bestäms tillsammans med skolläkaren. Skolsköterskan gör 
beställningar när produkterna tar slut och vid beställning av receptbelagda läkemedel 
måste skolläkaren signera den. Beställningar görs cirka tre gånger per termin och 
lämnas in samt hämtas ut av skolsköterskan på närmaste öppenvårdsapotek. 
Skolsköterskan får inte själv skriva ut några recept. Ledtiden, då personer själv hämtar 
ut läkemedel hos ett öppenvårdsapotek, kan variera men mäts från det att ett behov 
registreras hos förskrivaren och receptet skrivs ut. Ledtiden i detta fall kan inte anges 
eftersom det till stor del beror på hur lång tid patienten väntar med att hämta ut sin 
beställning.  

Ett öppenvårdsapotek kan även få order från läkemedelsansvarig på sjukhem 
och äldreboenden. Ordern skickas vanligtvis via fax. Den läkemedelsansvariges 
namnteckning finns hos apoteket för att säkerställa att utlämning sker under 
kontrollerade former. Varje sjukhem och äldreboende har ett läkemedelsförråd för 
patientobundna läkemedel och medicinskåp för respektive patient. Den läkemedels-
ansvarige sköter beställningar till läkemedelsförrådet, men för medicinskåpet krävs 
först ett förskrivet recept. Inga orderbekräftelser skickas och leveransbevakning sker 
endast då avvikelser uppstår. Leveransavisering skickas inte i förberedande syfte, utan 
endast i form av följesedel vid leverans. Ledtiden till sjukhem och äldreboende kan 
variera, men uppgifter finns på att den kan vara upp till en vecka. 
 
 

• Orderläggning sker genom inlämning av recept i pappersformat, via EDI 
eller ges muntligt via telefon 

• Orderbekräftelse sker ej 
• Leveransbevakning görs vanligtvis inte, om inte avvikelser uppkommer  
• Leveransavisering skickas, men inte i förberedande syfte 
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6.4.3 Gränssnittet ombud mot patient 
I de fall då patienten inte har ett öppenvårdsapotek i närheten finns möjligheten att 
lämna receptet till ett ombud som förmedlar receptet till ett öppenvårdsapotek. 
Öppenvårdsapoteket behandlar receptet som beskrivet ovan och skickar sedan tillbaka 
läkemedlet till ombud dit patienten kan hämta det. Vanligtvis är läkemedlet på plats 
hos ombudet redan dagen därpå. Orderhanteringsprocessen sker på samma sätt som för 
gränssnittet öppenvårdsapotek mot patient. Ledtiden mäts i detta gränssnitt på samma 
sätt som i gränssnittet mellan öppenvårdsapotek och patient, från det att behov 
registreras hos förskrivare och ett recept skriv ut till dess att patienten mottar receptet. 
Även här beror ledtiden till stor del på hur lång tid en patient väntar med att hämta ut 
sin beställning, men det tar också ett dygn extra att leverera läkemedlet från 
distansapoteket till ombudet. 

6.4.4 Gränssnittet sjukhusapotek mot patient 
Sjukhusapotek försörjer sjukhusets olika avdelningsförråd med läkemedel. Varje 
avdelning har ett förråd med produkter de använder ofta och beställningar görs några 
gånger per vecka av läkemedelsansvarig sjuksyster. Sjukhusapoteket får order från 
sjukhusets olika avdelningar via fax, e-post eller internpost och leveransen kommer 
senare samma dag. Vid akut behov av ett visst läkemedel kan produkten hämtas av 
behörig personal direkt i sjukhusapoteket. Inventering av sjukhusets avdelningsförråd 
sker några gånger per år. Viss risk finns för inkurans, men det anses dock viktigare att 
nödvändiga läkemedel finns tillgängliga än att undvika inkurans. Det skickas ingen 
orderbekräftelse och leveransbevakning görs enbart om avvikelser i leveranserna 
uppkommer. Leveransaviseringar skickas som följesedel med leveranserna. Till 
sjukhusavdelningarna är ledtiden högst ett par timmar. 

Sjukhusapoteket försörjer även andra läkarmottagningar exempelvis tandläkar-
mottagningar. Där finns ett medicinskåp med en begränsad mängd läkemedel, vad 
detta förråd ska innehålla bestäms efter vad tandläkarna efterfrågar och det slutliga 
beslutet fattas av klinikchefen. Medicinförrådet inventeras av en klinikkoordinatorn en 
gång per månad, då undersöks utgångsdatum och vad som behövs beställas. 
Beställningen skrivs under av en legitimerad tandläkare och faxas till avtalat 
sjukhusapotek. Tandläkaren har ett datorsystem där patientjournaler och recept 
förvaras Tandläkaren har tillstånd att skriva recept och de expedieras som vanligt i 
öppenvårdsapoteken. Ledtiden till de olika läkarmottagningarna är ungefär en vecka. 
 

• Order skickas till sjukhusapoteken via fax, e-post eller internpost 
• Orderbekräftelser skickas inte  
• Leveransbevakning enbart efter avvikelse i leveranser 
• Leveransavisering skickas inte i förberedande syfte 

6.4.5 Gränssnittet distansapotek mot patient 
Distansapoteket får in recept via fax eller post från apoteksombud. De kan även få 
recept via fax eller elektroniskt från förskrivare. Receptblanketten skrivs ut och 
läkemedel plockas. Gäller det recept som ska expedieras flera gånger görs en 
markering på receptet som skickas tillbaka med leveransen. På grund av att vissa 
privatpersoner bor långt ifrån ett apoteksombud, kan även de skicka sina recept direkt 
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till distansapoteket de skickas då via post och patienterna får leveransen med 
lantbrevbäring.  

Distansapoteket får ibland även dosrecept, trots att de egentligen alltid ska 
skickas direkt till dosapotek. De dosrecept som ändå kommer till distansapoteket 
måste alltid faxas till dosapoteket, så att de kan läggas på dosreceptet. Om dosreceptet 
gäller iordningställande av hela förpackningar skickar dosapoteket en plockorder via 
EDI, till distansapoteket som då plockar ordern. I annat fall producerar dosapoteket 
dosförpackningen för att sedan skicka den vidare till distansapoteket. Distansapoteket 
har avtal med sin distributör, Posten, om att de har ansvar för att läkemedlen 
distribueras till rätt person genom att mottagen leverans kvitteras på en kvittenslista.  

Order som läggs på morgonen levereras samma dag, annars blir det över-natten-
leveranser som kommer fram dagen därpå. Det skickas ingen orderbekräftelse från 
distansapoteket och leveransbevakning sker generellt inte. Leveransaviseringar skickas 
som följesedel med leverans och således inte i förberedande syfte. 
 

• Distansapoteket får order antingen elektroniskt, via fax eller via post 
• Ingen orderbekräftelse skickas 
• Leveransbevakning sker generellt inte 
• Leveransavisering skickas inte i förberedande syfte 

6.4.6 Gränssnitt dosapotek mot patient 
Orderhanteringen av dosrecept utförs genom att förskrivaren skriver ut ett dosrecept 
där patientens samtliga ordinationer finns samlade. Dosreceptet faxas till ett dosapotek 
där läkemedlet förpackas i rätt dosering. Vid akut behov av doserat läkemedel skickar 
förskrivaren ett fax till dosapoteket som gör i ordning och registrerar receptet i 
systemet Minidos. Minidos är ett system mellan dosapotek och öppenvårdsapotek som 
med hjälp av EDI skickar de akuta dosrecepten. Öppenvårdsapoteket förbereder och 
packar tillfälliga dosförpackningar som patienten kan hämta ut. Denna dosering ska 
räcka tills leveransen från dosapoteket inkommit. Det skickas ingen orderbekräftelse 
från dosapoteket och leveransbevakning sker endast då avvikelser i leveranserna 
uppstår. Leveransaviseringar skickas som följesedel med leverans och således inte i 
förberedande syfte. Ledtiden från dosapotek kan variera, men uppgifter finns på att 
den kan vara upp till en vecka. 
 

• Orderläggning sker genom att dosrecept skickas, faxas eller rings in. 
• Orderbekräftelse skickas ej 
• Leveransbevakning sker, men enbart om avvikelser uppstår 
• Leveransavisering skickas inte i förberedande syfte 

6.4.7 Gränssnittet APL mot patient 
Om en patient blir ordinerad ett individanpassat läkemedel lämnar denne in receptet 
till öppenvårdsapoteket som i sin tur lägger en order, via fax eller per telefon, till APL. 
Om en patient befinner sig på ett sjukhus och behandlingen kräver ett individanpassat 
läkemedel, som inte sjukhusapoteket har i lager, läggs en order från sjukhusapoteket 
till APL antingen via fax eller per telefon. Det skickas ingen orderbekräftelse från APL 
och leveransbevakning sker generellt inte. Leveransaviseringar skickas som följesedel 
med leverans och således inte i förberedande syfte. Om det är ett akut 
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extemporeläkemedel som efterfrågas kan det levereras till öppenvårds- eller sjukhus-
apotek redan samma dag. Om det inte är akut levereras det vanligtvis efter 1-2 dygn. 

• Order till APL läggs via fax eller per telefon, antingen från ett 
öppenvårdsapotek eller från ett sjukhusapotek  

• Orderbekräftelse skickas ej 
• Leveransbevakning tillämpas endast vid avvikelse i leveranser 
• Leveransavisering skickas inte i förberedande syfte 

6.4.8 Hjälpmedel under utveckling 
Nedan presenteras olika hjälpmedel som är under utveckling för att underlätta 
orderhanteringen mellan Apoteket AB och patient.  

Recept  
Ett recept skickas oftast via en patient till ett öppenvårdsapotek, men det kan även 
skickas via EDI direkt från läkare till öppenvårdsapotek. Detta genomförs genom att 
ett så kallat e-recept överförs direkt från läkarens elektroniska patientjournal till 
öppenvårdsapoteket och således behöver patienten inte ta med sig den gula 
receptlappen till öppenvårdsapoteket.  

Från och med april år 2002 är Sigmas e-Recept den första tjänsten i Sverige som 
ger möjlighet att sända elektroniska recept till öppenvårdsapotek via Internet. Med 
Sigmas produkt e-Recept86 kan förskrivaren förskriva recept direkt via webben och får 
då samtidigt tillgång till all nödvändig information. Efter registrering och 
godkännande av förskrivaren får denne tillgång till att skicka recept elektroniskt till 
samtliga förberedda öppenvårdsapotek. Receptet överförs med samma kryptering som 
används av Internetbankerna och hanteras på öppenvårdsapoteket precis som andra 
elektroniskt överförda recept.  

Alla öppenvårdsapotek i Sverige kan hantera e-recept. Patienten måste dock tala 
om för förskrivaren till vilket öppenvårdsapotek receptet ska skickas. Genom att 
använda e-recept ökar säkerheten, eftersom det skapas en obruten informationskedja 
från läkarens journal till öppenvårdsapotekets system, således minskar även risken för 
feltolkningar och problemet med oläsliga handstilar försvinner. Andra fördelar med 
e-recept är att det går snabbare för farmaceuten att hantera ett e-recept, vilket ger mer 
tid för rådgivning till kunden.  

Det finns även ett komplement till Sigma e-Recept, e-Patient87, som gör det 
möjligt för förskrivare att spara patientdata och läkemedelshistorik. Registrerad och 
godkänd förskrivare i Sigma e-Recept kan spara ner och installera en klient lokalt på 
sin dator. I klienten kan sedan recept, tillsammans med patientuppgifter, lagras för 
framtida användning. På så sätt kan uppgifter som inte får sparas i e-receptservern, 
såsom patientuppgifter, lagras för framtida användning. Uppgifterna används sedan för 
interaktionskontrollen i Sigma e-Recept. Sigma e-recept ger en förbättrad medicinsk 
säkerhet samtidigt som det förenklar hanteringen vid exempelvis förnyelse av recept. 
Genom att lagra patientuppgifter på detta sätt kan en förskrivare söka efter en patient i 
sin lokala applikation, eller välja från en lista med patienter som tidigare fått utfärdade 

                                              
86 https://www.e-recept.nu/, 031025  
87 http://www.e-patient.se/, 031025  
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recept med Sigma e-Recept. Sigma e-Recept innebär en tidsbesparing, då många 
läkemedelsordinationer är rutinrecept som tar lång tid att skriva ut för hand.  

Prisjämförelsen sker automatiskt och även den dagliga uppdateringen av FASS. 
Receptförfalskningsrisken elimineras med Sigma e-Recept. Sedan den 4 mars, 2003 
erbjuder Sigma e-Recept en möjlighet för förskrivare att följa upp receptförsändelser. 
Från öppenvårdsapoteket skickas en kvittens på varje elektroniskt skickat recept som 
når Apoteket AB:s meddelandeväxel. Alla skickade recept presenteras med aktuell 
status. När receptet skickas till öppenvårdsapoteket är receptet gulmarkerat (status 
väntande). Då öppenvårdsapoteket skickat en kvittensinformation tillbaka till Sigma e-
Recept uppdateras statusen på receptet och det blir grönmarkerat. Om det mot 
förmodan inte inkommit en kvittens inom 15 minuter övergår det gula i rött. En 
åtgärdslista ska hjälpa användare att komma till rätta med recept som stannat på 
vägen.88 

Dosrecept  
Apoteket AB har även tagit fram en webbapplikation, e-dos, som möjliggör 
tvåvägskommunikation mellan apoteksenheter och vård. Via detta e-dossystem kan 
förskrivaren läsa och skriva ut dosrecept samt göra ordinationsändringar. Genom att 
använda sig av e-dos har förskrivaren alltid tillgång till aktuell version av dosreceptet. 
Det är även tidsbesparande och effektivt och kan bidra till en ökad säkerhet och 
kvalitet.89  

Läkemedelslista   
Apoteket AB har utvecklat en webbapplikation för e-beställning (kallad WebbAbest) 
som gör det möjligt för en avdelning att ha elektronisk tvåvägskommunikation med 
sjukhusapoteket. Applikationen är anpassad till en streckkodsläsare, vilket innebär att 
avdelningarna kan arbeta med egna streckkodssystem för apoteksvaror och överföra 
information via e-beställning. Webbapplikationen anpassas exklusivt för varje 
avdelnings eget behov och ger en rad fördelar som förenklar och förbättrar 
beställningsarbetet. Säkerheten garanteras genom att behöriga användare loggar in 
med lösenord. Webbapplikationen har fördelarna att det är tidsbesparande, det ger 
ökad säkerhet och kvalitet, lättare att beställa ett bassortiment, visar aktuell 
information om varan exempelvis pris och om produkten finns i lager.90 

6.5 Sammanfattning av kartläggning 
Nedan sammanfattas de uppgifter som kommit fram under kartläggningen. 
Genomloppstiden i kedjan redovisas nedan i ett Gantt-schema (se Figur 13) genom 
olika ledtider, lagertider och produktionstider. De tider som redovisas här är erhållna 
maxtider. De olika tidernas intervall finns beskrivet i kartläggningen. I Appendix 3 
presenteras informationsöverföringen, i en tabell, med vilka olika aktiviteter som 
utförs i varje gränssnitt samt vilka kommunikationstyper och kommunikationsmetoder 
som används.  
 

                                              
88 https://www.e-recept.nu/docs/nyhetsbrev1.pdf, 031025 
89 http://www.apoteket.se/, 031025 
90 http://www.carelink.se/pages/OneColumnText.asp?Pages=1,18,89,92&VersionID=1, 031025 
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Figur 13. Sammanställning av den totala genomloppstiden från produktion av aktiv substans till patient 
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7 Analys av kedjans informationsöverföring 
För att göra en försörjningskedja effektivare finns det enligt referensramen ett flertal 
olika tillvägagångssätt. Valda delar av den kartlagda kedjan kommer att analyseras 
utifrån dessa olika tillvägagångssätt; förenkling och rationalisering, automatisering, 
omkonfigurering och samverkan. I gränssnitten analyseras utförandet utifrån hur 
effektivt det sker i dagsläget och om ovanstående effektivitetsåtgärder går att tillämpa.  
Däremot kommer samverkan, som till stor del handlar om strategiska och taktiska 
förändringar, endast att diskuteras för försörjningskedjan som helhet och utifrån hur 
en förändring av aktiviteter i order/leveransprocessen kan medföra ökad 
informationsdelning och synkronisering. 

7.1 Diskussion kring fortsatt analys  
Vår uppgift är att analysera den externa informationsöverföringen som sker i samband 
med orderhanteringen och att föreslå förändringar för att på så sätt få en effektivare 
försörjningskedja med avseende på minskade ledtider och minskad genomloppstid. 
Genom att studera Gantt-schemat i föregående kapitel visar det sig att genom-
loppstiden i dagsläget kan bli ända upp till 19 månader. En närmare granskning visar 
att 13 månader av denna tid, är tiden det tar från det att aktiv substans produceras till 
dess att det färdiga läkemedlet når AstraZenecas centrallager. Att den tiden är så lång 
beror på långa produktions- och lagertider hos Bulk, Liquid och Tablet. En av 
anledningarna till att tiden i lager är så lång, anser vi, beror på att en oväntad 
efterfrågan ska kunna mötas utan nyproduktion, eftersom produktionstiden är så lång. 
För att korta genomloppstiden skulle vi då kunna föreslå lösningar som skulle innebära 
sänkta lagernivåer, men utifrån de data som varit i arbetets fokus under studien, har vi 
svårt att uttala oss om huruvida dessa lagernivåer är onödigt höga eller inte. Med 
hänsyn till ovanstående resonemang anser vi att de förändringar som vi skulle kunna 
föreslå i informationsöverföringen i order/leveransprocessen inte skulle påverka 
genomloppstiden nämnvärt.  Därför väljer vi också att, i analysen, inte ta upp de olika 
gränssnitten mellan Bulk och centrallagret. Vi vill dock ändå nämna några förändringar 
som skulle kunna undersökas vidare. Informationsöverföringen skulle kunna 
effektiviseras, genom automatisering av ett flertal aktiviteter, bland annat 
orderläggningen mellan Bulk och Tablet respektive Liquid som i dagsläget skapas 
manuellt. Synkroniseringsgraden är relativt hög i vissa avseende, till exempel eftersom 
Tablet producerar efter ett kanbansystem som matchar behov och efterfrågan. Den 
skulle dock kunna höjas ytterligare exempelvis genom att Bulk får information om 
efterfrågan direkt från förskrivarna. Detta anser vi skulle kunna påverka lagernivåerna 
genom att en bättre prognostisering kan göras.  

Närmare analys av detta kommer inte att göras, utan analysen nedan kommer 
istället att behandla de effektiviseringsåtgärder som kan göras för försörjningskedjan, 
från AstraZenecas centrallager till patient.  

7.2 Förenkling och rationalisering 
I försörjningskedjor utförs ett flertal aktiviteter inom olika avdelningar och funktioner 
i företag. Många är nödvändiga, men det finns också de som inte längre tillför något 
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värde (se kap. 3.4.1). I läkemedelskedjan utförs det dagligen många aktiviteter 
eftersom det är många aktörer involverade, vilket medför att genomloppstiden blir 
relativt lång. Det första steget för att effektivisera läkemedelskedjan blir därför att 
rationalisera processer genom att eliminera onödiga aktiviteter, utföra värdeskapande 
aktiviteter på ett mer rationellt sätt samt att kombinera aktiviteter så att antalet aktörer 
kan reduceras (se kap. 3.4.1). Detta kan göras genom att förändra informationsöver-
föringen, så att processerna tillför samma värde, eller ett större värde, samtidigt som 
genomloppstiden i kedjan sänks.  

7.2.1 Gränssnittet AstraZeneca mot distributörerna 
I gränssnittet mellan AstraZenecas centrallager och distributörerna anser vi att graden 
av värdeskapande aktiviteter är relativt hög, men att det finns en del informations-
överföringsaktiviteter som skulle kunna elimineras. Orderläggningen tillför värde 
genom att nödvändig information överförs till AstraZenecas centrallager. Order-
bekräftelsen är inte nödvändig och är därför redan eliminerad, istället tillämpas så 
kallad tyst accept. Leveransbevakningen hos både KD och Tamro tillämpas selektivt, 
efter att avvikelser uppkommit. Leveransaviseringar skickas och anses skapa värde 
genom att de redogör för vad som är plockat och eventuella restnoteringar, dock anser 
vi inte att de är nödvändiga, eftersom ledtiden är så kort att distributörerna ändå inte 
hinner agera på informationen. Vi anser därför att informationen lika gärna kan 
skickas som följesedel och att leveransaviseringen skulle kunna elimineras.  
 

• Eliminering av leveransavisering 

7.2.2 Gränssnittet distributörerna mot Apoteket AB 
I gränssnittet mellan KD och Apoteket AB och gränssnittet mellan Tamro och 
Apoteket AB sker informationsöverföringsaktiviteterna på samma sätt. De flesta 
aktiviteter skapar värde genom att de är nödvändiga för att överföra information, till 
exempel orderläggningen från Apoteket AB till KD och Tamro. Däremot är inte 
orderbekräftelsen som de både distributörerna skickar tillbaka nödvändig, istället 
skulle tyst accept kunna tillämpas.  Leveransbevakningen är eliminerad och Apoteket 
AB använder istället KD4care eller TWD för att få information om leveranserna. 
Leveransaviseringen har istället för att eliminerats kombinerats med följesedeln.  
 

• Eliminering av orderbekräftelse 

7.2.3 Övergripande gränssnitt AstraZeneca mot Apoteket AB 
Genom att istället studera det övergripande gränssnittet mellan AstraZenecas 
centrallager och Apoteket AB, där KD och Tamro i dagsläget agerar distributörer, 
anser vi att order/leveransprocessen inte sker på effektivaste sättet. Detta trots att de 
flesta aktiviteterna i varje gränssnitt är värdeskapande om varje gränssnitt analyseras 
var för sig. Enligt referensramen påverkas effektiviteten och komplexiteten i kedjan av 
antalet aktiviteter och aktörer som är inblandade. Vi anser att det, i dagsläget, är 
onödigt många aktörer inblandade i detta gränssnitt, vilket, enligt referensramen, kan 
innebära att kedjan inte är så effektiv som möjligt. Att det är onödigt många aktörer i 
detta gränssnitt grundar vi på att det finns aktörer som, i serie, utför samma aktiviteter, 
exempelvis distansapoteken som, tillsammans med Posten, utför samma uppgifter som 
distributörerna genom att de också plockar, packar och distribuerar läkemedel. Dessa 
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aktiviteter skulle kunna omfördelas till att bara utföras hos distansapoteken och posten 
eller hos distributörerna.  

Ett sätt att förenkla och effektivisera i detta övergripande gränssnitt kan därför 
vara att kombinera aktiviteter, så att antalet aktörer som är involverade i processerna 
kan reduceras (se kap. 3.4.1). Vi anser att den totala genomloppstiden i kedjan skulle 
kunna förkortas om antalet seriella aktörer kan reduceras. Detta skulle kunna 
genomföras genom att kombinera aktiviteter i order/leveransprocessen, så att dessa 
inte behöver genomföras i alla gränssnitt. Något som kan tänkas påverka detta är 
Apoteksmonopolet eftersom det innebär att distributörerna inte har laglig rätt att sälja 
läkemedel direkt till patient, utan flödet måste gå genom Apoteket AB. En första tanke 
är därför att eliminera distributörerna som egentligen bara är ett mellansteg mellan 
producent och detaljist, men eftersom AstraZenecas kärnkompetens ligger i att 
producera läkemedel och Apoteket AB:s är att försälja och informera om läkemedel 
anser vi att distributörerna behövs för att leveranserna där emellan ska ske på ett 
effektivt sätt. En annan tanke är därför att eliminera distansapoteken som utför samma 
aktiviteter som distributörerna. Vi anser dessutom att Apoteket AB tog ett steg tillbaka 
i utvecklingen när de började etablera distansapoteken. Då etableringen påbörjades 
nyligen och distansapoteken fortfarande är under utveckling, utgör det ytterligare ett 
argument för att eliminera dem snarare än distributörerna. 

En annan möjlighet är att omplacera och kombinera aktiviteter genom att 
exempelvis distributörerna sköter orderläggningen åt både AstraZenecas centrallager 
och Apoteket AB. Ett annat sätt för att förenkla processer är att omfördela Apoteket 
AB:s orderläggning, genom att förskrivaren skickar recept direkt till distributörerna. 
 

• Eliminering av distansapoteket 
• Leverantörsstyrda lager 
• Omfördelning av apotekets orderläggning  

7.2.4 Gränssnittet Apoteket AB mot patient 
I gränssnittet mellan Apoteket AB, förskrivare och patient sker det fortfarande mycket 
manuell informationshantering, vilket vi anser är ett stort problem med avseende på 
ledtiden. Vi anser dock att de flesta aktiviteter som utförs skapar värde, däremot tror vi 
att genomloppstiden skulle kunna minskas genom att förenkla och rationalisera ett 
flertal aktiviteter. 

På apoteksenheterna registrerar farmaceuten manuellt patient och recept i ett 
datasystem. Dessutom måste denne eventuellt resonera med patienten om billigare 
alternativ till förskrivet läkemedel och informera om det läkemedel som patienten får 
med sig. Alla dessa aktiviteter skapar värde, men tar mycket tid och skulle kunna 
rationaliseras genom att kombineras med liknande arbete som förskrivaren utför då 
denne träffar patienten. Detta skulle då behöva göras i någon form av gemensamt 
system för att aktiviteterna ska kombineras effektivt och för att båda parterna ska 
kunna använda informationen. Även farmaceutens plockning av läkemedel tar relativt 
lång tid och medverkar till långa köer och även att kunden får vänta länge medan 
farmaceuten expedierar receptet. Denna process skulle kunna rationaliseras genom att 
läkemedlen redan är plockade när kunden kommer för att hämta dem. Detta skulle 
kunna genomföras genom att antingen en stor del av arbetet utförs i samband med 
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liknande arbete tidigare i kedjan eller att farmaceuten får information tidigare och 
sålunda kan hinna packa läkemedlet tills patienten kommer dit.  
 

• Gemensamt system för recepthantering 
• Kundorderplockning tidigare i kedjan 

7.3 Automatisering 
Arbetsinsatser utförda av människor kan helt eller delvis ersättas av någon form av 
automatik. Denna automatisering kan åstadkommas genom användning av mekaniska, 
elektroniska och datoriserade system (se kap. 3.4.2). I läkemedelskedjan förekommer 
mycket manuellt administrationsarbete, och detta påverkar både tidsåtgång och infor-
mationskvalitet.  

7.3.1 Gränssnittet AstraZeneca mot distributörerna 
I gränssnittet mellan AstraZenecas centrallager och KD är graden av automatisering 
relativt hög. Detta på grund av orderöverföringen och leveransaviseringen är auto-
matiserad och sker via EDI. Detsamma gäller för gränssnittet mellan AstraZenecas 
centrallager och Tamro.  

7.3.2 Gränssnittet distributörerna mot Apoteket AB 
I gränssnittet mellan KD och Apoteket AB är aktiviteterna halvautomatiserade. Varje 
dags görs automatiskt en preliminär beställning i apoteksenheternas system, dock 
måste den godkännas manuellt av personal. Därefter skickas beställningen via EDI till 
KD. Leveransaviseringen skickas som följesedel och skulle därför kunna genereras 
och skickas automatiskt, så att den inte behövs skrivas ut och manuellt skickas till 
mottagaren. Eventuella felleveransmeddelanden faxas eller rings in av Apoteket AB 
och är därför också en process som skulle kunna automatiseras genom att 
meddelandena skulle kunna skickas via EDI. Ovanstående gäller även för gränssnittet 
mellan Tamro och Apoteket AB. 
 

• Automatisering av orderhanteringsaktiviteter 

7.3.3 Gränssnittet Apoteket AB mot patient 
Automatiseringsgraden är sämst i slutskedet av läkemedelskedjan, det vill säga i 
gränssnittet mellan Apoteket AB och patient. Främst gäller detta mellan sjukhusapotek 
och patient, via sjukhusavdelningar. Här finns det många lager av läkemedel som 
kräver manuell administration av vårdpersonalen. Genom en förändring i hur den 
externa informationsöverföringen sker, mellan sjukhuslager och sjukhusapotek, anser 
vi, att tidsåtgången för lagerstyrning skulle kunna minskas samt att lagernivåer skulle 
kunna sänkas vilket skulle resultera i minskad genomloppstid.  

Mellan öppenvårdsapotek och patient, via förskrivare finns det också möjlighet 
att öka automatiseringsgraden. Orderöverföringen, det vill säga receptöverföringen, 
från förskrivare till apotek genomförs genom att förskrivaren i de flesta fall skriver ett 
recept på papper som patienten tar med till öppenvårdsapoteket där informationen 
registreras i ett datasystem. Detta innebär att orderläggningen och inrapporteringen av 
information sker manuellt. Det finns dock förskrivare som överför recepten 
elektroniskt och det innebär en högre automatiseringsgrad. En ökad grad av 
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automatisering vid orderläggning och inrapportering skulle kunna leda till minskade 
ledtider ut mot patient och ökad informationskvalitet då informationen överförs i 
systemläsbar form (se kap. 3.2.2). 
 

• Automatisering av orderhanteringsaktiviteter 

7.4 Omkonfigurering 
Ett naturligt sätt att effektivisera processer är att omfördela och slå samman utförande 
och ansvar av det enskilda företagets aktiviteter med kund- och leverantörsföretagens 
aktiviteter (se kap. 3.4.3). En aktivitet som skulle kunna omfördelas är order-
läggningen och således styrningen av lager. I dagsläget styrs lagren på det traditionella 
sättet, vilket innebär att varje aktör lägger order hos deras leverantörer. Detta innebär 
att leverantören har svårare att i förväg veta vad kunden kommer att behöva än om 
leverantören själv hade styrt lagren. Denna typ av styrning är enligt referensramen en 
orsak till att leverantörerna måste hålla onödigt stora lager (se kap. 3.4.3). Genom att, i 
läkemedelskedjan, omfördela och slå samman de olika aktörernas orderhantering, så 
att några aktörers orderhanteringsprocesser helt elimineras, anser vi, att styrningen av 
lagren skulle kunna förbättras vilket skulle innebära sänkta lager och minskad 
genomloppstid. 

7.4.1 Gränssnittet AstraZeneca mot distributörerna 
I gränssnittet mellan AstraZenecas centrallager och distributörerna är orderprocesser 
kundstyrda, genom att KD och Tamro registrerar order i deras eget affärssystem och 
därefter överförs orderna via EDI till AstraZenecas centrallagers system. Kundstyrda 
orderprocesser kan utföras på ett antal alternativa sätt som representerar olika grader 
av integration (se kap 3.4.3), det alternativ som tillämpas i dagsläget innebär lägsta 
graden av integration. Graden av integration kan ökas så att antalet gränsytor reduceras 
vilket innebär en effektivisering av orderprocessen. En annan möjlighet till 
effektivisering i detta gränssnitt är att AstraZeneca skulle styra KD och Tamros lager 
genom att tillämpa så kallade leverantörsstyrda lager. Vi anser dock att denna 
omkonfigurering inte bör göras, eftersom det är bättre att AstraZeneca fokuserar på sin 
kärnkompetens och slipper ta ansvar och ägna tid åt distributörernas lager. Vidare går 
stora delar av AstraZeneca leveranser till andra länder, vilket gör att vi anser att det 
skulle bli för komplicerat för dem att styra samtliga distributionscentralers lager. 
AstraZeneca har troligtvis heller inga incitament att särskilja den svenska marknaden 
från övriga marknader. Vi anser inte heller att AstraZenecas centrallager skulle kunna 
påverkas nämnvärt av en lösning där de ansvarar för att styra distributörernas 
lagernivåer, eftersom de ändå har så stora lagernivåer för att kunna försörja de övriga 
marknaderna. 
 

• Ökad integration av distributörernas kundstyrda orderprocesser  

7.4.2 Gränssnittet distributörerna mot Apoteket AB 
I gränssnittet mellan distributörerna och Apoteket AB sker kundstyrda orderprocesser 
genom att Apoteket AB registrerar order i sitt egna affärssystem och därefter överförs 
ordern med hjälp av EDI till KD respektive Tamro. Detta alternativ av kundstyrda 
processer har i jämförelse med de andra alternativen, enligt referensramen, lägst 
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integration och skulle därför kunna integreras ytterligare. Vidare säger referensramen 
att kundstyrda processer är en orsak till att leverantörerna måste hålla onödigt stora 
lager. Därför anser vi att en omkonfigurering till någon form av leverantörsstyrda lager 
skulle vara bättre ur effektiviseringssynpunkt. KD och Tamro skulle kunna sänka sina 
lager om de slapp ha onödiga säkerhetslager på grund av osäkerheter i efterfrågan hos 
Apoteket AB.  
 

• Leverantörsstyrda lager hos Apoteket AB 

7.4.3 Gränssnittet Apoteket AB mot patient 
I gränssnittet mellan Apoteket AB och patient skulle en effektivisering kunna genom-
föras om orderläggningen, receptregistreringen, omfördelas så att förskrivaren lägger 
in recept i ett system direkt till distributörerna. Graden av integration i kedjan skulle då 
ökas.  
 

• Order direkt till distributörerna  

7.5 Samverkan 
En annan möjlighet att effektivisera en försörjningskedjas verksamhet är att samverka, 
så att aktiviteterna kan utföras på ett integrerat och samordnat sätt. För detta krävs 
dock ett effektivt och uttömmande informationsutbyte och det krävs att aktörerna är 
villiga att dela den information som de innehar. Det gäller att matcha behov och 
efterfrågan och graden av synkronisering beror på i vilken utsträckning det går att 
koppla de aktiviteter som försörjer till de aktiviteter som förbrukar (se kap. 3.4.4).  

7.5.1 Övergripande gränssnitt AstraZeneca mot Apoteket AB 
Vi anser att synkroniseringsgraden i kedjan inte är särskilt hög, eftersom det inte sker 
något dagligt utbyte av information. Vi anser att det är viktigt att aktörerna i 
läkemedelskedjan samverkar mer, om genomloppstiden i kedjan ska kunna kortas. I 
dagsläget säljs försäljningsstatistik månadsvis mellan aktörerna, men de verkar 
motvilliga till att vidareutveckla informationsutbytet för att underlätta prognos-
tiseringen ytterligare. Distributörerna har implementerat ett informationssystem där de 
närliggande aktörerna kan se var deras produkter befinner sig, om det ligger restorder 
och liknande information. Detta är ett steg i rätt riktning, men vi vill dra det ett steg 
längre och göra det möjligt att dela mer information. Det primära syftet med 
samverkan och informationsdelning är, enligt referensramen, att företag i kedjan 
snabbare ska kunna reagera på marknadsförändringar och bedriva en verksamhet på ett 
mer kostnadseffektivt sätt (se kap. 3.4.4). I läkemedelskedjan är denna sortens 
informationsdelning inte särskilt omfattande och det avspeglar sig i att 
leveranssäkerheten upprätthålls genom höga lagernivåer. Vi anser att samtliga aktörer i 
kedjan skulle vara hjälpta av att snabbare få information om vad som efterfrågas i 
gränssnitten ut mot patient. Denna information skulle kunna skickas bakåt till samtliga 
aktörer i kedjan redan vid patientens besök hos förskrivaren.  
 

• Ökad informationsdelning 
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7.6 Sammanfattning av analysen 
I ovanstående analys har vi studerat hur aktiviteterna utförs i dagsläget i förhållande 
till vad som enligt referensramen är effektivt. Vi har då kunnat urskilja vilka svagheter 
som finns i försörjningskedjan och som genom en förändring kan påverka genom-
loppstiden.  

Dessa svagheter är bland annat att det utförs en del onödiga aktiviteter antingen 
genom att de inte behövs eller genom att de utförs på flera ställen i kedjan. Det finns 
också många aktörer i kedjan och vissa är onödiga då de utför samma aktiviteter som 
någon annan. Vi har också sett att det finns onödigt stora säkerhetslager i kedjan med 
tanke på att de flesta aktörer får leveranser varje dag. Vi anser att detta beror på att 
aktörerna generellt har dålig framförhållning om vad nästkommande aktör kommer att 
efterfråga. En annan svaghet i kedjan är att information i vissa gränssnitt hanteras 
manuellt och att automatiseringsgraden inte är så hög som den skulle kunna vara. En 
svaghet som gäller genomgående i hela kedjan är att informationsdelning är dålig, 
vilket medför att leveranssäkerheten upprätthålls genom höga lagernivåer.  

Dessa svagheter, anser vi, kan förbättras genom vissa effektiviseringsåtgärder.  
Nedan presenteras ett antal förslag på förbättringar, som tillämpar antingen förenkling 
och rationalisering, automatisering, omkonfigurering eller samverkan, eller en 
kombination av dessa. Förslagen utvecklas vidare i nästa kapitel.  

• Gemensamt system för recepthantering 
• Leverantörsstyrda lager 
• Orderläggning från förskrivare direkt till distributörer 
• Kundorderplockning hos distributörer 
• Automatisering av orderhanteringsaktiviteter 
• Ökad informationsdelning 
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8 Lösningsförslag 
Efter att ha analyserat utförandet av aktiviteterna i informationsöverföringen i 
läkemedelskedjan, utifrån hur referensramen anser att effektiviseringar kan göras, vill 
vi till sist gå ett steg längre och utforma ett antal lösningsförslag. Lösningsförslagen 
är fristående förslag och kan i vissa fall kombineras för att på så sätt öka effektiviteten 
ytterligare. De olika förslagen syftar till att lösa merparten av problemen i kedjan men 
fokus läggs där de största förbättringarna kan göras.  

8.1 Gemensamt system för recepthantering 
Ett förslag är att implementera ett gemensamt system mellan Apoteket AB och 
förskrivaren. Förskrivaren kan i så fall direkt lägga in receptet i systemet och då det är 
klart överförs receptet automatiskt till Apoteket AB. Förskrivaren får, direkt när denne 
lägger in ett recept, en varning av systemet om de inskrivna läkemedlen påverkar 
varandra på ett negativt sätt. Vår tanke är även att förskrivaren ska få information om 
vad de olika öppenvårdsapoteken har i lager och direkt kunna informera patienten om 
vilka öppenvårdsapotek som har läkemedlet i lager samma dag eller hur lång tid det tar 
innan läkemedlet kan finnas i ett specifikt öppenvårdsapoteks lager. Patienten kan då 
antingen direkt välja vilket öppenvårdsapotek denne vill gå till så att receptet länkas 
dit eller så kan patienten gå till valfritt öppenvårdsapotek som då hämtar fram receptet 
ur det gemensamma systemet. Om patienten väljer det första alternativet, måste denne 
även välja en vecka som passar för uthämtning, eftersom tanken är att ett öppenvårds-
apotek bara ska lagerhålla produkterna under en vecka. Detta innebär då att det valda 
öppenvårdsapoteket kan plocka ihop beställningen till dess att patienten kommer dit. 
Om patienten väljer ett öppenvårdsapotek som inte har produkten i lager, får patienten 
veta när produkten kan hämtas och en order skickas, genom systemet, till distributören 
som levererar läkemedlet till öppenvårdsapoteket nästkommande vardag. 

Systemet ska även kunna användas på sjukhus för patienter inom sluten vård. 
Detta genom att förskrivaren för in patientens läkemedelslista i systemet och att den då 
länkas direkt till förrådet på avdelningen där patienten befinner sig. Om det ordinerade 
läkemedlet finns i förrådet, uppdateras automatiskt ett uttag i förrådets lagersaldo. 
Annars genereras automatiskt en order till sjukhusapoteket, där läkemedlet automatiskt 
reserveras för uttag. Därefter plockas beställningen ihop och lagersaldot uppdateras i 
systemet genom att det reserverade uttaget konfirmeras.  

I detta system är tanken att det även ska vara möjligt för en förskrivare att lägga 
in dosrecept. När förskrivaren då ska göra ändringar i receptet krävs det relativt lite 
registreringsarbete, jämfört med idag, eftersom ett nytt dosrecept inte behöver skrivas. 
Ett inlagt dosrecept länkas i systemet till det dosapotek som är närmast patienten. Där 
sammanställs det sedan i dosförpackningar och distribueras ut till angiven mottagare. I 
de fall då dosförpackningen ska till en patient som vårdas på sjukhem, anges det vilket 
sjukhem det gäller samt vilken avdelning. Ansvarig sjuksköterska på avdelningen kan 
då i systemet också få tillgång till en sammanställning av dosrecepten för avdelningens 
patienter. 
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8.1.1 SWOT-analys 
Förslaget i innebär en effektivisering för hela kedjan genom att informations-
hanteringen underlättas och informationskvaliteten förbättras genom att antalet 
inregistreringsmoment minskas. Genomloppstiden påverkas, som vi ser det, inte 
nämnvärt, men däremot kan ledtiden ut mot patient minskas genom att farmaceuternas 
arbetsuppgifter reduceras. Det finns dock en risk med detta system och det är att 
systemfel kan uppstå, vilket skulle innebära stora konsekvenser för kedjan då flertalet 
aktiviteterna i så fall inte kommer att kunna utföras. En annan risk med lösningen är att 
Datainspektionen kan motsätta sig förslaget, med tanke på integritetsaspekten, 
eftersom ett gemensamt system innebär att farmaceuter, förskrivare och ansvarig 
vårdpersonal har tillgång till individens personliga uppgifter. Säkerheten kring 
recepthanteringen ökar, då det blir en obruten informationskedja, från förskrivaren till 
farmaceut. Detta genom att riskerna minskar för att ett recept ska komma i orätta 
händer, eftersom ett recept då inte kan försvinna eller stjälas.  

För patienten innebär förslaget att denne slipper hålla reda på pappersrecept. 
Receptet lagras i systemet under hela giltighetstiden och kan förnyas genom att 
patienten kontaktar sin förskrivare. Om patienten, hos förskrivaren, väljer ett 
öppenvårdsapotek för avhämtning är beställningen redan färdigplockad när denne 
kommer till dit och därmed reduceras patientens väntetider. Dessutom får patienten 
information hos förskrivaren om läkemedlet finns i lager eller om det inte levereras 
förrän nästkommande dag och på så sätt elimineras risken för att patienten går till 
öppenvårdsapoteket i onödan. Om patienten inte väljer ett öppenvårdsapotek i förväg 
kan denne välja, vilket öppenvårdsapotek som helst för att hämta ut sitt recept. Det 
innebär dock att beställningen inte är färdigplockad då patienten kommer och 
dessutom kan det innebära att läkemedlet inte finns i lager. 

Förskrivarens arbetsuppgifter kommer att utökas något, eftersom denne måste 
resonera med patienten om exempelvis uthämtningsapotek och interaktion av 
läkemedel. Vi anser dock att tidsförlusten hos förskrivaren är marginell i förhållande 
till tidsbesparingen hos öppenvårdsapoteken, eftersom förskrivaren i dagsläget ändå 
skriver recept och förklarar för patienten hur läkemedlet ska tas. För förskrivaren 
innebär det nya systemet även att denne måste lära sig att använda det, men vi anser att 
när denne väl har lärt sig det kommer det att gå lika fort som att skriva på ett 
pappersrecept. Dessutom kan samma recept användas igen vid förnyelse. En möjlighet 
med detta system är att det skulle kunna vidareutvecklas genom att datorisera och 
koppla patientjournaler till systemet. Detta skulle innebära en effektivisering av 
läkarens arbetsuppgifter, eftersom receptet som denne skriver in och skickar även 
automatiskt förs över till patientens journal. En sådan vidareutveckling skulle också 
kunna öka säkerheten kring läkemedelsförskrivning, genom att en förskrivare kan se 
vad en annan har förskrivit och på så sätt kan neka en patient ett nytt recept om denne 
försöker få flera recept för samma åkomma under samma tidsperiod. Detta kan gälla 
exempelvis narkotiska preparat. 

Farmaceutens inregistreringsarbete på öppenvårdsapoteken kan elimineras helt, 
eftersom receptet, i detta förslag, redan är inregistrerat i systemet när det når 
öppenvårdsapoteket. Informationskvaliteten förbättras eftersom antalet inregistrerings-
moment minskar och risken för att farmaceuten inte kan tyda olika handstilar 
försvinner. Även den säkerhetskontroll som innan genomfördes för att undvika 
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interaktion av läkemedel elimineras och utförs istället automatiskt av systemet hos 
förskrivaren. Dessutom kan även plockningsarbetet underlättas, eftersom farmaceuten 
direkt får veta vad som kommer att efterfrågas, kan arbetet utjämnas under dagen. 
Farmaceuten kan plocka ihop beställningen då beläggningen är låg och informera och 
expediera patienter när beläggningen är hög. Användningen av ett gemensamt system 
innebär också fördelar för sjukhusapoteket genom att beställningar läggs in direkt i 
systemet istället för att de skickas via fax, e-post eller internpost. Detta underlättar för 
farmaceuterna, eftersom det blir mer strukturerat att få beställningarna samlade i ett 
och samma system, istället för att hålla ordning på fax och internpost. Dessutom 
minskar inregistreringsarbetet för farmaceuterna även på sjukhusapoteken, eftersom 
beställda läkemedel automatiskt reserveras och uttaget endast behöver konfirmeras, så 
att lagersaldot uppdateras.  

För sjukhusavdelningar innebär detta förslag att de med hjälp av systemet kan 
automatisera inventeringen av och beställningar till förrådets lager. Detta medför att 
risken för inkurans minskar och att vårdpersonalens involvering i beställningen kan 
reduceras. Genom att vårdpersonalens administrativa uppgifter reduceras får de mer 
tid till att utföra uppgifter inom vården där de har sin kärnkompetens. Dessutom 
kommer lagren att kunna minskas då de styrs bättre och det medverkar till att 
genomloppstiden i kedjan kan minskas. Vårdpersonalens uppgifter underlättas då 
också av att dosrecept och läkemedelslistor kan läggas in i det gemensamma systemet. 
Detta eftersom den aktuella versionen då alltid finns tillgänglig och uppdaterad, vilket 
eliminerar risken för att ett inaktuellt recept ska användas. Systemet kan även bli 
möjligt att använda vid ronder genom att det, automatiskt och avdelningsvis, 
sammanställer en lista för varje rond med vilka läkemedel som ska delas ut till vilken 
patient. 

Styrkor 

• Minskade ledtider ut mot patient  
• Ökad informationskvalitet 
• Ökad säkerhet, genom att recepten skickas direkt mellan förskrivare och 

farmaceut 
• Mer tid, för farmaceuter, att ge läkemedelsinformation, genom ett 

reducerat antal arbetsuppgifter 
• Lättare uppdatering av läkemedelslistor och dosrecept  

Svagheter  

• Till viss del ökade arbetsuppgifter för förskrivaren 
• Svårigheter för de inblandade att lära sig att använda systemet 
• Stora investeringar för framtagning och implementering av ett systemet 

Möjligheter  

• Patientjournaler skulle kunna lagras i systemet  
• Ronder kan underlättas genom sammanställda listor 

Hot 

• Systemfel kan orsaka stora problem  
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• Datainspektionens krav på att skydda individens integritet 
• Patienters ovilja att välja ett öppenvårdsapotek i förväg 

8.2 Leverantörsstyrda lager 
Ett förslag för att minska genomloppstiden i gränssnittet mellan distributörerna och 
Apoteket AB är att genomföra en omkonfigurering av lagerstyrningen. Vårt förslag är 
att tillämpa leverantörsstyrda lager, så att distributörerna får hela ansvaret för 
styrningen av dels deras egna lager och dels Apoteket AB:s lager. För att KD och 
Tamro ska kunna styra apotekens lager optimalt, måste de få tillgång till kontinuerlig 
överblick över apoteksenheternas lagersaldo och relevanta parametrar som de behöver 
för att planera sina leveranser. Därmed krävs ett mer omfattande informationsutbyte 
mellan apoteksenheterna och distributörerna. 

8.2.1 SWOT-analys 
Distributörerna får ökad kontroll både bakåt och framåt i kedjan genom att de fyller på 
både sina egna och Apoteket AB:s lager. På grund av den ökade informations-
transparensen anser vi att lagren kan sänkas och således även genomloppstiden mellan 
AstraZeneca centrallager och patient.  

Genom ökad tillgång till apoteksenheternas lagersaldo och beställningspunkter 
har distributörerna större möjligheter att göra bra prognoser och vi anser det då troligt 
att de kan minska sina egna lagernivåer när de får en bättre kontroll på vilka behov 
som finns och uppstår. Det innebär dock även ökat ansvar och utökat antal 
arbetsuppgifter för distributörerna.  

Ett hot mot denna lösning är aktörerna kan vara ovilliga att dela information, då 
information som andra aktörer inte känner till antingen kan säljas eller kan användas 
till aktörens egen fördel.  

Genom att lagerstyrning överlåts till distributörerna, reduceras apoteksen-
heternas uppgifter samtidigt som kontrollen också till viss del minskar, vilket innebär 
att apoteksenheterna måste förlita sig på att distributörerna utför sin uppgift på bästa 
sätt.  

Styrkor 

• Bättre lagerstyrning och minskade lager hos apoteken 
• Ökad informationsdelning ger bättre prognosmöjligheter  
• Reducerat antal arbetsuppgifter på Apoteket AB med avseende på 

lagerstyrning  

Svagheter  

• Distributörernas arbetsuppgifter utökas  

Hot 

• Ovilja att dela information  

8.3 Orderläggning från förskrivare direkt till distributörer 
I detta förslag är tanken att förskrivaren istället för att skicka recepten till Apoteket 
AB, skickar dem direkt till distributörernas närmaste distributionscentraler. Förslaget 
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bygger på en utvidgning av systemet som föreslogs i avsnitt 8.1. Om förskrivaren 
direkt skickar beställningen till distributörerna, kan distributörerna ta hela ansvaret för 
påfyllningen av öppenvårdsapotekens lager. Detta tillsammans med ett förslag på att 
beställda läkemedel endast lagerförs hos öppenvårdsapoteken i en vecka och att 
patienten i förväg måste bestämma ett öppenvårdsapotek för att hämta ut läkemedlen 
på, anser vi skulle leda till att den totala lagernivån, hos öppenvårdsapoteken och 
distributörerna, skulle kunna sänkas.  

8.3.1 SWOT-analys 
Informationskvalitet ökar, då informationen går direkt till distributörerna istället för 
via apoteksenheterna. Det kan dock tänkas att Datainspektionen kan ha vissa 
invändningar mot detta förslag, eftersom det innebär en minskad integritet med hänsyn 
till att den enskilde patientens recept görs tillgängligt även för distributörerna. 

Förslaget medför även att öppenvårdsapotekens lager kan sänkas, eftersom de 
bara lagerhåller läkemedel under en vecka och patienten, hos förskrivaren, bestämmer 
en vecka då patienten kan hämta ut läkemedlet. 

En nackdel med detta förslag är att det innebär ett visst merarbete för 
förskrivaren, eftersom denne måste resonera med patienten om exempelvis 
uthämtningsapotek och kontrollera interaktion av läkemedel. Vi anser dock att 
tidsförlusten hos förskrivaren är marginell i förhållande till tidsbesparingen för 
patienter och farmaceuter. En möjlighet är att utveckla det här förslaget genom att 
kombinera det med nedanstående förslag om kundorderplockning hos distributörerna. 

Styrkor 

• Ökad informationskvalitet  
• Minskade lager  
• Reducering av apotekets administrativa uppgifter 

Svaghet 

• Patienten måste, i förväg, bestämma ett uthämtningsapotek 

Möjlighet 

• Kan kombineras med nästkommande förslag om kundorderplockning hos 
distributörerna 

Hot 

• Datainspektionens krav på att skydda individens integritet 

8.4 Kundorderplockning hos distributörer 
Detta förslag innebär en utvidgning av föregående förslag om orderläggning direkt till 
förskrivarna. Patienten kan då, hos förskrivaren, välja antingen att hämta ut sin 
beställning på ett öppenvårdsapotek eller få det direktlevererat till hemmet. 
Distributörerna plockar då direkt efter kundorder och levererar dessa färdigplockade 
enheter antingen till ett öppenvårdsapotek eller direkt till patienten. När leveransen går 
till ett öppenvårdsapotek ska information finnas i systemet om exakt vad som har 
skickats och vilken patient som ska hämta ut beställningen, för att underlätta för 
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farmaceuten. Hemleveranser är främst avsett för dem som bor långt ifrån ett ombud, 
men kan i framtiden utökas till standardval och även innefatta leveranser till 
arbetsplatser och dylikt. Förslaget skulle istället kunna innebära att distansapoteken, 
som i dagsläget är under utveckling och har ungefär samma uppgifter som 
distributörerna, skulle ta över distributörernas uppgift och expandera sin verksamhet. 
På så sätt skulle distributörerna kunna elimineras och genomloppstiden i kedjan skulle 
minska eftersom antalet lager och aktörer skulle minskas. Vi anser dock att detta 
förslag är sämre än ovan nämnda, eftersom distributörerna har en väl utvecklad 
verksamhet och erfarenhet medan distansapoteken endast är under utveckling. 

8.4.1 SWOT-analys 
Detta förslag innebär att öppenvårdsapotekens lager och plockning flyttas till 
distributörernas distributionsanläggningar, vilket vi anser skulle bidra till en 
reducering av genomloppstiden. Detta eftersom distributörernas tänkta lager 
förmodligen kan minskas i förhållande till det lager som de båda aktörerna 
tillsammans håller i dagsläget. Sänkta lager innebär kortare tid i lager för produkterna, 
vilket i sin tur leder till att ledtiden och således genomloppstid reduceras.  

Även det totala hanteringsarbetet kommer att minskas då lager och plockning 
flyttas till distributörerna, eftersom distributörerna redan i dagsläget plockar enstycks-
förpackningar till apoteksenheterna. Om distributörerna tar över kundorder-
plockningen från öppenvårdsapoteken, behöver inte enstycksplockning göras två 
gånger i följd. Det kommer dock att innebära ett visst merarbete för distributörerna, 
men enligt Marie Rasmusson på KD skulle detta inte vara något hinder. 

Om hemdistribution ska gå att genomföra krävs i princip att själva försäljningen 
sköts av antingen förskrivare eller distributör. Därför kommer Apoteket AB:s monopol 
på försäljning av läkemedel att utgöra ett hot mot förslaget, eftersom Apoteket AB i 
dagsläget kan vägra att låta distributörerna kundorderplocka och köra hemleveranser. 
Förslaget fungerar dock även utan hemleveranser och genom att försäljningen sker, 
som i dagsläget, hos öppenvårdsapoteken, men att de leveranser som kommer dit redan 
är färdigplockade. I det senare fallet anser vi inte att monopolet påverkar förslaget 
nämnvärt.      

Även detta förslag innebär ett visst merarbete för förskrivaren, eftersom denne 
förutom att resonera med patienten om exempelvis uthämtningsapotek och kontrollera 
interaktion av läkemedel eventuellt även måste hantera själva försäljningen av 
läkemedel. Vi anser dock att tidsförlusten hos förskrivaren är marginell i förhållande 
till tidsbesparingen för patienter och farmaceuter.  

För patienten innebär möjligheten att välja hemleverans en stor service, eftersom 
denne då endast behöver möta en förskrivare för att bli ordinerad ett recept och för att 
sedan få läkemedlet levererat ända fram till dörren. Leveransen kan dock inte ske 
förrän tidigast dagen därpå, men vi anser att det som patienten vinner på hemleverans 
uppväger att leveranstiden är upp till ett dygn. Ledtiden från det att patienten blir 
ordinerad ett recept hos förskrivaren till dess att receptet finns att hämta på valt 
öppenvårdsapotek kan också i vissa fall komma att öka. Som längst får patienten vänta 
till nästkommande vardag. Vi anser dock att patienten i de flesta fall är mer betjänt av 
att veta när läkemedlet kommer in och vänta en dag, än att kunna hämta det samma 
dag och få stå i långa köer. I de lite mer akuta fallen såsom vid ett behov av en 
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penicillinkur måste dock patienten få detta relativt omgående. Detta kan lösas genom 
att antingen öppenvårdsapoteken håller ett litet lager av dessa produktsorter eller att 
patienten åker till ett sjukhusapotek, som ska fortsätta att lagerhålla receptbelagda 
läkemedel.   

Öppenvårdsapotekets involvering i plockning, packning och registrering av 
recept elimineras. Farmaceuterna får mer tid att ägna sig åt läkemedelsinformation åt 
patienterna. Öppenvårdsapoteken kan reducera sina lager, eftersom de endast behöver 
ha försäljning av receptfria läkemedel och utlämning av färdigplockade receptbelagda 
läkemedel. De kommer dock istället att behöva ha utrymme där de kan förvara 
kundorderpaketerade läkemedel. Plockningen kommer att behöva utökas, eftersom det 
ska plockas för fler kunder. Plockning av de färdigplockade läkemedlen på 
öppenvårdsapoteket går att genomföra genom att distributörerna lägger dem i backar 
och att öppenvårdsapoteken sedan, i systemet, kan se i vilken back en patients 
läkemedel ligger. Vi har räknat på hur många backar som öppenvårdsapoteken i så fall 
skulle behöva hantera och enligt våra beräkningar ska det, med hjälp av ett backställ, 
inte vara några problem att hantera (se Appendix 4). En nackdel med detta förslag är 
att det kommer att krävas att någon på öppenvårdapoteken, då backar håller på att 
tömmas, ansvarar för att flytta läkemedel från en back till en annan och korrigera detta 
i systemet. 

Styrkor 

• Kortare genomloppstid då öppenvårdsapotekens lager av receptbelagda 
läkemedel minskas  

• Ökad kundservice på grund av hemleverans 
• Reducering av apotekets administrativa uppgifter och plockningsarbete  

Svagheter  

• Eventuellt ökad ledtid ut mot patient 
• Stora investeringar för distributörerna i samband med hemleverans och 

utökad plockning 
• Visst sorterings- och omflyttningsarbete finns kvar på öppenvårdsapoteken 
• Ett eventuellt merarbete för förskrivare, om även försäljningen av 

läkemedel ska göras vid läkarbesöket 

Möjligheter  

• Vidareutveckling av hemleverans till standardval 

Hot 

• Apotekets monopol kan bli ett hinder för hemleverans 

8.5 Automatisering av informationsöverföringsaktiviteter 
I gränssnittet mellan distributörerna och Apoteket AB föreslår vi en automatisering av 
aktiviteterna i informationsöverföringen i order/leveransprocessen. Vi anser att 
orderläggningen skulle kunna genomföras helt automatiskt, vilket innebär att 
farmaceuterna inte behöver godkänna ordern. Det innebär att en order automatiskt 
skulle överföras till distributörerna när beställningspunkten nås i apotekets lager. En 
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annan åtgärd är att den leveransavisering som i dagsläget skickas via följesedel skulle 
kunna överföras i sådan form att det skulle vara möjligt för öppenvårdsapoteken att 
automatiskt ta emot information och samtidigt automatiskt uppdatera lagersaldot med 
avseende på det som kommer med leveransen. 

8.5.1 SWOT-analys 
Eliminering av manuell orderläggning innebär minskade arbetsuppgifter för 
farmaceuterna. En nackdel är dock att även den manuella kontrollen, av att det är rätt 
produkter och kvantiteter som beställs, kommer att elimineras. Därför föreslår vi att 
beställningspunkterna fortfarande ska korrigeras manuellt med jämna mellanrum. 
Inregistreringsarbetet av mottagna läkemedel kan reduceras genom att uppdateringen 
av lagersaldot kan göras genom ett godkännande av den mottagna leveransaviseringen. 
Automatisk mottagning och uppdatering av information, anser vi, kommer att innebära 
dels att farmaceuterna kan ägna mindre tid åt lagerstyrning och dels att risken för 
inregistreringsfel kommer att minska. Samtidigt ökar dock risken för att personal 
godkänner och uppdaterar lagersaldot utan att kontrollera inleveranserna ordentligt.  

Styrkor 

• Reducerad mängd manuellt arbete 

Svagheter  

• Eliminerad kontroll av beställningskvantiteter  
• Personal kan uppdatera lagret utan att ha kontrollerat leveranser 

Möjligheter  

• Kan vara ett komplement till det gemensamma beställningssystemet 

8.6 Ökad informationsdelning 
Ett förslag för att öka effektiviteten i samtliga gränssnitt i kedjan och minska 
genomloppstiden, är att skapa ökade möjligheter att reagera på marknadsförändringar. 
Vi anser att ju mer en aktör känner till om variationer och förändringar i efterfrågan, 
desto lättare är det för denne att reagera på marknadsförändringar och styra sina lager 
effektivt. Detta innebär, i sin tur, att onödiga säkerhetslager kan elimineras. Detta 
anser vi skulle kunna genomföras genom att orderinformationen som skapas mellan 
patient och förskrivare direkt skickas till Apoteket AB, distributörerna och 
AstraZeneca. Detta skulle kunna göras genom att det gemensamma systemet för 
recepthantering som nämndes i 8.1 utvidgas till att inkludera ett system för samtliga 
aktörer i kedjan. När förskrivaren då skickar information till Apoteket AB, genereras 
och skickas information automatiskt även till distributörerna och AstraZeneca. 

8.6.1 SWOT-analys 
Nackdelen med detta förslag är att det tillsammans med det gemensamma beställnings-
systemet blir väldig omfattande och dyrt att implementera. Dessutom krävs det mycket 
administrativt arbete och planering för att informationen ska kunna användas på rätt 
sätt. En möjlighet är dock att ta hand om och bearbeta informationen automatiskt. Det 
finns ytterligare en nackdel med lösningen då delad information kan användas på ett 
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felaktigt sätt eller komma i orätta händer, exempelvis en aktörs konkurrent. Vi har, 
under studien, fått intryck av att aktörerna kan vara ovilliga att dela information med 
varandra vilket innebär ett hot mot detta förslag. 

Styrkor 

• Ökad informationsdelning 
• Minskade lager och kortare genomloppstid 

Svagheter  

• Omfattande system som alla aktörer ska kunna använda 
• Omfattande administrativt arbete för alla aktörer för att använda 

information på ett bra sätt 

Möjligheter  

• Kan vara ett komplement till det gemensamma beställningssystemet  
• Att ta hand om och sammanställa information automatiskt 

Hot 

• Ovilja hos aktörerna att dela information   
• Felaktigt använd information  
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9 Slutsatser 
Nedan presenteras slutsatser från kartläggning och analys. 

9.1 Slutsatser från kartläggning 
Vid kartläggningen av informationsöverföringen i läkemedelskedjan har vi sett att de 
flesta aktörerna har kommit väldigt långt i utvecklingen vad gäller tekniska hjälpmedel 
vid orderhanteringen. Dessutom har många av informationsöverföringsaktiviteterna 
rationaliserats bort och effektiviserats. Både mellan AstraZenecas centrallager och 
distributörerna och distributörerna och Apoteket AB finns system-till-system-kom-
munikation, automatiserad orderhantering och EDI-baserad informationsöverföring. 
Många av de orderhanteringsaktiviteter som utförs sker automatiskt, vilket gör att 
tidsåtgången för orderhanteringen, i princip, har eliminerats. Den aktivitet som, 
generellt i kedjan, inte utförs automatiskt är leveransbevakningen, den utförs dock 
istället först då avvikelser uppstår. Den automatiserade orderhanteringen innebär att 
det finns förutsättningar för hög informationskvalitet. Utifrån referensramens 
alternativ på hjälpmedel för informationsöverföring görs bedömningen att 
informationsutbytet i dessa gränssnitt sker på ett bra sätt. Utvecklingen kring 
informationsutbytet i gränssnittet mellan apoteksenheterna, läkare och patient har dock 
inte kommit lika långt som i de två ovanstående gränssnitten. Däremot är det många 
olika hjälpmedel för informationshantering som är under utveckling. 

9.2 Slutsatser från analys 
Analysen visade att de stora effektiviseringsmöjligheterna finns i gränssnittet mellan 
apotek, förskrivare och patient. Den bästa åtgärden vore således att implementera ett 
gemensamt system, där de inblandade aktörerna har tillgång till sådan information som 
de behöver för att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Förslaget går ut på att 
förskrivarna ska skicka recepten direkt till öppenvårdsapoteken, via systemet, för att 
beställningarna ska kunna plockas ihop till dess att patienten kommer dit. Ett annat 
förslag är att låta förskrivarna lägga order direkt till distributörerna och att de på så sätt 
kan ta över ansvaret för att fylla på öppenvårdsapotekens lager för att på så sätt sänka 
genomloppstiderna. Detta kan också vidareutvecklas genom att kombineras med 
förslaget att låta distributörerna kundorderplocka beställningarna. En annan möjlig 
effektiviseringsåtgärd är att låta distributörerna ta över styrningen av Apoteket AB:s 
lager, vilket innebär att de styr både Apoteket AB:s lager och sina egna. Detta skulle 
kunna leda till att kedjan som helhet får en kortare genomloppstid. Det sista 
lösningsförslaget som tas upp behandlar ökad informationsdelning. Förslaget går ut på 
att alla inblandade aktörer ska få tillgång till information om efterfrågan så snabbt som 
möjligt, genom att efterfrågan registreras redan hos förskrivaren och att de övriga 
aktörerna meddelas automatiskt. 

9.3 Rekommendationer för fortsatta studier 
• Att undersöka mer ingående om det är möjligt att sänka lagernivåerna 

genom att tillämpa någon form av leverantörsstyrda lager hos Apoteket 
AB 
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• Att undersöka recepthanteringssystemets utformning och möjligheter till 
utveckling av dess funktioner  

• Att undersöka konsekvenserna av en avveckling av Apoteket AB:s 
monopol  

• Att undersöka möjligheten att helt eliminera öppenvårdsapoteket 
• Att undersöka möjligheter till automatiserad kundorderplockning hos 

distributörerna 
• Att undersöka möjligheter till hemleverans 
• Att undersöka möjligheten till en vidareutveckling av öppenvårds-

apotekens sorterings- och omflyttningsarbete genom en automatisering 
• Att undersöka möjligheterna att sänka genomloppstiden internt inom 

AstraZeneca 
• Att undersöka konsekvenserna av att ta bort returavtalet som Apoteket AB 

har med AstraZeneca och distributörerna 
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Appendix 1 
Ordlista 
Aktiv substans  Den läkande substansen i läkemedlet 
Dispensera Att mäta upp 
Förskrivare De som skriver ut recept 
Kvalitativ Subjektiva bedömningar 
Nedströms Flöde från leverantör till kund 
Off-line Ej uppkopplad via nätet 
On-line  Uppkopplad via nätet 
Perorala Medicinering genom munnen 
Subsystem System som ingår som delar i större system 
Supersystem System som i sig innehåller mindre system 
Suppositorier  Stolpiller 
Systemläsbar Information som kan tillgodogöras och vidarebehandlas 

av datorsystem  
Systemmiljö Systemets omvärld 
Uppströms  Flöde från kund till leverantör 



 



 

 

Appendix 2 
Nedan visas det Wahlbinska U:et som är fritt omgjord från Lekvall et al (1993). 
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Appendix 4 
Beräkning av antalet pallar som kommer att behöva lagerföras hos apoteket utifrån 
antalet backar som distributörerna hanterar i dagsläget. 
 
800 öppenvårdsapotek 
500-600 pallar i veckan (KD) 
16-17 backar/dag till respektive apotek (Tamro) 
16 backar/pall 
 
KD hanterar alltså: 600*16/800=12 backar/apotek i veckan  
Detta resulterar i 17+12/5=19,4 backar/dag  
Vi räknar därför med att ett normalstort apotek kan behöva ha plats för ca 110 backar. 
Under förutsättning att patienten har en vecka på sig att hämta ut läkemedel efter 
leverans och att denne, hos förskrivaren, anger en vecka som passar. 
 




