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Sammanfattning 
Sjukvården är en del av offentlig sektor som drabbats av den rådande ekonomiska 
lågkonjunkturen i form av bland annat minskade anslagsnivåer. Därför finns anledning att 
försöka hitta vägar att förbättra verksamheten. Steriliseringslogistik vid länets tre sjukhus är 
det område som studerats i denna rapport på uppdrag av Landstinget Västernorrland. Fokus 
har framför allt riktats mot material- och informationsflödet mellan sterilcentral (leverantör) 
och operationsavdelning (intern kund). Sterilcentralerna (en vid varje sjukhus) ansvarar för 
sterilisering och leverans av operationsinstrument till sina kunder där operationsavdelningarna 
vid respektive sjukhus utgör de största kunderna.  
 
Studien är gjord med hjälp av en nulägesbeskrivning innehållande bland annat 
flödeskartläggning som sedan analyserats med olika logistiska metoder och verktyg. Från 
uppdragsgivarens sida fanns det uttalat önskemål att utreda förutsättningar för att införa 
behovsstyrning i produktion samt effekter av att låta externa transporter i egen regi mellan 
sjukhusen ersätta lokal produktion vid någon av orterna Örnsköldsvik och/eller Sollefteå. 
Vidare utreds förutsättningar för implementation av produktionsfilosofin lean i verksamheten. 
 
Några problemområden som identifierats är ansvarsfördelningen mellan leverantör och kund 
för sterilgodset i materialflödet, tendenser till funktionstänkande mellan avdelningarna, hög 
kapitalbindning i färdigvaruförråd och hög andel inkuranta produkter i förråd. 
 
För studien av externa transporter blev resultatet inte entydigt rörande vilket alternativ 
(Örnsköldsvik eller Sollefteå) som genererar den största potentiella kostnadsbesparingen vid 
eventuell nedläggning, då kostnadsbilden för de båda sterilcentralerna är snarlik. Resultatet 
från studien ger dock en fingervisning om att transporter som ersättning för lokal produktion 
kan innebära betydande kostnadsbesparingar för verksamheten. Tider av ekonomisk 
lågkonjunktur gör det särskilt svårt att blunda för detta. 
 
Studien visar också att sterilverksamheten inte besitter optimala produktionsförutsättningar 
för lean-filosofin. Rådande tryckstyrning i produktion vid sterilcentralerna ger dock upphov 
till hög kapitalbindning i färdigvaruförråd varför logistiska incitament för förändringar i 
produktionssätt finns. Förändringar i produktionssätt måste dock utformas i balans med de 
speciella säkerhetskrav som ställs på den opererande verksamheten vid sjukhusen. 
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Abstract 
As a result of the current global financial recession public health care in Sweden is receiving 
less subsidies from the Government. These circumstances call for logistic improvements in 
order to slash health care costs and retain high quality service. This thesis is commisioned by 
Västernorrland County Council and comprises the sterilization logistics at the three county 
hospitals. The focal point of the thesis is the flow of material and information between the 
sterilization department (supplier) and the operating department (internal customer). There are 
currently one sterilzation department at each of the three hospitals with responsibilities to 
sterilize and deliver operating instruments to their customers. The operating departments are 
the largest customers in terms of revenue and quantity. 
 
To decribe the present situation of the flow of material and infomartion an account of the 
business has been conducted and analyzed with logistics methods. Furthermore, the 
commisioner expressed a desire of investigating prevailing conditions for implementing pull 
based production into the organisation and consequences of having external transports 
between hospitals (if a production facility was to be shut down). Moreover, conditions for 
implenting lean principles into the organisation have been surveyed. 
 
When analyzing the flow of material and information some problem areas have been 
identified. The current break down of responsibility for the product flow between supplier and 
customer may cause multiple unnecessary control check points, whereas alloting one of the 
departments with responsibility of the majority of the flow might be more favourable for 
overall performance. Furthermore, capital occupied in stock are high and so is the ratio of re-
sterilization of unused products. 
 
The results of the external transports study was ambigous as the facility costs for the 
Örnsköldsvik and Sollefteå sterilization departments were similar. Therefore, further work is 
needed to establish what functions are required at the hospital where production might be shut 
down. However, transports in favour of local production show great potential for decreasing 
overall costs. 
 
This study also show that conditions for implementation of lean principles within sterilization 
activities in Västernorrland City Council are not optimal. However, present push based 
production is causing high stock levels. Any changes in ways of production must be designed 
to accompany safety guidelines enforced by the operating department. 
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Förkortningar  
LVN - Landstinget Västernorrland 

LSVN - Landstingsservice Västernorrland 

OF – Operationsförråd 

OP – Operationsavdelning 

SC – Sterilcentral 

SF – Sterilförråd 

SSVN - Sterilservice Västernorrland 

Ordlista 
Autoklav – Ångsteriliseringsmaskin som används för steriliseringsprocess 

Batch – Partistorlek (Lumsden, 2006) 

Benchmarking – Jämföra egna organisationen mot effektivaste konkurrenten (Lumsden, 

2006) 

Extern transport – Transport i egen regi mellan sjukhus. 

FIFO – Uttagsprincip i lager enligt first in, first out (Lumsden, 2006) 

Flödeskartläggning – Kartläggning av en verksamhets material- och informationsflöden 

(Aronsson et al. 2004) 

Flödesorientering – Funktioner placeras i linje för att medge ett enkelt och snabbt flöde av 

produkter. Störningskänsligheten är hög men kompenserar av mindre väntetider (Lumsden, 

2006) 

Funktionsorientering – Funktioner av liknande typ grupperas samman. Produktion sker med 

partistorlekar varför köer ofta bildas (Lumsden, 2006) 

Intern transport - Transport inom ett specifikt sjukhus 

JIT – Leverans inom visst tidsfönster i syfte att undvika onödig lagerhållning. Kan även 

uppfattas som en mer generell förbättringsfilosofi (Lumsden, 2006) 

Kanban – Hjälpmedel för pull-styrning i produktion i form av ett kort som används för 

beordring av material från föregående led (Lumsden, 2006) 

Kapitalbinding – Låsning av resurser i varor i lager (Aronsson et al. 2004) 

Kvalitativ data – Data som utgörs av ord och beskrivningar (Höst et al., 2006) 

Kvantitativ data – Data som kan räknas eller klassificeras (Höst et al., 2006) 

Lean – Resurssnål produktion (Aronsson et al., 2004) 

Ledtid – Tiden från beställning till leverans (Lumsden, 2006) 
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Leveranssäkerhet – Förmågan att leverera rätt vara i rätt kvantitet till rätt kvalitet (Lumsden, 

2006) 

Lot-size-produktion – Enstyckesproduktion (Olhager, 2000) 

Muda – Slöseri enligt lean-filosofin (Aronsson et al. 2004) 

Nyckeltal (KPI) – Kvantifieringar av flöden i verksamheten (Aronsson et al. 2004) 

Operationsgaller (galler) – En specifik uppsättning operationsintrument grupperade i en 

enhet. 

Poka-Yoke – Mekanism inom lean-produktion för att minimera misstag (Rudberg, 2006) 

Push/Pull – Produktionsstyrningsmetoder där material vid push trycks fram från en aktivitet 

till nästföljande i kejdan i motsats till pull där senare aktivitet i kedjan styr materialbeordring 

(Lumsden, 2006) 

Reliabilitet – Tillförlitlighet i data (Höst et al., 2006) 

Representativitet – Att slutsatserna är generella (Höst et al., 2006) 

Sterrad – Steriliseringsmaskin för känsliga instrument 

Säkerhetskapacitet – Reservation av kapacitet hos viss resurs i syfte att hantera variationer i 

efterfrågan (Lumsden, 2006) 

Säkerhetslager – Lager för leveransberedskap i osäker omgivning (Lumsden, 2006) 

Säkerhetsledtid – Artiklar/produkter planeras färdiga innan faktiskt behov (Olhager, 2000) 

Totalkostnad – Alla kostnader som påverkas av ett visst beslut i ett visst sammanhang 

(Aronsson et al. 2004) 

Validitet – Att man mäter det man avser mäta (Höst et al., 2006) 
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1 Inledning 
I följande kapitel presenteras bakgrund, syfte, avgränsningar och metodval för arbetet. 
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1.1 Bakgrund 
Logistikområdets centrala begrepp såsom kostnadseffektivitet, kvalitet, helhetstänkande och 
kundfokusering har utvecklats flitigt under lång tid av producerande företag inom privat 
sektor. Utvecklingen längs dessa marknadsstrategier har inte nått lika långt inom den 
offentliga sektorn, där avsaknaden av konkurrens och andra krav på lönsamhet inte skapar 
samma naturliga drivkraft för förbättring och utveckling. 
 
Emellertid har även den offentliga sektorn börjat anamma mer moderna och medvetna 
managementfilosofier. Inom detta område ryms sjukvården, som är en bransch som för 
närvarande står under hårda besparingskrav. Varje möjlighet till förbättring är en vinst inte 
bara för enskilda vårdavdelningar eller sjukhus, utan också för samhället i stort. Sjuk- och 
hälsovården utgör idag ungefär 10 % av bruttonationalprodukten i i-länder och förväntas stiga 
i framtiden (Klundert et al., 2006). 
 
För Landstinget Västernorrland (LVN) gäller liknande förutsättningar i en tid av sjunkande 
skatteunderlag och anslagsnivåer där målet är mer vård för pengarna. LVN genomgår därför 
ständiga förändringar för en mer rationell och kostnadseffektiv verksamhet (Jaktlund, 2009). 
 
Dessa förutsättningar gjorde att examensarbete hos LVN kändes både meningsfullt och 
inspirerande. Inom LVN finns en mängd olika funktioner där Sterilservice Västernorrland 
(SSVN) ansvarar för sterilisering och leverans av sterila operationsinstrument i länet. 

1.2 Syfte 
Arbetet och rapporten syftar till att kartlägga Landstingsservices (LSVN) 
sterilgodsverksamhet vid länets tre sjukhus samt att undersöka möjligheter att göra 
verksamheten mer kostnadseffektiv. 
 
Utöver detta kommer även följande punkter undersökas; 

• Sterilgodstransporter mellan sjukhusen 
• Införande av behovsstyrd produktion 

 
Även dessa punkter syftar till att om möjligt göra verksamheten mer kostnadseffektiv. 
 
Vad det gäller punkten angående sterilgodstransporter mellan sjukhusen analyseras i 
rapporten följande frågor; 
 

• Kan det vara ekonomiskt motiverbart att låta transport av sterilgods mellan sjukhusen 
ersätta en produktionsanläggning? 

• Vilken produktionsanläggning av Örnsköldsvik och Sollefteå bör ersättas av 
transporter med avseende på kostnad och kapacitet i det fall då sterilcentral i Sundsvall 
tar över nedlagd anläggnings produktionsmängd? 

 

1.3 Metod och källor 
I följande avsnitt presenteras val av metod och källor för arbetet. 
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1.3.1 Genomförande 
Arbetet har utförts under 20 veckor med start 1 Mars 2009. Strukturen för arbetet är grovt 
uppdelad i tre delar enligt; litteraturstudie, flödeskartläggning och analys. Litteraturstudien 
har utgjort grunden för inhämtad teori, logistiska metoder och verktyg som sedan tillsammans 
med nulägesbeskrivningen utmynnat i en analys av verksamheten.  
 
Arbetet påbörjades genom ett planeringsmöte hos problembeställaren där tillvägagångssätt 
och riktlinjer för arbetet drogs upp. Efter genomförd planering och litteraturstudie följde 
sedan studiebesök vid de tre aktuella produktionsanläggningarna vid respektive sjukhus i 
länet. Fokus låg här på material- och informationsflödet mellan sterilcentralerna (leverantör) 
och operationsavdelningarna (kund). Utifrån detta upprättades en nulägesbeskrivning av 
verksamheten i form av flödeskartläggning. När litteraturstudien och flödeskartläggningen 
slutförts gjordes sedan en analys av nulägesbilden i syfte att framhäva problemområden med 
förbättringspotential. 
 
Problembeställaren hade även vissa önskemål om att undersöka möjligheter till externa 
sterilgodstransporter mellan länets sjukhus i egen regi samt införande av behovsstyrning i 
produktion. Då lean-filosofin på senare år även implementerats allt mer inom offentlig sektor 
och sjukvården i verksamhetsförbättrande syfte undersöktes även förutsättningar för införsel 
av lean i SSVNs verksamhet.  
 
I arbetet har metoder och verktyg från inhämtad kurskunskap använts såsom 
simuleringsmodell för att visualisera produktionssätt, totalkostnadsanalys för beslutsunderlag 
gällande bland annat transporter, risk/känslighetsanalys för eventuella förändringar samt 
betydelse av bland annat placeringen av kundorderpunkt och lagernivåer. 
 
Denna rapport är skriven enligt mall Rapportskrivning - En lathund för studenter (2002) av 
Magnus Merkel på rekommendation av universitetet. Vidare har boken Att genomföra 
examensarbete (2006) av Martin Höst et. al använts för att strukturera arbetet. 

1.3.2 Metodval 
I studien har såväl kvalitativa som kvantitativa metoder använts för att uppnå önskade 
resultat. Då simulering ställer höga krav på kvalitet av indata gjordes sådan modell i 
presentations- och förståelsesyfte. Då arbetet i stora drag utgör en övergripande kartläggning 
av verksamheten har främst kvalitativa metoder använts.  
 
Av de logistiska metoder som använts i arbetet har den som anges nedan i Figur 1-1 utgjort 
mall för det övergripande angreppssättet för arbetet och även för disposition av rapporten. 
Arbetet har dock inte genomlöpt alla de steg som tas upp i figuren utan behandlar främst de 
tre översta nivåerna. 
 



Kostnadseffektivitet för steriliseringslogistik – Landstinget Västernorrland 

4 

 
Figur 1-1 - Modell för logistiskt förändringsarbete (Egen, efter Aronsson et al., 2004) 

1.3.3 Datainsamling 
I studien av sterilverksamheten har författaren valt att både använda sig av litteraturstudie 
samt egna observationer och intervjuer med personal vid platsbesök vid 
verksamhetslokalerna. På så sätt har både vetenskapligt förankrad teori och faktisk verklighet 
fått hävda sig i arbetet. Vidare har även sjukhusens interna datorsystem använts för 
datainsamling av bland annat kostnader och användningsfrekvens för sterila instrument. 

1.3.4 Källor 
Ämnesområdet steriliseringslogistik är tämligen smalt varför tillgång till relevant och 
ämnesspecifik litteratur varit begränsad. Litteraturvalet gjordes i linje med arbetets syfte med 
fokus mot bland annat produktionsekonomi, kvalitetsarbete, simulering, miljö och 
sjukvårdslogistik. Kursböcker, vetenskapliga artiklar, intervjuer, webbplatser samt egna 
observationer har använts som källor i arbetet. Artiklarna har framför allt inhämtats genom 
sökningar i universitets artikeldatabas. Dessa artiklar har jämförelsevis i större utsträckning 
varit ämnesinriktade medan kurslitteraturen haft ett mer generellt teoretiskt innehåll. Sökord 
som använts vid artikelsökning är bland andra; ”Sterilization logistics”, ”lean health care”, 
”health care logistics”, ”health care processes”, ”health care management”. 
 
I syfte att ha uppdaterad referenslitteratur har en del litteratur förkastats i arbetet. Detta gäller 
framför allt populärvetenskapliga artiklar med äldre datering än fem år med ett par undantag. 
Även artiklar med allt för subjektivt innehåll har förkastats. 
 
Vidare har rapporter från projekt vid andra sjukhus och andra examensarbeten studerats, även 
om dessa inte i någon stor utsträckning kommit till användning i själva rapporten.  
 
Källor inom personalen har till största del utgjorts av personal vid sterilcentralen vid 
respektive sjukhus, handledaren tillika logistikchef vid LSVN, Anders Jaktlund, samt 
verksamhetschef SSVN Tommy Karlsson. Då författaren varit stationerad i Örnsköldsvik 
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under arbetets gång har även enhetschef vid Örnsköldsviks sterilcentral Mona Johansson varit 
till stor hjälp för kompletterande frågor och förklaringar. Mona har dessutom mångårig 
erfarenhet som operationssköterska vid operationsavdelningen samt arbete vid sterilcentralen. 
Denna kompetenskombination har för författaren inneburit en ökad förståelse för skillnader 
och likheter mellan de bägge avdelningarnas arbetsätt och funktioner. 

1.3.5 Arbetets giltighet 
En studie kan vara giltig i olika avseenden och kan indelas i tre kategorier. (Höst et al., 2006) 
 

• Reliabilitet – Tillförlitlighet i datainsamlingen 
• Validitet – Att man mäter det man avser mäta 
• Representativitet – Att slutsatserna är generella 

 
Författaren anser att tillförlitligheten i arbetet är god för framför allt de kvalitativa metoderna 
som använts, till exempel egna observationer och intervjuer. Intervjuer med personal samt 
grundlig guidad rundvandring har genomförts vid samtliga tre produktionsställen. Även 
verksamhetschefen samt logistikchefen har intervjuats. 
 
Tillförlitligheten för de kvantitativa metoderna är förhållandevis mindre goda. Detta gäller till 
exempel kostnadsuppgifter för verksamheten hämtade ur datorsystem där full insyn krävs för 
fullständig förståelse för kostnadsuppbyggnad och korrekt fördelning av dessa över olika 
konton. För att kompensera denna osäkerhet och öka reliabiliteten i arbetet har 
verksamhetskostnaderna analyserats och redovisats på flera olika sätt i syfte att om möjligt 
påvisa tillfälliga trender. 
 
De resultatleverabler som ingick i planeringen för arbetet har arbetats fram varför validiteten 
enligt författaren i det avseendet anses god. Vidare har de begrepp och teorier som presenteras 
i litteraturstudien knytits an till i genomförande- och analys-fasen. 
 
Författaren anser att representativiteten är god då sterilverksamheten vid tre olika sjukhus 
kartlades. Genom att jämföra skillnader och likheter mellan de olika objekten kunde 
gemensamma problemområden hittas medan olikheter kunde avfärdas som mer lokala 
problem.  

1.4 Avgränsningar 
Arbetet fokuserar framför allt på material- och informationsflöde i leverantör/kund-relationen 
mellan sterilcentraler och operationsavdelningar för sterilverksamheten. 
 
Det finns även andra aktörer inom sterilverksamheten, men då operationsavdelningarna är den 
överlägset största kunden (~90% av total intäktsmängd) för sterila produkter har arbetet 
avgränsats till denna leverantör/kund-relation.  
 
För det alternativ med sterilgodstransporter som beskrivs i senare kapitel (se kapitel 6) har 
även avgränsningar gjorts. Där analyseras endast ett scenario, där en av nuvarande tre 
sterilcentraler läggs ner till förmån för transporter som ersättning för lokal produktion. 
Ytterligare intressanta scenarion att undersöka innefattade bland annat möjligheterna till att 
använda endast en produktionsanläggning för sterilt gods i länet, istället för nuvarande tre. 
Detta scenario utgick ur rapporten på grund av tids- och komplexitetsskäl.  
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Av samma anledning utfördes heller ingen närmare analys av hur produktionsmängd, som inte 
produceras lokalt, bör fördelas mellan övriga produktionsorter. Istället har en förenkling gjorts 
där sterilcentral i Sundsvall tar hand om all produktion som inte kan täckas lokalt på övriga 
orter. 
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2 Presentation av Landstinget Västernorrland (LVN) 
I följande kapitel ges en presentation av LVN och sterilverksamheten i länet. 
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2.1 Landstinget Västernorrland 
Sjukhusen vid orterna Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik utgör länets största vårdande 
enheter. Verksamhetens primära mål är erbjuda så god hälso- och sjukvård som möjligt i linje 
med den budget man blir tilldelad.  

2.1.1 Organisation 
LVN är ett av länsinvånarna folkvalt organ. Utvalda politiker fastställer riktlinjer för 
landstingets verksamhet och ser till att resurserna fördelas mellan länets olika delar. 
 
Länets invånare är ägare av landstinget och även politiskt styrande av den politiska 
organisationen i form av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelse. 
 
Sedan en tid tillbaka har LVN delat upp sina verksamheter i kärnverksamhet och stödjande 
verksamhet, enligt Figur 2-1, där de flesta av de stödjande verksamheterna samlats inom 
Landstingsservice Västernorrland (LSVN). Kärnverksamheterna, som till största del består av 
vårdande enheter, utgör cirka 90 % av LVN:s totala verksamhet (Landstinget Västernorrland 
A, 2009).   

 
Figur 2-1 - Landstinget Västernorrlands organisation (Egen, efter LVN, 2009a) 

Samtliga tre sjukhus i länet har egen så kallad sterilcentral (produktionsanläggning för sterila 
produkter) som täcker respektive sjukhus egna behov för sterilgodsproduktion. Denna 
verksamhet utförs av Sterilservice Västernorrland (SSVN) som i LVNs organisation är 
underordnat LSVN och därmed tillhör den stödjande verksamheten. 

2.2 Sterilservice Västernorrland 
SSVN ansvarar för sterilisering och utleverans av sterila instrument till samtliga sjukvårdande 
enheter inom LVN.  
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SSVN har omkring 35 medarbetare och cirka 350 kunder, interna och externa. De interna 
kunderna (sluten- och primärvård) består av Landstingets alla sjukvårdande enheter där de 
största kunderna utgörs av operationsavdelningarna vid länets tre sjukhus. De externa 
kunderna består av länets kommuner och några privata sjukvårdande enheter (Karlsson, 
2008a). 
 
Vidare strävar SSVN efter att vara en kostnadseffektiv organisation, där kunder och 
medarbetare sätts i centrum, samtidigt som krav ställda på verksamheten uppfylls. 
 
Affärsidén består i att leverera en tjänst eller service som motsvarar de förväntningar och krav 
som ställs av de interna och externa kunderna. Detta ska ske på ett sätt som långsiktigt gynnar 
kunden och den egna verksamheten i termer av tillväxt och ekonomi (Karlsson, 2008a).  
 
 

 
Figur 2-2 - Överblick LVN (Egen) 

I Figur 2-2 ovan ges en överblick av verksamheten där länets tre sjukhus utgör 
huvudenheterna. 

2.2.1 Organisation 
Sterilservice Västernorrland (SSVN) är numera en serviceverksam länsorganisation 
underställd LSVN. Den egna organisationen inom SSVN återges i Figur 2-3 nedan. 
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Figur 2-3 - Sterilservice Västernorrlands organisation (Egen, efter Karlsson, 2008b) 

I dagsläget har man produktion vid samtliga tre sjukhus vid så kallade sterilcentraler. Varje 
sterilcentral har en enhetschef. Verksamheten har även en central verksamhetschef och även 
en kvalitetssamordnare. 

2.2.2 Regler och krav 
Särskilda myndighetskrav från Läkemedelsverket, likvärdiga läkemedelsindustrin, ställs på 
verksamheten. Dessutom ställs särskilda krav på medicintekniska produkter där det svenska 
regelverket bygger på gällande EU-direktiv. 
 
För sterila produkter ställs dessutom ytterligare krav gällande förpackningsmaterial, 
ångsteriliseringsprocess, CE- och STERILE-märkning av produkter. 
 
Sterilverksamheten bedriver ett kontinuerligt kvalitetsarbete där man uppfyller kraven för 
kvalitetsledningssystemet SOSFS 2005:12 och certifieras externt enligt SS-EN ISO 
9001:2000 och SS-EN ISO 13485:2003 (Karlsson, 2009a). 
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3 Litteratursammanfattning 
Detta kapitel är resultatet av den litteraturstudie som utförts. Den text som presenteras här 
utgör den teoretiska referensramen för resterande delar av rapporten. Ett inledande avsnitt 
om processteori lägger grunden för de andra delarna. Ämnesrutornas storlek i Figur 3-1 är 
inte proportionerliga med textavsnittens storlek i kapitlet. 

 
Figur 3-1 - Struktur litteraturstudie (Egen) 
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3.1 Processteori 
I senare kapitel framställs en processkartläggning av SSVN:s verksamhet och material- och 
informationsflöde. I detta avsnitt definieras de berörda begreppen. 
 
Syftet med systemteori är att uppnå struktur, förståelse och sammanhang för komplexa 
situationer och händelser (Gardiner, 2005). Till en början var detta nya synsätt speciellt 
applicerbart på projekt inom försvars- och rymdindustrin där stora osäkerheter kombinerades 
med hög komplexitet. 
 
Ett allmänt systemdiagram, som återges i Figur 3-2 består av följande komponenter. 
 

• Input 
• Process 
• Output 

 
Figur 3-2 - Allmän systembeskrivning (Egen, efter Gardiner, 2005) 

Input definieras som vilken som helst typ av energi som tillförs till systemet. Processer 
definieras vidare som en serie aktiviteter, förändringar eller funktioner som generar ett visst 
resultat. Output definieras slutligen som de resulterande produkterna eller konsekvenserna 
från de utförda processerna (Gardiner, 2005). 
 
Aronsson et al. (2004) menar att det i logistiksammanhang inte räcker med att definiera en 
process som en kedja av aktiviteter med en tydlig början och ett tydligt slut. Utöver detta ska 
en process också vara planerad, standardiserad och repetitiv. Dessutom ska det finnas en mål- 
och stegbeskrivning för processen. De viktigaste egenskaperna hos en process är att den är 
välstrukturerad och genomtänkt. Processen bör heller inte vara för kort då den i dessa fall 
riskerar att gå miste om sin integrerande funktion mellan kund och utförare. I sådana fall, där 
flödet bara definieras av en kedja av aktiviteter, mister processens integrerande funktion sin 
innebörd. De flesta processer startas av ett kundbehov och avslutas då kundbehovet är 
uppfyllt. 
 
Ytterligare en definition av begreppet process hämtat från området kvalitetsförbättring ges av 
följande citat; 
 

En uppsättning aktiviteter med preciserad början och slut som med hjälp av 
organisationens resurser återkommande förädlar ett mätbart objekt från en leverantör 
till ett på förhand bestämt mätbart resultat till en kund. (Bergman & Klefsjö, 2002) 

 
Processen stöds av en organisation bestående av människor och hjälpmedel. Vidare är det 
processens uppgift att med så liten resursåtgång som möjligt transformera givna resurser till 
ett tillfredställande resultat för processens kunder enligt Figur 3-3. För att detta ska ske så 

Process 

System 

Input Output 
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resurssnålt som möjligt är det viktigt att processens leverantörer har kunskap om 
resultatkraven hos processens kunder (Bergman & Klefsjö, 2002). 
 

 
Figur 3-3 - Processbeskrivning (Egen, efter Bergman & Klefsjö, 2002) 

Att processerna repeteras gör att de går att observera, mäta och manipulera. Med dessa 
metoder kan en optimal kedja för aktiviteterna i processen fastställas, standardiseras och 
därmed följas vid varje iteration (Lillrank & Liukko 2004). 

3.1.1 Processtyper 
Man kan principiellt skilja på tre olika logistiska processtyper (Lumsden, 2006) 

 
• Kärnprocesser 
• Stödprocesser 
• Ledningsprocesser 

 
Lumsden (2006) fortsätter sedan att definiera de listade processtyperna. Kärnprocesser 
uppfyller externa kundbehov i form av förädling av produkter, tjänster eller andra 
resultatleverabler. Stödprocesser tillhandahåller resurser till kärnprocesserna och andra 
interna kunder. Ledningsprocesser har också interna kunder och beslutar om organisationens 
mål, strategi, planering och styrning.  

3.1.2 Andra processtyper 
Utöver de generella processtyper som beskrivits ovan kan ytterligare en typindelning av 
processer göras beroende på repetitionsnivå, variationsmängd, valmöjligheter och osäkerhet. 
(Lillrank & Liukko, 2004) 
 

• Standardiserade processer 
• Rutinmässiga processer 
• Icke rutinmässiga processer 

 
Enligt Lillrank och Liukko (2004) kan de listade processtyperna definieras som följer; 
Standardiserade processer accepterar bara en typ av fördefinierad indata som alltid hanteras 
med samma algoritm för att transformera indata till utdata. Dessa typer av processer har låg 
variation och låg osäkerhet. 
 
Rutinmässiga processer har två eller flera typer av indata och två eller flera möjliga typer av 
utdata. Här finns ett bestämt antal algoritmer att tillgå där valet av algoritm beror på hur 
indatan klassificeras. Ett exempel på en sådan process från sjukvården är diagnostiseringen av 
en patient. Till skillnad från den standardiserade processen, där bara en typ av indata tillåts, 
kan olika diagnoser ställas beroende på symptom (indata) som skiljer sig från patient till 
patient (variation i indata). Beroende på typ av symptom ställs diagnos (klassificering) som i 
sin tur leder fram till val (algoritm) av befintlig behandlingsmetod (utdata). 
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Icke rutinmässiga processer kännetecknas av otydlig och icke klassificerad indata som inte 
pekar mot någon särskild algoritm. Exempel på en sådan process är diagnostisering av patient 
där symptomen inte är tillräckligt entydiga för att peka på en viss diagnos. Dessa processer 
präglas av stor osäkerhet och kräver sökande av ny information och tolkning av denna för att 
kunna ställa diagnos och ta fram lämplig behandlingsmetod. 
 
Alla tre processtyperna kan ingå i samma system på olika nivåer. En icke rutinmässig process 
kan bestå av underliggande standardiserade processer. 
 
Processerna är därtill även situationsberoende i termer av kompetens, erfarenhet och 
tillgängliga resurser. Vad som upplevs som en standardiserad process för en resurs med viss 
erfarenhet och kompetens, kan upplevas som en icke rutinmässig process för en mer 
orutinerad resurs som saknar erfarenhet och kompetens. 
 
Omvänt kan också vad som upplevs som en standardiserad process för en oerfaren resurs 
uppfattas som icke rutinmässig process för en mer erfaren resurs med annan kompetens. 
 
Vid analys av processer bör därför tillgänglighet och kompetens hos processens resurser alltid 
tas i beaktning (Lillrank & Liukko, 2004). 
 
För denna typuppdelning av processer menar Lillrank och Liukko (2004) att tre olika 
kategorier av kvalitetsavvikelser kan definieras. 
 

• En ej uppfylld standardiserad process ger en avvikelse från ett känt mål 
• Olämpligt val av kända alternativ i en rutinmässig process utgör ett fel. 
• Olämplig bedömning av indata i en icke rutinmässig process medför ett misslyckande. 

 
Medan standardiserade processer med fördel tillämpar kvalitetssystem, fungerar detta 
arbetssätt sämre för icke rutinmässiga processer där osäkerhet och variation är större. Här får 
man istället lita till erfarenhet och intuition. Med anledning av detta är det viktigt för 
företagsledningen att kartlägga vilka typer av processer man har i sin verksamhet, för att 
kunna styra och planera dem på bästa möjliga sätt. Detta förhållande återges i Figur 3-4. 
 

 
Figur 3-4 - Osäkerhet processtyper (Egen, efter Lillrank & Liukko, 2004) 

Osäkerhetsnivå 
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Om processer typkategoriseras fel i förhållande till verkligheten uppstår problem. Att 
standardisera processer, som i själva verket visar sig vara icke rutinmässiga processer leder 
ofta till onödigt krångliga byråkratiska procedurer. I det omvända fallet där standardiserade 
processer missuppfattas och tolkas som icke rutinmässiga uppstår problem i form av avsaknad 
av struktur, onödiga analyser och tolkningar (Lillrank & Liukko, 2004). 

3.1.3 Processorientation 
Inom företag och organisationer går det att skilja på processorientation och 
funktionsorientation (Aronsson et al. 2004). Funktionsorienterade organisationer och företag 
har generellt sett otydliga slutkunder där varje avdelning inom verksamheten endast har fokus 
på att leverera till den nästkommande funktionen i förädlingskedjan. Sådan verksamhet 
riskerar låg samarbetsvillighet mellan avdelningarna och revirtänkande med risk för onödigt 
stora säkerhetslager, buffertar och väntetider mellan avdelningar. Varje avdelning utför sitt 
arbete separat och för egen agenda för optimering av den egna avdelningen som inte 
nödvändigtvis gynnar verksamheten i stort. 
 
Den processorienterade organisationen försöker tydliggöra slutkunden för de olika 
avdelningarna i verksamheten och tillämpa ett helhetsperspektiv där risken för revirtänkande 
och suboptimering för enskilda avdelningar är lägre. Funktionerna i organisationen finns 
fortfarande kvar men de integreras i större utsträckning med varandra. Tillsammans med en 
central styrning för verksamheten blir det då lättare att optimera verksamheten med avseende 
på helheten och inte enskilda funktioner. 
 
Med hjälp av processfokusering tydliggörs de olika aktiviteternas inverkan på den tillverkade 
produkten eller tjänsten. Det kan vara användbart för att förstå vad varje del av 
förädlingsarbetet bidrar med till det färdiga resultatet (Bergman & Klefsjö, 2002). 
 
Andelen processorientering i förhållande till funktionsorientering i verksamheten har inte 
någon standardiserad formel utan ändras från fall till fall. Funktionstänkandet bör dock 
underordnas processtänkandet (Aronsson et al., 2004). 

3.1.4 Processorientation i sjukvården 
Sjukvården är präglade av funktionstänkande där varje avdelning har sitt eget ansvar och egen 
budget att rätta sig efter. Att betrakta patientflödet i sjukhusen ur ett processperspektiv med 
hjälp av logistiska verktyg och principer är ett relativt nytt sätt att förhålla sig till hur sjukvård 
kan bedrivas (Vissers, 2004).  
 
Funktionsorientering inom sjukvården gör att det inte finns något tydligt övergripande 
helhetsansvar för patienten genom hela vårdförfarandet. För att kunna dra fördelarna av en 
mer processorienterad verksamhet inom sjukvården krävs långsiktigt hållbara förändringar 
(Vissers, 2006). Både europeiska och amerikanska sjukvårdssystem blir allt mer 
marknadsorienterade vilket gör att processorienterad sjukvård kommer utgöra basen för 
fortsatt utveckling inom området (Vissers, 2004). 

3.2 Logistiska förändringsprinciper 
I uppdragsbeskrivningen från problembeställaren fanns bland annat önskemål att undersöka 
möjligheterna och effekter av att gå från tidsstyrd produktion till behovsstyrd produktion.  
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Enligt Aronsson et al. (2004) handlar förändringsarbete inom logistik främst om att förändra 
logistikens processer och aktiviteter. Figur 3-5 visar på ett tillvägagångssätt för att 
åstadkomma logistiska förändringar. 
 

 
Figur 3-5 - Modell för logistiskt förändringsarbete (Egen, efter Aronsson et al., 2004) 

Stegen i modellen genomlöps med hjälp av ett antal verktyg och metoder. Dessa används 
bland annat för att på ett strukturerat sätt kunna analysera de olika lösningsalternativen. Det 
första steget innefattas av att skaffa sig kunskap om den aktuella verksamheten som ska 
analyseras. Vilka förutsättningar som finns och vilka avgränsningar som bör göras. 
 
I nästa steg följer en nulägesbeskrivning där verksamheten beskrivs med hjälp av så kallad 
flödeskartläggning. I den kartläggs material- och informationsflödet för att få en uppfattning 
om vilka resurser, aktiviteter och lagerpunkter som är inblandade i flödet.  
 
När jämförelser sedan görs mellan olika lösningsalternativ studeras bland annat utvalda 
nyckeltal för verksamheten. Nyckeltalen, eller key performance indicators (KPI) som de 
benämns på engelska, kan ses som prestandamått på olika delar av verksamheten. Dessa kan 
väljas lite olika beroende på vilka mål man satt upp för förändringsarbetet.  
  
Ett av verktygen som används i jämförelserna mellan de olika alternativen är 
totalkostnadsanalys. Denna metod behandlar de kostnader som en förändring eller ett beslut 
omfattas av. För att metoden ska vara framgångsrik krävs stor förståelse för vilka olika 
kostnadsposter som inverkar på totalkostnaden, som utgör summan av de påverkande 
kostnadsposterna. En del kostnader är rörliga medan andra kostnader är fasta. De rörliga 
kostnaderna ändras med förändrad volym, t ex tillverkning och försäljning. De fasta 
kostnaderna är däremot fasta under en bestämd tidsperiod, t ex lokalhyreskontrakt 
(Andersson, 2001.) 
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Ett allmänt exempel på uppdelningen i kostnadsposter av total logistikkostnad återges i Figur 
3-6.

 
Figur 3-6 - Allmänt exempel kostnadsposter totalkostnadsmodell (Egen, efter Aronsson et al., 2004) 

Lagerföringskostnaderna utgörs till stor del av uppbundet kapital. Lagerhållningskostnaderna 
avser kostnaderna att driva lagret, i form av lokalutrymme, personal och hantering. 
Transportkostnaderna utgörs av kostnader för administration och utförande av transporter. De 
administrativa kostnaderna är kostnader för t ex orderhantering och andra administrativa 
uppgifter knutna till logistiken. De övriga kostnaderna utgörs slutligen av kostnader som inte 
ingår i de andra kostnadsposterna men ändå har en betydande påverkan på totalkostnaden. 
 
Vidare krävs det enligt Aronsson et al. (2004) ytterligare några uppfyllda förutsättningar 
innan totalkostnadsanalys kan utföras; 
 

• Definiering av systemet som innefattas av förändringen 
• Vilka mål och krav det förändrade systemet ska uppfylla 
• Styrning och omvärldspåverkan för systemet. 

3.3 Produktionsstrategi 
SSVN producerar och levererar sterila instrument. Produktion i allmänhet organiseras på olika 
sätt beroende på en mängd faktorer. Hur stor volym ska produceras, hur ser 
flödesorienteringen (processfokuseringen) ut, vilka produktionsmoment ingår, vilka maskiner 
behövs etc. En grov uppdelning går att göra mellan funktionsorienterad produktion och 
flödesorienterad produktion (Aronsson et al., 2004) 
 
Olhager (2000) gör en liknande uppdelning men benämner de två olika produktionssystemen 
som produkt- (funktions-) respektive processorienterade (flödesorienterade). 
 
Den funktionsorienterade, eller produktorienterade, produktionen är bäst lämpad för 
kundunika produkter med låg produktionsvolym medan den flödesorienterade, eller 
processorienterade, produktionen fungerar bäst för standardiserade produkter av stora 
volymer med hög flödesorientering (Aronsson et al., 2004). Det finns dock exempel där olika 
strategier kombineras på ett framgångsrikt sätt inom till exempel bilindustrin, vilket tas upp i 
det senare lean-avsnittet. 
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En konceptbild av förhållandet mellan funktions- och flödesorientering återges i Figur 3-7. 
 

 
Figur 3-7 - Produktionsvalssamband (Egen, efter Rudberg 2006) 

Funktionsorienterad produktion kännetecknas i de flesta fall av långa genomloppstider, hög 
kapitalbindning och komplicerad planering. Denna orienteringstyp ger dock förutsättningar 
för en flexibel produktion av olika volymstorlekar (Aronsson et al., 2004). 
 
Den flödesorienterade produktionen kännetecknas i sin tur av korta genomloppstider, lägre 
kapitalbindning och mer lättstyrd planering för materialförsörjning. Denna orienteringstyp är 
dock mer störningskänslig (Aronsson et al., 2004). 

3.3.1 Målavvägning 
Då resurstillgången är begränsad krävs lämpliga avvägningar mellan olika mål för att uppnå 
god lönsamhet (Olhager, 2000). För produktionsfunktionen kan en uppdelning mellan tre 
olika delmål göras enligt Figur 3-8.  

 
Figur 3-8 - Produktionsmålsuppdelning (Egen, efter Olhager, 2000) 

Beroende på rådande produktionssituation kan delmålen med- eller motverka varandra. Det är 
dock svårt att nå positiva effekter hos alla tre delmålen samtidigt. Detta leder till 
kompromisser där de övergripande företagsmålen är vägledande för vilka avvägningar som 
främjar god lönsamhet (Olhager, 2000) 
 
Vidare menar Olhager (2000) att leveransförmågan, som kan bestå i höga 
färdigvarulagernivåer och/eller korta leveranstider, kan ses som ett direkt konkurrensmedel. 

3.4 Processförbättring och kvalitet 
Företags intresse för processer har ökat då man märkt att befintliga processer antingen är för 
komplicerade, opraktiska eller inte längre ekonomiska samtidigt som kunder ställer nya krav 
på kvalitet. Teknisk innovation medför nya förutsättningar och konkurrenssituationen på 
marknader förändras över tiden. Som en konsekvens av dessa marknadsförändringar är det 
nödvändigt för företag och organisationer att se över och utveckla sina verksamheter i linje 
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med de nya spelreglerna på marknaden för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga 
(Olhager, 2000).  
 
Under åren har olika förbättringsprogram tagits fram inom industrisektorn. De kanske mest 
kända är Lean, Sex Sigma och Total Quality Management (TQM). Synonymt för alla dessa är 
att de inriktar sig på kontinuerligt förbättringsarbete. Sex Sigma fokuserar främst på 
variationsreducering medan lean och TQM har bredare tillämpningsområden (Barlow, 2008). 
 
För att använda sig av något av dessa förbättringsprogram krävs en god kunskap om kraven 
som ställs på verksamheten av interna och externa kunder. Kano-modellen visar i Figur 3-9 
hur olika kvalitetsdimensioner påverkar kundens tillfredställelse. 

 
Figur 3-9 - Kano-modellen (Egen, efter Bergman & Klefsjö, 2002) 

I modellen skiljer man på tre olika typer av kundbehov, (i), (ii) och (iii). Basbehovet (i) 
kännetecknas av nödvändig kvalitet. Det är sådan kvalitet som inte uttalat efterfrågas av 
kunden men som gör kunden missnöjd om den inte uppfylls. De uttalade behoven (ii) 
innefattas av så kallad förväntad kvalitet. Dessa behov går att få fram genom 
kundundersökningar där kundernas önskemål identifieras. Kundtillfredställelsen är i det fallet 
proportionellt mot uppfyllelsegraden av behoven. Omedvetna behov (iii), eller attraktiv 
kvalitet, utgörs av behov som kunderna inte efterfrågar men ändå har. Ett typiskt exempel är 
produkter med tekniska innovationer. Även om dessa behov inte uppfylls kommer kunderna 
inte bli missnöjda (Bergman & Klefsjö, 2002). 
 
Det är viktigt för företag att iaktta kundernas olika kvalitetsbehov samt hur de förändras över 
tiden. På så sätt kan företag kontinuerligt anpassa sin verksamhet för att tillfredställa kunden. 

3.4.1 Total Quality Management 
TQM bygger på kundfokusering och kan beskrivas som;  
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”En strävan efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar 
med minimal resursåtgång genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är 
engagerade och som har fokus på organisationens processer.” Bergman & Klefsjö, 2002 

 
För att uppfylla detta krävs ett aktivt och kontinuerligt utvecklingsarbete med processer, 
produkter och medarbetare. Samtidigt är det värt att påpeka att TQM har sitt ursprung och 
främsta tillämpningsområden inom massproduktionsindustrin (Lillrank & Liukko, 2004).  
 
Inom offensiv kvalitetsutveckling, som är ett försvenskat namn av TQM, utgår man från den 
konceptbild som återges i Figur 3-10, där kunden sätts i centrum för kvalitetsarbetet. 
 

 
Figur 3-10 - Konceptbild för offensiv kvalitetsutveckling (Egen, efter Bergman & Klefsjö, 2002) 

Ett framgångsrikt arbete med kvalitetsutveckling inom en organisation kräver ett engagerat 
ledarskap från ledningen. Detta görs till exempel med hjälp av utformandet av kvalitetsmål i 
företagspolicys. Vidare är det viktigt att företagsledningen aktivt deltar i 
kvalitetsutvecklingsarbetet och föregår med gott exempel för att skapa förtroende hos 
medarbetarna. 
 
Vidare menar Bergman och Klefsjö (2002) att det inom ramen för detta ledarskap ryms fyra 
huvudområden med kunden i centrum. Det är för kunden företag och organisationer vill skapa 
värde och det är också alltid kunden som värderar kvaliteten på en produkt (Bergman & 
Klefsjö, 2002). Vidare förändras kundernas behov och förväntningar på kvalitet över tiden. 
Av den anledningen är det viktigt för företag att på ett systematiskt och kontinuerligt sätt 
identifiera och kartlägga sin verksamhets kundbehov och förväntningar, vilket till exempel 
kan göras med hjälp av Kano-modellen, se Figur 3-9. 
 
Arbete med processer har redan beskrivits i tidigare kapitel. Det fördelaktiga med detta 
arbetssätt är att fokus hamnar på verksamhetens processer istället för på producerade enheter. 
På så sätt är det lättare att kartlägga hur arbetet utförs och nå källan till eventuella problem 
istället för att bara åstadkomma temporära lösningar. 
 
Att basera beslut på fakta innebär att samla in och sammanställa tillgänglig information från 
verksamhetens processer och analysera den med hjälp av lämpliga statistiska metoder. På så 
sätt kan man få förbättrad kunskap om förbättringsområden. 
 
Att skapa förutsättningar för delaktighet innebär bland annat att hitta sätt att få medarbetarna 
mer engagerade att delta i förbättringsarbetet. Kommunikation mellan ledningen och 
medarbetarna är här centralt. Genom att motivera sina medarbetare i form av utökat ansvar 
och befogenheter skapas ömsesidiga förtroenden mellan företagsledning och anställda. Denna 
kombination av delaktighet, engagemang och ansvar medför positiva effekter för inställningen 
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att vilja förbättra verksamheten. I sådana sammanhang är det viktigt att kunna använda ett 
system- eller helhetstänkande där insikter om hur de olika processerna påverkar varandra är 
nödvändigt för framgång. 
 
Även Lumsden (2006) anknyter till betydelsen av kundfokusering och återkoppling. 
Kontinuerligt förbättringsarbete bygger på att ständigt åstadkomma högre kvalitet med mindre 
resurser. För att åstadkomma detta krävs först och främst återkoppling från kunderna till 
verksamheternas processer enligt Figur 3-11 (Lumsden, 2006). 

 
Figur 3-11 - Processbeskrivning med återkoppling (Egen, efter Lumsden, 2006) 

Genom förståelse för kundernas behov med hjälp av återkoppling kan processer utvärderas för 
att hitta förbättringsområden. Det är viktigt att sådant förbättringsarbete sker kontinuerligt och 
inte bara i enstaka fall. Avvikelser i förväntat resultat från processen tillsammans med annan 
historik utgör viktig information för förbättringsarbetet. Genom att utvärdera och analysera 
denna statistik går det att skapa en bättre bild om bakomliggande faktorer till 
processresultaten. På så sätt kan variationer hos processen elimineras och skapa ökad 
kundtillfredställelse (Bergman & Klefsjö, 2002). 
 
För att företag och organisationer ska kunna bedriva ett kontinuerligt och framgångsrikt 
förbättringsarbete för sina processer menar Lumsden (2006) att det krävs vissa 
förutsättningar. Först och främst måste det finnas en återkoppling av information från 
kunderna till processen som ligger till underlag för förbättringsarbetet. Vidare ska processens 
utformning vara baserad på kundbehov och tillgängliga resurser. Det krävs även stöd från 
ledningen i form av planering och uppföljning för att kunna bedriva förbättringsarbetet. 
 
Inom sjukvården har tidigare dessa förutsättningar inte prioriterats vilket gjort att 
förbättringsarbetet och fördelarna med processtänkandet inte ännu slagit igenom med sin fulla 
potential (Vissers, 2006). Trots att studier visat att sjukhus kan ha stor nytta av att tillämpa ett 
processtänkande för patienter har inte pilotprojekten i längden blivit framgångsrika. Vissers 
(2006) menar vidare att det finns flera anledningar till detta men att de främsta orsakerna är 
att pilotprojekten endast inriktats på isolerade processer utan hänsyn till integration mellan 
resurser och andra processer. Det har också saknats tillräcklig planering, styrning och 
uppföljning av processorienteringsarbetet. 
 

3.4.2 PDSA-cykeln 
Ytterligare ett förhållningssätt till kvalitets- och förbättringsarbetet är att det alltid går att 
åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad enligt Bergman och Klefsjö (2002). En större 
kundnytta kan skapas med mindre resurser än i nuläget. Så länge detta villkor är uppfyllt finns 
det utrymme för förbättringar. Ofta behöver det inte handla om stora förändringar för att 
uppnå högre kvalitet och minskade totalkostnad (Bergman & Klefsjö, 2002) 
 
Att förbättringsarbete bygger på återkoppling och kontinuitet gör att man kan likna det vid ett 
cykliskt förlopp i fyra delar (Shewhart- eller PDSA-cykeln), enligt Figur 3-12. Syftet med 
förbättringsarbetet är att uppnå en varaktigt högre kvalitet med mindre resurser än tidigare. 
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Figur 3-12 - PDSA-cykeln (Egen, efter Bergman & Klefsjö, 2002, efter Deming) 

De fyra delfaserna i PDSA-cykeln består av planning, doing, studying och acting. På svenska 
planera, gör, studera och lär (agera). Bergman och Klefsjö (2002) beskriver faserna enligt 
följande; 
 

• Planera – Samla in data då problem uppstår och sammanställ den för att finna orsaker 
till variation och andra fel. 

• Gör – Vidta åtgärder för att lösa problemet. Allokera resurser och delegera ansvar. 
• Studera – Undersök om de vidtagna åtgärderna faktiskt ledde till en förbättring. 
• Lär (agera) – Förmodligen finns det risker att samma problem kan uppkomma igen. 

Dra lärdom av tidigare erfarenheter för att motverka och förebygga framtida liknande 
problem.  

 
När de fyra faserna genomarbetats har en ny och högre kvalitetsnivå uppnåtts enligt Figur 
3-13 nedan. 

 
Figur 3-13 - PDSA-cykeln med ny kvalitetsnivå (Egen efter Bergman & Klefsjö, 2002) 
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3.4.3 Processjämförelse 
Ett ytterligare sätt att åstadkomma processförbättringar är att jämföra den egna 
organisationens processer med en annan liknande organisations (benchmarking) (Bergman & 
Klefsjö, 2002) På så sätt går det att urskilja viktiga skillnader och avvikelser där utrymme för 
förbättringar kan finnas. För att detta ska vara framgångsrikt krävs en stor likhet mellan de 
jämförda processerna. Annars finns det risk att det som fungerar felfritt hos den jämförda 
processen inte har någon positiv verkan när det implementeras i den egna processen. I detta 
arbete har sterilverksamheten vid länets tre sjukhus studerats och jämförts. Genom ökad 
förståelse för processernas struktur och uppbyggnad kan det vara möjligt att hitta egna bättre 
lösningar än hos jämförelseobjektet. 
 
Arbetssättet vid processjämförelser är utformat i sex steg och liknar i stora drag PDSA-
cykelns. I båda fallen handlar det om att åstadkomma kontinuerlig och varaktig förbättring för 
en given process. I Figur 3-14 återges likheterna i strukturen mellan de två arbetssätten. 

 
Figur 3-14 –  Processjämförelse och PDSA-cykeln (Egen, efter Bergman & Klefsjö 2002, efter Watson) 

Vid arbete med processjämförelse gäller det först och främst att förstå den egna processen och 
vad man vill mäta. Detta ingår i planeringsstadiet. När detta är definierat gäller det sedan att 
söka reda lämplig liknande organisation att jämföra den egna processen med. I nästa steg 
studeras jämförelseprocessen utefter de mätområden man satt upp i planeringen. Iakttagna 
skillnader mellan den egna processen och jämförelseprocessen analyseras sedan för 
orsaksbestämning. Därefter väljs den bästa åtgärden och anpassas till den egna processmiljön. 
Slutligen implementeras åtgärden varpå mätningar görs för att fastställa uppnådd förbättring. 
(Bergman & Klefsjö 2002, efter Watson) 

3.4.4 Processförbättringsarbete i sjukvården 
I takt med att livslängden hos befolkningen ökar, ökar även behovet av sjukvård. Ökar gör 
även andelen kroniska sjukdomstillstånd tillsammans med stigande kostnader för 
medicinering (Panchak, 2003). Dessa kostnader drabbar inte bara sjukvården utan i 
förlängningen också skattebetalare och samhället i stort. För att vara redo för framtidens 
förändrade förutsättningar och behov krävs att sjukvården förbereder sig genom kontinuerlig 
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utveckling. Sjuk- och hälsovården utgör idag ungefär 10 % av bruttonationalprodukten i i-
länder och förväntas stiga i framtiden (Klundert et al., 2006).  
 
Dessa omständigheter påverkar inte bara själv sjukvården utan även andra marknader. 
Stigande kostnader för sjukvård i USA är idag ett av de största hindren för åstadkomma stabil 
tillväxt i tillverkningsindustrin menar Neil Trautwein, personaldirektör, The National 
Association of Manufacturers (Panchak, 2003). 
 
I takt med att tillverkningsindustri och annan industri utvecklar sina affärssystem måste även 
det övriga samhället hänga med i utvecklingen för att skapa balans. Oftast är det dock inom 
privat sektor som det satsas hårdast på förbättringsarbete där marknaden är fri och krav på 
lönsamhet och konkurrenssituationer hela tiden driver fram utveckling och innovationer som 
en naturlig kraft. Inom offentlig sektor där konkurrenssituationen ofta är mindre betungande 
finns inte samma satsning på utveckling.  
 
Lillrank och Liukko (2004) menar att med ökat behov av sjukvård tillsammans med strävan 
mot bättre kvalitet krävs antingen ökade resurser eller ett sätt att öka produktiviteten genom 
att fördela tillgängliga resurser på bättre sätt. Sjukvården är helt beroende av de anslagsnivåer 
som sätts genom politiska beslut då man i sig inte är någon inkomstbringande verksamhet. 
När politikerna sedan beslutar om sparpaket gäller det för sjukvården att fortfarande kunna 
hålla en tillfredställande kvalitet men med mindre resurser. För att detta ska kunna vara 
möjligt krävs effektivare och mer produktiva arbetssätt. 
 
Sjukvården har på senare tid börjat förstå betydelsen av att istället för att spara in på 
vårdplatser (produkter) försöka effektivisera sina arbets- och tillvägagångssätt (processer). 
Flera projekt bedrivs för att till exempel implementera lean-koncept på sjukhus i syfte att 
åstadkomma effektivare organisation och mer resurssnåla arbetssätt (Heed, 2008). 

3.5 Lean production 
Lean production översätts resurssnål, eller icke kapitalintensiv, produktion där målet är att 
eliminera all muda (icke värdeadderande aktiviteter eller slöseri) i verksamheten (Lumsden, 
2006). Andra typer av slöseri kallas muri (oresonlig arbetsbörda för personal) och mura 
(variationer i processer) (Ballé. 2005). Tankesättet har sitt ursprung i Japan där Toyota 
implementerade grunden till systemet (Toyota Production System, TPS) efter andra 
världskriget. Möjligheter till investeringar i bilindustrin var låga och knappa tillgängliga 
resurser behövde utnyttjas på bästa tänkbara sätt (Aronsson et al., 2004). 
 
Lean bör implementeras på strategisk nivå och ses som ett systemtänkande för ett helt 
affärssystem för att vara framgångsrikt (Ballé, 2005). Vidare är lean mest användbart i 
branscher med produktion av stora volymer med förutsägbar efterfrågan (Lumsden, 2006). 
 
För att kunna implementera produktionsfilosofin i en verksamhet genomlöps fem definierade 
steg (Womack & Jones, 1996) 
 

1. Definiera kundvärde hos slutkund för en viss produkttyp, erbjuden vid viss tid och till 
visst pris. Om inte kundvärdet är korrekt specificerat innan resterande steg genomlöps 
finns risk för att en ”felaktig” produkt eller tjänst erbjuds på ett effektivt sätt. 
 

2. Kartlägg de värdeadderande aktivitererna hos processerna för varje produkttyp och 
eliminera slöseri (muda). 
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3. Skapa flöden (helst av en-styck-modell) av de kvarvarande värdeadderande 

aktiviteterna. Detta innebär att eliminera väntetider så att produkten inte stannar upp 
någonstans mellan de olika aktiviteterna. Exempel på åtgärder för att åstadkomma 
detta är att göra sig av med maskiner som enbart kan hantera stora batchstorlekar. 

 
Genom att jämna ut belastningen hos produktionen skapas ett kontinuerligt och jämnt 
flöde utan flaskhalsar. Detta ställer krav på mångsidighet och flexibilitet hos maskiner, 
verktyg och medarbetare längs flödeslinan då flera olika produkttyper kan behöva 
hanteras för att uppnå ett utjämnat flöde. 
 
Man kan skilja på två olika förbättringstekniker, kaizen och kaikaku. Kaizen fokuserar 
på kontinuerligt förbättringsarbete genom små förändringar medan kaikaku är en mer 
radikal metod där mer drastiska förändringar för förbättring utförs på kort tid. 
 

4. Skapa pull-behov för produktionen gentemot slutkund. Låt produktion ske mot 
kundorder. På så sätt undviks kapitalbindning i dyra färdigvarulager och risk för 
inkurans. 
 

5. Sträva efter perfektion genom kontinuerligt förbättringsarbete, t ex kaizen. Genom att 
iterera femstegsprocessen kommer nytt slöseri att kunna uppdagas och elimineras.  

3.5.1 5s 
5s är en japansk metodik inom lean för att organisera arbetsplats och arbetssätt. Meland 
(2006) beskriver dess syfte som att eliminera slöseri, förbättra och jämna ut arbetsflödet.  
 
Metoden består enligt Meland (2006) av fem steg. 
 

• Sortera 
• Systematisera 
• Sköta om 
• Städa 
• Standardisera 

 
Först sorteras oanvända verktyg och material bort från arbetsplatsen. I nästa steg 
systematiseras sedan arbetsplatsen genom att varje verktyg får sin egen bestämda plats. Efter 
det kontrolleras konditionen hos utrustningen och eventuella fel åtgärdas. I det fjärde steget 
rengörs och städas arbetsplatsen. Detta moment bör ske dagligen. Till sist standardiseras 
arbetsplatser med samma eller liknande funktioner för att underlätta byte mellan arbetsplatser. 
Detta förkortar bland annat inlärningstider för nyanställda. 

3.5.2 Svårigheter med lean-implementering 
Lean är många gånger inte lätt att implementera på ett tillfredställande sätt. Ofta kan 
framgång genom lean-tänkande nås i enskilda delar av verksamheten men svårigheter 
uppkommer då de olika delarna ska sättas ihop till ett homogent affärssystem. 
Implementeringen av lean-tänkande kräver både ledningens stöd och deltagande från hela 
personalen för att vara framgångsrikt (Becker, 2001). Mångåriga traditioner och väl invanda 
attityder i arbetssätt tar tid och kräver tålamod att förändra. För att klara av implementeringen 
av lean i en organisation menar Womack och Jones (1996) att det krävs tre typer av ledare. 
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• En person med stor tillgivenhet för verksamheten på lång sikt som kan bidra med 
stabilitet, energi, tålamod och kontinuitet. 

• En person med stor kunskap om lean och dess verktyg och tekniker. 
• En person som kan få med personalstyrkan till förändringsvillighet. 

 
De flesta lean-koncept har dock varit kända i mer än 20 år men fortfarande har få företag och 
organisationer lyckas med fullständig och framgångsrik implementering. Ballé (2005) menar 
att det är viktigt att se lean som ett helt system och inte som en verktygslåda innehållande 
olika tekniker och metoder. Det senare synsättet skapar förutsättningar för att enskilda 
funktioner och processer lean-anpassas men slutar i suboptimering för helheten. 
 
Vidare menar Ballé (2005) att anledningen till att så få företag lyckas med lean-
implementeringen beror på att problemfokuseringen hamnar på de lägst hängande frukterna, 
d v s små lättlösta problem medan bakomliggande orsaker inte åtgärdas. Oftast kan dessa 
problem lösas men i nästa skede, då de bakomliggande orsakerna uppdagas längre upp i 
företagsträdet krävs ett mer utvecklat och helhjärtat systemtänkande för att kunna fortsätta. I 
detta skede fastnar många företag då denna typ av analysarbete sällan bedrivs på regelbunden 
basis.  
 
Kännetecknande för de företag som tar sig vidare till nästa steg är att de lean-ansvariga 
utvecklar en sorts besatthet för att hitta nya implementeringsmöjligheter. Ett tankesätt präglat 
av kontinuerligt lärande och att inte nöja sig, där alla former av slöseri ska elimineras. Ofta 
spenderar dessa personer mer tid på produktionsgolvet i verksamheten för att faktiskt jobba 
med det värdeadderande flödet än på kontoret. Inom lean är det viktigt att diskussioner mellan 
ledning och operatörer kan ske på det sättet, med det verkliga problemet väl synligt för 
diskussionsdeltagarna. 
 
Ett annat problem för företagsledare som önskar implementera lean är att de generellt har 
inställningen att hellre vänta på den perfekta lösningen istället för att pröva en ofärdig lösning 
och lära sig av resultatet. Risken med denna inställning är att man väntar förgäves och att 
ingen förändring görs alls.  
 
Ballé (2005) menar istället att den beteendemässiga reaktionen mot en slösaktig situation är 
att förändra något, pröva olika alternativ och lära sig något. 
 
Ballé (2005) delar vidare upp förutsättningarna för framgångsrik lean-implementering i tre 
kategorier. 
 

• Metodik (kognitiv) – Skaffa kunskap om koncept, metoder och verktyg 
• Tillgivenhet (affektiv) – Tro på arbetet, inte nöja sig 
• Praktisk tillämpning (beteende) – Ta upp problem med berörd personal på 

produktionsgolvet där problemen är synliga. Sätt värde på personalens synpunkter, 
genomför förändringar även om de inte är perfekta från början. 

 
Dessa punkter är inte helt olika de tre ledarprofiler som Womack & Jones (1996) presenterade 
i tidigare stycke av kapitlet. 
 
Vidare menar Ballé (2005) att bara genom att vara framgångsrik på alla dessa tre punkter kan 
företag riva de sociala och psykologiska barriärer som implementering av lean ofta innebär. 
Många företag väljer att enbart arbeta med den första punkten vilket ger mängder med 
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information och teoretisk kunskap men avsaknad av praktisk hållbar tillämpning. Arbetet 
måste istället präglas av långsiktighet, kontinuitet och personalens deltagande. 

3.5.3 Lean management 
Lean-verktygen kan användas på många områden i verksamheten. Ett problem är att de 
populärt dessutom kan användas för att kortsiktigt lösa isolerade problem utan hänsyn till 
organisation och styrning. Chefer har en tendens att pröva enkla men icke fungerande metoder 
för att försöka lösa ett problem innan de prövar något mer tids- och/eller energikrävande som 
fungerar (Womack, 2007). Risken finns därmed att man försöker ta genvägar vid 
implementation eller som Ballé (2005) uttrycker det; fokuserar på de lågt hängande frukterna 
i företaget. 
 
Ytterligare problem är att det ofta inte finns någon övergripande ansvarsroll för 
produktfamiljers värdeflöden. Istället fördelas ansvaret mellan de vertikala 
funktionsavdelningarnas chefer. Detta leder ofta till revirbeteenden mellan avdelningar där 
fokus på helheten blir otydligt. 
 
Womack (2007) identifierar tre steg till lean management. 
 

1. Tilldela tydliga ansvarsroller för varje värdeflöde med kontinuerligt förbättringsarbete 
för processen. 

2. Fokusera på att förbättra processerna, inte resultaten 
3. Lär cheferna att ställa frågor om värdeflödena istället för att ge svar och order från 

högre ort. Använd PDSA-cykeln för att förbättra processerna. 
 
Womack (2007) menar vidare att bara genom vetenskaplig experimentell uppföljning av dessa 
frågor kan hållbar förbättring för värdeflödena uppnås. 

3.5.4 Lean inom sjukvården 
Både lean och TQM har haft sin utveckling främst inom industrisektorn där TQM är det mest 
beprövade inom sjukvården. Lean har på senare tid dock blivit allt mer populär och gjort att 
denna filosofi nu prövas allt mera, framför allt hos leverantörer, distributörer och även inom 
sterilgodsproduktion (Barlow, 2008). För att implementera lean framgångsrikt inom 
sjukvården räcker det dock inte bara med att kopiera standardiserade lean-koncept från 
tillverkande industri. Individuell anpassning krävs för att hantera de unika situationer och 
förutsättningar som finns inom sjukvården på ett effektivt sätt (Barlow, 2008). 

3.6 Just-in-time (JIT) 
Just-in-time, som innebär att producera varor i rätt mängd vid rätt tidpunkt med rätt kvalitet, 
har ett liknande upplägg som lean i termer av fokusering på flödesorientering, förkorta 
ledtider och undvika lagerhållning. Genom att upprätta ett behovssug (pull) i 
produktionsflödet enligt Figur 3-15, där efterföljande station skickar behovssignaler till 
föregående station kan detta uppnås menar Olhager (2000). Detta kan göras med hjälp av så 
kallade kanban-kort som används som informations- och beordringssystem mellan olika 
aktiviteter. 
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Figur 3-15 - Behovsstyrning (Egen, efter Rudberg, 2006) 

JIT-filosofin består enligt Lumsden (2006) av fyra huvudprinciper. 
 

• Lös grundläggande problem istället för att försöka arbeta runt dem. 
• Eliminera alla icke värdeadderande aktiviteter. 
• Använd enkla styrsystem, sträva efter enkelhet. 
• Upptäck och lös processproblem istället för produktproblem. 

 

3.7 Steriliseringslogistik 
För steriliseringslogistik ger Klundert et al. (2006) en enkel och generell flödesbeskrivning i 
Figur 3-16. 
 

 
Figur 3-16 - Generell flödesbeskrivning steriliseringslogistik (Egen efter Klundert et al., 2006) 

Sterilverksamheten har vissa speciella förutsättningar som bör tas hänsyn till. Till att börja 
med är åtgången av sterila instrument komplicerad att planera då inflödet av patienter i behov 
av operation varierar. Samtidigt krävs att operationsinstrument alltid finns tillgängliga i sterilt 
skick i lager. Detta beror på att kunden (vårdtagaren) alltid ska kunna betjänas. Det vanligaste 
sättet att tillgodose dessa förutsättningar är upprättande av ett säkerhetslager för berörda 
operationsinstrument. 
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Vidare är materialflödet slutet enligt Figur 3-16 ovan. Operationsinstrument skickas ständigt i 
omlopp mellan operationsavdelning och sterilcentral. Eftersom efterfrågan av instrumenten 
inte är konstant och användningstakten (operationsfrekvensen) normalt inte motsvaras av 
produktionstakten uppstår lagerpunkter och väntetider för instrumenten i omloppet.  
 
Produkter som steriliserats ges en viss steril livslängd beroende på förpackningsmaterial. När 
denna ”hållbarhetstid” löpt ut betraktas produkterna som osterila och måste omsteriliseras 
innan användning. 
  
Klundert et al (2006) iakttar flera typer av oförutsedda faktorer och variationer som kan 
påverka behovet av sterila operationsinstrument både gällande schemalagda (planerade) och 
akuta (ej planerade) operationstyper. 
 

• Komplikationer tillstöter under operation och extra instrument behövs. 
• Olika kirurger vill använda olika typer av operationsinstrument för samma 

operationstyp. 
• Sterilgodset visar sig vara osterilt vid uppackning eller något operationsinstrument 

saknas. 
 
Vidare är säkerhetskraven på sterilverksamheten höga. Om osterila operationsinstrument 
används vid operation medför detta allvarliga infektionsrisker för patienten. Skulle dessutom 
operationsinstrument inte finnas tillgängliga vid operationtillfället kan patienters liv äventyras 
(Klundert et al., 2006). 
 
När variationerna kring dessa ovan nämnda osäkerhetsfaktorer är stora krav sätts i regel en 
större uppsättning operationsgaller i säkerhetslager. I fallet då majoriteten av operationerna 
kan planeras i förväg och utföras enligt plan blir behovet av säkerhetslager mindre. 
 
Klundert et al. (2006) menar vidare att det totalt finns tre viktiga kostnadsposter att ta hänsyn 
till inom steriliseringslogistik. 
 

• Lagerkostnader 
• Transportkostnader 
• Instrumentanvändningskostnader (produktionskostnader) 

 
Lagerhållningen som säkerhetslager medför ger upphov till kostnader i form av drift och 
hantering av lagret. Att lagerföra sterila produkter binder dessutom upp kapital i form av de 
resurser som använts för produktförädling i produktion. Vidare utgör sterila produkter i lager 
även risk att bli inkuranta (oanvändbara) om deras sterila hållbarhetstid går ut eller skadas i 
hantering innan användning. 
  
Utrymmet kring operationsavdelning är också ofta dyrbart varför sterilcentraler i regel 
förläggs på visst avstånd från operationsavdelningarna, där utrymmet är mindre dyrbart. 
Denna omständighet gör att en viss transporttid och transportkostnad utgör ytterligare en 
variabel att ta med i kostnadsberäkningarna.  
 
Produktionskostnaderna uppkommer av de resurser som allokeras till de aktiviteter som ingår 
i förädlandeprocessen från osterila operationsinstrument till sterila operationsinstrument. 
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4 Nulägesbeskrivning 
För att kunna uttala sig om vilka förbättringsmöjligheter som kan finnas inom verksamheten 
krävs kunskap om nuvarande utformning, enligt Figur 3-5 i avsnittet logistiska 
förändringsprinciper. Nulägesbeskrivningen inleds med en processöverblick och följs därefter 
av kartläggning av material- och informationsflödet. 
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4.1 Processöverblick SSVN 
Sjukvårdens formella mål och kärnverksamhet består i att behandla patienter med 
vetenskapligt vedertagna metoder (Lillrank & Liukko 2004). LVN:s delar upp sin verksamhet 
i kärn- och service-verksamhet där SSVN tillhör serviceverksamheten och är underställd 
LSVN. 
 
I tidigare avsnitt definierades kärnprocesser enligt att de uppfyller externa kundbehov i form 
av förädling av produkter, tjänster eller andra resultatleverabler. Stödprocessernas uppgift 
definierades som att tillhandahålla resurser till kärnprocesserna och andra interna kunder. 
 
Med utgångspunkt från den generella processbeskrivningen som gavs i litteraturstudien kan 
de vårdande enheterna inom LVN i Figur 4-1 ses som leverantörer till kunderna 
(vårdtagarna). 
 

 
Figur 4-1 - Konceptbeskrivning LVNs kärnverksamhet (Egen) 

Enligt samma beskrivning utgör SSVNs serviceverksamhet en resurs (stödprocess) åt LVNs 
kärnverksamhet (kärnprocess). 
 
Under förutsättning för avgränsningarna i arbetet utgörs SSVNs kunder av 
operationsavdelningarna vid länets tre sjukhus. Vidare består SSVNs egen kärnverksamhet i 
att sterilisera och leverera sterila instrument till sina kunder. Produktionen sker vid 
sterilcentraler vid respektive sjukhus. En schematisk beskrivning av SSVNs kärnverksamhet i 
förhållande till LVN återges i Figur 4-2. 
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Figur 4-2 - Schematisk beskrivning SSVNs kontra LVNs kärnverksamhet (Egen) 

4.2 Kvalitetsarbete 
SSVN har en egen kvalitetssamordnare i verksamheten som på heltid jobbar med 
kvalitetsarbete inom organisationen. Man uppfyller kraven för kvalitetsledningssystemet 
SOSFS 2005:12 och certifieras externt enligt SS-EN ISO 9001:2000 och SS-EN ISO 
13485:2003 (Karlsson, 2009a). Vidare arbetar man med ett kundnöjdhetsindex där 
kundtillfredsställelsen årligen mäts (Simoni, 2005). Detta arbete bedrivs enligt nedanstående 
Figur 4-3. 
 

 
Figur 4-3 - Kvalitetsmätning mot kund (Egen, efter Simoni, 2005) 

Man arbetar inte bara med kundfokusering utan även med de egna processerna, bland annat 
för att utveckla kompetens hos personalen, förbättra verksamheten och minska sjukfrånvaro. 
Vidare arbetar man med resultatstyrning som innebär att formulera mål för verksamheten som 
sedan kan utvärderas och återkopplas till resultat och processer. Man skiljer på prestationer 
och effekter i verksamheten. Prestationer definieras som de tjänster verksamheten 
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åstadkommer för att uppfylla sina åtaganden. Effekter definieras som de förändringar som 
blir en följd av verksamhetens insatser som annars inte skulle ha inträffat (Simoni, 2005). I 
en resultatanalys är det sedan viktigt att förstå orsakssamband mellan prestationer, effekter 
och processer, där processerna utgörs av det arbete som sedan mynnat ut i verksamhetens 
prestationer (Simoni, 2005). 

4.3 Flödeskartläggning 
En första grov beskrivning av flödet ges i Figur 4-4. Flödeskartläggningen är baserad på egna 
observationer samt intervjuer med personal vid varje produktionsställe. Enligt 
avgränsningarna för rapportens omfattning ligger fokus här endast på interna kunder i form av 
operationsavdelningarna vid länets respektive tre sjukhus. Sterilcentralerna är leverantörer av 
sterila operationsinstrument och operationsavdelningarna deras kunder. Produktförädling 
utförs vid sterilcentral varefter färdig produkt skickas till kund. Efter användning hos 
operationsavdelningarna skickas instrumenten åter till sterilcentraler där kretsloppet sluts och 
förädlingsprocessen påbörjas igen.  
 

 
Figur 4-4 - Grov flödesöversikt sterilverksamhet (Egen) 

Från steriliseringslogistikavsnittet i litteratursammanfattning hämtas Figur 4-5 som ger en mer 
detaljerad och generell flödesbeskrivning för sterilverksamheten. 
 

 
Figur 4-5 - Generell flödesbeskrivning sterilverksamhet (Egen, efter Klundert et al., 2004) 

Sterilcentralerna inom SSVNs egna befintliga flödeschema återges i Figur 4-6 nedan.  
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Figur 4-6 - Flödesschema sterilcentral (Egen, efter Karlsson, 2009b) 

I flödesschemat i Figur 4-6 ovan redovisas inte berörningspunkterna med det datoriserade 
styrsystem som används i verksamheten (kallat T-Doc). Ett utökat flödesschema ges i Figur 
4-8 nedan med tillhörande symbolbeskrivning i Figur 4-7. 
 

 
Figur 4-7 - Symbolbeskrivning flödeskartläggning (Egen, efter Aronsson et al., 2004) 
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Figur 4-8 - Flödesschema sterilverksamhet (Egen) 

Flödet i Figur 4-8 ser inte exakt likadant ut för de tre berörda sjukhusen. Sterilcentralerna har 
olika utformning, varierande lagermöjligheter, olika avstånd till operationsavdelning etc. 
Framför allt är det beröringspunkterna med T-Doc som varierar beroende på vilka 
tilläggsmoduler de olika sterilcentralerna använder. 

4.3.1 Materialflöde 
Enligt Figur 4-8 är flödet som synes slutet. Konsumtionspunkten ur kundperspektiv i flödet 
sker vid operationstillfället där operationsinstrumenten utför sin största nytta för kunden. 
Minst nytta för kunden utför instrumenten direkt efter operation när de använts och ej längre 
är sterila. Efterföljande värdeadderande aktiviteter i flödet höjer sedan successivt nyttograden 
för kund hos instrumenten enligt Figur 4-9. 
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Figur 4-9 - Exempel nyttograd kundperspektiv (Egen) 

Genomgången av flödet börjar därför efter genomförd operation där kundnyttan är som lägst 
hos instrumenten. Följande beskrivning av de aktiviteter som ingår i materialflödet och 
tillhörande tidsangivelser grundar sig på de egna observationer och intervjuer som författaren 
utfört i samband med guidad rundvandring vid de tre produktionsställena(sterilcentralerna) 
och operationsavdelningarna.  
 
Det första steget är diskning där instrumenten som använts vid operation diskas rena i 
speciella diskmaskiner som visas i Figur 4-10. Diskmaskinerna finns i direkt anslutning till 
operationssalar vid operationsavdelningarna och även vid sterilcentralerna. 
 

  
Figur 4-10 - Diskmaskin operationssal (t.v.) och diskmaskin sterilcentral (t.h.) 

Beroende på överenskommelse mellan operationsavdelning och sterilcentral har antingen 
personal från sterilcentral eller operationspersonal ansvar för diskning av instrumenten. 
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Efter diskning är godset vad man kallar höggradigt rent (ej sterilt). Transport från 
operationsavdelning till sterilcentral sker via varuhiss enligt Figur 4-11. 
 

  
Figur 4-11 - Varuhiss rent gods operationsal (t.v.) och varuhiss ankommande gods sterilcentral (t.h.) 

Vid sterilcentral utförs ankomstkontroll där en översiktlig kontroll avgör om godset diskats 
rent. Finns det till exempel synliga blodspår på godset går det till omdiskning. Antingen 
skickas godset åter till operationsavdelningens diskmaskiner eller så görs omdiskning vid 
sterilcentralen. Detta regleras av avtal mellan avdelningarna och utförs på olika sätt vid 
respektive sjukhus. 
 
Vissa typer av instrument kräver särskild förstärkt rengöring i ultraljudsbad innan de kan 
steriliseras. Detta utförs i en separat ultraljudsmaskin som återges i Figur 4-12. Badet tar 
ungefär 12 minuter att genomföra. 
 

 
Figur 4-12 - Ultraljudsbad (Örnsköldsvik) 

Därefter följer läggning/instrumentvård där instrumenten manuellt rengörs (skrubbas med 
stålborste, oljas etc.) och funktionskontrolleras. När detta är gjort, eller parallellt med 
rengöringen, utförs en räkning av instrumenten i det aktuella gallret där instrumenttyp och 
antal kontrolleras mot den instrumentförteckning som tillhör operationsgallret. Ett galler kan 
bestå av flera instrument medan andra instrument hanteras fristående och inte tillhör något 
särskilt galler.  
 
I samband med att gallrets innehåll räknats och kontrollerats skrivs en märkningsetikett ut 
som sedan används för att märka instrumentens och gallrens förpackningar.  
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Innan produkter kan märkas måste de alltså packas. För packning finns några olika typer av 
förpackningsmaterial som också avgör produkternas sterila hållbarhetstid. Beroende på typ av 
förpackningsmaterial förseglas produkter antingen med tejp eller plastsvets. 
  
När instrumenten och gallren paketerats och märkts transporteras de till inlastningsbandet för 
autoklav där de placeras i stapelbara gallerkorgar. Av kapacitetsskäl försöker man utnyttja 
hela lastutrymmet i klaverna vid varje körning (batch). En autoklav har vid varje 
steriliseringsprocess kapacitet för ett visst maximalt antal korgar. Kapaciteten varierar mellan 
olika typer av autoklavar.  
 
Vidare finns för autoklavprocessen några olika programval beroende på typ av gods som ska 
köras. Genomloppstiden för steriliseringsprocessen i en autoklav beror av programvalet och 
även av lastvikten. 
 
Sterilcentralerna är uppdelade i två sektioner (sterilförråd och övrigt yta) vilket förklaras av 
autoklavernas placering. Klaverna är monterade på sådant vis att inlastningen sker på utsidan 
av sterilförrådet. När lastning är klar kan sterililiseringsprocessen i klaven startas. Godset 
steriliseras då med hjälp av förångning och lufttryck i klaven. När steriliseringsprocessen i 
autoklav är färdig kommer det nu sterila godset ut på andra sidan autoklaven, inne i 
sterilförrådet. Detta illustreras i Figur 4-13 nedan. 
 

  
Figur 4-13 - Inlastningsband för autoklav (t.v.) och urtagning autoklav i sterilförråd (t.h.) 

Väl i sterilförråd kontrolleras först en processrapport från autoklaven. Efter att denna har 
godkänts av behörig personal kontrolleras godset. För denna kontroll finns ett antal befintliga 
felkoder, till exempel om godset fortfarande skulle vara blött eller missfärgat. I sådana fall 
skickas det aktuella godset tillbaka för ompaketering och omkörning i autoklav. 
 
Operationsavdelningarna har tillgång till egen autoklav på avdelningen med begränsad 
kapacitet enligt Figur 4-14 nedan. Denna kan användas för akut sterilisering av instrument. 
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Figur 4-14 - Autoklav operationsavdelning (Örnsköldsvik) 

När godset sedan klarat kontrollen efter sterilprocess i autoklav läggs det i sterilförråd (SF) 
eller transporteras direkt till operationsförråd (OF). Exempel på hur det kan se ut i sterilförråd 
ges i Figur 4-15. 
 

  
Figur 4-15 - Sterilförråd sterilcentral Sollefteå och Örnsköldsvik 

Sterilgodset förvaras sedan i förråd tills det antingen används eller går till omsterilisering på 
grund av att sterilhållbarhetstiden gått ut.  
 
Vid förberedelse för operation transporteras sterilgodset från förråd till ett 
genomräckningsskåp vid operationssal, som visas i Figur 4-16. De sterila instrumenten läggs 
in från ena sidan av genomräckningsskåpet och tas ut från andra sidan, inne i operationssalen. 
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Figur 4-16 - Genomräckningsskåp operationssal (Örnsköldsvik) 

I samband med att de sterila instrumenten packas upp inför operation kontrolleras 
förpackningen en sista gång. Upptäcks till exempel hål i förpackningen i samband med 
uppackning kan godset inte användas och måste skickas för omsterilisering. Passerar däremot 
godset den sista kontrollen kan det användas vid operation och därigenom sluta flödet för 
instrumenten enligt Figur 4-8. 

4.3.2 Informationsflöde 
Tillsammans med materialflödet i verksamheten har man ett tillhörande datoriserat 
informationssystem T-Doc. Systemet uppdateras i realtid och har fjärråtkomstfunktion. I 
systemet finns även bland annat funktioner för spårbarhet av gods, statistiskrapporter och 
tillvalsmoduler.  
 
Vidare finns ett antal analoga informationsbärare. Samtliga instrument och galler (produkter) 
märks med en spårbarhetsetikett enligt exemplet i Figur 4-17. Etiketten är uppdelad i tre delar. 
Den rödmarkerade delen arkiveras i patientjournal, den blåmarkerade används för 
produkthantering och den beigemarkerade går tillbaka till sterilcentral efter förbrukning för 
spårbarhet. 
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Figur 4-17 - Spårbarhetssetikett (ur T-doc, 2009) 

Etiketten innehåller en mängd informationsposter. Streckkoden är den informationsbärare 
som kopplas samman med T-Doc. 
 
Alla operationsgaller innehåller även ett dokument (packlista) som byts ut vid varje packning. 
Packlistan innehåller information om vilka instrument som ingår i det aktuella gallret. Den 
streckkod som återfinns på operationsgallrets spårbarhetsetikett finns även på packlistan.  
 
För att skriva ut en ny etikett med ny streckkod för ett operationsgaller krävs streckkoden 
(enhetsnumret) från den senaste etiketten för det aktuella operationsgallret. Detta ger så kallad 
full spårbarhet i systemet. Detta gäller alla produkter som köps av kund operation. 
 
Streckkoder används inte bara för inscanning av produkter utan också för kunder och 
personal. Vid inscanningsstationer finns streckkoder utskrivna för inläsning enligt Figur 4-18. 
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Figur 4-18 - Streckkoder för inscanning (t.v.) och inscanningstation (t.h.) 

4.3.3 T-Doc 
Antalet beröringspunkter med T-Doc för sterilverksamheten beror på vilka datamoduler man 
väljer att använda. Denna konfiguration skiljer från sjukhus till sjukhus.  
 
I flödet i Figur 4-8 ovan har beröringspunkterna med T-Doc numrerats 1 till 8. 
 

1. T-Doc kan kopplas upp mot diskmaskiner för att övervaka och ge information om 
diskprocessen till systemanvändare. 

2. En ny utskrift av märkningsetikett registreras av systemet. Produkten får status 
packad. 

3. Strax innan produkterna sätts in i autoklav för steriliseringsprocess görs en inläsning 
av de produkter som ingår i den aktuella körningen. Produkterna ges då status batch 
in. 

4. Under steriliseringsprocessen skickas information kontinuerligt till T-Doc där 
systemanvändare kan följa utvecklingen i autoklaven. 

5. När steriliseringsprocessen är klar ges produkterna status batch ut. 
6. De produkter som inte klarar den efterföljande kontrollen registreras med en viss 

felkod i systemet. Resterande får status utlämnat eller levererat beroende på 
spårbarhetskrav. Vid denna händelse blir operationsavdelningen ägare till de 
utlämnande och/eller levererade produkterna. 

7. Sterilgodset registreras in i operationsförråd av operationsavdelningspersonal. 
8. Använda sterilinstrument scannas av som utelämnade från operationssal. 

 
I T-doc finns även dokumentation för alla artiklar. En artikel utgör ett enskilt instrument, 
verktyg eller annan enskild komponent. Vidare finns även sammansatta artiklar som består av 
flera artiklar. Flera olika artiklar och sammansatta artiklar kan i sin tur utgöra en produkt. Till 
sist kan en produkt utgöra en enhet, beroende på krav på spårbarhet i systemet. 
 
Ett instrumentgaller (som är en produkt och/eller en enhet) kan till exempel bestå av 
dussintals instrument (artiklar). 

4.3.4 Orbit 
Operationsavdelningens egna planeringssystem för plan- och schemaläggning för operationer 
syns inte i flödeskartläggning ovan men finns tillgängligt för personal både på 
operationsavdelningen och sterilcentralen enligt Figur 4-19. I schemat visas de planlagda 
operationerna och när de är planerade att utföras. Med hjälp av denna information har man på 
sterilcentralen möjlighet att planera sin produktion utefter schemalagda operationer. 
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Figur 4-19 - Datorstation sterilcentral för Orbit-schema (Sollefteå) 

Operationer schemaläggs i systemet upp till flera veckor i förväg. Ändringar i schemat kan 
ske så sent som dagarna innan planerad operation. 

4.4 Produkter 
Vid olika operationer krävs olika uppsättningar operationsinstrument. En viss uppsättning 
operationsinstrument kan utgöra ett operationsgaller. Vidare finns flera olika typer av 
operationsgaller. En viss operation kan dessutom kräva flera olika operationsgaller och 
därutöver även enstyckeförpackade extrainstrument. Enligt exempel i Figur 4-20 skulle flera 
av dessa containrar och/eller operationsgaller (det med grönt papper)kunna behövas för en 
enda operation. 
 

 
Figur 4-20 - Containrar i sterilförråd sterilcentral (Sollefteå) 

Olika produkter packas i olika förpackningsmaterial. En viss typ av förpackningsmaterial ger 
en viss steril hållbarhetstid för produkten. Produkter packas på samma sätt som vid sin senaste 
steriliseringsprocess. 
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4.4.1 Leverantörslånade produkter 
För operationer med bland annat proteser lånar protesleverantören ut 
operationsinstrumentarier till sterilcentralerna. Denna tjänst ingår i avtal för proteserna och är 
fördelaktig för sjukhusen på det sätt att operationsinstrumentarierna är väldigt dyra att köpa in 
på egen hand. Det krävs alltså dock att man köper proteser från samma leverantör för att 
kunna utnyttja låneerbjudandet.  

4.4.2 Produktpriser 
Produktpriserna är gemensamma för hela länet och uppbyggda på en minuttaxa som 
multipliceras med antal minuter produkten aktivt befinner sig i produktion. Minuttaxan är i 
sin tur baserad på ett mått av samtliga kostnader för verksamheten fördelat per minut. 

4.5 Lager 
Steriliserade produkter läggs i förråd i väntan på användning. Lagerutformningen ser lite olika 
ut på de tre berörda sjukhusen. Förråd finns både vid sterilcentral i sterilförråd och vid 
operationsavdelningen i operationsförråd. 

4.5.1 Sterila hållbarhetstider 
Beroende på förpackningsmaterial tilldelas produkter viss steril hållbarhetstid. När denna tid 
löpt ut är produkten ej längre steril och måste omsteriliseras innan användning. Följande typer 
av förpackningsmaterial med tillhörande steriltid används (Karlsson, 2001); 
 

• Plastpåse – 6 månaders steriltid 
• Pappersskynke – 1 månads steriltid 
• Container – 1 månads steriltid 

 
T-Doc-systemet innehåller tillvalsfunktion för varning för produkter med utgående steriltid. 
Kontrollfrekvensen i förråd är olika från sjukhus till sjukhus. I händelse av omsterilisering 
behöver endast ompackning och ommärkning ske innan produkten kan köras i autoklav för 
sterilprocess. Produkter packas oftast om i samma typ av förpackningsmaterial som tidigare 
använts för produkten. 

4.6 Processjämförelse produktionsorter 
Utformningen och ansvarsområdena på sterilcentralerna och operationsavdelningarna är inte 
identiska på de tre sjukhusen. I syfte att få ökad förståelse för skillnader och likheter för 
respektive sterilcentrals produktionsprocess utfördes därför en processjämförelse för dessa tre 
enheter. Enligt Figur 3-14 i litteraturstudien genomlöps sex steg vid en sådan jämförelse. I 
denna beskrivning (och senare analys) ligger fokus på framför allt de fyra första stegen.  
 
 Här följer en genomgång av arbetsgången vid respektive sjukhus. Texten i detta avsnitt är 
framför allt baserad på egna observationer samt intervjuer med personal i samband med 
guidad rundvandring vid respektive produktionsställe (sterilcentral). 

4.6.1 Örnsköldsvik 
Här följer en genomgång av sterilverksamheten i Örnsköldsvik. 
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4.6.1.1 Utformning 
Sterilcentralen är här placerad fem våningar rakt under operationsavdelningen. De två 
enheterna länkas samman via en personhiss som även utgör transportväg för leveranser av 
sterilt gods. Vid sådana leveranser används särskilda vagnar som visas i Figur 4-21. 
 

 
Figur 4-21 - Transportvagn 

Det finns även möjlighet att skicka sterilt gods via en mindre varuhiss i sterilförrådet. Osterilt 
gods skickas ner från operationsavdelning till sterilcentral via en annan egen varuhiss. 

4.6.1.2 Lager 
Örnsköldsvik har förråd av sterila produkter både vid sterilcentral och vid 
operationsavdelning. Vid sterilcentralens sterilförråd finns dock inga operationsgaller utan 
endast engångsprodukter. Operationsavdelningens förråd består av ett enda rum med 
gallerhyllesystem samt korgvagnar som visas i Figur 4-22. Här finns alla de galler som 
används vid operationer. 
 

  
Figur 4-22 - Operationsavdelningsförråd sterilinstrument (Örnsköldsvik) 

Genom en funktion i T-Doc kan produkter vars sterila hållbarhetstid är på väg att gå ut listas. 
Sådan kontroll görs varje vardag för produkter med full spårbarhet. Övriga produkter 
kontrolleras en gång i månaden. Produkter med mindre än tre dagars kvarvarande steril 
hållbarhetstid skickas till omsterilisering. Vissa undantag görs för speciella icke akuta galler 
som används mycket sällan. Ett exempel på sådant galler ges i Figur 4-23 nedan. 
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Figur 4-23 - Osterilt operationsgaller i förråd vid operationsavdelningen (Örnsköldsvik) 

4.6.1.3 Beröringspunkter T-Doc 
Örnsköldsvik använder sig av samtliga funktioner som räknats upp i delkapitel 4.3.3 utom 
punkt 1 – diskning. 

4.6.1.4 Överlämningspunkt gods 
I Örnsköldsvik sker överlämning (och avslut av den egna sterilprocessen) av sterilgods till 
operationsavdelningen i samband med att godset levereras in i operationsförrådet av personal 
från sterilcentralen. Där övertas ansvaret för produkterna av personal från 
operationsavdelningen.  
 
När använt gods sedan efter operation diskats vid operationsavdelningen av 
operationspersonal och skickats ner till sterilcentralen lämnas ansvaret för produkten åter till 
sterilcentralen.  

4.6.1.5 Kapacitet 
Örnsköldsvik har totalt fyra stycken autoklaver. Tre stycken vid sterilcentralen och en vid 
operationsavdelningen. Av de tre som återfinns vid sterilcentralen har två av dem kapacitet 
för 12 korgar medan den tredje har kapacitet för sex korgar. Autoklaven vid 
operationsavdelningen har kapacitet för tre korgar. 
 
Vidare har man vid Örnsköldsviks sterilcentral åtta anställda personalresurser fördelat på sju 
heltidstjänster.  
 
Till skillnad från Sollefteå och Sundsvall saknar man så kallad Sterrad-maskin. Denna 
används för sterilisering av värmekänsliga instrument och optiker. I Örnsköldsvik finns ett 
begränsat behov för Sterrad, då endast en enda produkt kräver sådan behandling. Denna 
produkt skickas i dagsläget till Sundsvall för sterilisering ungefär en gång i kvartalet. 

4.6.2 Sollefteå 
Här följer en genomgång av sterilverksamheten i Sollefteå. 
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4.6.2.1 Utformning 
Precis som i Örnsköldsvik ligger sterilcentralen belägen en våning rakt under 
operationsavdelningen. Här använder man sig dock inte av någon personhiss utan istället en 
spiraltrappa. Sterilt gods skickas upp via varuhiss från sterilförråd. Osterilt gods skickas från 
operationsavdelning till sterilcentral via varuhiss på samma sätt som i Örnsköldsvik. 

4.6.2.2 Lager 
Sollefteå har förråd både vid sterilcentral och operationsavdelning. Vid operationsavdelning 
finns förrådet uppdelat på flera olika rum, bland annat en tidigare operationssal. Precis som i 
Örnsköldsvik används ett hyllsystem och vagnar för lagerhållning. 
 
Produkter vid sterilförråd kontrolleras kontinuerligt för steril hållbarhet. Produkter med en 
månads steril hållbarhetstid kontrolleras en gång i veckan och produkter med sex månaders 
steril hållbarhetstid en gång i månaden. 

4.6.2.3 Beröringspunkter T-Doc 
Sollefteå använder sig inte av beröringspunkt 3 – batch in. I övrigt används systemet på 
samma sätt som Örnsköldsvik. 

4.6.2.4 Överlämningspunkt av gods till kund 
Sollefteå har en annorlunda överlämningsprocedur av gods än Örnsköldsvik. I Sollefteå sker 
överlämning av sterilt gods i samband med att varuhiss i sterilförråd lastats och skickats upp 
till operationsavdelningen. Varuhissen har kapacitet för sex korgar och visas i Figur 4-24. 
 

 
Figur 4-24 - Varuhiss sterilförråd (Sollefteå) 

Personal på operationsavdelningen tar hand om det inkommande sterila godset och placerar 
det i förråd vid operationsavdelningen. 
 
Efter operation ansvarar steriltekniker från sterilcentralen för diskning av använda instrument 
efter genomförd operation, och vidare transport av godset till sterilcentral. 

4.6.2.5 Kapacitet 
Sollefteå har precis som Örnsköldsvik totalt fyra stycken autoklavar, som ses i Figur 4-25. Tre 
av dem finns på sterilcentralen och den fjärde på operationsavdelningen. Kapaciteten för de 
på sterilcentralen är för två av klaverna 12 korgar respektive sex korgar för den tredje. 
Autoklaven på operationsavdelningen används uteslutande för mindre körningar och har 
kapacitet för tre korgar. 
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Även bemanningen är likvärdig den i Örnsköldsvik och omfattar åtta personalresurser. 
 

  
Figur 4-25 - Autoklavar Sollefteå. Insida sterilförråd (t.v.) och utsida sterilförråd (t.h.) 

I Sollefteå har man även en speciell sterrad-maskin som används för att sterilisera 
värmekänsliga instrument. 

4.6.3 Sundsvall 
Här följer en genomgång av sterilverksamheten i Sundsvall. 

4.6.3.1 Utformning 
Sterilcentralen ligger här i källarplanet precis rakt under operationsavdelningen med 
anslutning via hiss. 

4.6.3.2 Lager 
Sterilförrådet har stor lageryta, men används i princip inte, vilket framgår av Figur 4-26. 
 

  
Figur 4-26 – Sterilförråd sterilcentral 

Viss förrådshållning av osteriliserade paketerade produkter med mycket låg 
användningsfrekvens förekommer hos sterilcentral. 
  
Vid operationsavdelningen finns två förråd för sterila produkter. Ortopedin har eget förråd 
medan instrument tillhörande andra klinker, t ex kirurgi och öron, samsas i det andra förrådet. 
I Figur 4-27 visas bilder från förråden. 
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Figur 4-27 - Sterilförråd operationsavdelningen. Ortopeden (t.v.) och övriga (t.h.) 

Ortopedförrådet ligger uppskattningsvis 30-40 meter längre ner i huvudkorridoren på 
operationsavdelningen. Likt både Sollefteå och Örnsköldsvik har man de allra mest akuta 
instrumenten och gallren som färdiga moduler på vagnar enligt Figur 4-28. 
 

  
Figur 4-28 - Vagnsystem för akuta produkter 

Det ena förrådet vid operationsavdelningen är sammankopplat med sterilförrådet vid 
sterilcentralen via person- och varuhiss enligt Figur 4-29. En likadan hiss finns dessutom för 
transport av osterilt gods från operationsavdelning till mottagning sterilcentral. 
 

 
Figur 4-29 - Person- och varuhiss 
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Till skillnad från i Sollefteå och Örnsköldsvik har Sundsvall inga små varuhissar av det snitt 
som visas i Figur 4-30. 
 

 
Figur 4-30 - Varuhiss Sollefteå och Örnsköldsvik 

Medan operationsgaller i Örnsköldsvik och Sollefteå ägs av operationsavdelningarna finns i 
Sundsvall ytterligare en indelning där varje operationsklinik (kirurg, ortoped, etc) äger och 
köper in sina egna galler och instrument. Dessa lånas sedan ut till operationer för andra 
kliniker till produktionspris. 
 
Kontrollen av hållbarhetstid för sterila produkter i förråd utförs för sexmånadersprodukter 
(packade i platspåse) första dagen i varje månad. Alla produkter vars hållbarhetstid utgår den 
aktuella månaden går till omsterilisering. För enmånadsprodukter (packade i container eller 
pappskynke) görs kontroll två gånger i veckan enligt Tabell 4-1 nedan. 
Tabell 4-1 - Kontroll av hållbarhetstid sterila produkter sterilförråd Sundsvall 

Dag Sterilförråd 1 Sterilförråd 2 Hållbarhetsdatum 
 X T o m torsdag Måndag X  T o m fredag 

Torsdag  X T o m måndag 
Fredag X  T o m måndag 

 
På måndagar kontrolleras exempelvis de produkter i sterilförråd 2 vars hållbarhetsdatum går 
ut fram till fredag. 

4.6.3.3 Beröringspunkter T-Doc 
Sundsvall använder samma upplägg som Örnsköldsvik. Dock har man ingen datorstation för 
Orbit nere på sterilcentralen i Sundsvall. 

4.6.3.4 Överlämningspunkt av gods till kund 
Till skillnad från de andra två sjukhusen har personal från sterilcentralen vid Sundsvalls 
sjukhus hand om sterilförråden vid operationsavdelningen. Denna tjänst köps in av 
operationsavdelningen. Efter användning diskas och skickas osterilt gods ner till 
sterilcentralen av personal från operationsavdelningen. 
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4.6.3.5 Kapacitet 
Sundsvall har tre stycken autoklaver med 12 korgars kapacitet vardera. Vidare har man en 
plasmaklav (sterrad) för sterilisering av värmekänsliga instrument. Dessa maskiner visas i 
Figur 4-31. 
 

 
Figur 4-31-Autoklaver Sundsvall (t.v.) och Sterrad-maskin (t.h.) 

Vid operationsavdelningen finns en autoklav med tre korgars kapacitet för akut bruk och 
nattkörningar. Denna klav kan köras av personal vid operationsavdelningen. 
 
Maskinkapaciteten vid alla tre sterilcentraler är enligt denna jämförelse förhållandevis jämn 
där Sundsvall har något större resurser. På personalsidan är skillnaden större då sterilcentralen 
i Sundsvall har drygt 20 anställda i produktion att jämföra med Örnsköldsviks och Sollefteås 
åtta stycken. 

4.6.4 Sammanfattning produktionsorter 
Utformningen av de tre sterilcentralerna ser i grova drag likadana ut, samtliga är placerade på 
visst avstånd från operationsavdelningarna, de använder sig av samma typ av resurser vad det 
gäller personal och maskiner. Skillnader finns däremot i kapacitet, ansvarsfördelning och 
överlämningspunkter gentemot operationsavdelningarna. 

4.7 Nyckeltal 
I detta avsnitt presenteras några olika nyckeltalskategorier för verksamheten och resonemang 
kring dessa samt kapacitet- och produktionsdata för respektive verksamhetsort. 

4.7.1 Produktion och kapacitet 
Kapacitetsmåttet är baserat på autoklavkapacitet då detta är den begränsande och mest 
oflexibla kapacitetsfaktorn. Detta framgår av egna observationer och av den 
simuleringsmodell som konstruerats för ändamålet. De producerande enheternas produktion 
och kapacitet återges i Tabell 4-2. 
Tabell 4-2 -Produktion och kapacitet (2008-05-28 – 2009-04-30) (ur T-doc, 2009) 

 Produktion senaste året Kapacitet 
Sollefteå 52886 produkter (2x12 + 1x6 + 1x3) korgar + Sterrad 
Sundsvall 126678 produkter (3x12 + 1x3) korgar + Sterrad 
Örnsköldsvik 67328 produkter (2x12 + 1x6 + 1x3) korgar 
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4.7.2 Kapitalbindning  
Sterilverksamheten är kapitalintensiv i den meningen att operationsinstrumenten ofta är dyra i 
inköp och ständigt görs tillgängliga i lager och förråd i händelse av akuta operationer. 
 
Till skillnad från mången annan tillverkande industri karaktäriseras sterilverksamheten av ett 
slutet cykliskt flöde av material mellan leverantör och kund med kort omloppstid. Det finns 
alltså i princip hela tiden ett exakt antal produkter i omlopp förutom när nya instrument köps 
in eller instrument tas ur bruk. Även engångsartiklar köps in och används av kund men ingår 
inte i SSVNs produktion.  
 
Som flödeskartläggningen visar finns två lagerpunkter i flödet, SF och OF. Påfyllnad i lager 
sker kontinuerligt i takt med produktion. Någon förrådshållning av osterila produkter 
(förutom plats i diskmaskiner och varuhiss) bedrivs i stort sett inte med några enstaka 
undantag. Detta gör att produktion i princip pågår så länge det finns osterila instrument att 
sterilisera. 
 
Samtidigt som kunden har störst nytta av att ha produkterna tillgängliga i SF och OF är 
kapitalbindningen för SSVN som störst där med risk för inkurans. 

4.7.3 Andel defekta produkter 
T-Doc innehåller funktion för att ta fram olika statistiska rapporter. Bland annat finns statistik 
för andel produkter som inte gått vidare från produktion till användning. Som tidigare nämts i 
flödeskartläggningen märks sådana produkter med en felkod. Exempel på felkoder är 
”missfärgad förpackning”, ”hål i förpackning” och ”utgånget datum”. Just utgånget datum är 
ett mått på andel produkter som legat i förråd för länge och därmed blivit inkuranta. Sådana 
produkter måste omsteriliseras. 
 
I nedanstående Tabell 4-3 visas andel defekta produkter för respektive sterilcentral under det 
senaste året. 
Tabell 4-3 - Felaktiga enheter (2008-05-28 – 2009-04-30) (ur T-doc 2009) 

 Sollefteå (%) Sundsvall (%) Örnsköldsvik (%) 
Utgånget datum 5,1 1,8 1,4 
Används ej/kasserad 1,7 1,1 1,4 
Missfärgad förpackning 0,1 0,5 0,4 
Retur etikett saknas 0,0 0,6 0,0 
    
Totalt 7,5 4,8 4,0 
 
Här bör nämnas att ej använda och/eller felaktigt utskrivna etiketter hamnar i kategorin 
”används ej/kasserad” vilket gör att procentantalen för denna post är i överkant. 

4.7.4 Tidsrelaterade nyckeltal  
Genomloppstiden för steriliseringsprocessen i autoklavarna beror till största del på vilket 
program som körs som i sin tur beror på vikten av godset. I princip finns två 
körningsprogram, ett för tungt gods och ett för lätt gods. Det finns även programval för 
värmekänsligt gods men merparten av produkterna kan steriliseras med ”standardmetoden”. 
Värmekänsligt gods steriliseras istället i så kallad Sterrad-maskin. Vidare finns även några 
olika program för kontroll och validering av autoklaverna. 
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Tabell 4-4 nedan beskriver ett ungefärligt mått på genomloppstid för de olika programvalen 
vid respektive sterilcentral. Beroende på tyngden hos godset i autoklav kan genomloppstiden 
variera med några minuter. 
Tabell 4-4 - Genomloppstider autoklav per sterilcentral (ur T-doc, 2009) 

 Lätt program Tungt program 
12-korgar ~ 45 min ~ 70 min 
6-korgar ~ 45 min ~ 70 min 
3-korgar ~ 45 min ~ 60 min 
 
SSVN använder sig dessutom av en uppskattad genomloppstid för sterilisering där även 
rengöring, kontroll/räkning och packning/märkning ingår. Dessa genomloppstider redovisas i 
Tabell 4-5 nedan. 
Tabell 4-5 - Genomloppstider produktion (Karlsson, 2009) 

Sterilprocess autoklav Min tid (h) Max tid (h) Produkttyp 
Ånga 120 grader 2.45 4.00 Värmekänsligt 
Ånga 135 grader 2.45 4.00 Majoriteten av produkter 
Sterrad 2.20 3.30 Värmekänsligt 
 
Genomloppstiderna är indelade i intervall vilket beror på att man vill lasta autoklaverna fulla 
innan körning. Detta kan medföra väntetider för färdigpackade och märkta produkter som 
väntar på steriliseringsprocess i autoklav. 

4.7.5 Leveransservice 
Som tidigare nämnts är tillgängligheten av produkter i lager högt prioriterad beroende på de 
säkerhetskrav som ställs på operationsverksamheten.  
 
Leveranspålitligheten är hög i termer av att produktion utförs vid länets alla tre berörda 
sjukhus i närhet av respektive operationsavdelning. Detta innebär korta transportsträckor för 
gods mellan leverantör och kund. Då försening av produkter dessutom kan utgöra hot mot 
patienters säkerhet ställs höga krav på tillgänglighet av produkter i lager. I dagsläget 
accepteras och uppmuntras därför tidiga leveranser till färdigvarulager i förråd. Detta medför 
lagerförings- och lagershållningskostnader samtidigt som det uppfyller kundbehovet om 
tillgänglighet till sterila instrument. 
 
Leveranssäkerheten, som utgörs av att leverera rätt saker i rätt mängd till fullgod kvalitet, 
styrs precis som de andra serviceelementen också i hög grad av säkerhetskraven. Full 
spårbarhet för produkter till operationsavdelningarna i kombination med hög 
lagertillgänglighet gör att rätt saker finns i tillräcklig mängd. Detta behöver dock inte vara rätt 
mängd i förhållande till vad som gynnar helheten i termer av bland annat kapitalbindning och 
lagerutrymme. 
 
Att leverera med fullgod kvalitet styrs även detta av säkerhetskraven. Förutom ankomst- och 
utlämningskontroll och instrumentvård av produkterna görs omfattande kontinuerlig kontroll 
och validering av autoklaverna. I T-Doc finns viss statistik för att bedöma kvalitet i form av 
avvikelserapporter. Här finns bland annat möjlighet att avläsa hur stor del av producerat gods 
som skickats till fel kund, instrument som blivit fellagda, paketering som det gått hål på vid 
sterilcentral och utanför sterilcentral. Samtliga dessa mått är av storleksordningen tiondels 
promille vid samtliga producerande enheter. 
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4.8 Kostnader sterilverksamhet 
En generell uppdelning av totala logistikkostnader återges i Figur 4-32 nedan. 
 

 
Figur 4-32 - Allmänt exempel på kostnadsposter i totalkostnadsmodell (Egen, efter Aronsson et al., 2004) 

I dagsläget består sterilverksamhetens logistikkostnader enligt Figur 4-32 ovan av lagerföring, 
lagerhållning och administration. Transportkostnaden från sterilcentral till 
operationsavdelning är i dagsläget försumbar. 70 kr/mil används som schablonsumma för 
eventuell transport mellan orterna. I denna kostnad ingår kapitalkostnad för fordon, lön för 
chaufför och drivmedel. Vid samlastning med andra transporter kan priset sjunka. 
 
Lagerföringskostnader finns för produkter i förråd vid sterilcentral och operationsavdelning. 
Till dessa förråd tillkommer även lagerhållningskostnader i form av lagerutrymme, personal 
och hantering. 
 
Utöver dessa logistikkostnader finns även personal-, produktions- och anläggningskostnader 
att ta hänsyn till. Alla dessa tillhör typiskt kvantifierbara kostnader medan andra ”mjukare” 
faktorer som miljöpåverkan är svårare att uppskatta men likväl bör beaktas. 

4.8.1 Kostnader sterilcentral 
Sterilcentralernas kostnader består i anläggningar, underhåll av maskiner och lokal, 
lagerhållning, löner (personal), förbrukningsmaterial, produktion, administration och 
transportkostnader. 

4.8.2 Kostnader operationsavdelning 
Operationsavdelningarna är ansvariga för inköp av operationsinstrument och är också ägare 
av dessa. Materialkostnaden för operationsinstrument står alltså operationsavdelningarna för. 
 
Vad det gäller ansvar för lagerhållning i förråd hos operationsavdelningen finns vissa 
skillnader mellan sjukhusen. I Örnsköldsvik och Sollefteå sköter operationsavdelningens 
personal dessa förråd medan personal från sterilcentralen har detta som ansvarsområde i 
Sundsvall. I det avvikande fallet är det operationsavdelningen som köper tjänsten från 
sterilcentralen. Kostnadsstället för lagerhållningen för förrådet är alltså fortfarande 
operationsavdelningen. 

Lagerföring 

Lagerhållning 

Transport 

Administration 

Övrigt 
 

Totala logistikkostnader 
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4.8.3 Övriga kostnader 
Lagerföringskostnader finns i sterilförråd både vid sterilcentral och operationsavdelning. 
Vidare finns även en serviceenhet inom SSVN:s organisation som dock lämnas utanför den 
här studien. 
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5 Flödesanalys 
I följande avsnitt analyseras den nulägesbeskrivning som framställts i föregående kapitel. En 
övergripande problembild presenteras vartefter tänkbara lösningar föreslås och diskuteras. 
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5.1 Produktionsstrategi 
SSVN är en aktör som befinner sig på en icke konkurrensutsatt marknad. Man har ett slutet 
kretslopp för sina produkter gentemot sina kunder och en hög grad standardiserade 
arbetsrutiner. 
 
SSVNs sterilcentraler är kapitalintensiva i den meningen att instrumenten är väldigt dyra i 
inköp. Produkterna är till viss del kundunika medan arbetsrutinerna i stor utsträckning är 
standardiserade. De flesta produkter genomlöper alla samma arbetsmoment genom 
produktion. 
 
Personalen är flexibel så till vida att de kan delta i de produktionsmoment som är viktigast för 
tillfället. Undantaget är när produkterna befinner sig i steriliseringsprocess i autoklav. 
 
Produktion utförs i princip så länge det finns osterila instrument att sterilisera. Som en följd 
av detta i kombination med osäkerhet kring eventuellt inkommande akuta patienter hålls 
sterila produkter i färdigvarulager i väntan på användning. 
 
Alla produkter går igenom steriliseringsprocess i autoklav. Av kapacitetsskäl försöker man 
utnyttja så mycket som möjligt av lastutrymmet i klaverna vid varje körning (batch). 
 
Flödesorienteringen är inte speciellt hög. Ankommande osterilt gods från 
operationsavdelningen kommer inte i något kontinuerligt flöde utan stötvis i takt med att 
diskningen av instrument efter operation blivit färdiga vid operationsavdelningarna. Detta i 
kombination med önskan att fylla autoklaverna innan körning gör det svårt att få ett utjämnat 
flöde vid produktion och ger upphov till väntetider vid inlastning i klav. 

5.2 Målavvägning 
Från litteratursammanfattning tar vi med oss en något modifierad Figur 5-1 där 
Leveransförmåga, Kapitalbindning och Tillverkningskostnad ersatts med Kvalitet, Kostnad 
och Resurser. 

 
Figur 5-1 - Målsuppdelning verksamhet. (Egen, efter Olhager, 2000) 

I tider då resurserna är begränsade i form av minskade anslag vill man hitta sätt att bibehålla 
kvalitetsnivån men till en lägre kostnad. Inom sterilverksamheten är det mycket viktigt att 
kvalitetsnivån upprätthålls med tanke på de befintliga säkerhetskraven. Följaktligen får man 
fokusera på att sänka kostnaderna för att kompensera de minskade resurserna. Detta kan bland 
annat göras med hjälp av logistiska förbättringar där man kan finna win-win-situationer inom 
verksamheten som gynnar helheten.  
 
Tittar man på samma sätt på produktionsmålen i Figur 5-2 kan ett liknande resonemang föras. 

Kvalitet 

Resurser Kostnad 
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Figur 5-2 - Produktionsmål (Egen, efter Olhager, 2000) 

Hittar man ett sätt att minska kapitalbindning i lager riskerar leveransförmågan att bli sämre i 
form av till exempel längre ledtider och sämre lagertillgänglighet. Leveransförmågan kan ofta 
användas som ett konkurrensmedel men i detta fall är det inte aktuellt då sterilverksamheten i 
dagsläget inte befinner sig på en konkurrensutsatt marknad. Har man som mål att upprätthålla 
samma servicenivå för leveransförmågan, får man rikta in sig på att undersöka möjligheter att 
minska andelen kapitalbundet material eller reducera tillverkningskostnader. 

5.3 Standardiserade processer 
SSVN utför ett kontinuerligt kvalitetsarbete och har omfattande styrdokument för hur 
arbetsrutiner ska utföras. Verksamhetens slutna kretslopp (inom sterilcentral och 
operationsavdelning) tillsammans med höga säkerhetskrav gör att arbetssättet vid 
sterilcentralerna och operationsavdelningarna till stor del är standardiserat och/eller 
rutinmässigt enligt Figur 5-3 hämtad från litteraturstudien.  
 

 
Figur 5-3 - Osäkerhet processtyper (Egen, efter Lillrank & Liukko, 2004) 

Produkterna är kundunika men också standardiserade i den mening att de flesta genomlöper 
samma produktionssteg och kan köras i samma autoklavbatch. Undantag finns för ihåliga 
instrument som kräver speciell rengöring i ultraljudsbad samt värmekänsliga instrument som 
kräver sterilisering i Sterrad-maskin. 
 
Ett område där det fortfarande kan finnas utrymme för ökad standardisering är uppsättningen 
av instrument i operationsgallren. Olika kirurger har sina egna favoritinstrument vilket gör att 
en identisk typ av operation kan kräva två operationsgaller med olika instrumentuppsättningar 
beroende på vem som utför operationen. 

Leveransförmåga 

Tillverkningskostnad Kapitalbindning material 

Osäkerhetsnivå 

Standardiserad 
- Identisk repetition 
- Entydig 
- Procedurer 
- Avvikelser 

Rutinmässig 
- Liknande repetition 
- Flerval 
- Riktlinjer 
- Fel 

Icke rutinmässig 
- Icke-repetitiv 
- Tolkning 
- Intuition 
- Misslyckande 
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5.4 Processorientering 
I kapitel 3.1.3 beskrevs funktionsorienterade verksamheter som riskbenägna för 
suboptimering i form av att ansvar för produkter endast tas inom den egna avdelningen. Den 
ena avdelningen gör på det sätt som passar dem bäst och en annan avdelning på ett annat sätt 
vilket inte nödvändigtvis är det bästa för hela verksamheten. 
 
Operationsavdelningens kärnprocess består i att operera patienter. Sterilcentralerna fungerar i 
detta perspektiv som stödprocess. SSVNs kärnprocess består i sin tur i att sterilisera 
instrument och leverera dessa till sina kunder. 
 
Inom sterilverksamheten finns en tydlig uppdelning mellan operationsavdelning och 
sterilcentral. Avdelningarna är fysiskt åtskilda i sjukhuset, har åtskiljd budget men styrs av 
samma ägare. Detta är förutsättningar som kännetecknar risk för funktionstänkande, men 
också möjligheter för samarbete med fokus på helhetstänkande som kan utnyttjas. 

5.5 Processjämförelse 
I stora drag består sterilverksamheten av samma typer av aktiviteter vid alla tre 
sterilcentralerna. Utformningen är förhållandevis lik, där sterilcentralernas placering i 
samtliga tre fall ligger på visst avstånd från operationsavdelningarna. Skillnader mellan 
produktionsställena utgörs framför allt av olik ansvarsfördelning gentemot 
operationsavdelningarna. Detta beskrivs även nedan i avsnittet kring problemområden. 
 
Vidare har man olika produktionskapacitet vid de respektive produktionsställena i termer av 
personal, öppettider och antal autoklaver. Detta förhållande beror av efterfrågan vid 
sterilcentralernas respektive sjukhus. 

5.6 Problemområden 
I detta avsnitt presenteras de områden där författaren med stöd av teori och kartläggning från 
tidigare avsnitt i rapporten anser att förbättringspotential finns. 

5.6.1 Överlämningspunkter 
Konceptuellt består egentligen SSVNs verksamhet av två delar. Enligt 
verksamhetsbeskrivningen ”ansvarar SSVN för sterilisering och utleverans av sterila 
instrument till samtliga sjukvårdande enheter inom LVN”. Dels sysslar man med produktion i 
form av sterilisering av sterila instrument men också med en form av tjänsteverksamhet i 
utleveransen av produkterna till kund. 
 
Hos de tre sterilcentralerna i länet finns, som nämnts tidigare i genomgången av flödet, vissa 
skillnader. Detta gäller till exempel tidpunkten för när kundbehov uppfylls, när produktansvar 
överlämnas från utförare till kund och efter operation, då ansvaret åter lämnas till personal hos 
utföraren (sterilcentralen).  
 
I den definition som ges av Aronsson et al. (2004) av logistiskprocesser i litteraturstudien 
framgår det att en process ska ha en integrerande funktion mellan kund och utförare 
(leverantör). Vidare startas de flesta processer av ett kundbehov och avslutas när detta behov 
är uppfyllt.  
 
En naturlig fråga att ställa blir då; Vad innefattas av kundbehovet och när kan det anses som 
uppfyllt? Hur stor integrering mellan kund och utförare är mest fördelaktig för helheten? 
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I dagsläget finns tre olika lösningar för detta hos respektive sjukhus. Ansvarfördelningen 
mellan sterilcentral och operationsavdelning återges i grova drag i Figur 5-4 nedan. 
 

 
Figur 5-4 - Ansvarsfördelning produkter (Egen) 

I Sollefteå har personal vid sterilcentral ansvar för diskning efter operation, i Sundsvall 
ansvarar man istället för lagerhållningen i förråd vid operationsavdelningen (vilket inte görs i 
Sollefteå) medan man för sterilcentralen i Örnsköldsvik inte har ansvar för någon av dessa två 
aktiviteter. 
 
Operationsavdelningarna köper in dessa tjänster av sterilcentralerna. Samtidigt har de båda 
avdelningarna ansvar att hålla varsin respektive budget. Det som ger intäkter för 
sterilcentralen och SSVN, generar en motsvarande kostnad för operationsavdelningen då 
tjänster från sterilcentral köps in. Detta kan medföra att avdelningarna inte visar fullgod 
samarbetsvillighet och att bästa möjliga alternativ inte väljs då man sätter den egna 
avdelningens budget före helheten. Den befintliga uppdelningen gör också att helhetsansvaret 
för hela sterilverksamheten riskerar bli otydligt då olika viljor drar åt olika håll beroende på 
vem som för tillfället har ansvaret för produkten. 
 
Vidare kan detta medföra ökade kontroller och dubbelarbete som ett resultat av att de två 
avdelningarna inte ”litar” på varandra. 
 
Det är långt ifrån säkert att en länsgemensam standard för alla tre sjukhusen är den bästa 
lösningen för denna ansvarsuppdelning mellan avdelningarna men vissa generella frågor 
tycker författaren bör ställas. 
 
Vilken av avdelningarna har resurser och den bästa kompetensen att utföra ingående 
arbetsmoment? Operationsavdelningens kärnprocess består i att operera patienter där 
sterilcentralen utgör en stödjande verksamhet i form av leverantör av sterila instrument. Bör 

OP 

SC SC 

OP 

SC 

Sollefteå Sundsvall Örnsköldsvik 

OP 
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denna verksamhet även innefatta t ex moment som diskning efter operation? Skapar detta 
värde för kund? Gör detta att kund i större utsträckning kan ägna sig åt sin kärnverksamhet? 
 
Ur ett logistiskt perspektiv ter det sig logiskt att den stödjande verksamheten är bäst lämpad 
att utföra de arbetsmoment som tillhör stödjande processer medan kärnverksamheten bör 
utföras av de som är bäst lämpade för detta. 
 
I detta arbete framgår inte vilket av de tre befintliga tillvägagångssätten, som beskrivs i Figur 
5-4, som är att föredra. Det är inte heller säkert att ett alternativ kan säkerställas som det 
entydigt bästa då olika sjukhus har olika förutsättningar. 

5.6.2 Kapitalbindning/säkerhetskrav 
Som en följd av de krav på lagertillgänglighet för akuta operationsinstrument som ställs på 
den opererande verksamheten binds mycket kapital i färdigvarulager (förråd). När 
produkternas användning dessutom begränsas av en steril hållbarhetstid och riskerar bli 
inkuranta finns anledning att se över möjligheter att reducera den tid produkter spenderar i 
lager. Ett exempel på användningsfrekvens för ett operationsgaller ges i Bilaga 1 – Utdrag T-
doc. 
 
Nuvarande produktionssätt av tryckstyrningstyp gör att produktion i princip pågår tills att det 
inte längre finns osterila instrument att sterilisera. Detta ger upphov till lagerbildning då 
användningsfrekvensen för produkterna vid operationsavdelning inte motsvaras av 
produktionstakten vid sterilcentral. Detta beror återigen till stor del på de krav som ställs på 
lagertillgängligheten. 

5.6.2.1 Placering av lagerpunkt 
De något speciella produktionsförutsättningarna och återförädlingen av använda 
operationsinstrument gör att lagerpunkt kommer att uppstå någonstans i kretsloppet mellan 
utförare och kund. Flödet är så att säga slutet mellan operationsavdelning och sterilcentral där 
antalet produkter i omlopp är konstant. Under vissa omständigheter går lagring att undvika, 
där produktionstakten är totalt utjämnad och användningsfrekvensen på instrument är hög och 
konstant utan variationer. Detta ter sig i dagsläget inte realistiskt. Däremot kan det vara 
intressant att föra resonemang kring var i materialflödet placeringen av lagerpunkten bör 
finnas. 
 
Ur strikt teoretiskt perspektiv finns det anledning att undersöka möjligheter att reducera lager 
eller åtminstone placera lagerpunkten tidigare i flödet då detta skulle minska andel slöseri, 
risk för inkuranta produkter och bundet kapital. Enligt scenario 1 nedan i Figur 5-5 har 
lagerpunkten satts direkt i anslutning till ankomst vid sterilcentral. Idéen är då att endast 
producera varor när de beställts enligt vad som kallas för behovsstyrning till skillnad från 
nuvarande tryckstyrning.  
 
För att detta ska kunna fungera krävs i teorin ett jämnt produktionsflöde vilket i sin tur kräver 
en jämn efterfrågan. I praktiken kan dessutom andra hinder försvåra detta angreppssätt. 
Lagerplats ska finnas i lokalerna, godset är inte stapelbart och får absolut inte blandas ihop 
vilket ställer till problem. Dessutom krävs fortfarande en hög tillgänglighet av sterila 
operationsinstrument för akuta operationer. Ledtiden ska ur kundperspektiv följaktligen vara 
så kort som möjligt medan det ur leverantörsperspektiv är relativt sett dyrt att ha produkter i 
färdigvarulager med risk för inkurans. 
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Figur 5-5 - Placering lagerpunkt 

I scenario 2 har lagerpunkten flyttas fram i flödet och befinner sig nu mellan paketering och 
sterilprocess i autoklav. Här är idén att paketering av produkterna ska göra dem lättare att 
lagerhålla. Produkterna går sedan inte igenom sterilprocess i autoklav förrän de beställts av 
kund. I jämförelse med scenario 1 gör detta ledtiden mot kund kortare och gör dessutom den 
sterila hållbarhetstiden så lång som möjligt. 

5.6.2.2 Sterila hållbarhetstider 
Vid de tre sjukhusen har man olika rutiner för kontrollfrekvensen av sterila produkter i förråd 
mot sterila hållbarhetsdatum. I Sollefteå kollas till exempel produkter med en månads steril 
hållbarhetstid en gång i veckan, vilket gör att minst sju dagar av produkternas sterila livslängd 
går förlorade.  

5.6.3 Outjämnad produktion 
Det osterila godset som ankommer till sterilcentral via hissar följer den takt i vilken 
operationer och efterdiskning slutförs. Då operationer är uppdelade i block gör detta att de 
påbörjas och avslutas ungefär vid samma tidpunkter. Detta gör att osterilt gods kommer ner 
stötvis till sterilcentralerna där produktionsarbetet tar vid. 
 
Vidare gör den begränsade lastkapaciteten och genomloppstiden för sterilprocess i autoklav 
att produkter grupperas i batchar för att utnyttja så mycket som möjligt av klavens utrymme 
och minimera tiden i autoklav per produkt. Detta ger upphov till köbildning vid 
inlastningsbandet till klaverna. 

5.6.4 Godshantering 
I nuvarande hantering av gods inom sterilcentral, in/ut i förråd och på operationsavdelning 
förekommer flera lyft. Detta är både fysiskt belastande för personal, ökar slitaget på 
förpackningsmaterialet (inte containers) och ökar även risken för kontaminering.  
 
Gods måste först lastas på och av lastningsband till klaverna enligt Figur 5-6. 
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Figur 5-6 - Inlastningsband autoklav 

Därtill tillkommer lyft in- och utlyft ur förråd där utrymmena är trånga, operationsgallren 
tunga och hyllorna höga, se till exempel Figur 5-7.  
 

  
Figur 5-7 - Hyllsystem förråd (Örnsköldsvik) 

Vidare finns i Sollefteå ingen fullstor hiss som möjliggör transport mellan avdelningarna med 
till exempel rullvagn av det snitt som återges till vänster i Figur 5-8. Istället transporteras gods 
in och ut ur varuhiss, till höger i Figur 5-8. 
 

  
Figur 5-8 - Rullvagn (t.v.) och varuhiss (t.h.) 

Slutligen krävs ytterligare lyft från rullvagn i operationssalskorridor in i genomräckningsskåp 
i anslutning till operationssalarna enligt Figur 5-9. 
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Figur 5-9 - Genomräckningsskåp 

5.7 Ledtid kontra produktionsstrategi 
Det finns anledning till att ta i beaktning hur en förändrad ledtid inom ett givet system 
påverkar resterande delar och helheten. Råder till exempel liknande 
produktionsförutsättningar som inom sterilverksamheten, där produktion sker så fort 
produktionsmaterial finns och stor mängd färdiga produkter lagerhålls i färdigvarulager, 
riskerar man att gå miste om den fulla potential som till exempel en förkortad 
produktionsledtid innebär.  
 
För sterilverksamheten finns vidare några speciella förutsättningar. Omloppstiden för 
produkter mellan kund och leverantör kan variera från mindre än ett dygn upp till emot ett 
halvår beroende på efterfrågan. Vidare är flödet slutet i den meningen att konsumerade 
produkter återanvänds och återförädlas av leverantören. 
 

5.7.1 Förutsättningar för flödestidsreduktion 
Principiellt kan man skilja på aktiv och passiv tid, där den tid då aktivitet utförs utgör den 
aktiva tiden. Den återstående tiden är passiv tid, till exempel den tid produkter spenderar på 
en hylla i förråd eller i kö framför en maskin. Generellt är det i den passiva tiden som störst 
potential finns för att reducera ledtider (Aronsson et al., 2004). 
 
I sterilverksamhetens fall utgörs den passiva tiden hos produkter framför allt av väntan på 
användning i färdigvaruförråd. För att reducera spenderad tid i lager för produkterna finns 
alternativa lösningar. Här presenteras några av dem. 
 

• Öka användningsfrekvensen för produkterna. Detta kan göras på flera olika sätt, 
exempelvis genom att öka antalet operationer eller bara utföra vissa operationstyper 
vid vissa sjukhus så att fullständigt lager av alla typer av operationsinstrument inte 
behöver lagerföras vid alla sjukhus. 

• Införa JIT-metodik i syfte att producera efter behov. 
• Göra instrumentuppsättningar i operationsgaller mer flexibla. Till exempel genom att 

komponera gallerinnehåll så att de kan användas till flera olika typer av operationer. 
  

Oavsett lösning kommer dock krav på hög lagertillgänglighet hos potentiellt akuta 
operationsinstrument att kvarstå.  
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Väntetid för sterilprocess i autoklav utgör ytterligare en post för passiv tid hos produkterna. 
Den produkt i aktuell batch som paketerats först och lagts på inlastningsrampen tvingas ligga 
passiv tills det att den sista produkten i batchen lastats på. Detta beror på tillgången av antal 
autoklaver i kombination med processtiderna för klaverna. Få autoklaver samt långa 
processtider gör det fördelaktigt att köra flera produkter i varje batch. Hade däremot 
processtiden varit kort hade också större möjligheter för lot-size-produktion funnits. 
 
Den enda dynamiken för klaverna är att program kan väljas beroende på tyngden hos godset 
och på så sätt styra processtiden. Resurser som används vid övriga arbetsmoment i produktion 
är mer flexibla i den mening att en och samma resurs kan räkna instrument i galler, lägga 
galler, paketera galler och märka galler. 
 
Enligt befintlig produktionsfilosofi för sterilverksamheten finns förvisso vinning i att korta 
ledtider i produktion men produkter kommer ändå enligt rådande produktionsstrategi spendera 
betydande tid i lager. Flaskhalsen utgörs istället snarare av låg användningsfrekvens hos 
operationsinstrumenten som en följd av krav på lagertillgänglighet för potentiellt akuta 
instrument. 
 
För att ledtidsreduktioner inom produktionen ska bli meningsfulla krävs att 
användningsfrekvensen för operationsinstrumenten ökar så att produkter spenderar mindre tid 
i lager. Genom att flytta lagerpunkten längre bakåt i flödet och producera efter behovsstyrning 
istället för nuvarande tryckstyrning skulle däremot nyttan i ledtidsreduktion i produktion 
förmodligen vara större då produkter i detta fall i mindre utsträckning skulle tvingas ligga i 
färdigvarulager/förråd i väntan på användning. 
 
Vidare befinner sig SSVN inte på någon konkurrensutsatt marknad där kortare ledtider skulle 
kunnat ha inneburit en marknadsmässig fördel. Dessutom har man i dagsläget ingen anledning 
att öka sin produktionsmängd då den är helt är styrd av de instrument som använts och 
skickats åter från kund. Det finns ändå givetvis anledning att reducera ledtid i den mening det 
kan medföra minskade verksamhetskostnader i form av till exempel minskade resursbehov. 
 
Fokusering för flödestidsreduktion bör läggas vid den passiva tiden för produkterna där störst 
möjligheter för tidsreducering kan antas finnas. Framför allt i integration mellan leverantör 
och kund där nuvarande lager utgör stor andel passiv tid för produkterna är ett område där 
förbättringspotential finns. Med hjälp av bättre kommunikation och en mer samordnad 
styrning mellan avdelningarna bör nyttofördelar kunna dras. Det bör finnas goda 
förutsättningar för sådant samarbete då parterna dels tillhör samma organisation (LVN) och 
där operationsavdelningarna dessutom är SSVNs största kund. 
 
Hinder som måste överkommas för att göra beskrivna samarbete möjligt är att minska det 
revirtänkande som finns mellan avdelningarna till följd av den åtskiljda budget som gör att 
man inte vill ta över varandras kostnader. 



Kostnadseffektivitet för steriliseringslogistik – Landstinget Västernorrland 

66 

6 Kostnadsanalys transporter 
Enligt uppdragsbeställaren av detta arbete var det av särskilt intresse att undersöka hur 
transporter mellan sjukhusen eventuellt kunde ersätta produktionsanläggning vid något av 
sjukhusen. I följande kapitel undersöks kostnaden för detta i några olika scenarier. 
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6.1 Totalkostnadsanalys 
För att kunna utforma en modell med syfte att minimera kostnader måste först påverkande 
kostnadsfaktorer definieras. Resonemang kring dessa förs i tidigare avsnitt i rapportern under 
delkapitel 4.8. 
 
Vidare krävs det några ytterligare uppfyllda förutsättningar innan totalkostnadsanalys kan ta 
vid. 
 

• Definiering av systemet som innefattas av förändringen 
• Vilka mål och krav det förändrade systemet ska uppfylla 
• Styrning och omvärldspåverkan för systemet. 

 
Systemet har definierats och målet för förändring är en lägre totalkostnad med bibehållen 
kvalitetsnivå genom logistiska förbättringsprinciper, i det här fallet transportmöjligheter. 

6.2 Problemformulering 
I kapitel 1.2 formulerades två problemställningar för transporter som har analyserats;  
 

• Kan det vara ekonomiskt motiverbart att låta transport av sterilgods mellan sjukhusen 
ersätta en produktionsanläggning? 

• Vilken produktionsanläggning av Örnsköldsvik och Sollefteå bör ersättas av 
transporter med avseende på kostnad och kapacitet i det fall då sterilcentral i Sundsvall 
tar över nedlagd anläggnings produktionsmängd? 

 
Följande ekvation beskriver villkoren för att studien ska få ett positivt utfall; 
 

Transportkost. + nya verksamhetskost. + övriga kost. (servicenivå, miljöpåverkan etc.) – 
nuvarande verksamhetskost. – potentiella nyttoeffekter <= 0 

 
För att kunna lösa detta måste de påverkande faktorerna uppskattas. Transportkostnader och 
anläggningskostnader har kvantifierats medan mer kvalitativa resonemang förs kring 
resterande kostnader. Den ytterst förenklade formeln kan följaktligen uttryckas som; 
 

Transportkostnader - nuvarande verksamhetskostnader <= 0 

6.2.1 Avgränsningar 
På grund av tids- och komplexitetsskäl förutsätter modellbeskrivningen som följer att all 
produktionsmängd från nedlagd anläggning transporteras och produceras vid Sundsvalls 
sterilcentral. Ett mer dynamiskt (och troligt) lösningsalternativ är att produktionskapacitet från 
båda kvarvarande sterilcentraler (Sundsvall och antingen Örnsköldsvik eller Sollefteå) går att 
utnyttja för den ort som saknar egen kapacitet.  
 
Den modellbeskrivning som följer kommer dock att ge en fingervisning för vilka faktorer som 
påverkar besparingspotentialen i transporter mellan sjukhusen även för det mer dynamiska 
lösningsalternativet.  
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6.3 Modell 
Lösningsmodellen utgår ifrån en avstånds- och transportkostnadsmatris (se Tabell 6-1 och 
Tabell 6-2) för de aktuella orternas sterilcentraler.  
 
Transportkostnadsmatrisen avser här produkt per transporttillfälle från Sundsvall till 
Sollefteås respektive Örnsköldsviks sterilcentral. 
Tabell 6-1 - Avståndsmatris 

avståndsmatris (km) Sollefteå Sundsvall Örnsköldsvik 
Sollefteå 0 115 97 
Sundsvall 115 0 154 
Örnsköldsvik 97 154 0 

 
Tabell 6-2 – Transportkostnad för produkt/transportillfälle (uträknat för två 
envägstransporter/arbetsdag och transportkostnad 7 kr/km) 

trsptkost (produkt/år) Sollefteå Sundsvall Örnsköldsvik 
Sundsvall  8,59 kr   -   kr   8,70 kr  

 
Den totala transportkostnaden (transportkostnad/produkt x antal producerade produkter/år) 
har sedan ställts i relation mot de berörda produktionsanläggningarnas årliga 
verksamhetskostnader (se Tabell 6-3), i syfte att minimera totalkostnaden.  
 
Det alternativ som sedan genererar den största differensen mellan total transportkostnad/år 
och verksamhetskostnader/år utgör den produktionsanläggning där besparingspotentialen är 
som störst i händelse av nedläggning. 

6.3.1 Efterfrågan 
Efterfrågan för respektive region (ort) har beräknats som antalet producerade, icke 
omsteriliserade eller defekta, enheter vid respektive regions sterilcentral det senaste året (mars 
08-April 09). Producerade antal enheter för varje ort beskrivs i Tabell 4-2.  

6.3.2 Kapacitet 
Om förflyttning av produktion sker kommer kapacitetsbehovet att öka vid den anläggning 
som tar över den aktuella produktionsmängden (i detta exempel Sundsvall). Sådan ökad 
kapacitet kan uppnås på flera sätt, bland annat genom att utöka resurser (personal och/eller 
maskiner) och/eller öppettider (treskift) vid aktuell produktionsanläggning. Finns redan 
överkapacitet tillgänglig kan istället en ökad produktionsmängd innebära ett högre utnyttjande 
av tillgängliga resurser och minskade totalkostnader. 
 
Då eventuell överkapacitet vid sterilcentral Sundsvall för författaren inte är känd, eller har 
kartlagts i detta arbete, utgör följande nedanstående resonemang en förenkling av faktiska 
förutsättningar.  
 
En överflyttning av Örnsköldsviks eller Sollefteås produktionsbehov innebär för Sundsvall en 
produktionsökning motsvarande upp emot storleksordningen ~50 % (enligt Tabell 4-2). 
Huruvida det är möjligt att med nuvarande resurser och kapacitet klara av en sådan 
produktionsökning är för författaren inte känt. 
 
Ett sätt att nå kapacitetsökning vid Sundsvalls sterilcentral, i den mån behovet finns, är att 
utöka arbetstider till treskiftsarbete på vardagarna (behov av daglig skötsel och underhåll av 



Kostnadseffektivitet för steriliseringslogistik – Landstinget Västernorrland 

69 

autoklaver berörs inte i någon betydande utsträckning av utökade arbetstider). Baserat på 
nuvarande produktionshastiget skulle utökade öppettider till treskift täcka produktionsbehovet 
som uppstår i det fall då antingen Sollefteå- eller Örnsköldsviksanläggningen läggs ner. Visar 
det sig att Sundsvall sterilcentral redan i dagsläget har tillgänglig överkapacitet blir behovet 
att längre arbetstider naturligtvis mindre.  
 
Då personalkostnader är en betydande kostnadspost för sterilverksamheten (~50 % av totala 
verksamhetskostnaderna (LIS-Y 2009)) kan även andra kapacitetsökande scenarion utöver 
utökning av arbetstider övervägas. Som tidigare nämnts utgör autoklaverna en jämförelsevis 
oflexibel resurs gentemot personalen. Personalen kan utföra många olika typer av 
arbetsuppgifter och kan dessutom arbeta vid flera olika arbetsstationer. Det kan därför finnas 
anledning att utöka maskinparken då denna riskerar bli flaskhals i produktion vid betydande 
produktionsökning. Redan idag körs produkter i batchstorlekar genom autoklaverna på grund 
av lång genomloppstid (~ 1 h). 

6.3.3 Parametrar 
Uppgifter om anläggningskostnaderna för respektive sterilcentral är hämtade ur LVNs interna 
datorsystem LIS-Y. Kostnadsmåttet utgörs av en medelkostnad baserat på 
verksamhetskostnaderna för de senaste verksamhetsåren enligt Tabell 6-3. Måttet är inte 
fullgott då underlaget inte är rensat från engångskostnader för inköp av till exempel nya 
maskiner som inte tillhör ordinarie verksamhetskostnader. 2008 gjordes till exempel 
lokalombyggnation i Örnsköldsvik för motsvarande 500-600 tkr. 
 
Då uppgifterna kring sådana typer av engångskostnader inte är fullständiga över alla år och 
orter har författaren valt att inte lyfta ur engångskostnader ur övriga verksamhetskostnader. 
 
Löner, inköpt förbrukningsmaterial, maskiner, avskrivningar, reparation, underhåll, 
transporter, resor, hyra av anläggning och lokaler är några av de kostnadsuppgifter som ingår i 
måttet. 
Tabell 6-3 - Kostnader sterilcentraler (tkr) (ur LIS-Y, 2009) 

 
 
Dessa kostnader är även redovisade i Figur 6-1 nedan. 
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Figur 6-1 - Kostnader sterilcentraler 

I syfte att dämpa slump och årsvariationer redovisas i Figur 6-2 också de exponentiellt 
utjämnade kostnaderna där utjämningsparametern α = 0,1 (för formelförklaring se Bilaga 2) 

 
Figur 6-2 - Exponentiellt utjämnade kostnader sterilcentraler 

6.3.4 Transportkostnad 
En schablonsumma för transportkostnaden är av Hans-Erik Fahlén, LSVN (2009) uppskattad 
till 70 kr/mil för eventuell transport mellan orterna. I denna kostnad ingår kapitalkostnad för 
fordon, lön för chaufför och drivmedel. Denna kostnad förutsätter behov av eget fordon för 
sterilgodset. Vid samlastning med andra godstyper som i dagsläget redan transporteras av 
LSVN kan kostnaden reduceras. Anders Jaktlund uppskattar platsbehovet för sterilgods till en 
eller två pallplatser i transportfordon. För transportfordon med 15 tillgängliga pallplatser 
skulle detta innebära en stor kostnadsreducering i förhållande till om ett transportfordon måste 
dedikeras endast till sterilgodstransport. 
 
Detta kostnadsmått bör utredas ytterligare för att avgöra faktiskt kostnad. 
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6.3.5 Anläggningskostnader  
I det fall produktion överförs från en anläggning till en annan är det av vikt att kunna 
uppskatta det tillkommande resursbehovet för att kompensera den produktionsökning detta 
skulle medföra. Ökade personalresurser innebär ökade personalkostnader och en utökning av 
maskinparken ökade material/verksamhetskostnader. 
 
Att även ta i beaktning är att i händelse av transporter av sterilt gods mellan sjukhusen 
kommer funktioner hos den nedlagda produktionsenheten fortfarande att behövas. Dessa 
funktioner utgörs bland annat av packning av sterilgods för extern transport (mellan sjukhus), 
förbrukningsmaterial, uppackning, transport inom sjukhuset, lagerhållning och lagerföring. 
För hantering av dessa funktioner tillkommer lönekostnader för personal. 

6.3.6 Övriga kostnader 
Transporter kommer i viss mån utgöra en säkerhetsfaktor, då ledtiden från sterilcentral till 
operationsavdelning förlängs med minst transporttiden mellan orterna. Då transporter kan ske 
nattetid bör konsekvenserna för mindre förseningar vara begränsade, då planerade operationer 
endast utförs på dagtid.  
 
Transporter kan dock ge upphov till ett ökat behov av kontroller innan försändelser skickas ut 
på vägarna. Om ett instrument inte kommer med i en planerad sändning, blir ledtiden för att 
hämta instrumentet betydligt längre, än om instrumentet legat i lager vid det aktuella 
sjukhusets egna sterilförråd. I dagsläget tar ett sådant misstag bara minuter att reparera. 
 
Ökade transportvolymer innebär också en miljöpåverkan i form av avgasutsläpp. 
Samlastningsmöjligheter med redan befintliga transporter inom länet kan dock istället ge en 
högre utnyttjandegrad i transportfordonet och därmed orsaka en förhållandevis liten miljö- 
och kostnadsbelastning. Att uppskatta exakt kostnad angående detta kräver vidare utredning. 
 
Färre antal sterilcentraler skulle samtidigt innebära en lägre energiförbrukning som mycket 
väl kan kompensera de ökade miljö- och kostnadspåfrestningar transporter skulle innebära. 
 
Vidare kräver transport av sterilgods en minimitemperatur på fem grader Celsius vilket gör att 
värmeskåp behövs vid transport vintertid. Värmeskåpen kräver i sin tur energi vilket medför 
ett visst miljöslitage. 
 
Ett införande av treskiftsstyrning eller annan form av flexibel arbetstid vid sterilcentralen i 
Sundsvall skulle innebära förändrade arbetsvillkor för personal. Detta kan påverka 
personalkostnader och utgör även en arbetsmiljöfråga. Samtidigt kommer en nedläggning av 
produktionsanläggning innebära reducerade löne- och lokalkostnader som förmodligen täcker 
det personal-/maskinbehov som uppstår i Sundsvall på grund av ökning i produktionsvolym.  

6.4 Tillförlitlighet kostnader 
Samtliga kostnader undantaget transportkostnaden är hämtade från LVNs interna datorsystem. 
Tillförlitligheten till dessa uppgifter anses därför god. Transportkostnaden har uppskattats mot 
både best case och worst case scenario vilket resulterat i ett kostnadsintervall för att undvika 
överoptimistisk prognos. 
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6.5 Miljöaspekter 
I händelse av att transporter av sterilt gods införs och ersätter produktionsanläggning är det av 
vikt att utreda miljöpåverkan för en sådan förändring. Särskilt inom offentlig sektor är 
miljötänkandet viktigt då de offentliga instanserna som till exempel LVN ska bidra till den 
samhällsekonomiska nyttan. I SSVNs fall skulle det handla om att dagligen transportera sterilt 
gods genom länet. I värsta fall kräver detta eget fordon men då andra typer av transporter 
redan görs inom länet i LSVNs regi bör goda samlastningsmöjligheter finnas. I händelse av 
samlastningsmöjligheter reduceras miljöpåverkan och kan dessutom minska 
marginalkostnaden per transporterad produkt då utnyttjandegraden av lastkapaciteten hos 
transportfordon kan höjas. 
 
Om transporter sker dagligen (vardagar) tur och retur Sundsvall-Sollefteå handlar det om en 
årlig ressträcka på ungefär 6000 mil per år. För Sundsvall-Örnsköldsvik blir det motsvarande 
ungefär 8000 mil per år. I händelse av samlastningsmöjligheter fördelas dessa miltal på fler 
antal produkter och minskar därmed miljöpåfrestningen per produkt. 
 
Sterilgodstransport kräver dessutom värmeskåp i transportfordonet under vintertid då godset 
inte tål kyla under -5 grader Celsius. Detta utgör också en viss miljöpåverkan då 
transportutrymmet i fordonet måste hållas uppvärmt. 
 
Nedläggning av produktionsanläggning bör samtidigt ge en minskad energiförbrukning som 
kan väga upp de miljöpåfrestningar transporter skulle innebära. 

6.6 Potentiella nyttoeffekter 
Transporter kan ge upphov till nyttoeffekter där till exempel utnyttjandegraden för sterila 
instrument med låg användningsfrekvens kan öka. Vidare kan detta betyda att man med hjälp 
av planeringsverktyg kan minska antalet instrument per sjukhus då man möjligen inte längre 
har behov att lagerföra kompletta instrumentuppsättningar. På så sätt kan bland annat 
kapitalbindning minskas. Potentialen i detta beror till stor del på hur stor andel av 
instrumenten som fyller akuta behov och hur stor del av dem vars användning kan planeras 
dagar i förväg. 

6.7 Minimibemanning vid nedlagd produktionsanläggning 
I händelse av nedläggning av produktionsanläggning kommer lokala resurser för hantering av 
inkommande sterilt gods och utgående osterilt gods fortfarande att behövas. Funktioner 
kommer bland annat krävas för packning, uppackning, intern transport inom sjukhus, räkning, 
(inscanning?) och ankomstkontroll. Hur stor personalstyrka som krävs för att hantera dessa 
funktioner är relevant för att kunna uppskatta den vinst som eventuellt kan göras genom att 
lägga ner den lokala produktionen till förmån för externa transporter mellan orternas sjukhus 
och sterilcentraler.  
 
Under tidigare verksamhetsår har transporter till andra produktionsanläggningar förekommit, 
då den egna lokala produktionen stått still (på grund av till exempel ombyggnation). Vid dessa 
tillfällen har dock endast själva steriliseringsprocessen i autoklav gjorts på annan ort medan 
läggning, räkning och packning av instrumenten skett lokalt. En viss erfarenhet bör därför 
finnas för att uppskatta resursbehovet vid en anläggning som har produktionsstopp. 
 
En jämförelse kan även göras med det nuvarande aktivitetsflöde som beskrivs i Figur 4-8.  
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Aktiviteter som fortfarande kommer att behövas i händelse av transporter är till att börja med 
en ankomstkontroll där det sterila godset prickas av vid ankomst till lokal sterilcentral (med 
nedlagd produktion). Därefter ska de sterila produkterna förflyttas till operations- eller 
sterilförråd i väntan på användning. Efter operation måste det osterila godset på ett eller annat 
sätt packas och/eller märkas för avgående transport. Slutligen måste det osterila godset 
förflyttas till lastplats för lastning till transportfordonet. 
 
De arbetsmoment som därmed kan försvinna (utöver själva steriliseringsprocessen i autoklav) 
är framför allt räkning och läggning av instrumenten och gallren, medan resterande 
arbetsmoment (ankomstkontroll, packning, transport till förråd) i stora drag kvarstår. 
 
På vilket sätt osterilt gods bör/måste/kan packas för att klara transport är i sammanhanget 
relevant för att dels minimera resursbehov samt undvika onödigt dubbelarbete i form av ned- 
och uppackning före/efter transport. I dagsläget används speciella plastbackar för transporter 
mellan sjukhusen. 
 
Vad det gäller eventuell ansvarsfördelning för att ombesörja dessa arbetsuppgifter kan 
möjligen personal vid operationsavdelningen ansvara för dessa. Ett annat scenario är att man 
som i Sollefteås fall, utökar sterilcentralspersonalens ansvarsområden till att även innefatta 
diskning av instrument efter operation och de andra aktiviteter (nedpackning för transport, 
ankomstkontroll, uppackning efter transport etc.) som skulle tillkomma vid föreslagen 
förändring. 
 
Vilken personalstyrka som behövs för att klara av dessa arbetsuppgifter anser sig författaren 
inte ha tillräckligt med information för att sia kring. Förslagsvis kan detta uppskattas med 
hjälp av tidigare erfarenheter från produktionsstopp, då transporter av sterilgods genomförts i 
länet. 



Kostnadseffektivitet för steriliseringslogistik – Landstinget Västernorrland 

74 

7 Förutsättningar lean 
I detta avsnitt förs med stöd av motsvarande avsnitt från litteraturstudien tankegångar kring 
förutsättningar för lean-implementation inom sterilverksamheten. 
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7.1 Helhetstänkande 
Med lean-beskrivningen i litteraturstudien som utgångspunkt är lean-metodiken något som 
precis som många övriga logistikfilosofier präglas av helhetstänkande. Inom den del av 
sjukvården som studerats inom ramen för detta arbete har författaren iakttagit strukturer som 
antyder på bristande sådant tänkande.  
 
Ballé (2005) menar att risken med lean-implementation utan helhetstänkande gör att fokus 
hamnar på lågt hängande frukter i organisation. Dessa problem kan oftast framgångsrikt 
åtgärdas på den låga nivån men kan också ge upphov till nya problem högre upp i 
organisationsträdet där helhetstänkandet är en förutsättning för att kunna fortsätta ta itu med 
de nyuppkomna problemen. 
 
Lumsden (2006) anser vidare att lean är mest användbart i branscher med hög 
produktionsvolym och förutsägbar efterfrågan. För rådande produktionssätt (tryckstyrning) i 
sterilverksamheten är produktionsvolymen direkt beroende av den takt i vilken osterilt gods 
ankommer till sterilcentral. Mängden gods och ankomstfrekvens beror i sin tur av antalet 
genomförda operationer och hur ofta de utförs. 
 
Efterfrågan är oförutsägbar i den mening att akuta operationer ger upphov till behov av vissa 
typer av sterila operationsinstrument medan andra operationstyper i större utsträckning kan 
planeras i förväg. Även i det senare fallet kan dock komplikationer tillstöta där behov av 
kompletterande instrument kan uppstå. Genom schemaläggning för operationer i 
datorsystemet Orbit bör kommunikation mellan operationsavdelning och sterilcentral att 
kunna förbättras och utgör även möjligheter för ökad gemensam planering och 
produktionsstyrning (behovsstyrning) gällande planerade operationer. 

7.2 Womack’s femstegsmodell 
I litteraturstudien presenterades en femstegsmodell för implementation av lean. De fem 
punkterna bestod kortfattat av; 
 

1. Definiera kundvärde 
2. Kartlägg processerna 
3. Skapa utjämnade flöden 
4. Skapa pull (dragande) behov i produktionen 
5. Sträva efter perfektion 

 
1. För sterilverksamheten finns anledning att fundera över hur kundvärdet definierats. I 
verksamhetsbeskrivningen framgår att SSVN:s uppdrag består i att sterilisera och leverera 
sterila instrument till kund. Framför allt bör man klargöra vad som egentligen ingår i 
leveransdelen av uppdragsbeskrivningen för verksamheten. 
 
I tidigare avsnitt gällande överlämningspunkter i flödesanalysen framgår att 
ansvarsfördelningen ser olika ut vid de tre sjukhusen i länet. I Örnsköldsvik och Sollefteå 
släpper sterilcentralen ansvaret för produkterna i samband med att de skickas upp till 
operationsavdelningens förråd via varuhiss. I Sundsvall har sterilcentralen ett mer integrerat 
leveransansvar där man även har hand om lagret vid operationsavdelningen.  
 
Dessutom kan ett liknande resonemang föras kring vilken personal som är bäst lämpad att ta 
hand om efterhantering av operationsinstrument efter operationsslut. Även här har man olika 
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ansvarsfördelning mellan sterilcentral och operationsavdelning vid respektive sjukhus. 
Återigen kan det vara lämpligt att ställa sig frågan om en annan ansvarsfördelning är något 
som kan skapa värde för kund. 
 
2. Syftet med att kartlägga processerna för varje produkttyp är att kunna identifiera och 
eliminera det slöseri som eventuellt förekommer. Filosofin här är att de aktiviteter som inte 
skapar värde för kund ska bort. Lager och produkter som går till omsterilisering ska i detta 
sammanhang ses som slöseri. 
 
3. Skapa flöden av kvarvarande aktiviteter. Denna punkt syftar till att jämna ut 
produktionsflödet och helst producera efter en-styck-i-taget-princip. För att åstadkomma detta 
behöver väntetider mellan aktiviteter elimineras och batchstorlekar i maskiner helst göras så 
små som möjligt. Detta ställer krav på flexibilitet hos personal, maskiner och verktyg i 
verksamheten. 
 
Enligt tidigare resonemang i flödesanalysen utgör autoklaverna en kritisk resurs i produktion 
där produkter tvingas vänta i syfte att göra batcharna tillräckligt stora för körning. Personalen 
är däremot flexibel så till vida att de kan utföra många olika arbetsmoment och lätt kan flyttas 
från en station till en annan där de bäst behövs för tillfället.  
 
Svårigheter för utjämnad produktion förekommer då osterilt gods ankommer till sterilcentral 
stötvis i takt med att operationer vid operationsavdelning avslutas. Tänker man sig dessutom 
en framtid med reducerad lagertillgänglighet tillkommer att efterfrågan för akuta produkter är 
svår att förutsäga, vilket försvårar en utjämnad produktion. 
 
4. Att skapa ett dragande behov för produktionen innebär bland annat att reducera 
kapitalbindning i förråd och även minskad risk att behöva omsterilisera instrument vars sterila 
hållbarhetstid gått ut.  
 
Detta är lite av ett exempel på att det kan vara förhållandevis lätt att åtgärda mindre problem i 
form av ”lågt hängande frukter” i punkter 1-3, men när produktion i punkt 4 ska ske mot 
kundorder innebär det stora förändringar gentemot nuvarande produktionssätt vilket gör 
problemet mer komplext att hantera. En sådan förändring påverkar flera parter där kunderna i 
högsta grad kommer vara inblandade. 
 
Att styra produktion mot kundorder är rena motsatsen mot till hur produktion utförs i dag. 
Vissa kommunikationshjälpmedel har framarbetats i syfte att göra information synlig för både 
kund och leverantör via datorsystemet Orbit där operationerna schemaläggs. De säkerhetskrav 
som ställs på verksamheten, där lagertillgängligheten måste vara hög i händelse av behov av 
akuta operationsinstrument, gör det dock svårt att producera enbart mot kundorder och 
undvika lagerbildning.  
 
Vidare utgör materialflödet mellan sterilcentral och operationsavdelning ett slutet omlopp där 
antal produkter är konstant. Detta innebär i praktiken att lagerpunkt kommer uppstå 
någonstans i flödet om inte sterilgodsproduktionen och behovet av sterila 
operationsinstrument kan utjämnas och synkroniseras till teoretiskt maximum, vilket ej är 
troligt. 
 
För att skapa dragande produktion och under förutsättning att viss lagerhållning kommer 
krävas är det av vikt att utreda vilka förutsättningar som finns att placera lagerpunkt tidigare i 
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flödet, enligt det resonemang som förs kring placering av lagerpunkten i flödesanalysen ovan. 
En sådan förändring skulle kunna minska kapitalbindning och i större utsträckning möjliggöra 
produktion mot kundorder för utvalda produkter, förslagsvis produkter där efterfrågan är känd 
och kan planeras i god tid. 
 
5. Sträva efter perfektion genom kontinuerligt förbättringsarbete. SSVN har ett fortlöpande 
kvalitetsarbete gentemot både kunder och den egna verksamheten. Man har regelbundna 
kundkontakter där mätning av kundnöjdheten görs genom ett utformat kundnöjdhetsindex 
(Simoni, 2005). Arbetsgången för detta ges i Figur 4-3 i tidigare kapitel.  
 
Man har även en egen tjänst för kvalitetssamordnare inom organisationen. I nuläget pågår för 
övrigt lean-utbildning av personalen. 

7.3 5s 
Denna del av lean är man inom sterilverksamheten duktig på. För funktionerna vid 
sterilcentralerna finns definierade rutiner för de flesta arbetsmoment och när underhåll av 
maskiner och verktyg ska ske. Arbetssättet är till stor del standardiserat där personalen även är 
flexibel i den meningen att de med lätthet kan byta arbetsstationer inom avdelningen. Byten 
mellan arbetsstationer är för övrigt schemalagt veckovis för att öka variationen i arbetet, 
minska fysiska påfrestningar (lyft) och också öka personalens kompetens om arbetsmomenten 
i verksamheten.  
 
De 5s:en från litteraturstudien var definierade enligt följande: 
 

• Sortera 
• Systematisera 
• Sköta om 
• Städa 
• Standardisera 

 
Arbetsstationerna vid sterilcentralerna är till hög grad standardiserade då personal arbetar vid 
stationer via ett rotationsschema. Verktyg och andra behovsartiklar finns uppmärkta vid 
arbetsplatsen. Vidare städas alla ytor varje dag då stora krav finns på renhållningen inom 
avdelningen. 
 
Säkerligen finns förbättringspotential inom även detta område men här har man kommit en 
bra bit på väg och håller en hög nivå. 
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8 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten ur studien.  
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8.1 Flödesanalys 
Otydliga ansvarsområden för sterilprocessen hos operationsavdelningarna och 
sterilcentralerna gör att risk för suboptimering finns. Vidare  

8.2 Kostnadsanalys transporter 
Transportfrekvensen i modellen är satt till en transport per dag tur och retur. Vidare är 
transportkostnaden uppdelad i två scenarion där scenario 1 förutsätter att transport av 
sterilgods kräver ett eget dedikerat fordon medan scenario 2 förutsätter att möjligheter för 
samlastning av gods finns. Behovet av plats i transportfordonet för sterilgods i scenario 2 har 
uppskattats till en eller ett par pallplatser.  
Tabell 8-1 - Uppskattning transportkostnader (kr/år) 

 
 
Tabell 8-1 ovan visar transportkostnaden per år för de olika scenarierna. Utgångspunkten är 
att alla transporter utgår från Sundsvalls sjukhus och den transportsträcka som ligger till grund 
för kostnadsberäkning utgörs av sträckan mellan Sundsvall och Örnsköldsviks/Sollefteås 
sjukhus fram och tillbaka. 
 
Med hjälp av dessa framräknade alternativ för transportkostnader har sedan fyra olika 
scenarier för de aktuella orternas verksamhetskostnader uppskattats, enligt Tabell 8-2 nedan. 
Tabell 8-2 - Verksamhetskostnader (kr/år) 

  
 
I scenario 1 och 2 i Tabell 8-2 har anläggningskostnaderna räknas fram som medelkostnaden 
över de senaste fem åren, och för scenario 3 och 4 har denna kostnad räknats fram på samma 
sätt över de två senaste åren. Detta har gjorts då förhållandevis stora engångskostnader haft 
stor påverkan på helhetskostnaderna under verksamhetsåret 2008. 

8.2.1 Resultatdiskussion kostnadsanalys transporter 
Något entydigt resultat för vilken sterilcentral av Sollefteå och Örnsköldsvik som bör läggas 
ned i syfte att minska totalkostnaden framkom inte i denna analys. 
 
Däremot kan man enligt resultaten i Tabell 8-1 notera att transportkostnader reduceras kraftigt 
då möjligheter till samlastning finns (scenario 2). En jämförelse av totalkostnadsresultaten i 
Tabell 8-2 med de totala verksamhetskostnaderna för år 2008 hämtat från Tabell 6-3 visar 
också på en betydande besparingspotential. 
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Ur Tabell 6-3 har vi för år 2008 verksamhetskostnader mostvarande 6 192 000 kr + 13 117 
000 kr + 7 660 000 kr = 26 969 000 kr för de tre produktionsorterna. Dessa går att jämföra 
med de 20 174 098 kr som kan utläsas ur det sämsta scenariot (scenario 3) ur Tabell 8-2.   
 
Differensen 26 969 000 kr – 20 174 098 kr = 6 794 902 kr ger en fingervisning om 
besparingspotentialen för att införa transporter, oavsett samlastning eller inte. Denna differens 
skulle motsvara en besparing i storleksordningen ~25%. 
 
Författaren anser det dock viktigt att poängtera att transportkostnaden endast är en av flera 
kostnadsposter som berörs av eventuell nedläggning av en produktionsanläggning. Som 
tidigare nämnts kommer fortfarande funktioner hos nedlagd anläggning behövas i form av 
bland annat mottagning, packning, sortering och transport internt inom sjukhuset.  
 
Vid återgång till det ursprungliga totalkostnadsuttrycket har vi nu följande villkor för att 
föreslagen förändring ska ge ett positivt resultat; 
 

Nya verksamhetskostnader (kapacitets-/personalökning Sundsvalls sterilcentral). + 
övriga kostnader (försämrad servicenivå?, miljöpåverkan etc.) – potentiella nyttoeffekter 
<= 6 794 902 kr 

 
Samtidigt som okända nya kostnader måste uppskattas kan transporter även resultera i 
positiva nyttoeffekter, inte bara i form av reducerade anläggningskostnader, utan även i 
möjligheter till länsgemensamma resurser som bland annat kan ge högre användningsfrekvens 
och utnyttjandegrad hos operationsinstrument. Operationsinstrument som används sällan 
skulle kunna transporteras mellan sjukhusen för att öka användningsfrekvensen för dessa 
instrument. Detta skulle också kunna göra att behovet av kompletta lager av instrumenttyper 
hos varje sjukhus kan minskas. 
  
Ytterligare en faktor som påverkar resultatets värde är i vilken grad sterilgods tål att 
transporteras och vad detta innebär för förändrad eller ökad hanteringen av godset. Till 
exempel får godset inte utsättas för kyla och antal lyft bör minimeras med hänsyn till 
hållbarheten för förpackningarna. 

8.2.1.1 Sundsvall som enda sterilcentral 
Ett ytterligare scenario som kan vara av intresse för kostnadsbesparingar är att titta på vilka 
konsekvenser nedläggning av både Örnsköldsviks och Sollefteås produktionsanläggning 
skulle innebära. Enligt Tabell 6-3 kan det utläsas att dessa sterilcentralers 
verksamhetskostnader för det föregående året (2008) uppgår till nästan 14 miljoner kr. Detta 
skulle dock innebära dock ökade transportflöden mellan orterna, att produktionsmängden för 
Sundsvalls sterilcentral (se Tabell 4-2) ökar med cirka 100 %.  

8.3 Känslighetsanalys 
Vid införande av transporter kommer ledtiden för produktion och leverans förlängas. Detta 
gäller även om behovsstyrd produktion implementeras i verksamheten. 

8.3.1 Ledtid 
Nuvarande tryckstyrning i produktion gör att ledtiden för produkter till kund är mycket kort 
då alla produkter lagerförs vid kundens (operationsavdelningens) egna förråd. Ledtiden för 
påfyllning i förråd är i sin tur kort då denna i dagsläget endast består av en fem våningar lång 
transport i varuhiss. 
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Vid införande av transporter förlängs ledtid från leverantör till kund. Då operationer i 
normalfall utförs dagtid och transporter kan ske nattetid utgör detta i själva verket inte någon 
direkt förändring i lagertillgänglighet. Transportfordonet kan dock gå sönder, få punktering, 
föraren bli sjuk och så vidare. Dessa osäkerhetsfaktorer kan kompenseras med hjälp av bland 
annat säkerhetsledtid, säkerhetskapacitet och/eller säkerhetslager. Oavsett val av 
kompensationsmetod är det viktigt att uppskatta vilka osäkerhetsfaktorer transporter skulle 
innebära och hur troligt det är att de inträffar.  
 
Transport mellan orterna enkel väg tar mellan Sundsvall-Sollefteå knappt två timmar medan 
det mellan Sundsvall-Örnsköldsvik tar lite drygt två timmar. Tillkommer till detta gör även 
på- och avlastning samt hantering för uppackning, sortering och intern transport inom 
sjukhuset. Detta kan jämföras med nuläget där transporttiden mellan leverantör och kund 
handlar om några minuter.  
 
I ett scenario där det uppdagas att instrument saknas vid uppackning efter transport dröjer det 
enligt de transporttider som angetts minst fyra timmar (förutsätter tur och retur och endast ett 
transportfordon) att få ett sådant instrument åter tillgängligt vid den aktuella platsen. Givetvis 
kan extra uppsättningar av samma instrumenttyp finnas lokalt. Det går även att tänka sig en 
lösning där budbil hyrs för transport vid behov, vilket skulle resultera i en ledtid på ett par 
timmar. 

8.3.2 Behovsstyrning 
Att reducera lagernivåer för akuta operationsinstrument kan te sig orimligt då 
lagertillgängligheten för dessa instrument måste vara hög. För operationsinstrument vars 
användningsområde i större utsträckning rör planerade operationer bör lagernivåer dock 
kunna minskas genom bättre planering och kommunikation mellan kund och leverantör. Ett 
sätt att göra detta är att placera lagerpunkten tidigare i materialflödet kan placeras tidigare i 
materialflödet, där det upparbetade produktvärdet (kapitalbindningen) är lägre, till exempel 
före körning i autoklav. Faktorer som påverkar möjligheter för detta är hur stor andel 
operationsinstrument som används till endast planerade operationstyper kontra akuta 
operationstyper. Vidare utgör förutsättningar för hur länge packad osteril produkt kan ligga i 
väntan på körning i autoklav riktmärke för om lagerpunkt kan införas tidigare i flödet. Där 
skulle i sådana fall andel bundet kapital vara lägre men i gengäld samtidigt generera en längre 
ledtid för produktion av produkter för akut bruk, då steriliseringsprocess i autoklav sker mot 
kundorder. Ledtiden för produkter som används för planerade operationstyper förlängs dock 
inte vid beskriven omlokalisering av lagerpunkten.  
 

8.4 Förutsättningar lean 
Krav på lagertillgänglighet för akuta operationsinstrument gör det svårt att helt eliminera 
lager och införa en renodlad behovsstyrd produktion.  
 
Vidare finns i dagsläget tveksamma förutsättningar att nå utjämnat produktionsflöde och lot-
size-produktion. Detta beror främst på ett ojämnt inkommande flöde av osterilt gods från 
operationsavdelningarna och att autoklaverna i dagsläget körs i batcher. Med ett större antal 
autoklaver och kortare ledtider i produktion bör ett mer varierande behov kunna mötas och 
även utgöra bättre implementationsförutsättningar för lean-konceptet. 
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Ser man det hela ur ett organisationsperspektiv kan man ur litteraturstudien läsa att 
svårigheter med lean-implementation bland annat utgörs av bristfälligt helhetstänkande, enligt 
Ballé, 2005. Han menar här att lean typiskt ses som en verktygslåda för enskilda problem mer 
än ett helhetssystem för organisation och styrning.  
 
I nuläget finns inte förutsättningar för renodlad lean-produktion inom sterilverksamheten i 
termer av produktionssätt (tryckstyrd), ojämn produktionstakt, oflexibla resurser (autoklav), 
krav på lagertillgänglighet och osäker efterfrågan. Om en lean-implementering inte görs 
grundligt finns risk för de problem som Ballé tar upp i föregående stycke, där lean ses som en 
verktygslåda istället för ett helhetskoncept.  
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9 Förbättringsförslag 
I detta avsnitt presenteras de förbättringsförslag författaren har iakttagit i analysen av 
verksamheten.  
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9.1 Lager 
I nuläget lagerhålls i princip alla operationsinstrument i förråd vid operationsavdelningarna 
vid respektive sjukhus. Lagerhållning vid operationsavdelningen är både dyrt i form av den 
yta denna funktion tar i anspråk och den alternativkostnad (mindre plats för 
kärnverksamheten) den medför. I Sollefteå utgör till exempel en oanvänd operationssal förråd 
för sterila instrument. 
 
Vidare är det författarens uppfattning att möjligheter för differentiering av produkter i lager 
bör undersökas ytterligare. I nuläget finns färdiga vagnar för de allra mest akuta 
operationsinstrumenten medan resterande ligger lagerförda i hyllsystem. En uppdelning av 
instrument i akuta operationsinstrument och planerade/icke akuta operationsinstrument, i den 
mån detta är genomförbart, skulle möjliggöra förutsättningar att kunna dela upp förråden 
mellan avdelningarna och frigöra yta vid operationsavdelning. Tillgänglig lager/förråd-
hållningsyta finns dessutom vid sterilcentraler i sterilförråd, framför allt i Sundsvall. Figur 9-1 
nedan beskriver teoretisk utformning för detta. 

 
Figur 9-1 - Fyrfältsbeskrivning av relation operationstyp och användningsfrekvens (Egen) 

Akuta operationsinstrument blir kvar i förråd vid operationsavdelningen medan lagringspunkt 
för planerade icke akuta operationsinstrument med lägre användningsfrekvens flyttas längre 
tillbaka i flödet där kostnad för lageryta, kapitalbindning och risk för inkurans är lägre. 
Produktion sker i större utsträckning mot faktisk kundorder. 

9.1.1 Sterila hållbarhetstider och defekta produkter 
I Sollefteå har man en jämförelsevis hög andel instrument som går till omsterilisering i 
förhållande till de andra två produktionsanläggningarna i Örnsköldsvik och Sundsvall. Detta 
kan ha samband med att kontrollen av utgånget steril-datum utförs mer sällan i Sollefteå än 
vid de två andra sjukhusen. 
 
Vid kontrollfrekvens en gång i veckan för produkter med en månads steril hållbarhetstid går 
man potentiellt miste om sju dagar av produktens livslängd (~23%). Med hjälp av 
tilläggsmodul i T-doc som hanterar denna funktion bör kontrollen kunna automatiseras av 
datorsystemet (Poka-Yoke) och generera en mindre andel omsterilisering av produkter. 
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En-månads-produkter vars sterila hållbarhetstid frekvent löper ut bör i den mån det är möjligt 
förpackas i förpackningar med längre hållbarhetstid.  
 
Vad det gäller defekta produkter ur autoklav (till exempel missfärgat gods, blött gods) är 
avvikelserna mellan produktionsställena inte lika stora som för utgånget steril-datum. Genom 
bättre kommunikation och samarbete mellan sterilcentral och operationsavdelning bör dock 
till exempel posten ”retur etikett saknas” minskas ytterligare.  

9.1.2 Antal lyft 
I nuläget görs flertal lyft av produkter, bland annat in och ut ur förråd. Operationsgallren är 
ofta tunga samtidigt som den sterila hållbarhetstiden gör att man vill organisera lagret enligt 
first-in-first-out-princip (FIFO), där den produkt med kortast kvarvarande steriltid placeras 
mest lättåtkomligt. För att detta ska vara möjligt krävs en effektiv lagerhantering. I dagsläget 
används enkla hyllsystem som gör att omflyttningar i lagret lätt blir omständigt, speciellt då 
inte någon ledig plats finns tillgänglig som omflyttningsbuffert.  
 
Vidare måste galler och instrument lyftas in och ut ur genomräckningsskåp i anslutning till 
operationssal när de ska användas vid operation. Även detta moment kräver i dagsläget två 
lyft för att få det sterila godset från korridoren och in i operationssalen. En lösning där vagn 
kan rullas in i genomräckningsskåp skulle minska antalet lyft och möjliggör förmodligen 
också snabbare och smidigare in- och urlastning. 
 
Lyften utgör även en arbetsmiljöfråga. Operationsgallren är tunga och hyllsystemen i lager 
höga, vilket innebär påfrestningar för personalen. Detsamma gäller för på- och avlyft vid 
inlastningsband till autoklav.  
 
För att minimera antal lyft och påfrestningar på förpackningsmaterial bör hantering i förråd 
minimeras. Enligt teorin vore ett system där gods vid sterilcentral förbereds på vagnar och 
därefter rullas upp till operationssal (och in i genomräckningsskåp) utan mellanlagring i 
förråd minimera antalet lyft och överlämningspunkter. I vilken utsträckning ett sådant system 
skulle ha en praktisk tillämpbarhet har författaren i nuläget inte nog med information och/eller 
erfarenhet för att avgöra. 

9.2 Överlämningspunkter 
Integrering mellan leverantör och kund har olika utformning vid de tre sjukhusen. Vidare har 
SSVN och operationsavdelningarna separat budget vilket gör samarbete motsträvigt då man 
inte vill befatta sig med varandras kostnader. Här behövs en tydligare ansvarsfördelning 
baserad på vilka kompetenser som är bäst lämpade att utföra de ingående arbetsmomenten 
istället för att fokusera på att minimera de egna kostnaderna.  
 
Operationsavdelningens kärnverksamhet består i att operera patienter medan sterilcentralens 
åtagande utgörs av att sterilisera och leverera sterila instrument. Om utökade ansvarsområden 
för sterilcentralens personal medverkar till att operationsavdelningen i större utsträckning kan 
fokusera på sin kärnverksamhet bör detta gynna helheten. Denna studie är dock i första hand 
gjord ur SSVNs perspektiv varför författaren inte kan bedöma hur förutsättningar för ökat 
ansvar för personal vid sterilcentral skulle påverka operationsavdelningens verksamhet. 
 
Klart är dock att de resurser som besitter den mest lämpliga kompetensen samt medför den 
lägsta kostnaden och samtidigt upprätthåller hög kvalitet bör utföra de aktuella 
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arbetsmomenten. Ett mer övergripande helhetsansvar för någon part av sterilgodsflödet skulle 
dessutom kunna medföra minskat behov av dubbla kontroller, mindre revirtänkande mellan 
avdelningarna, färre mellanlagringspunkter och bättre planeringsmöjligheter. Detta kräver 
generös samarbetsvillighet och förståelse från framför allt operationsavdelningarna då det är 
för dem föreslagen åtgärd kommer innebära ökade kostnader. 

9.3 Kapitalbindning 
Ett sätt att minska passiv tid i lager för produkter är att höja utnyttjandegraden för 
instrumenten. Detta kan åstadkommas på flera sätt.  
 
Instrumentkompositionen i gallren kan i högre grad standardiseras i syfte att användas till 
flera olika operationstyper. I dagsläget kan använda instrument för viss typ av operation bero 
på vilken kirurg som utför den. Här bör finnas utrymme för ökad standardisering. 
 
En mer utåtsvävande tanke är att specialisera sjukhusen i länet efter operationstyp, där till 
exempel planerad kirurgi och ortopedi utförs vid separata och dedikerade sjukhus. Detta 
skulle innebära att man inte behöver ha kompletta uppsättningar operationsinstrument vid alla 
sjukhus och på så vis även kan öka användningsfrekvensen för de operationsinstrument som 
används. En sådan typ av lösning skulle förmodligen främst vara genomförbar för icke-akuta 
operationstyper som tillåter viss väntetid och transport innan utförande. 

9.4 Behovsstyrning 
För att öka möjligheter till behovsstyrning krävs ökad integrering mellan operationsavdelning 
och sterilcentral där sterilcentral tillåts ha ett mer heltäckande ansvar. På så sätt underlättas 
planering, möjligheter till utjämnat produktionsflöde och minskade mellanlagringsbehov och 
väntetider. Förutsättningar för att lagerhållning tidigare i materialflödet måste också utredas. 

9.5 Externa transporter 
Resultaten från kapitel Error! Reference source not found. visar att stor besparingspotential 
kan finnas i att låta transporter mellan sjukhusen ersätta lokal produktion. I tider med 
ekonomisk lågkonjunktur hamnar dessa potentiella kostnadsminskningar av naturliga skäl i 
fokus. 

9.6 Lean 
En komplett implementering av lean kräver en stor och gedigen arbetsinsats från alla 
inblandade parter rörande såväl produktionssätt, organisation, som attityder hos personalen. 
Att enbart lean-anpassa den egna avdelningen kan visa sig fruktlöst om inte denna förändring 
stöds av andra parter i organisationen.  
 
Nuvarande produktionssätt är inte lean-anpassat. Produktion sker med tryckstyrning, flödet är 
inte utjämnat och andel produkter i lager är högt. Maskiner körs i batch-storlekar vilket 
försvårar lot-size-produktion. Funktionstänkande finns mellan avdelningarna där 
helhetsansvaret är värt att ifrågasätta. Produktionsförutsättningarna är speciella där använda 
produkter utgör grunden för återförädling av nya produkter. Detta utgör inte optimala 
förutsättningar för lean. 
 
Att införa länsgemensamma resurser med till exempel bara en sterilcentral som försörjer de 
tre orternas efterfrågan kan möjligen produktionstakt utjämnas, resurser bli mer flexibla och 
produktion i större utsträckning flödesanpassas. 
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Väljer man att med hjälp av lean att lösa problem inom den egna avdelningen och därmed 
fokusera på de ”lågt hängande frukterna” är risken att man förr eller senare tvingas 
konfronteras med mer krävande typer av förändringar. Här är det viktigt att resterande delar 
av organisationen/interna kunder är villiga att anamma samma tankesätt för att nå framgång 
med implementeringen. För att uppnå detta är det författarens uppfattning att såväl 
betydelsefulla kunder som egna viktiga leverantörer bör delta i lean-arbetet med fokus på 
helheten. Samtidigt krävs modet att våga förändra för att komma igång.  
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10 Vidare arbete 
I denna avslutande del ges förslag på fortsatt arbete. 
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Då denna studie till stor del utvecklats till en kvalitativ kartläggning av verksamheten ur ett 
logistiskt perspektiv finns det områden att gå vidare med, med stöd av mer kvantitativa 
metoder. Lagerhållningen av sterila operationsinstrument är ett sådant område, där rådande 
lagerillgänglighetskrav i verksamheten (risken för akuta, oplanerade, operationer) gör att 
operationsinstrument produceras på löpande band, oavsett efterfrågan. Detta val av 
produktionsstrategi förefaller enkelspårigt och medför både hög kapitalbindning och risk för 
inkurans i lager. Här finns anledning att mäta vilken lagermängd och lagerkomposition som 
på ett bättre sätt täcker faktisk efterfrågan.  
 
I det fall då transporter införs finns även anledning att titta på möjligheter att införa 
länsgemensamma resurser, där sterila produkter kan lånas mellan orternas sjukhus, vilket 
skulle kunna medföra en reducering av lokala lagernivåer och en högre utnyttjandegrad för 
operationsinstrument. 
 
Även informationsutbyte och ökade samarbetsmöjligheter mellan operationsavdelning och 
sterilcentral är ett område som bör utvecklas vidare. Detta kan eventuellt göras genom att 
mäta vilken av de ansvarsfördelningar mellan sterilcentral och operationsavdelning, som 
beskrivits i kapitel 9.2, som är mest kostnadseffektiv. 
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Bilaga 1 – Utdrag T-doc 
 
Nedan visas ett exempel på användningsfrekvens för ett operationsgaller vid Örnsköldsviks 
sjukhus under ett år. I detta fall har gallret steriliserats vid sterilcentral vid 17 tillfällen under 
den aktuella tidsperioden. Sterilisering har utförts dagen efter, eller samma dag som 
instrumenten använts vid operationstillfälle. Detta galler spenderar enligt dessa uppgifter 
ungefär 90 % av årets dagar i färdigvaruförråd. 
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Bilaga 2 – Formelförklaring 
I avsnitt 6.3.3 figur 6.2 används exponentiell utjämning av kostnader i syfte att minska 
variationer och trender. Här följer en formelförklaring; 
 

€ 

lt = a ⋅ yt + (1− a) ⋅ lt−1,   t = 1,…,T 
 
a är den s k utjämningsparameter. 

€ 

0 ≤ a ≤1 


