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Sammanfattning 
I sjukvården är det av stor vikt att kunna säkerställa en korrekt och effektiv hantering av 
inkommande gods. Sjukhus är en komplex organisation där ett litet misstag kan få stora 
konsekvenser. Det är därför mycket viktigt att flödet av gods inom verksamheten fungerar 
som det ska för att undvika att viktiga objekt försvinner eller försenas.  

Landstinget i Östergötland efterfrågar en högre spårbarhet för läkemedel och övrigt gods. Idag 
används godsspårningssystemet Arrival, levererat av Pitney Bowes för godsmottagningarna 
på Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping samt på Lasarettet i 
Motala. För att kunna rekommendera vad Landstinget i Östergötland bör tänka på vid 
upphandling av ett eventuellt nytt godsspårningssystem har deras nuvarande system 
utvärderats och en omvärldsbevakning av alternativa spårningssystem har genomförts.  

Studien av Arrival baserades på fältstudier som genomfördes på godsmottagningar på 
Universitetssjukhuset i Linköping och Lasarettet i Motala samt genom intervjuer med 
användare och en kunnig brukare av systemet. Denna utvärdering av systemet resulterade i att 
ett antal förbättringsområden identifierades.  

I omvärldsbevakningen undersöktes tre alternativa godsspårningssystem från tre olika 
leverantörer. Ett nyutvecklat godsspårningssystem av ISS, TrueMobile Track and Trace av 
Optidev samt SendSuite av Pitney Bowes.  

Resultatet av detta examensarbete är ett antal rekommendationer till Landstinget i 
Östergötland avseende spårning av gods. Landstinget bör inkludera åsikter från 
systemanvändare vid upphandling samt erbjuda dem en fullgod utbildning i det initierande 
stadiet av en eventuell implementering av ett nytt godsspårningssystem. Landstinget bör 
vidare efterfråga funktioner som avläsningsverktyg som kan synkronisera trådlöst och en 
funktion för en mer tidseffektiv leverans av flera paket samt se över möjligheterna med RFID.   
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Abstract 
In healthcare it is of great importance to be able to ensure a correct and efficient handling of 
incoming goods. Hospitals are a complex organisation where a small mistake can lead to a far 
bigger consequence. This is why it is of high importance that the flow of goods within the 
organisation works to avoid that important objects disappear or suffer a delay.  

The county council in Östergötland requests a higher traceability for pharmaceuticals and 
other goods. Today a cargo tracking system called Arrival is used, delivered by Pitney Bowes, 
for the goods reception at the University Hospital in Linköping, Vrinnevi Hospital in 
Norrköping and the hospital in Motala. To be able to give recommendations for what the 
county council in Östergötland should take into consideration when possibly procuring a new 
cargo tracking system, their current system has been evaluated and an external monitoring of 
alternative systems has been carried out.  

The study of Arrival is based on field studies, which were carried out on the goods receptions 
for the University Hospital in Linköping and the hospital in Motala, as well as on interviews 
with users and an administrator of the system. This evaluation of the system resulted in that a 
number of problem areas were identified.  

In the external monitoring, three alternative cargo tracking systems from three different 
companies were examined. These are the newly developed cargo tracking system by ISS, 
TrueMobile Track and Trace by Optidev and SendSuite by Pitney Bowes.  

The result of this thesis is a number of recommendations for the county council in 
Östergötland regarding tracking of goods. The county council should include the users of the 
system and their opinions in a procurement process as well as offer them an adequate 
education in the initialized stage of a possible implementation of a new cargo tracking system. 
The county council should further demand functions as scanners that can synchronize 
wirelessly and a function for a more time-efficient delivery of multiple goods and also review 
the opportunities with RFID. 
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1. Inledning 
Detta examensarbete är skrivet på uppdrag av Landstinget i Östergötland (LiÖ). Rapporten 
resulterar i en rekommendation till LiÖ vad de bör ta hänsyn till vid en framtida upphandling 
av ett nytt godsspårningssystem. Att vilja spåra sina produkter blir allt mer förekommande i 
flera branscher och grunden för LiÖ:s vilja att använda sig av ett godsspårningssystem ligger i 
att öka spårbarheten på leveranser av läkemedel.  

I följande kapitel ges en beskrivning av landstinget som organisation, bakgrund och syfte med 
examensarbetet, problemställning samt vilka avgränsningar som används för detta arbete.  

Landstinget är en politiskt styrd organisation och styrs idag av landstingsfullmäktige som 
består av 101 politiker som har valts in av Östergötlands invånare i det allmänna valet som 
hålls vart fjärde år (LiÖ, 2014a). LiÖ omfattar Östergötlands län som har en 
befolkningsmängd på 433 000 och är det fjärde största landstinget i Sverige sett till antalet 
invånare. Under ett år kostar det 13 miljarder kronor att driva landstingets verksamheter och 
det är politikerna som bestämmer vad resurserna skall användas till och bestämma mål för 
verksamheten. Hälsovården och sjukvården är den största delen och utgör idag hela 70 
procent av kostnaderna. Landstinget ansvarar förutom hälso- och sjukvården även för 
kollektivtrafiken i länet. (LiÖ, 2014b)  

Det finns även en ledning med tjänstemän som sitter under den politiska ledningen, dessa 
tjänstemän styrs av en så kallad landstingsdirektör som är den högsta chefen för landstinget.  

Figur 1 nedan redovisar hur landstinget är uppbyggt: 

 

 

Figur 1. Hur Landstinget i Östergötland är uppbyggt. (LiÖ, 2011) 
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Den hälsovård och sjukvård som finns att tillgå i Östergötlands län idag erbjuds vid 
Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping samt Lasarettet i Motala. 
Förutom specialistsjukvården som dessa tre sjukhus erbjuder finns även närsjukvården som 
idag innefattar 40 vårdcentraler som är utplacerade runt om i länet. Även folktandvården har 
ett 40- tal kliniker i Östergötland som erbjuder allmäntandvård, specialisttandvård och 
sjukhustandvård. (LiÖ, 2014c)  

Idag finns det fyra perspektiv som landstinget styrs utifrån och dessa är medborgare, process, 
medarbetare och ekonomi. Det första perspektivet fokuserar på om landstinget tillgodoser 
behovet för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. Perspektivet process inriktar sig mer på 
utveckling och effektivitet på arbetsmetoder och arbetsprocesser. Det tredje perspektivet 
medarbetare berör huruvida landstinget använder och utvecklar medarbetarskapet och 
ledarskapet. Det sista perspektivet är hur landstingets ekonomi hanteras och följs upp. (LiÖ, 
2014d)  

Då LiÖ är en statligt styrd organisation måste de genomgå en offentlig upphandling för att 
kunna införa en ny vara, tjänst eller byggentreprenad. Landsting omfattas av LOU (Lagen om 
offentlig upphandling) som innebär att de måste genomgå denna process för att välja ett nytt 
godsspårningssystem. (Konkurrensverket, 2012) 

1.1 Bakgrund 

Sjukvården är en komplex organisation där små fel i försörjningskedjan kan leda till stora 
konsekvenser för mottagare av vården. Flödet inom ett sjukhus är alltid i rörelse och därmed 
krävs det en korrekt hantering av material och gods för att säkerställa att viktigt inkommande 
och utgående gods inte försvinner. Försvunnet eller försenat gods kan innebära en direkt 
påverkan på kvaliteten på vården. Det är även viktigt att kunna spåra vilka avvikelser i 
godshanteringen det är som ger en negativ effekt på sjukvården och kunna eliminera detta. 
Med ett godsspårningssystem kan skickat gods följas från sändare till mottagare och det går 
även följa upp var i kedjan det eventuellt uppstått problem och därmed kunna åtgärda detta. 
När eventuella flaskhalsar i försörjningskedjan kan upptäckas kan man vara proaktiv i sitt 
förbättringsarbete och åtgärda problemen innan de uppstår i verkligheten. (Berg, 2014)  

LiÖ är en stor organisation som har många olika typer av godsflöden. Det är ofta viktiga 
produkter som transporteras och det är av stor vikt att dessa kommer fram till rätt plats, i rätt 
tid och med rätt kvalitet. Gods skickas över hela länet mellan landstingets olika verksamheter 
och då det är en stor kedja av olika fastigheter finns det en risk att saker försvinner även inne i 
fastigheterna. (Dahlgren, 2014) Under år 2013 hanterades 165 291 paket i Landstingets 
godsmottagningar och utav dessa registrerades 8911 som olevererade i systemet vilket ger en 
systemmässig leveranspålitlighet på 5,39 %. (Dahlqvist, 2014) Enligt Richard Dahlgren, 
avtalsansvarig på LiÖ, är det egentligen väldigt få av de olevererade paketen i systemet som 
aldrig blivit levererade i verkligheten.  

Landstinget önskar att få en bättre kontroll över sina godsflöden och kunna säkerställa en 
högre leveranspålitlighet genom att hela tiden veta vart gods i rörelse befinner sig. LiÖ vill 
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även erhålla en bättre säkerhet och kontroll rörande transporterat gods och då främst av 
läkemedelsleveranser. (Dahlgren, 2014)  

Med hjälp av ett godsspårningssystem kan LiÖ erhålla en bättre kontroll över vart levererade 
paket befinner sig samt så kan de spåra vart försvunnet gods tagit vägen. Att använda sig av 
ett datoriserat spårningssystem är mer effektivt ur ett hanteringsperspektiv än att dokumentera 
flöden med hjälp av papper och penna. 

1.2 Problemställning 

Innan ett godsspårningssystem upphandlades för LiÖ var deras grundtanke att kunna öka 
spårbarheten på leveranser av läkemedel. Detta ledde vidare till att även efterfråga spårning 
av ytterligare försändelser som paket, pallar och rekommenderade brev. Detta resulterade i att 
ett avtal för godsspårningssystemet Arrival tecknades med leverantören Pitney Bowes som 
sträcker sig mellan 2009-2014 med möjlighet till förlängning. Arrival fyller sin funktion som 
system relativt väl men det har sedan införandet framkommit ett antal problemområden som 
bör utvärderas och analyseras. Ett väsentligt problem med Arrival är att paket som i själva 
verket är levererade registreras av systemet som olevererade. Att detta sker kan antingen bero 
på fel i systemet eller fel användning av systemet. Frågan är då om det nuvarande 
godsspårningssystemet fyller sitt fullständiga syfte när statistiken visar på flertalet olevererade 
paket varje månad medan det i själva verket är nästintill noll paket som inte når sin 
slutdestination. (Dahlgren, 2014) 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att utvärdera LiÖ:s nuvarande godsspårningssystem samt att ge 
rekommendationer till vad Landstinget bör ha i åtanke vid en eventuell implementering av ett 
nytt system. Arbetet skall resultera i ett referensmaterial som kan användas vid en framtida 
upphandling av godsspårningssystem. 

1.4 Frågeställningar 

 Varför ska man ha ett godsspårningssystem? 

 Vilka för- och nackdelar finns det med befintligt system, Arrival? 

 Vad finns det för alternativa lösningar inom godsspårning för LiÖ? 

 Vilka rekommendationer bör ges till LiÖ gällande godsspårning? 

1.5 Avgränsningar 

För att omvärldsbevakningen ska hålla tidsramen och för att uppnå syftet med projektet måste 
detta område avgränsas. Fokus kommer därför läggas på andra godsspårningssystem som vi 
anser vara relevanta för projektet. Detta för att kunna jämföra befintligt system med andra 
alternativa system. Ytterligare en avgränsning i detta arbete är att inga intervjuer eller samtal 
genomförs med användare av systemen som undersöks i omvärldsbevakningen. Detta innebär 
att vi inte kan avgöra om systemen uppfyller de funktioner som beskrivs. 
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1.6 Rapportens struktur 

Kapitel 1 ger en överblick över rapportens struktur och redogör i kort vad varje kapitel 
innefattar. Efter en sammanfattning på svenska och engelska inleds rapporten med ett kapitel 
som presenterar arbetets bakgrund, syfte och vilka frågeställningar arbetet skall besvara. Det 
redovisas även vilka avgränsningar som gäller för denna rapport.  

Kapitel 2 beskriver vilka metoder som använts för att uppnå arbetets frågeställningar. 
Avslutningsvis har kapitlet ett stycke som behandlar källkritik.  

I Kapitel 3 redogörs för vad syftet är med respektive delområde av rapporten. Det beskrivs 
även hur varje aktivitet är genomförd och vad detta tillför arbetet.  

Kapitel 4 är en litteraturstudie där en beskrivning om godsspårning finns samt hur RFID och 
streckkoder fungerar. Litteraturstudien beskriver även en studie där RFID har implementerats 
på ett sjukhus i Taiwan och vilka svårigheter som kan förekomma vid en sådan 
implementering.  

Kapitel 5 redogör för hur det nuvarande godsspårningssystemet fungerar för verksamheterna 
inom LiÖ samt sammanfattar vad användare av systemet har för åsikter om dess funktion. Här 
finnes även en tydlig överblick över vad respektive besökt godsmottagning anser att Arrival 
har för för- och nackdelar.  

Kapitel 6 beskriver tre olika alternativa godsspårningssystem.  

I Kapitel 7 besvaras och diskuteras arbetets frågeställningar samt redogörs för 
rekommendationer till LiÖ avseende spårning av gods.  
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2. Metod 
I detta kapitel redogörs metod för hur detta arbete kommer att genomföras samt en 
beskrivning av examensarbetets tillvägagångssätt.  

2.1 Teoretisk bakgrund 

2.1.1 Deduktiv och induktiv forskning 

Utgår arbetet utifrån ett deduktivt angreppssätt i sin forskning dras slutsatser ur redan 
existerande teori. Ur denna teori kan hypoteser härledas som därefter kan tillämpas på det 
enskilda fallet. Genom att föra sitt arbete på ett deduktivt sätt anses objektiviteten i 
forskningen förstärkas då man utgår från den redan existerande teorin. Med detta i åtanke blir 
processens utfall mindre färgad av forskarens personliga uppfattningar. (Patel & Davidson, 
2011)  

Ett induktivt arbetssätt innebär att forskaren studerar sitt område utan en förankring i redan 
existerande teori och utformar en egen teori baserat på insamlad data. Ett problem med det 
induktiva arbetssättet är att det är svårt att uttala sig om teorins generalitet då grunden för 
teorin ligger i ett underlag som är karakteristiskt för en särskild situation. (Patel & Davidson, 
2011) 

2.1.2 Litteraturstudiens syfte 

En litteraturstudie genomförs för att finna tidigare publicerad information angående eget valt 
problemområde. Den funna informationen analyseras för att fastställa ifall det är av intresse 
för det egna arbetet och därmed kan användas som referens. I litteraturstudien studeras redan 
författad litteratur inom ämnet och man får därmed reda på om det som tänkts genomföras 
redan är gjort. Det är därför viktigt att utföra en utförlig litteraturstudie tidigt i 
arbetsprocessen. Litteraturstudien skall innehålla den teori som kommande rapport bygger på. 
(Thorvald, 2012) 

2.1.3 Intervjuer 

En intervju är en metod för insamling av information där man i de flesta fall möter den som 
skall intervjuas personligen och utför intervjun. Det är viktigt att den intervjuade ser nyttan 
med att besvara frågorna som ställs då utfallet av intervjun många gånger bygger på hur 
villiga de tillfrågade är att svara på ställda frågor. Syftet med intervjun samt hur insamlad 
information kommer att användas bör förklaras för den tillfrågade i början av intervjun och 
likaså bör de tillfrågade veta om de kommer behandlas anonymt (Patel & Davidson, 2011).  

Det finns olika typer av intervjuer och olika tekniker för att genomföra dem. En intervju kan 
anses vara baserad på kvalitativ eller kvantitativ forskning. Den kvalitativa intervjun 
kännetecknas av att enkla frågor ställs som bemöts av innehållsrika svar (Trost, 2010). När 
det däremot görs datainsamlingar med hjälp av mätningar eller en statistisk 
bearbetningsmetod kallas det kvantitativ forskning. (Patel & Davidson, 2011). 
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När intervjufrågorna utformas bör två olika aspekter tas med i beräkningen, vilken grad av 
standardisering och vilken grad av strukturering frågorna skall ha. Grad av standardisering 
innebär hur stor inverkan intervjuaren har på frågornas ordning och formulering. Om 
intervjuaren kommer på frågorna efterhand under intervjun och de ställs utan inbördes 
ordning anses intervjun vara icke standardiserad eller ha en låg grad av standardisering. 
Genomförs en standardiserad intervju används samma frågor till samtliga tillfrågade med 
samma ordningsföljd på frågorna. (Patel & Davidson, 2011) 

Grad av strukturering innebär i vilken omfattning respondenten kan tolka ställda frågor. I den 
ostrukturerade intervjun som i stort innebär att det är den intervjuade som styr över hur 
strukturen på intervjun utfaller sig och det är denne som ”berättar historien” (Gillham, 2008). 
Respondenten kan i en ostrukturerad intervju svara inom ett helt öppet utrymme. I en 
strukturerad intervju har dock den tillfrågade ett begränsat svängrum gällande svar på ställda 
frågor. (Patel & Davidson, 2011) 

Emellan den helt strukturerade och ostrukturerade intervjun finns den semistrukturerade 
intervjun som innebär att intervjuaren ställer frågor från en redan förberedd frågelista men 
respondenten har ett stort utrymme att formulera svar. Frågorna behöver inte heller i denna 
teknik ha någon inbördes ordning. (Patel & Davidson, 2011) 

2.2 Examensarbetets tillvägagångssätt 

Då rapporten ska fungera som ett referensmaterial till LiÖ gällande spårning av gods i 
framtiden bestämde projektledarna tillsammans med beställaren Richard Dahlgren att 
genomföra en litteraturstudie, nulägesbeskrivning, omvärldsbevakning samt intervjuer med 
personer kopplade till Arrival. Intervjuerna genomfördes för att få en inblick i hur systemet 
fungerade och för att undersöka vilka åsikter användare hade om systemets funktionalitet. 
Pitney Bowes, en kunnig brukare av systemet, Richard Dahlgren (avtalsansvarig på FM 
Centrum, LiÖ) samt anonyma användare av systemet valdes ut inför detta ändamål. 
Anledningen till att dessa personer valdes var för att de har insikt i hur systemet fungerar och 
kunde därmed bidra med den information som behövdes för att genomföra 
nulägesbeskrivningen. Därutöver genomfördes fältstudier på sjukhusfastigheternas 
godsmottagningar. Genomförande av nulägesbeskrivningen redogörs i avsnitt 3.2.  

Projektdeltagarna har samlat in information till omvärldsbevakningen via intervjuer eller via 
företagets hemsida. Genomförande av denna del presenteras i avsnitt 3.3.  

I litteraturstudien användes flera tekniker för att inhämta information, antingen genom 
Linköpings universitets sökmotor, via böcker eller webbplatser. Detta tillvägagångssätt valdes 
för att täcka ett så brett område med källor som möjligt samt för att kunna jämföra materialets 
pålitlighet.  

Projektdeltagarna har under examensarbetets gång främst arbetat utifrån ett induktivt 
angreppsätt för att studera sitt område men även ett deduktivt angreppsätt har använts för att 
kunna dra slutsatser ut redan existerande teori som berör ämnet detta examensarbete handlar om. 
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2.3 Metodkritik 

Samtliga källor har granskats för att avgöra om informationen som finns att tillgå är 
tillförlitlig samt giltig, detta har gjorts med hänsyn till validiteten och reliabiliteten för 
källorna. Med validitet syftar man enligt Judith Bell (2011) på hur en fråga eller mätning 
överrensstämmer med det den har som mål att beskriva/mäta. För att öka validiteten i arbetet 
har frågor till intervjuerna utformats som är tydliga och preciserade för att få ut den 
information som eftersöktes. De personer som valdes ut utsågs för att de ansågs vara 
tillräckligt insatta i Arrival och att de därför kunde besvara frågorna som ställdes.  

Reliabilitet betyder i vilken utsträckning man får samma resultat om samma studie görs om på 
nytt. (Björklund & Paulsson, 2012) I de intervjuer som genomfördes för att få klarhet kring 
användarnas syn av Arrival användes samma underlag så att samtliga intervjuade skulle få 
samma förutsättningar. Reliabiliteten hos intervjuerna höjdes då samtliga intervjuade nämnde 
liknande problem med systemet. Även de personer som intervjuades gällande hur Arrival 
användes gav precis samma svar vilket ger både hög validitet och reliabilitet på 
informationen.  

Litteraturstudiens källor anses också öka validiteten i arbetet då samtliga delar är kopplade till 
godsspårning och är en viktig del i spårningsarbetet av gods. För att öka reliabiliteten i arbetet 
har flera källor jämförts för att säkerhetsställa att det som skrevs var tillförlitligt. 

2.3.1 Källkritik 

Rapporten är baserad på både primära och sekundära källor. Informationen som samlades in 
till nulägesbeskrivningen samt delar av omvärldsbevakningen är primära källor, medan 
litteraturstudien och delar av omvärldsbevakningen är sekundära källor. Tillförlitligheten i de 
delar där primära källor användes anses vara tillräckligt hög. Detta då vi i också genom 
fältstudier kunde bekräfta att systemet fungerade som de intervjuade personerna sade.  

Eftersom källorna som användes till litteraturstudien var sekundära var vi extra noggranna 
med att kontrollera dess innehåll, främst för att källorna ofta kan vara vinklade. Därför 
jämförde vi som tidigare nämnt källorna för att försäkra att det som skrevs var tillförlitligt. 
Universitetets sökmotor användes också för att ta fram artiklar och böcker som kunde öka 
kvaliteten på arbetet.  
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3. Genomförande 
I detta kapitel redogörs för syftet med nedanstående aktiviteter samt hur dessa har genomförts.  

3.1 Genomförande av litteraturstudie 

En litteraturstudie genomfördes för att samla empiri som skall fungera som en grund för att 
förstå och kunna analysera insamlad information.  

För att få en ökad förståelse för godsspårning och varför ett godsspårningssystem kan 
behövas, undersöktes vad som tidigare har studerats inom samma område. Det upptäcktes att 
det inte fanns mycket forskning eller utredningar om godsspårningssystem internt inom en 
verksamhet. Litteraturstudien är därmed främst baserad på spårbarhet inom andra områden 
vars utredningar även kan vara applicerbara på området som analyseras i denna rapport.  

Materialförsörjning är viktig inom sjukvården och för att förbättra denna inom LiÖ diskuteras 
möjligheterna med att integrera verksamhetens inköpssystem med ett godsspårningssystem. 
För att genomföra detta redogörs för hur förrådshanteringen av material ser ut idag för LiÖ 
med deras koncept kallat VårdNära Service (VNS).  

Med syftet att bättre förstå hur godsspårningssystem fungerar rent tekniskt har en studie 
genomförts om vanligt förekommande avläsningstekniker i godsspårningssystem. 
Användningen av streckkoder är idag den vanligaste avläsningstekniken för spårsystem och 
RFID (radio frequency identification) är en teknik på framfart inom området. 

3.2 Genomförande av nulägesbeskrivning 

Syftet med nulägesbeskrivningen är att förklara och förstå det system som används idag. För 
att senare kunna analysera Arrivals för- och nackdelar är det av stor vikt att se hur systemet 
fungerar i verkligheten samt att få en bild av hur de som använder systemet ser på 
funktonaliteten och betydelsen med detta godsspårningssystem.  

För att kunna utvärdera det system som används för godsspårning i LiÖ idag har en 
nulägesbeskrivning av Arrival genomförts. Genom samtal och besök hos leverantören av 
systemet Pitney Bowes samt intervju med en kunnig brukare av systemet, har en text 
framställts om hur Arrival fungerar rent tekniskt.  

Det har därutöver genomförts fältstudier på Universitetssjukhuset i Linköping och på 
Lasarettet i Motala för att få en insikt i hur användare av systemet upplever det i det dagliga 
nyttjandet. Anledningen till att dessa faciliteter valdes att besöka var att de använder Arrival 
på samma sätt men skiljer sig åt storleksmässigt. Vid de olika fältstudierna har även intervjuer 
med användare av Arrival genomförts. Dessa intervjuer avsåg att ge oss en grund till vad som 
behöver förbättras med systemet samt att fungera som ett underlag för rekommendationer som 
skall ges till LiÖ vid sitt arbete med att öka sin leveranssäkerhet gällande godsspårning. 

3.3 Genomförande av omvärldsbevakning 

Syftet med omvärldsbevakningen är att undersöka alternativa system för godsspårning. 
Information om alternativa godsspårningssystem har inhämtats på olika sätt. En utredning av 
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vad andra landsting använde sig av för att spåra gods var initialt tänkt att genomföras. Dock 
framkom det att det inte var många landsting som använde sig av något specifikt system. 
Genom kontakt med avtalsansvarig på LiÖ, Richard Dahlgren framkom det dock att 
Landstinget i Värmland använder sig av ett godsspårningssystem som heter TrueMobile Track 
and Trace, levererat av Optidev. Texten om heter TrueMobile Track and Trace framställdes 
från information given på Optidevs hemsida.  

ISS facility services har utvecklat ett godsspårningssystem som erbjuds för de verksamheter 
som är kunder hos ISS. Information som denna text grundas på är inhämtad genom en 
telefonintervju med Greger Olovsson, tjänsteansvarig för support services på ISS.  

Slutligen utfördes även en undersökning om Pitney Bowes nya system SendSuite. Ett besök 
genomfördes på deras kontor i Sollentuna där en presentation och demovisning av SendSuite 
genomfördes. 
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4. Litteraturstudie 

4.1 Streckkoder 

Vanliga streckkodstyper som finns tillhanda idag är endimensionella och tvådimensionella 
streckkoder som erbjuder en snabb och säker dataöverföring. Streckkoderna är universella och 
kan läsas av i alla länder och är därmed ett unikt verktyg för att kunna genomföra handel 
inrikes eller över gränserna utan att drabbas av språkbarriärer. (Streckkod system AB, 2011) 
Med hjälp av en streckkod kan man identifiera en produkt och få fram information om denna 
eller exempelvis en specificering angående tillverkningen. (Walker, 2009) Det finns många 
olika streckkodsstandarder och dessa innehåller olika antal tecken och skiljer sig åt gällande 
information. (Streckkod system AB, 2011)  

Endimensionella streckkoder är utformade av svarta och vita linjer som arrangeras med olika 
bredder och mellanrum för att representera unik information. Det är viktigt att avståndet 
mellan de olika svarta och vita linjerna blir rätt annars är det lätt att skannern inte kan läsa av 
streckkoden eller att avläsningen blir inkorrekt. Detta kan vara på grund av att etikettskrivaren 
inte skriver ut streckkoden rätt eller att etiketten är uttänjd eller felaktig. (Brown, 2012) Den 
endimensionella streckkoden erbjuder det grundläggande behovet av produktidentifiering men 
vill man kunna få in mer information bör en tvådimensionell streckkod användas.  

Anledningen till att det utvecklades en tvådimensionell streckkod var att man ville göra det 
möjligt att öka densiteten av streckkoder för att kunna få den att innehålla mer information. 
Man ville till exempel göra det möjligt att få in en hel adress i streckkoden på 
transportkartonger. (Walker, 2009) En tvådimensionell streckkod är annorlunda uppbyggd 
och består ofta av en matrisformad kod med svarta kvadratiska moduler på ett vitt underlag. 
(Eson Pac AB, 2014)  

Det finns flera olika typer av tvådimensionella streckkoder där datamatrixkoden samt QR-
koden är bland de vanligaste typerna. (Eson Pac AB, 2014) QR-kod betyder ”Quick 
Response” och är en matrisformad kod som kan användas i marknadsföringssyfte eller för att 
ge information om något. Användningen av denna typ av kod har ökat sedan smartphones 
kom in på marknaden. Detta på grund av att man behöver en smartphone som kan ladda ner 
en applikation som är en QR-läsare till mobilen. QR-koden skannas in med hjälp av mobilens 
kamera som sedan läser av den information som finns i koden. Efter att koden har lästs av 
skickas kunden till exempelvis en webbsida där företaget kan ha laddat upp ett videoklipp, 
text eller rent av en vägbeskrivning. QR-koden har blivit omtyckt då den kan ge snabb 
information om produkter och kan fungera som en viktig länk mellan företag och kund. 
(WGR data AB, 2014)  

Förutom de tidigare nämnda streckkodstyperna finns det även något som kallas GS1-
streckkoder. Med GS1 får produkterna ett unikt streckkodsnummer som inte går att påträffa 
bland andra leverantörer. (GS1, 2014) Det innebär att det inte går att förväxla produkter. De 
GS1 streckkoder som finns idag gör att man kan spåra eller identifiera produkter i 
leveranskedjan i hela världen. Genom att använda sig av en GS1-standard möjliggör det för 
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olika parter att kommunicera genom olika interna spårbarhetssystem. (GS1 Sweden AB, 
2014)  

När man skall välja vilken streckkodsstandard som skall användas finns det ett antal aspekter 
man bör ta hänsyn till. Vilken standard man väljer beror på vilken information man vill att 
koden skall innehålla, vilken typ av kod som kunder och leverantörer brukar samt vilken 
streckkodsläsare som man vill att den skall fungera för. (Streckkod system AB, 2011) 

4.2 RFID – radio frequency identification 

Att använda sig av RFID vid spårning av gods är ett alternativ till skanning av streckkoder. En 
förenklad beskrivning av tekniken är att en tagg som innehåller en transponder fästs på godset 
som skall spåras. Denna tagg sänder ut en signal som fångas upp av en läsare. Den 
information som samlas in omvandlas och skickas vidare till ett datoriserat system där 
informationen kan avläsas digitalt. (Marksystem, 2014) Det finns två olika typer av taggar 
som kan användas, aktiva och passiva. Den aktiva taggen innehåller en egen energikälla i 
form av ett batteri medan den passiva taggens energi försörjs av de radiosignaler som 
avläsaren av taggen sänder ut. Dessa olika källor till energi har en betydande roll för hur långt 
avståndet mellan avläsare och paket kan vara då den aktiva taggen med en egen 
försörjningskälla har en avsevärt längre räckvidd än den passiva. (Küpper, 2005)  

I användandet av streckkoder behöver man ha paketet bredvid sig för att kunna skanna av den 
medan man med hjälp av RFID egentligen inte ens behöver se det som skall skannas då 
avläsaren istället fångar upp den signal som RFID-taggen sänder ut. Detta innebär att 
avståndet mellan skanningsapparat och paket kan vara betydligt större med RFID-teknik än 
med streckkoder (Computerweekly, 2006). Ytterligare en fördel med RFID är att flera paket 
utrustade med RFID-taggar kan läsas av på en och samma gång vilket inte är möjligt för 
streckkoder. Detta sparar in både på kostnader och på tid. (Identsys, 2014).  

En aspekt som talar emot RFID är att det aldrig kommer bli billigare än att skriva ut en etikett 
med en streckkod. Frågan är då när man ska använda sig av RFID istället för 
streckkodsavläsning? Har man endast ett paket finns det egentligen inget som talar för RFID 
över streckkod men ökas antalet paket plötsligt till låt säga 50 på en pall så skulle det ta 
betydligt längre tid att skanna av alla 50 för sig än att använda RFID. (Identsys, 2014)  

Att implementera ett system som bygger på RFID kan vara kostsamt. Dels måste själva 
taggarna bekostas och dessutom är en RFID-läsare generellt sett betydligt dyrare än en vanlig 
laserskanner. Att använda RFID kan även innebära ytterligare kostnader som att anpassa 
paketering och lokaler för att få alla applikationer att fungera. (Singer, 2013) 

4.3 Godsspårning 

Att ha spårbarhet på sina produkter eller försändelser möjliggör för företag att kunna följa en 
produkt från en utgångspunkt till dess att den nått sin slutdestination. Man kan välja vilka 
delar av en produkts värdekedja som skall vara spårbar och anledningarna till att införa 
spårbarhet på sina produkter beror på vilket verksamhetsområde man verkar i (Prevas, 2014). 
Att kunna spåra sina produkter är något som blir allt mer förekommande i flera branscher. 
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Tekniken används exempelvis inom flygbolag för att spåra bagage, i låsningsmekanismer, i 
tullar och för att spåra företags tillgångar. (Wang et al, 2006) Det är viktigt för företag att 
kunna påvisa att deras produkter upprätthåller en viss kvalitet och kunna följa en produkt 
genom hela försörjningskedjan.  

Framförallt är spårbarhet en mycket viktig aspekt inom sjukvården och RFID spås vara en 
teknik som kommer användas allt mer inom sjukhusvärlden. (Wang et al, 2006) Enligt 
världshälsoorganisationen (WHO) är säkerheten kring patienter en av deras viktigaste frågor. 
RFID är en teknik på framfart och har börjat användas på sjukhus för att spåra läkemedel, 
patienter och övrigt sjukvårdsmaterial inom organisationen. Med hjälp av denna teknik kan 
vårdpersonal på ett effektivt och tidssparande sätt ta reda på exakt vart ett objekt så som 
exempelvis läkemedel befinner sig. För att öka säkerheten för patienter är det av stor vikt att 
medicinen som utdelas är av rätt sort och finns tillgänglig när den behövs. Vissa sjukhus har 
utnyttjat RFID för att få en bättre kontroll på sin förvaring av läkemedel. Tekniken används 
för kontroll, spårning och utskickande av läkemedel. Det fungerar genom att en RFID-
märkning av något slag fästs på läkemedlet och genom integrering med ett spårningssystem 
kan personal hålla koll på lagernivåer och därigenom undvika att något läkemedel tar slut. 
(Wu et al, 2005)  

I vissa dokumenterade fall har implementering av IT i sjukhus inte varit någon succé. 
Anledningen till detta kan bland annat vara problem med tekniken, motstånd från användare 
och problem att anpassa organisationen kring ett nytt system. (Wang et al, 2006)  

Det finns idag ingen omfattande forskning kring spårning av paket inom en organisation men 
det har utförts flera studier inom andra områden. Det som utvärderats om spårbarhet inom 
andra områden är även av intresse för spårbarhet av paket och gods då de idéer som används 
där även kan vara applicerbara för andra typer av produkter.  

År 2011 utnämndes en expertgrupp av EU-kommissionens Generaldirektorat för Hälso- och 
konsumentfrågor för att angripa frågor rörande tillämpningar för spårbarhet av produkter. 
Utredningen rörde främst frågan att kunna spåra och identifiera produkter som anses vara 
farliga för allmänheten och kunna återkalla dessa från marknaden. Studien om ökad 
spårbarhet resulterade bland annat i ett antal rekommendationer. Bland dessa nämndes vikten 
av att implementera ett effektivt spårsystem. Expertgruppen påpekade att det är fördelaktigt 
för ett företag och dess kunder att välja ett spårsystem som passar för just deras produkter för 
att kunna få in, dokumentera och utväxla produktinformation. (European Commission, 2014)  

Gotel et al har genomfört en studie om spårbarhet inom området dataprogram där spårbarhet 
förenklat beskrivs som en möjlighet att knyta data som lagrats i någon form av databas med 
potentialen att evaluera sambandet mellan dessa. Författarna framhäver att det är viktigt att ett 
datasystem reflekterar den design det är utformat ifrån och att systemet skall innehålla tydliga 
spår av designprocessen. En metod för att skapa en spårbarhetsstrategi finns beskriven av 
Gotel et al som tydligt visar hur en process att skapa spårbarhet kan gå till. Hur denna process 
går till redovisas i figur 2 nedan. (Gotel et al, 2012) 
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Figur 2. Planering och styrning av en spårbarhetsstrategi. (Baserad på källa: Gotel et al, 2012) 

 4.3.1 En studie om implementering av RFID på ett sjukhus i Taiwan 

Wang et al. har i artikeln ” RFID applications in hospitals: a case study on a demonstration 
RFID project in a Taiwan hospital” beskrivit och analyserat en studie av att implementera 
RFID inom ett sjukhus i Taiwan. Projektet som studerats kallas ”Location-based Medicare 
Service (LBMS)” vars mål var att hindra sjukdomen SARS (severe acute respiratory 
syndrome) från att spridas. Då SARS är en oerhört smittsam sjukdom var det vid utbrottet av 
denna mycket viktigt att kunna spåra vilka individer en redan smittad person haft kontakt med 
för att kunna förhindra ytterligare spridning av smittan. Detta är en svår process att genomföra 
för hand men med hjälp av RFID:s möjligheter för identifikation och spårning skulle denna 
teknik underlätta arbetet. Med LBMS ville man kunna spåra både personer och objekt inom 
och utanför sjukhuset i realtid. (Wang et al, 2006)  

För att kunna uppnå de önskade effekterna av projektet tillsattes en grupp bestående av 
individer med olika kunskapsområden samt representanter från sjukhuset. Smittade personer 
försågs med en aktiv RFID-tagg som utöver spårningsfunktionen kunde kontrollera en 
persons kroppstemperatur och därmed varna personal om individen hade en hög smittorisk. 
(Wang et al, 2006)  

Det fanns ett antal problem med implementeringen av RFID på sjukhuset i Taiwan. På 
sjukhus finns medicinsk utrustning som även de använder sig av radiovågor vilket kan 
innebära störningar för RFID-tekniken. Dessutom innehåller sjukhusfastigheter ofta många 
olika rum som kan minska RFID-taggens räckvidd. För att försöka överkomma problem med 
dålig räckvidd valde sjukhuset att använda sig av aktiva taggar vilket medförde en högre 
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kostnad än om de valt passiva. Studien upptäckte två kritiska systemmässiga aspekter, att 
läsningar av taggar var opålitliga eller oregelbundna samt att mycket data genererades under 
en kort tid. Den opålitliga och oregelbundna läsningen löstes genom att utveckla algoritmer 
och mjukvarulösningar för att kompensera för inkorrekta avläsningar. För att kunna hantera 
den höga volymen av data filtrerades den viktigaste och mest nödvändiga informationen ut. 
(Wang et al, 2006)  

Slutsatsen av detta projekt var att RFID i sjukvården har hög potential. Med hjälp av denna 
teknik kan man öka patienters säkerhet och därmed minska onödiga kostnader. Fördelar och 
värdet med att använda RFID finnes i hur väl det appliceras i verksamheten. För att få ut alla 
värdefulla funktioner som RFID kan erbjuda måste man först fastställa vilket behov man vill 
uppfylla och på vilket sätt tekniken kan hjälpa verksamheten. Denna studie är genomförd på 
ett specifikt sjukhus men dess utfall kan appliceras på andra sjukhus och organisationer likväl. 
(Wang et al, 2006) 

4.3.2 Godsspårning för Landstinget i Värmland 

Landstinget i Värmland är ett annat landsting i Sverige som har infört ett 
godsspårningssystem i sin organisation. Bakgrunden till detta beslut var att kontrollen av 
leverans av läkemedel ansågs vara undermålig och behövde förbättras. Lådorna med 
läkemedel levererades utan att någon kvittens skedde och leveransen dokumenterades endast 
skriftligt. Utan ett system för spårning av sina försändelser var det komplicerat att följa upp 
vad som hade skett när något paket inte nått sin slutdestination. Efter en offentlig upphandling 
införde Landstinget i Värmland godsspårningssystemet TrueMobile Track and Trace 
utvecklat av Optidev för att öka sin spårbarhet i organisationen. (Optidev, 2013a)  

Nyttan av att införa ett godsspårningssystem gav sitt avtryck i att kvaliteten på Landstingets 
tjänster och effektiviteten hos anlitade transportörer ökade. De kunde nu gå tillbaka och se 
när, var och av vem som en försändelse hade levererats. En ytterligare positiv effekt som det 
nya systemet medförde var den nya spårbarheten på apotekslådorna med läkemedel. Man 
kunde med det nya systemet få en tydlig överblick över vem som lämnat över lådan och vem 
som tagit emot den. (Optidev, 2013a) 

4.4 VNS – VårdNära Service 

Materialförsörjning är införskaffning av material eller råvaror som behövs för att tillgodose 
produktionsbehovet. Materialförsörjning finns även hos företag som inte har en egen 
produktion och då kan man uttrycka att materialförsörjning innebär att rätt varor ska finnas på 
rätt plats i rätt tid. Materialförsörjning omfattar även de aktiviteter som krävs för att 
leveransen skall kunna vara genomförbar. Det är aktiviteter som inköp som innefattar att hitta 
en lämplig leverantör och skriva avtal, transport till det förråd eller lager som varorna ska 
levereras till samt kvalitetssäkringen av materialet. (Oskarsson et al, 2011) Inom vården är 
materialförsörjning en viktig aspekt då det är av stor vikt att rätt vårdartiklar alltid finns 
tillgängliga.  

För att effektivisera hanteringen av förrådsartiklar och reducera kostnaderna för förvaring av 
dessa, har ett koncept framtagits som kallas VårdNära Service (VNS). VNS menade även att 
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centralisera förråd samt att avgränsa sortimentet av artiklar och därmed lösgöra onödig 
upptagen yta. Det syftar även till att minska lagerhållningen av artiklar eftersom detta är 
kostsamt. (LiÖ, 2013a) 

Detta koncept innebär att strukturen på förråd ses över och tillsammans med en projektledare 
tas en plan fram för effektivisering av förråden. Man granskar den verkliga förbrukningen av 
förrådsartiklar för att kunna göra en anpassning av sortimentet. När en implementering av det 
nya effektivare systemet för hantering av förråden är genomförd finns det en kedja av 
händelser som sker från att en artikel är slut till att en ny beställning sker. Om en artikel blir 
utplockad som sista exemplar flyttas en beställningsbricka fram med en streckkod. Denna 
streckkod registreras sedan av den som skall beställa med hjälp av en skanner och ankommer 
sedan med nästkommande leverans. (LiÖ, 2013a)  

Att arbeta med VNS i förrådshanteringen för LiÖ genererar flertalet positiva aspekter för 
organisationen. Landstinget räknar med att konceptet skall bidra till en reducering av 
förrådskostnaderna med 10 %. I och med att man begränsar antalet artiklar och beställer fler 
antal av de produkter man använder ofta blir inköpspriset lägre. En ytterligare viktig effekt av 
systemet är att mer tid och fokus kan läggas på vård istället för administrativa sysslor. VSN 
bidrar även till en mer strukturerad beställningsrutin och en ökad standard på hygien. (LiÖ, 
2013b) 
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5. Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel följer en beskrivning av det nuvarande godsspårningssystemet för LiÖ samt en 
sammanfattning av de fältstudier och intervjuer som genomfördes på godsmottagningarna vid 
Universitetssjukhuset i Linköping och vid Lasarettet i Motala. 

5.1 Arrival 

5.1.1 Pitney Bowes 

Företaget Pitney Bowes har framställt system för post och dokumenthanteringslösningar och 
även godsspårningssystem som idag används hos LiÖ. Pitney Bowes inriktar sig inte enbart 
på godsspårningssystem utan levererar även mjukvarulösningar för exempelvis 
kundkommunikationsteknik såsom marknadsföring. Företaget har idag över 4500 användare 
inom spårbarhetslösningar och har 15 års erfarenheter inom detta område. 
Godsspårningssystemet Arrival beskrivs nedan. (Berg & Larson, 2014) 

5.1.2 Arrival 

Arrival är det nuvarande godsspårningssystemet som LiÖ använder sig av. Ett 
godsspårningssystem används i landstinget för att kunna säkerställa leveranssäkerheten i 
godshanteringen inne på sjukhusfastigheterna och hos transportörerna som utför transporter 
på uppdrag av LiÖ. De sjukhusfastigheterna som har detta system implementerat på sin 
godsmottagning är Linköpings Universitetssjukhus, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och 
Lasarettet i Motala. (Projektdirektiv, 2014)  

Fler användare av godsspårningssystemet är de externa anlitade transportörerna: Posten 
meddelande AB, GDL transport AB och Stångåbuss AB. Dessa transportörer genomför 
leveranser på uppdrag av LiÖ och sammanlagt finns det 624 så kallade stoppställen för 
hämtning och avlämning av leveranser. (Projektdirektiv, 2014) 

Tabell 1. Anlitade transportörer och dess ansvarsområden. (Projektdirektiv, 2014) 
Transportörer: 
 

Rutter: 

Posten Meddelande AB Norrköpings tätort, inklusive Finspång 
GDL transport AB Motala tätort som även inkluderar rättspsyk i 

Vadstena. Även stomlinjerna mellan Lasarettet i 
Motala, Universitetsjukhuset i Linköping samt 
Vrinnevisjukhuset i Norrköping. 

StångåBuss AB Linköpings tätort 
 

5.1.3 Hur Arrival fungerar för LiÖ 

På respektive sjukhus som använder systemet finns det en inskanningsdator, en etikettskrivare 
samt fasta och trådlösa skanners. Inskanningsdatorerna är kopplade till en applikationsserver 
via ett nätverk som kallas VLAN. Detta är ett skyddat nätverk som används endast för 
systemet Arrival vilket innebär att det inte går att kontakta eller ta emot något från omvärlden. 
Alla sjukhus har även tillgång till ett antal handdatorer som används för skanning av kollin 
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när man gör leveranser inom eller i mellan sjukhusen och vårdcentralerna i landstinget. 
Samtliga externa anlitade transportörer måste använda dessa handdatorer vid transport av 
leveranser och de hämtas upp på Universitetssjukhuset i Linköping. (Dahlqvist, 2014)  

När ett kolli inkommer till godsmottagningen på sjukhusen skannas dess streckkod av och 
avsändare, transportör samt mottagare registreras i systemet. Sedan skrivs en gul etikett ut 
med en ny streckkod på som fästes på kollit och en ny kedja för leverans inom aktuellt 
sjukhus startar. Varje delverksamhet på sjukhusen och varje vårdcentral är ett så kallat 
stoppställe och är utrustad med en egen specifik streckkod som sitter uppsatt på lämpligt vald 
plats. Vid leverans av paket tas en handdator med och både streckkoden på paket och 
stoppställe skjuts av för att genomföra slutleverans. När det gäller leverans av läkemedel 
genomförs ytterligare ett moment. Vid leverans skall då en signatur av mottagare skrivas på 
medhavd handdator. När slutleverans är genomförd måste handdatorn vid möjligt tillfälle 
placeras i en dockningsstation för att kunna synkronisera dess information över till den 
applikationsserver som programvaran för Arrival är installerad på. Det är först när 
synkroniseringen sker som man kan se om paketet är levererat och informationen finns 
därefter lagrad i applikationsservern. Detta innebär att man kan kontrollera vart ett paket har 
tagit vägen eller exempelvis vilken tid det levererades. Det går även att kontrollera hur länge 
paketet varit ute vid en leverans, vilket ibland krävs då det kan vara blodprover som inte får 
transporteras mer än en viss tid. (Dahlqvist, 2014)  

Datorerna på godsmottagningarna är som tidigare nämnts uppkopplade till ett skyddat nätverk 
som även applikationsservern är uppkopplad till. Detta för att information ska kunna skickas 
till applikationsservern som lagrar all information om godset. Den nuvarande servern finns på 
Universitetssjukhuset i Linköping och det finns även en reservserver i Norrköping om 
systemet skulle gå ned. (Dahlqvist, 2014) 

5.2 Fältstudier 

Fältstudier genomfördes på godsmottagningarna på Universitetssjukhuset i Linköping (US) 
och på Lasarettet i Motala för att se hur Arrival fungerar i verkligheten och för att få 
användarnas syn på systemet. Dessa godsmottagningar bemannas av respektive sjukhus 
vaktmästeri. Avsnitt 5.2.2 – 5.2.6 är baserade på intervjuer med användare och kunnig 
brukare av Arrival. Dessa individer behandlas anonymt i detta arbete. 

5.2.1 Vaktmästeriet 

Vaktmästerierna som arbetar för LiÖ inne i sjukhusfastigheterna hanterar logistiken för ett 
antal olika tjänster. Det är vaktmästerierna som hanterar flytten av föremål och patienter inne 
på sjukhusfastigheterna. Post och paket, gods, transporter av tvätt samt avfall är endast några 
exempel på vad vaktmästerierna har för uppdrag av LiÖ. Uppdragen skiljer sig på de olika 
sjukhusfastigheterna på grund av avtalstyp samt beroende på vad verksamheten har för behov. 
Coor Service Management AB är det företag som driver vaktmästeriet på 
universitetssjukhuset i Linköping samt på Vrinnevisjukhuset i Norrköping medan ISS Service 
AB driver vaktmästeriet på Lasarettet i Motala. (LiÖ, 2014e) 
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5.2.2  Motala Lasarett 

På Motala Lasarett ankommer samtliga gods till lasarettets godsmottagning där de tas emot av 
vaktmästeriet. Arrival används för kollin som innehåller läkemedel, paket, pallar samt 
rekommenderade brev.  

När paket eller pallar kommer skannas streckkoden på paketet in i systemet, avsändare av 
paketet samt slutdestination registreras och en gul klisterlapp skrivs ut för att fästas på kollit. 
När detta är gjort har en ny kedja startats för leverans inom lasarettet. För att sedan leverera 
paketet till rätt avdelning används en handdator för att skanna paketets nya streckkod på den 
gula klisterlappen, sedan lämnas paketet till sin destination. Varje avdelning på lasarettet har 
en streckkod som vid leverans skannas av för att sedan ställa av paketet. När detta är gjort går 
man tillbaka till dockningsstationen med handdatorn för att redovisa att leveransen är slutförd. 
Systemet har blivit bättre sedan en ändring infördes som innebar att systemet ser till att 
informationen från ett paket i handdatorn synkas med den information som finns i servern. 
Innan denna ändring infördes var en synkronisering av handdatorn tvunget att genomföras 
både när man skannat av ett paket och efter att leveransen var genomförd.  

Inkommande läkemedelspaket skannas av så att det i systemet går att se att godsmottagningen 
i Motala tagit emot leveransen. Eftersom läkemedel inte får stanna kvar på samma plats som 
godset tar personalen direkt vidare dem till ett låst rum där processen för utleverans är den 
samma som för godset. Vid leverans av läkemedel upp till avdelningarna måste mottagaren 
signera att denne tagit emot paketet. Därefter är leveransen slutförd.  

Användarnas syn på godsspårningssystemet Arrival är i det stora hela positivt dock finns det 
aspekter som bör utvärderas. I det initierande stadiet av implementeringen av Arrival på 
lasarettet uttryckte användarna att systemet orsakade kaos. Det var inte helt enkelt att förstå 
hur Arrival fungerade och ingen utbildning för användarna erbjöds vilket innebar att mycket 
tid gick åt till att de själva skulle försöka lära sig funktionerna. När systemet infördes ansågs 
det dessutom vara relativt outvecklat vilket medförde ytterligare komplikationer med 
implementeringen.  

Genom att använda systemet dagligen har ett antal nackdelar med Arrival upptäckts. En 
aspekt som bör ses över är systemets säkerhet. Enligt användare av systemet går det att 
manuellt gå in och registrera att ett paket har levererats även om det inte har det. Det går även 
att hoppa över momentet att läsa av streckkoden vid avdelningen genom att personen endast 
väljer att paketet är levererat i handdatorn. Ett ytterligare problemområde som påträffats är 
buggar i Arrival som gör att paket som har levererats till sin slutdestination inte registreras i 
synkningen sedan. Det påpekades även att när flera paket med samma destination och 
avsändare ska registreras går det inte att spara inmatad information utan för varje enskilt paket 
måste samma information skrivas in på nytt vilket är onödigt tidskrävande. 

5.2.3 Universitetssjukhuset i Linköping 

På universitetssjukhuset i Linköping används Arrival för spårning av apoteksvaror, pallar, 
paket och rekommenderade brev. Varje dag inkommer det cirka 300-400 kollin som skall 
registreras i systemet. 
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Systemet Arrival används på samma sätt som på Motala Lasarett. Dock har 
Universitetssjukhuset andra rutiner gällande läkemedel. Där använder de sig inte av ett 
särskilt rum för läkemedel utan de registrerar läkemedlen direkt vid ankomsten och levererar 
dem vidare till rätt avdelning omedelbart. Det ankommer även mer gods till 
Universitetssjukhuset i Linköping som ska levereras på en större yta och därför fungerar 
leveranserna lite annorlunda. Där har de infört så kallade zonindelningar som innebär att när 
paketen har registrerats som mottaget på godsmottagningen placeras paketen i en zonvagn 
som sedan körs ut till det området zonen avser. Därifrån fungerar slutleveransen på samma 
sätt som på Motala Lasarett.  

Användarna ansåg att systemet i början bara var en bromskloss i arbetet då det tog en bra 
stund att lära sig systemets funktioner. Utöver detta ansågs dock ett godsspårningssystem vara 
nödvändigt och att förloppets grundprincip var bra.  

En återkommande aspekt som upplevdes som ett problem var systemets sökfunktion. För att 
registrera exempelvis mottagare av paket eller dylikt måste precis rätt stavning på mottagare 
skrivas in för att systemet skall hitta denna. Önskvärt skulle istället vara en sökmotor där man 
kan skriva in början eller slutet på ett ord och utifrån det få upp samtliga alternativ som 
matchar sökningen. Ett ytterligare problemområde var att synkning av handdatorer inte kan 
ske trådlöst. Som det är idag måste handdatorn placeras i ett dockningsställ för att synka dess 
information. Detta innebär att man ej kan få en överblicksbild över nuvarande situation och 
glömmer man synka någon handdator, på låt säga en hel dag, förlorar spårningssystemet sin 
huvudfunktion, att kunna spåra paket.  

Även på US i Linköping fanns problemet med att paket registrerades som olevererade trots att 
de med säkerhet har nått rätt stoppställe. Detta kan bero både på systemmässiga buggar och på 
den mänskliga faktorn. Detta är något som anses ge Arrival en dålig trovärdighet och systemet 
förlorar sin funktion när det inte går att lita på det. Det uppkom även en del tekniska problem 
under besöket på godsmottagningen. I några fall var utskriften från skrivaren av nya 
streckkoder (de gula lapparna) så pass dålig att streckkoden inte gick att läsa av vid 
slutleveransen. Det framkom även att paket från leverantören FedEx av någon outgrundlig 
anledning skrev ut för långa streckkoder som inte gick att läsa av med handdatorn.  

En aspekt som togs upp var att systemet innehöll för många delmoment, som i vissa fall 
ansågs vara onödiga som till exempel att ange avsändare av paket. Ytterligare en åsikt var att 
Arrival inte var anpassat för olika åldrar då exempelvis displayen på handdatorerna var små 
som bringade problem för den äldre generationen.  

Sammanfattningsvis ger besöket på US i Linköping en sämre bild av systemet än hur det 
framställdes på Motala lasarett. Det är flertalet aspekter som behöver förbättras med Arrival 
och det anses behövas ett mer pålitligt och pedagogiskt system för att fylla sitt syfte. 

5.2.4 Kunnig brukare av Arrival från LiÖ 

Vid ett samtal med en brukare av Arrival för LiÖ framkom det att det är svårt att genomföra 
förändringar i systemet då det är ett standardsystem. Det påpekades dock att det även kändes 
tryggt med en stor och pålitlig leverantör som Pitney Bowes. Det önskades en bättre 
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sökfunktion för systemet där man kan skriva en del av ett kollinummer för att få upp alla 
kollin som börjar på det numret. För närvarande måste man veta hela kollinumret för att 
kunna söka upp ett specifikt paket. Det fanns även önskemål om någon funktion som skulle 
göra det möjligt att ta fram enkel statistik. Funktionen skulle till exempel kunna göra det 
möjligt för Universitetssjukhuset att gå in och kontrollera hur mycket som är levererat. Det 
som framhävdes som mycket positivt med systemet är att det är lätt att spåra var en 
försändelse befinner sig.  

Nackdel med de nuvarande handdatorerna är att de inte har någon 3G-funktion vilket innebär 
att man som tidigare nämnt måste sätta handdatorerna i en dockningsstation för att 
informationen ska kunna skickas till servern och därmed avläsas. Eftersom tekniken har 
utvecklats skulle handdatorer med 3G-funktion vara bättre för att kunna följa hela 
leveranskedjan i realtid. Brukaren av Arrival anser att servern och systemet är mycket pålitligt 
driftmässigt sett. I början av implementeringen av systemet innehöll det dock vissa buggar 
och den första versionen ansågs vara komplicerad.  

Brukaren av Arrival föreslår att användarna bör vara med i eventuell kommande upphandling 
för att få vara delaktiga i processen samt för att avgöra om det är användarvänligt. 

5.2.5 Fördelar med Arrival som godsspårningssystem 

 En effektiv kontroll över verksamhetens gods erhålls. 
 Kan bevisa att gods faktiskt har levererats om någon påstår annat. 
 Möjlighet att kunna spåra paket som kommit på avvägar eller för att kontrollera vart 

ett paket har levererats. 
 Kontrollera att viktigt gods som till exempel blodprover inte transporterats längre än 

tillåten tid. 

5.2.6 Nackdelar med Arrival som godsspårningssystem 

Universitetssjukhuset i Linköping  

 Sökfunktionen bör förbättras. 
 Synkning av handdatorer borde ske trådlöst. 
 Paket registreras som olevererade trots att de är levererade. 
 Skrivaren är inte alltid fungerande, skriver ibland ut oläsliga streckkoder. 
 För många delmoment för att föra in saker i systemet. 
 Icke användarvänliga handdatorer. 

Motala lasarett  

 Borde erbjudits utbildning i början när systemet infördes. 
 Problem med implementeringen. 
 Säkerheten borde höjas för att i nuläget kan man själv manuellt kunna gå in och 

registrera att ett paket har levererats. 
 Går att hoppa över momentet att läsa av streckkoden vid avdelningen. 
 Paket som har levererats till slutstation registreras inte i synkningen sedan. 
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 Går inte att spara eller låsa information som matats in vid mottagandet av leverans för 
att slippa skriva in avsändare och mottagare för varje paket. 

Kunnig brukare av Arrival från LiÖ 

 Sökfunktionen bör förbättras. 
 Bättre funktion för att få fram enkel statistik. 
 Handdatorerna har inte någon 3G funktion. 
 En del buggar i systemet i början. 

6. Omvärldsbevakning 

I detta kapitel redogörs för tre olika typer av godsspårningssystem från tre olika leverantörer. 
Deras potential eller hinder för att kunna implementeras för verksamheterna inom LiÖ 
diskuteras under kapitel 7.3.  

6.1 ISS Facility services 

ISS Facility services grundades 1901 i Köpenhamn och finns idag i över 50 länder i världen 
och är ett av Sveriges största tjänsteföretag. Företaget har sammanlagt 543 519 medarbetare 
runt om i världen där 11000 av dem finns i Sverige(ISS Facility Services, 2014a). Företaget är 
ett tjänsteföretag som inriktar sig på outsourcing och facility management. De erbjuder 
tjänster inom städ, kontor, fastighet samt mat och dryck. Med facility management köper 
kunderna, inom den privata eller offentliga marknaden, ett helt paket av servicelösningar (ISS 
Facility services, 2014b). 

6.1.1 ISS nya spårsystem 

Bakgrunden till utvecklingen av ISS nya system för gods- och posthantering ligger i att redan 
befintliga system inte hade alla de funktioner som efterfrågades samt att de ville kunna 
implementera systemet i smartphones. ISS valde att vidareutveckla ett system för att sortera 
post som utvecklats i Finland vid namn Mailroom Assistant. De anpassade systemet för att 
uppfylla deras önskemål om ytterligare funktioner. Dessa funktioner var bland annat att 
användarna själva kan ändra sin utlämningsplats både för post och för paket om man till 
exempel flyttar till en annan del av fastigheten leveransen sker till. (Olovsson, 2014)  

När en leverans innehållande post eller paket anländer till godsmottagningen registreras den i 
en identifieringsstation där man väljer plats eller person som försändelsen skall levereras till. 
Därefter skrivs en adressetikett ut med en barcode/QR-kod som fästs på försändelsen och med 
denna etikett kan försändelsen spåras genom hela processen från ankommande till leverans. 
Samtidigt som denna registrering genomförs skickas ett e-postmeddelande till adressaten om 
att en försändelse har inkommit till godsmottagningen. Adressaten har möjlighet att via sin 
personliga profil bestämma om leveransen skall ske till hand eller till ett specifikt 
utlämningsställe. Eftersom individen själv bestämmer vart leveransen skall ske är det viktigt 
att personen i fråga uppdaterar sina uppgifter om exempelvis en flytt till en annan byggnad 
sker. (Olovsson, 2014) 
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ISS system för gods- och posthantering innebär att samtliga ISS-medarbetare som är 
registrerade på sajten kan genomföra leveransen vilket gör att systemet blir mer effektivt. 
Registreringen av inkommande kollin görs genom att en specifik app som är installerad på sin 
smartphone som går i realtid och där man med hjälp av kameran scannar QR-koden på 
försändelsen. I och med användandet av mobiltelefoner kan status på leveranskedjan hela 
tiden följas. När kollit sedan nått sin slutdestination registreras det att leveransen är slutförd 
och ytterligare ett e-postmeddelande skickas till adressaten och meddelar att leveransen har 
nått vald destinationspunkt. En aspekt som är värd att notera är att i fallet att ett stort antal 
paket ska skannas på en gång kan istället en handdator användas för att underlätta och snabba 
på förloppet som kan ta för lång tid med endast kameran på sin smartphone. (Olovsson, 2014)  

I väntan på leverans av paket kan man gå in och söka på paketets trackingnummer på sajten 
för ISS gods- och posthantering och kontrollera dess status i processen. Där går det att söka på 
mottagarens namn, försändelsens leveransadress och transport-ID. (Olovsson, 2014)  

Systemet för gods och posthantering är till för ISS kunder och redan idag utförs en pilotstudie 
av systemet hos en stor kund på ISS. ISS har valt att utveckla systemet så att det är 
kostnadseffektivt och kan användas mot såväl stora som små kunder och/eller siter. Denna 
lösning gör det möjligt för även små företag att använda systemet eftersom man som kund 
betalar för antalet användare av systemet och slipper dyra kostnader för exempelvis 
handdatorer och underhåll för dessa. (Olovsson, 2014) 

6.2 Optidev 

Optidev är ett växande företag och grundades av ett antal programutvecklare år 2000. Idag har 
de kontor i Borås, Göteborg, Stockholm, Bergen och Oslo där de arbetar med egen 
programutveckling. Optidev har många års erfarenhet av mobila lösningar samt 
kommunikation och programvara. De erbjuder system som TrueMobile solutions som är 
konstruerad för mobil användning och all viktig information finns i realtid. Företaget erbjuder 
ett antal olika paketlösningar där deras godsspårningssystem TrueMobile Track and Trace är 
ett av dem. De har samarbete med ett antal stora leverantörer så som Datalogic och Motorola 
för att kunna erbjuda en optimal utrustning så som handdatorer eller streckkodsläsare. Företag 
som idag är kunder hos Optidev är kunder så som DHL, Posten, Ellos och Ericsson. (Optidev, 
2013b) 

6.2.1 TrueMobile Track and Trace 

Optidevs TrueMobile Track and Trace är ett godsspårningssystem som används för att kunna 
spåra gods samt transporter. TrueMobile Track and Trace är ett fristående system men kan 
även implementeras med andra affärssystem. Systemet kan användas på en godsmottagning 
men är även anpassat för användare utanför en fast lagerpunkt. Detta är möjligt genom att 
systemet är designat för att använda mobiltelefonnätet. (Optidev, 2011)  

Godsspårningssystemet kan användas till att spåra transporter av gods samt paket men även 
för kontroll av till exempel mediciner eller förbrukningsmaterial. Systemet har även 
funktioner för att registrera gods och varor i ett lager. (Optidev, 2011) 
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Via en server importeras uppdragslistor som sedan visas i handdatorn, uppdateringen av listan 
sker i realtid efter att man exempelvis vid upphämtning av gods skannar in streckkoden. Även 
vid slutleveransen görs en registrering att godset har nått sin slutdestination. (Optidev, 2011)  

Handdatorn är uppkopplad via mobilnätet vilket bidrar till att när en handdator registrerat 
leverans eller hämtning av en försändelse finns den genast tillgänglig på TrueMobile Web 
eller i affärssystemet som kunden har. Samtidigt som en registrering görs får även godset eller 
paketet en tidstämpling så man vet vilken tid försändelsen levererades eller hämtades. Det går 
även att koppla GPS-data för att göra en positionering på vart utbytet av försändelsen ägde 
rum och för kartläggning av resvägen. GPS- navigeringen gör det också möjligt att navigera 
föraren till att nå utsatt destination. (Optidev, 2011)  

Handdatorn är utrustad med en streckkodsläsare som kan hantera två typer av streckkoder, 
endimensionella och tvådimensionella (Optidev, 2011). Dessa typer av streckkoder innehåller 
information som enkelt rapporteras in med hjälp av handdatorn. Skillnaden mellan de två 
streckkoderna är att den tvådimensionella kan innehålla mer information än den 
endimensionella streckkoden. (Streckkod system AB, 2011)  

Om en försändelse skulle vara skadad vid transporten kan godsmottagaren med hjälp av 
handdatorn dokumentera detta genom den inbyggda kameran. Med handdatorn kan man även 
få en leveransbekräftelse genom att adressaten ger en signatur som sparas och sedan finns 
tillgänglig på webben eller affärssystemet. Ytterligare en funktion som handdatorn besitter är 
en inbyggd RFID-läsare som används för att läsa av passiva taggar. Handdatorn kan med en 
läsning registrera flera taggar. (Optidev, 2011)  

Kunden har som tidigare nämnt tillgång till en webbsida som innehåller information samt 
status på ett gods. För att få tillgång till webbsidan tilldelas varje kund en egen inloggning för 
att man ska kunna ta del av informationen och för att kunna spåra gods. (Optidev, 2011)  

För att kunna skriva ut streckkodsetiketter eller kvitto används en mobil skrivare, handdatorn 
och denna mobila skrivare kommunicerar via Bluetooth. (Optidev, 2011) 

6.3 Pitney Bowes - SendSuite™ Tracking 

Sendsuite är Pitney Bowes nya godsspårningssystem som är en vidareutveckling på Arrival 
som LiÖ använder idag. Systemet består av följande fyra användningsområden med lösningar 
för: 

 Track and Trace – godshantering och andra spårsyften 

 Asset managment – inventarier, tillgångar etc. 

 Route logging – aktivitetsmätningar  

 Visitor Tracking – besökshantering  

(Berg & Larson, 2014) 
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Eftersom det är ökad spårbarhet för LiÖ som utvärderas i denna rapport kommer de tre senare 
områdena inte behandlas mer ingående i denna text. (Berg & Larson, 2014) 

I SendSuite har många aspekter förbättrats gentemot Arrival. SendSuite marknadsförs som ett 
flexibelt system som är enkelt att anpassa efter varje kunds specifika behov. En stor fördel 
mot Arrival är att handenheterna som tidigare behövde synkas i en dockningsstation för att 
överföra information, nu i det nya systemet är kompatibla med WLAN/3G och därmed kan 
synkronisera trådlöst. Handenheterna har dessutom en ny design med en större skärm som har 
en bättre bildupplösning än de handenheter som levererades med Arrival. Handdatorernas 
menyfält går även att anpassa efter önskemål så att inga överflödiga menyer finns i 
handdatorn. (Berg & Larson, 2014)  

Funktionerna för att söka och att få ut statistik i Arrival var relativt begränsade och detta är 
något som tagits i åtanke i utvecklingen av SendSuite. I sökfunktionen kan man i det nya 
systemet söka på en del av ett kollinummer eller en del av ett namn och få upp samtliga 
alternativ som matchar sökningen. Detta var något som inte var möjligt med Arrival. Förutom 
utvecklad sökfunktion har även rapportsystemet för att hantera statistik förbättrats. I systemet 
Crystal Reports kan man definiera egna rapporter eller standardrapporter samt exportera ut 
data vid behov till exempel en Excelfil. (Berg & Larson, 2014)  

En ny funktion som har tillkommit i SendSuite är funktionen Pouch. Denna funktion används 
när man får in många försändelser som ska till samma avdelning, då går det att låsa fält och 
skanna in alla paket på en gång utan att för varje paket behöva välja avsändare och mottagare. 
Dessa paket läggs sedan i en vagn som har en streckkod som räcker att skanna av när man 
skall slutföra leveransen istället för att skanna av alla paketen ännu en gång. Sedan skannas 
även streckkoden på avlämningsplatsen av och leveransen är slutförd. (Berg & Larson, 2014)  

Ytterligare funktioner som tillkommit är att med SendSuite går det att dokumentera skador 
eller handlingar med en vanlig kamera som sedan går att föra över till systemet. Systemet har 
även ett flexibel mailfunktion som automatiskt kan skicka över ett mail till mottagaren när en 
försändelse har inkommit. Via SendSuite har även en funktion för Instant locator- instant talk 
utvecklats som innebär att handdatorn med hjälp av en GPS kan kontrollera vilken enhet som 
är närmast ett område där ett ärende behöver genomföras. Det går sedan att meddela 
handdatorn att den ska utföra ärendet. (Berg & Larson, 2014)  

Quick receive och inköpsorderhantering finns också tillgängligt i SendSuite Tracking. Quick 
receive är en funktion för att kontrollera att de leverantörer som lämnar gods verkligen 
levererar rätt antal paket. När en leverantör anländer till godsmottagningen med exempelvis 
tio paket går det med hjälp av handdatorn att skanna av dessa tio paket så att de hamnar i 
systemet. När man sedan ska kvittera leverantörens lista med paket kan man bekräfta att det är 
samma antal paket som listan innehåller som godsmottagningen faktiskt tagit emot. (Berg, 
2014)  

I inköpsorderhanteringen med SendSuite finns det i registreringsmenyn fält där man kan 
registrera inköpsordernummer. När en registrering görs sparas informationen i systemet och 
genom att koppla SendSuite mot inköpssystemet kan man föra över information gällande 
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ankomst eller leverans av ett visst inköpsordernummer. Förutom detta finns det även 
integrationsplattformar i SendSuite Tracking. Det är till exempel import eller export av en fil 
eller användningen av SendSuite™ Link. Denna länk gör det möjligt för det överliggande 
systemet att hämta samt lämna information i eller ur SendSuite. (Berg, 2014) 
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7. Analys och diskussion 
I detta kapitel besvaras examensarbetets frågeställningar och en rekommendation ges till LiÖ 
gällande hur de bör resonera vid framtida upphandling av ett nytt godsspårningssystem. Detta 
kapitel är upplagt så att underrubrikerna nedan ger svar på de frågeställningar som angetts i 
kapitel 1.4. 

7.1 Vikten av att ha ett godsspårningssystem 

Med tanke på hur många paket och övriga försändelser som dagligen är i rörelse inom LiÖ:s 
verksamheter är det uppenbart att ett system för att kunna spåra dessa är nödvändigt. Grunden 
för att införa ett godsspårningssystem på LiÖ var som tidigare nämnt i rapporten att öka 
spårbarheten på framförallt läkemedel. Om en medicin inte når rätt plats i rätt tid kan detta ha 
en direkt negativ påverkan på kvaliteten av vården och riskera patienters säkerhet. Det är 
dessutom viktigt att kunna säkerställa att en sådan viktigt försändelse som läkemedel inte 
hamnar i fel händer. Att få flöden av övrigt gods att flyta på är en även det en mycket viktig 
aspekt inom sjukvårdsvärlden då det är en komplex organisation där ett litet misstag kan leda 
till stora konsekvenser.  

För att kunna spåra ett paket krävs det att det på något sätt är dokumenterat vart det senast 
befann sig och av vem det har hanterats. Att behandla denna information med endast papper 
och penna, så som innan ett godsspårningssystem infördes på LiÖ, är ineffektivt och dessutom 
opålitligt. Används istället ett datoriserat system som är utvecklat för just syftet att spåra är 
det lättare att följa en försändelse genom hela leveranskedjan där varje överlämning inom 
verksamheten blir dokumenterad.  

Med hjälp av historik och statistik från ett godsspårningssystem kan det följas upp vart i 
försörjningskedjan som ett eventuellt problem uppstått och kunna förebygga att liknande 
händelser sker i framtiden.  

Enligt studien av Wang et al (se kapitel 4.3.1) återfinns värdet av att implementera RFID i 
sjukvården i hur väl det appliceras i verksamheten. Detta anser vi även gälla för 
godsspårningssystem. För att det ska vara framgångsrikt behövs det först och främst 
fastställas vad systemet skall åstadkomma och av vilken anledning det skall införas. För att 
avgöra om verksamheten behöver ett godsspårningssystem kan strategin beskriven i figur 2 i 
kapitel 4.3 användas. I denna strategi identifieras först vilka behov som önskas uppfyllas och 
därefter genomförs en resursinventering av vilka tillgångar och medel man har att spendera på 
ett system. Vidare definieras vad som skall vara spårbart och efter den planeringen är utförd 
väljs ett spårningssystem som svarar för tidigare nämnda moment. När en implementering av 
valt system är genomförd och det har använts under en viss period utvärderas processen för att 
klargöra om det som efterfrågades är uppfyllt.  

Inom många branscher är det viktigt med spårning för att kunna säkerställa och påvisa att 
deras produkter upprätthåller en viss utlovad standard. Inom sjukvården möjliggör ett 
godsspårningssystem en ökad säkerhet för patienter genom att ha en kontroll och spårbarhet 
på sina flöden av sjukvårdsmaterial och annan nödvändig sjukvårdsutrustning. 
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7.2 Hur Arrival uppfattas som godsspårningssystem för LiÖ 

Efter att ha studerat Arrival och intervjuat såväl användare som kunnig brukare av systemet 
har det framkommit att detta godsspårningssystem har flera bristfälliga funktioner inom 
verksamheterna för LiÖ.  

De fördelar som framfördes med Arrival var att man hade en mer effektiv kontroll över 
verksamhetens gods. Det är också ett bra verktyg för att kunna verifiera att en leverans av ett 
paket faktiskt är genomförd ifall det hävdas annat.  

Systemet anses fylla sin funktion relativt väl men samtidigt uppvisar det flera tendenser till att 
vara ett bristfälligt system. En stor brist i Arrival är att paket blir registrerade i systemet som 
olevererade när de i själva verket faktiskt har levererats. Enligt statistik blir cirka 9000 paket 
registrerade av systemet som olevererade för landstinget varje år medan det i själva verket är 
nästintill noll. Detta innebär att systemet förlorar sin trovärdighet som spårsystem när det inte 
går att lita på om data som utläses faktiskt stämmer eller inte. Det kan dock diskuteras 
huruvida denna brist är ett systemmässigt fel eller om det sker på grund av fel användning av 
systemets funktioner. Att data är missvisande kan bero på att när många paket skall levereras 
samtidigt är det möjligt att något paket missas att skannas. Trots att en leverans skedde blir 
inte paketet registrerat som levererat av systemet då ingen skanning utfördes. Det kan bero på 
att systemet inte upplevs som tillräckligt användarvänligt och därmed kan det vara en 
bidragande faktor till att alla moment vid en leverans inte utförs rätt.  

När det kommer till tekniska system är de sällan helt felfria och det är således inte orimligt att 
tekniska fel förekommer. Detta innebär att ytterligare en anledning till att data inte alltid 
stämmer i Arrival kan vara buggar i systemet. Det är svårt att avgöra om det är användares 
felanvändning av systemet eller tekniska fel som bidrar till missvisande data. För att utreda 
detta vidare krävs en mer ingående undersökning än vad som genomförts i detta 
examensarbete.  

Eftersom tekniken ständigt utvecklas är det också självklart att ett system till slut upplevs 
inneha brister. Arrival utvecklades för flera år sedan och mycket har hänt sedan systemet 
implementerades för LiÖ:s verksamheter 2009, vilket bör tas i åtanke. De funktioner som 
efterfrågades under samtal med användare av Arrival var kanske inte något som fanns 
tillgängligt då systemet utvecklades. 

7.3 Alternativa system för godsspårning 

I denna rapport har tre ytterligare godsspårningssystem utöver Arrival undersökts för att 
utreda om någon av dessa skulle kunna passa för verksamheterna inom LiÖ.  

Det första systemet är utvecklat av ISS Facility Services och utmärker sig från de andra 
undersökta systemen genom att man kan använda en smartphone som avläsningsverktyg. 
Våra åsikter om detta system är att det kan vara svårt att brukas för ett större företag där stora 
volymer av pallar och gods hanteras. Med tanke på den stora volymen av inkommande gods 
till godsmottagningarna inom LiÖ anser vi att det skulle bli svårt och tidskrävande att ta ett 
kort på respektive paket med kameran i sin mobil. Det bör påpekas att i systemet finns dock 
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möjlighet att använda en vanlig handdator som skanner men eftersom det lanseras som ett 
komplement till sin mobil ser vi inte att detta system skulle vara implementerbart på 
godsmottagningarna inom LiÖ. Anledningen till detta påstående är att en mobil inte är 
tillräckligt stöttålig och robust för det dagliga arbetet på godsmottagningarna.  

Ytterligare en anledning till att vi anser att ISS nya spårsystem inte är implementerbart för 
LiÖ är att systemet framställs passa bättre på individnivå. På sjukhuset sker oftast leveranser 
till en avdelning och inte till en specifik person. Systemet har många bra funktioner för 
leverans till en enskild individ så som bekräftelse av leverans via e-mail och möjlighet att 
själv kunna bestämma leveransplats. Dessa funktioner är dock inte aktuella för en så stor 
verksamhet som LiÖ. Systemet är nyutvecklat och det går inte riktigt att uttala sig ännu om 
hur väl det faktiskt fungerar i praktiken.  

Det andra undersökta systemet är TrueMobile Track and Trace av Optidev. Detta är ett mer 
etablerat system på marknaden och används idag exempelvis av Landstinget i Värmland. 
Landstinget i Värmlands anledning till att införa ett godsspårningssystem var, precis som för 
LiÖ, att få en bättre spårbarhet på läkemedel. Av vad som har kunnat utläsas verkar Värmland 
vara nöjda med implementeringen och såg flertalet positiva följder av att kunna spåra sina 
försändelser. En positiv aspekt med TrueMobile Track and Trace är att systemet stödjer både 
endimensionella och tvådimensionella streckkoder samt att handdatorerna är uppkopplade till 
mobilnätet som möjliggör omedelbar synkning av information. TrueMobile Track and Trace 
skulle kunna fungera som godsspårningssystem för LiÖ. Dock vet vi inte vilka brister det 
finns i användningen av systemet och heller inte om det är optimalt för LiÖ:s verksamhet. 
Problemet med att byta leverantör av godsspårningssystem är att LiÖ då på nytt måste 
genomgå en process för att få Optidev att förstå deras verksamhet.  

SendSuite är det nya system som utvecklats av Pitney Bowes, samma leverantör som av 
Arrival. Då det är samma företag som utvecklat Arrival har de tagit vara på användarnas 
åsikter av Arrival i utvecklingen av SendSuite. I princip samtliga problem som uppkom under 
våra samtal med användare och en övrig kunnig brukare av Arrival har åtgärdats i det nya 
systemet.  

Världshälsoorganisationen uttrycker att patienters säkerhet är en av sjukvårdens viktigaste 
frågor. Detta innebär att det är mycket viktigt att materialförsörjningen inom ett sjukhus 
fungerar väl för att material skall finnas på plats när det efterfrågas. I SendSuite finns en 
funktion för att länka ihop ett företags inköpssystem med SendSuite. Detta är en funktion som 
vi anser skulle kunna implementeras för VNS-förråden inom LiÖ då det möjliggör för 
personal att på ett tydligt sätt kunna veta när en beställd produkt ankommit.  

En ytterligare mycket bra funktion i SendSuite är ”Pouch” som möjliggör för personal att 
kunna leverera flera paket till samma mottagare utan att behöva skanna varje paket för sig. 
Detta innebär att mer tid frigörs och processen med leverans av gods blir mer effektiv. Denna 
funktion bör även minska antalet misstag i leveranser då momentet att skanna alla paket ännu 
en gång vid leveransplats tas bort. 
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7.4 Slutsats och rekommendationer 

Under arbetets gång har det framkommit att ett godsspårningssystem behövs för 
verksamheterna inom LiÖ. Landstinget vill öka sin spårbarhet på läkemedel och övrigt gods 
och för att möjliggöra detta är ett datoriserat system med just ändamålet att spåra gods det 
bästa alternativet.  

Med tidigare nämnda studier i åtanke anser vi att RFID är en teknik som är på framfart inom 
många branscher och även skulle kunna vara fördelaktigt att använda inom godsspårning för 
verksamheter som landsting. En stor fördel RFID har gentemot streckkoder är den tid som kan 
sparas på momentet avläsning. I användandet av RFID behöver man inte se kollit för att 
kunna skanna av det och det går dessutom att skanna flera kollin samtidigt. Detta kan spara 
mycket tid för personal på LiÖ:s godsmottagningar då det dagligen inkommer stora volymer 
gods. Dock är det en kostsam teknik och det värde man kan erhålla av att använda RFID är 
något som bör utredas vidare.  

Omvärldsbevakningen har visat att vissa godsspårningssystem är mer lämpade än andra för 
verksamheterna inom LiÖ. ISS nya spårsystem ansåg vi vara mer passande för verksamheter 
med mindre volymer av inkommande gods. Optidevs TrueMobile Track and Trace skulle 
möjligtvis kunna fungera som godsspårningssystem för LiÖ då det trots allt har alla de 
funktioner som efterfrågas. Dock finns det en risk att ett införande av ett helt nytt system med 
en ny leverantör troligen medför såväl nya problem som inkörningsproblem. Med detta i 
åtanke anser vi att godsspårningssystemet SendSuite av Pitney Bowes är mest lämpat för att 
uppfylla de krav för spårbarhet av läkemedel och övrigt gods som LiÖ efterfrågar. En stor 
fördel med att upphandla SendSuite är den redan existerande kontakten med leverantören 
Pitney Bowes. De har i utvecklingen av SendSuite visat att de är lyhörda för vad kunderna 
efterfrågar och har i SendSuite åtgärdat många problemområden.  

Våra rekommendationer till LiÖ grundar sig i det som åstadkommits i detta examensarbete. 
De avgränsningar som satts innebär att en mer djupgående analys av användares syn på 
respektive system bör tas i åtanke för att få en fullgod grund för att finna ett optimalt 
godsspårningssystem. Notera att dessa rekommendationer endast är förslag på vilka 
egenskaper ett godsspårningssystem bör innehålla för att tillgodose LiÖ:s behov avseende 
spårning av gods. Detta på grund av att landstinget är en statligt styrd organisation och måste 
genomgå en offentlig upphandling för att införa ett nytt system.  

Vi rekommenderar LiÖ att vid en upphandling av ett eventuellt nytt godsspårningssystem 
fastställa vilka behov de har, alltså vilka delar av verksamheten som kan vara i behov av att ha 
ett godsspårningssystem. De bör även se till att användare av systemet får vara delaktiga i 
upphandlingsprocessen för att de ska kunna få sin åsikt hörd. Det är de som sedan skall 
använda systemet i sitt dagliga arbete och därmed kan de bidra med ett synsätt som kanske 
inte går att erhålla på annat sätt. Implementeras ett nytt system rekommenderar vi Landstinget 
att erbjuda en utförlig utbildning av det nya systemet i inledningsstadiet av implementeringen. 

Detta för att säkerställa att systemet används på ett korrekt sätt från början samt för att 
systemet inte skall bli ett hinder i det dagliga arbetet med att leverera ut gods.  
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Vi föreslår att LiÖ ser över användandet av RFID i ett nytt system. Det är en teknik med 
många möjligheter för spårning av gods som bör undersökas vidare. Trots dess möjligheter är 
det ännu en relativt dyr teknik vilket leder oss till alternativet att använda streckkoder. Den 
tvådimensionella streckkoden kan innehålla mer information än den endimensionella som 
används idag för Arrival. Vilken av dessa streckkoder som bör användas beror på vilken 
information man önskar att streckkoden skall innehålla. Vi rekommenderar dock att om 
streckkoder skall användas bör de vara av GS1-standard för att undvika förväxling av paket 
som är en viktig aspekt för leveranser av läkemedel.  

Slutligen finns det ytterligare ett antal egenskaper vi rekommenderar LiÖ att efterfråga i ett 
godsspårningssystem. Avläsningsverktyget bör vara trådlöst och kompatibelt med WLAN för 
att möjliggöra omedelbar synkronisering. De bör vidare efterfråga en funktion som förenklar 
leverans av flera paket till samma mottagare och därigenom frigöra tid. Ytterligare en 
funktion som vi anser vara fördelaktig för ett godsspårningssystem är möjligheten att kunna 
integrera det med andra system en verksamhet använder. 
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Bilaga 1: Intervjumaterial 
Nedan följer de frågor som använts som utgångspunkt för intervju på båda godsmottagningar 
och med kunnig brukare av systemet. Samma frågor har ställts på godsmottagningarna, dock 
har frågorna kompletterats eller tagits bort för att passa den intervju som genomfördes med 
kunnig brukare av Arrival.  

 Är Arrival enkelt att förstå?  

 Hur fungerar Arrival för Landstinget?  

 Hur är det att använda detta system, uppfattar man det som ett effektivt system eller 
ser man det som tidskrävande?  

 Upplever ni några fel med systemet?  

 Finns det något ni anser kan förbättras med Arrival?  

 Anser ni att ett godsspårningssystem behövs för Landstinget i Östergötland?  

 De transportföretag som anlitas, använder de också systemet Arrival?  

 Vilka typer av gods använder ni systemet till?  

 Vad anser ni vara bra med Arrival?  
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Bilaga 2: Intervjumaterial för intervju med Pitney Bowes 
Nedan följer de frågor som använts som utgångspunkt för intervju med Pitney Bowes i 
Stockholm. Besöket var huvudsakligen att få en mer ingående beskrivning av 
SendSuiteTMTracking.  

 Vad är förändringarna till skillnad mot Arrival?  

 Har ni kontrollerat med användare av Arrival vad de efterfrågar av systemet och tagit 
med de åsikterna i utvecklingen av Sendsuite?  

 Är det fortfarande endast handdatorer som används som skanningsverktyg för 
leveranser?  

 Är det bara streckkoder som kommer användas eller har ni sett över möjligheterna 
med RFID?  

 

 

 

 

 

 


