LiU-ITN-TEK-G--15/083--SE

Problem och
förbättringsmöjligheter i den
yttre order- och
leveransprocessen hos Region
Östergötland
Johanna Alm
My Plantin Vantell
2015-06-12

Department of Science and Technology
Linköping University
SE- 6 0 1 7 4 No r r köping , Sw ed en

Institutionen för teknik och naturvetenskap
Linköpings universitet
6 0 1 7 4 No r r köping

LiU-ITN-TEK-G--15/083--SE

Problem och
förbättringsmöjligheter i den
yttre order- och
leveransprocessen hos Region
Östergötland
Examensarbete utfört i Logistik
vid Tekniska högskolan vid
Linköpings universitet

Johanna Alm
My Plantin Vantell
Handledare Micael Thunberg
Examinator Anna Fredriksson
Norrköping 2015-06-12

Upphovsrätt
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår.
Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.
Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.
För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/
Copyright
The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.
The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.
According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.
For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Johanna Alm, My Plantin Vantell

Förord
Vi vill framföra ett tack till vår uppdragsgivare Johan Svensson på Region Östergötland för att vi har
fått göra det här arbetet, och för att han har varit behjälplig under hela arbetets gång. Ett stort tack
även till alla medarbetare på Region Östergötland som vi har varit i kontakt med och som alltid har
varit behjälpliga vid våra frågor.
Vidare vill vi även tacka vår handledare på Linköpings Universitet, Micael Thunberg, för vägledning
och råd under hela arbetet.

Norrköping, 15 juni 2015.

Johanna Alm

My Plantin Vantell

i

Sammanfattning
Region Östergötland (RÖ) har många olika order- och leveransprocesser varav en kallas för den yttre
order- och leveransprocessen. Denna process är det informations- och materialflöde där beställning går
direkt till leverantör och inte via den centraldepå som finns. Det är många personer som är inblandade
och som ansvarar för olika delar av den yttre order- och leveransprocessen, samtidigt som personerna i
fråga även arbetar på olika avdelningar. Detta tillsammans med att delar av processen sköts av en
extern aktör har lett till att ingen ansvarar för hela processen i sig, och således finns inte heller en
sammanhållen bild över processen. Syftet med rapporten är att ge en sammanhållen bild av den yttre
order- och leveransprocessen.
Den yttre order- och leveransprocessen börjar med att en beställning görs på något av följande tre sätt:
direkt i affärssystemet Agresso, via inköpsanmodan eller direkt från leverantör. Beställningen går iväg
till leverantören och anländer sedan till någon av RÖ:s fem godsterminaler. Om godset ska till en
avdelning som finns på samma ställe som godsterminalen hanteras det enligt den interna
distributionen, vilket innebär att godset sorteras när det tas emot för att sedan distribueras till
beställaren. Om godset däremot ska vidare till en annan avdelning måste det transporteras med extern
distribution. Detta innebär att efter sortering transporteras godset med några av de transportörer som är
upphandlade enligt ett fast dagsschema. När transport och distribution är klar hamnar materialet i
förråd hos avdelningen som beställt det.
En stor del av de problemen som finns gällande den yttre order- och leveransprocessen går att koppla
till affärssystemet Agresso. Det har även visat sig att personalen inte är tillräckligt utbildade i och har
förståelse för lagen om offentlig upphandling, samt att RÖ har en bristande förståelse om varför det är
bra med en helhetsbild av processen. För att eliminera dessa problem bör ett lagerhanteringssystem
köpas in. Genom att ha ett fungerande lagerhanteringssystem kommer det vara lättare att kunna göra
uppföljningar på vad som faktiskt har beställts. Lagerhanteringssystemet kommer även frigöra tid för
vårdpersonalen förutsatt att orderprocessen blir enklare. För att ytterligare förbättra den yttre orderoch leveransprocessen bör RÖ undersöka för- och nackdelar med att införa en distributionscentral,
antingen en helt ny eller använda den befintliga centraldepån för detta ändamål. Detta kan leda till
reducerad miljöbelastning och lägre kostnader då det är möjligt att minska lagernivåerna hos
avdelningarna. Ett annat förslag är att införa ett enhetligt tänk kring beställning och därmed också
eliminera två av de tre sätt som beställning görs på idag. Om RÖ väljer att jobba vidare med de
resurser som finns idag så finns det potential till förbättring för följande områden; enklare att hitta
produkterna i Agresso, mer utbildning, minimera väntetiden vid attest, restnoterade produkter ska inte
gå att beställa samt undersöka om antalet godkända beställare är rimligt.
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Abstract
Region Östergötland (RÖ) has many different order and delivery processes, one of which is called the
outer order and delivery process. This process is an information and material flow where the order
goes directly to the supplier, and not through the central depot. There are many employees involved in
this process. These employees are responsible for various parts of the outer order and delivery process,
and the people in question are also working on different departments which contributes to the lack of a
coherent picture of the entire process. This, together with the fact that some parts of the process are
outsourced, have led to a lack of responsibility for the entire process itself.
The external order and delivery process starts when an employee places an order. This can be done in
three different ways: directly in the ERP system Agresso, through a purchase request or directly to a
supplier. When the supplier has sent the order, it eventually arrives to any of RÖ's five cargo
terminals. If the goods are going to a department in the same place as the cargo terminal is located, it
is handled according to the internal distribution, which means that the goods is sorted and then
distributed internally to the client. If the goods on the other hand are ordered by another department
located elsewhere within RÖ, it must be transported according to the external distribution. This means
that after sorting the goods, it is transported with one of the transporters that are procured according to
a fixed time schedule. When transport and distribution is complete, the material ends up in the
storeroom of the unit who ordered it.
Many of the problems concerning the outer order and delivery process can be associated with the ERP
system Agresso. Also, employees within RÖ may not have been educated enough to understand the
law on public procurement. Moreover, RÖ lacks knowledge on why it might be beneficial to have a
clear general impression of the process in itself. To eliminate these problems, a warehouse
management system (WMS) should be purchased. By having a functional WMS, follow-ups on what
has actually been ordered will be easier. A WMS will also free time for the nursing staff, given that
the ordering process will get easier. To further improve the external order- and delivery process, RÖ
should consider establishing a distribution center, either using a completely new building or use the
existing central depot. This can lead to reduced environmental impact and lower costs if inventory
levels at the units can be reduced. Another option is to work towards a more unified way when
ordering products. A first step could be to eliminate two of the three ways that ordering can be done in
today, and thereby have only one ordering method. If RÖ chooses to continue working with the
resources available today, there is potential for improvement in the following areas; it should be easier
to find the products in Agresso, minimize waiting time at the attestation, backordered products should
not be available for ordering and finally, RÖ should investigate whether the number of certified buyers
is reasonable or not.
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Begrepp
Agresso: Inom Region Östergötland används affärssystemet Agresso som ett ekonomi- och
beställningssystem och i viss mån även som lagerhantering då det går att hålla koll på vilka produkter
som finns att beställa från lagret samt extern leverantör. I Agresso läggs en beställning och därefter
skickas en faktura som konteras mot beställarens konto.
Avdelning: Region Östergötland består av hundratalet olika avdelningar med olika ansvarsområden.
Ett exempel på en avdelning är kirurgimottagningen, som hör till den kirurgiska kliniken i Linköping,
som i sin tur är en del av enheten centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård. I denna rapporten väljs
ordet avdelning då den yttre order- och leveransprocessen beskrivs, eftersom många beställningar görs
på avdelningsnivå. Dock kan en beställning även göras på en mer övergripande nivå, d.v.s. av en
klinik eller enhet.
Enhet: Region Östergötland består av ett 15-tal enheter varav sex stycken avser att ge stöd åt
vårdverksamheten och fem stycken är vårdenheter. Vårdenheterna består i sin tur av flera olika
kliniker som i sin tur består av avdelningar. Exempel på en enhet är centrum för kirurgi, ortopedi och
cancervård.
Extern transport: Med extern transport menas transporter som går inom regionen men mellan
enheter och avdelningar där det krävs någon form av vägtransport, t.ex. mellan US och en vårdcentral,
se figur 1.
Förbrukningsmaterial: En vara som fortlöpande förbrukas och behöver fyllas på när den tar slut.
Godkänd beställare: Inom Region Östergötland finns det ungefär 2000 godkända beställare. En
godkänd beställare kan attestera order som ska till leverantör.
Intern transport: Med intern transport menas transporter som sker innanför enheternas och
avdelningarnas väggar, t.ex. mellan avdelningar på något av sjukhusen, se figur 1.
PEOE: Kostnadsställe. Vem som ska stå för kostnaden.
Yttre order- och leveransprocess: Med yttre order- och leveransprocess menas det material som inte
går via det centrallager som Region Östergötland har.

Figur 1 Externa och interna transporter
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1 INLEDNING
När företag och andra aktörer är beroende av stora mängder material måste rutiner för beställning och
hantering av materialet finnas. Genom att vara medveten om hur material- och informationsflödena i
verksamheten ser ut och fungerar kan man lättare upptäcka brister och arbeta med ständiga
förbättringar. Detta kan leda till minskade kostnader och slöseri samt öka effektiviteten. Om man
saknar en helhetsbild är risken att fokus hamnar allt för mycket på funktionerna istället för hela
processen.
Detta examensarbete skrivs på uppdrag av Region Östergötland (RÖ) som vill ha bättre kunskap om
den yttre order- och leveransprocessen av förbrukningsmaterial ser ut. I den här rapporten beskrivs
därför hur processen fungerar idag och belyser även de problem som finns, samt ger förslag på
förbättringsmöjligheter. Informationen har samlats in med hjälp av intervjuer av anställda på RÖ samt
en observation av Agresso.
I följande kapitel beskrivs bakgrunden till problemet, syftet med rapporten, vilka frågeställningar som
avses att besvaras samt de avgränsningar som gjorts.

1.1 Bakgrund
Vården hanterar stora mängder material. När ett behov uppstår läggs en beställning som sedan
hanteras hos leverantören. Materialet transporteras sedan för att till sist levereras hos kund. Detta
kallas för order- och leveransprocessen och kan beskrivas som i figur 2. (Oskarsson m.fl. 2013)

Figur 2 Order- och leveransprocessen (Oskarsson m.fl. 2013)

För vården är en stor del av det material som beställs och hanteras dagligen förbrukningsmaterial.
Detta kan vara exempelvis kontorsmaterial i form av papper och toners, samt vårdmaterial som till
exempel suturer, kanyler och plåster. RÖ har en centraldepå, det vill säga ett lager där en stor del
materialet beställs från. I centraldepån finns det förbrukningsmaterial som anses vara kritiskt och som
beställs ofta av regionens olika avdelningar. En beställning läggs och materialet skickas till beställaren
enligt ett specifikt schema. Det material som inte finns i depån hanteras istället i den yttre order- och
leveransprocessen. Inget av det yttre materialet beställs från och förvaras alltså i centraldepån, utan
beställning läggs direkt hos leverantör som sedan skickar varan. Denna process har aldrig tidigare
kartlagts i sin helhet.

1.2 Problembakgrund
I dagsläget finns det ingen sammanhållen bild, det vill säga en övergripande bild som beskriver hur de
olika funktionerna hänger ihop i den yttre order- och leveransprocessen hos RÖ. Många personer är
inblandade och ansvarar för olika delar av denna process. Personerna i fråga arbetar dessutom på olika
enheter, vilket bidrar till att det saknas en sammanhållen bild av processen. Delar av processen ligger
dessutom på entreprenad och sköts således av en extern aktör. Dessa faktorer leder till att ingen
ansvarar för hela processen i sig, vilket i sin tur kan leda till effektivitets- och kvalitetsbrister i form av
slöseri och inkurans.
Denna rapport avser att beskriva hur den yttre order- och leveransprocessen av förbrukningsmaterial i
RÖ ser ut. Med förbrukningsmaterial menas en artikel som fortlöpande förbrukas och behöver fyllas
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på när den tar slut. Den yttre order- och leveransprocessen är det informations- och materialflöde där
beställning går direkt till leverantör, och inte via den centraldepå som finns. Processen beskrivs utifrån
kunden, det vill säga RÖ:s perspektiv, och fokuserar därmed på orderläggning och inleverans, enligt
Oskarssons (2013) beskrivning, se figur 2. Som en del i inleveransen beskrivs även de inom regionen
interna transporterna till olika enheter och avdelningar och tillslut beskrivs hur materialet hanteras i
förråden.

1.3 Syfte
Syftet är att ge en sammanhållen bild av den yttre order- och leveransprocessen av
förbrukningsmaterial inom Region Östergötland. Vidare är syftet också att belysa de problem som
finns i den yttre order- och leveransprocessen samt ge förändringsförslag som kan förbättra den yttre
order- och leveransprocessen.

1.4 Studerat system
Systemet som ska studeras består både av ett informationsflöde samt ett materialflöde, se figur 3. Fram
till leverantören är det endast ett informationsflöde och därefter ett materialflöde, sett ur RÖ:s
synvinkel. Vem som helst inom RÖ kan lägga en beställning. Leveransaktiviteterna, det vill säga
godsmottagning och distribution utförs av en upphandlad entreprenör och förrådsaktiviteterna
genomförs till största delen av vårdpersonal. Rapporten kommer fokusera på de delar av den yttre
order- och leveransprocessen som RÖ har ansvar för och tittar inte på hur leverantören hanterar
beställningarna från sin sida.

Figur 3 Studerat system

1.5 Frågeställningar
Frågorna nedan ska ligga till grund för att uppfylla syftet samt ge konkreta utgångspunkter och en
struktur för arbetet.
•
•
•

Hur ser den yttre order- och leveransprocessen ut idag?
Finns det några problem i dagens yttre order- och leveransprocess, och i så fall vilka är de?
Vilka förändringsmöjligheter som kan förbättra den yttre order- och leveransprocessen finns
och hur skulle de påverka processen?

Dessa frågor syftar till att tydliggöra den yttre order- och leveransprocessen och därmed ge en
sammanhållen bild av processen. Vidare kommer eventuella problem identifieras och utifrån dessa
undersöks om det finns förändringsmöjligheter som kan förbättra processen.

1.6 Avgränsningar
Examensarbetet kommer inte att beskriva order- och leveransprocessen för det material som går via
centraldepån. Arbetet kommer inte heller att kartlägga hur materialet hanteras av leverantören från det
att de får in en beställning till dess att det levereras till regionen. Fokus i detta arbete ligger på den
interna processen i RÖ och innefattar både ett informations- och materialflöde. Den yttre order- och
leveransprocessen anses vara likadan för alla artiklar och för alla enheter och avdelningar, vilket
betyder att arbetet ger en övergripande bild av processen. I den beskrivna processen inkluderas inte
textilier, läkemedel och tjänster.
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1.7 Rapportstruktur
Rapporten är indelad i tio huvudkapitel. Kapitel 1 beskriver i huvudsak bakgrund och syfte till arbetet.
Efterföljande kapitel beskriver verksamheten samt vilka speciella förutsättningar vården har. Därefter,
i kapitel 3, beskrivs metoden samt tillvägagångssättet, följt av den teori som ligger till grund för
arbetet, i kapitel 4. I kapitel 5 presenteras resultatet av de utförda intervjuerna samt observationen.
Kapitel 6 innehåller en problemidentifiering och kapitel 7 en analys av problemen. Därefter, i kapitel 8
presenteras förändringsmöjligheter för att sedan följas av diskussion om för- och nackdelar av en
sammanhållen bild, samhälleliga och etiska aspekter samt validitet och generalisering i kapitel 9.
Slutligen presenteras en slutsats där frågeställningarna besvaras och som innehåller förslag om vidare
arbete i kapitel 10.
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2 VERKSAMHETSBESKRIVNING
I det här kapitlet beskrivs kort om vad Region Östergötland gör, följt av en beskrivning av de enheter
som är inblandade i den yttre order- och leveransprocessen. Informationen är insamlad via intervjuer.

2.1 Region Östergötland
RÖs främsta uppgift är att erbjuda hälso- och sjukvård till invånarna i Östergötland. Verksamheten är
uppdelad i ett 15-tal olika enheter. Specialistsjukvård ges vid sjukhusen i Linköping, Norrköping och
Motala. Utöver de verksamheter som arbetar med vård finns sex enheter som ger stöd åt och utvecklar
verksamheten i RÖ. I kapitel 2.1.1-2.1.3 beskrivs de stödenheter som är inblandade i den yttre orderoch leveransprocessen av förbrukningsmaterial.

2.1.1

FM-Centrum

Den enheten som ska samordna servicefunktioner åt RÖ kallas FM centrum. En av FM centrums
uppgifter är att ansvara för upphandling av entreprenörer och fungerar som en länk mellan
vårdverksamheten och entreprenörerna. De har hand om ca 20 olika servicetjänster som innefattar bl.a.
transporter både internt och externt, fastighetsdrift, vaktmästeri samt städning. Det är denna enhet som
är uppdragsgivare till detta examensarbete.

2.1.1.1 FIXA
FIXA är en del av FM Centrum och fungerar som FM centrums samt Upphandlingscenters (UC)
kundtjänst. Hit kan alla i regionen höra av sig om man har frågor, klagomål eller synpunkter och de
flesta ärendena, 60 %, gäller fastighetsdriften. Under år 2014 hade FIXA 52 409 ärenden och ett snitt
på 208 per dag, se figur 4. Sedan FIXA bildades år 2010 har de hanterat 195 000 ärenden.
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Figur 4 Antal ärenden hos FIXA 2014

Till FIXA kan man både ringa, fylla i ett webbformulär eller skicka e-post. 60% av alla ärenden
kommer till FIXA via telefon, 35 % via webben och 5% via mejl. Om man måste få hjälp efter det att
kundtjänsten har stängt kopplas man via växeln och tas om hand akut.
Gällande det yttre flödet hjälper FIXA till med att hänvisa till rätt leverantör och vilka blanketter som
måste fyllas i vid en beställning. De hjälper också till vid frågor gällande ifall beställningen ska läggas
i Agresso eller om en inköpsanmodan, se kapitel 5.1.2, måste göras. I de fall en inköpsanmodan skall
göras samt om klagomål på en viss leverantör kommer in, skickas ärendet vidare till UC. Under år
2014 hade FIXA totalt 2159 ärenden som gick till UC varav 361 ärenden gällde beställningar och
allmänna frågor om förbrukningsmaterial. Ärendet kan också skickas vidare till UC om FIXA inte kan
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hjälpa till, men detta kan leda till väntetider för beställaren då inte UC alltid kan ta hand om ärendet
direkt, utan det ligger och väntar på att behandlas i ett datasystem. När ett ärende har legat i
datasystemet mer än tre dagar skickar någon på FIXA ett mejl till UC med en påminnelse om att de
ska ta hand om ärendet.

2.1.2

Upphandlingscenter

Upphandlingscenter (UC) är den enhet inom regionen som ansvarar för att upphandla allt material, alla
tjänster och utrustning. Det är upp till verksamheten, det vill säga exempelvis vårdenheterna, att tänka
på vad som kan behöva upphandlas. De ska även försöka tänka utanför sin egen verksamhet, det vill
säga om andra enheter kan tänkas behöva samma material. Detta för att enklare få en uppfattning om
storleken på avtalet som behöver upphandlas.
När en upphandling ska genomföras sätts en grupp bestående av anställda från flera olika
verksamheter ihop. Detta för att få olika input till bl.a. vilka krav som bör ställas på materialet och
vilka användningsområden det ska användas till eftersom detta ska regleras i avtalet. Det är viktigt att
upphandla material som fungerar för alla enheter och avdelningar, och det är också därför det är
viktigt att representanter från hela regionen deltar. Dessa representanter kan t.ex. vara sakkunniga
inom hygien, IT, säkerhet och miljö beroende på vad avtalet ska gälla.
För förbrukningsmaterial är det vanligast med löpande ramavtal som sätts till mindre än fyra år. Detta
eftersom marknaden förändras och nya produkter lanseras. Avtalets längd beslutas av
upphandlingsgruppen. Det är även de som avgör om artikeln ska finnas i centraldepån eller om den
ska gå i det yttre flödet. Generellt sett brukar material som förbrukas ofta eller är kritiskt finnas i
centraldepån, medan det ibland är bättre att ha materialet i det yttre flödet och då väljs det alternativet.
Det finns alltså vissa kriterier som ska uppfyllas för att förbrukningsmaterial ska gå via centraldepån,
men något liknande finns ännu inte för det yttre flödet.

2.1.3

Resurscentrum

Resurscentrum (REC) finns som ett lednings- och administrativt stöd till alla verksamheter inom
Region Östergötland och är uppdelat i två affärsområden. De två affärsområdena är Ekonomi och HR
som arbetar med och hanterar regionens ekonomi, patientadministration samt personalförsörjning och
arbetsmiljö.

2.2 Vårdens speciella förutsättningar
Det finns olika lagar, regler och förutsättningar som vården måste förhålla sig till gällande materialoch patienthantering. Vilket material som köps in styrs av upphandling, hur material ska hanteras styrs
av hygienregler och vilka mängder som krävs styrs delvis av patientsäkerhetslagen, men även
katastrofberedskap. Dessa begrepp beskrivs i detta kapitel.

2.2.1

Upphandling

Upphandling är en central del inom offentlig sektor så som landsting och kommuner, eftersom största
delen av alla inköp måste göras via upphandlade leverantörer. Tanken är att offentlig upphandling ska
ta tillvara på konkurrensen på marknaden samt hjälpa till att hushålla med resurserna, det vill säga
skattemedlen. (Konsumentverket, 2015a)
Lagen om offentlig upphandling (LOU) är det styrande dokumentet att förhålla sig till när varor,
tjänster och byggentreprenader ska upphandlas. Nionde paragrafen i LOU beskriver de principer som
ligger till grund för lagen:
” 9 § Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett
likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra
upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar skall vidare
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principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet
iakttas.” (Riksdagen, 2007)
Dessa principer betyder alltså att den upphandlande myndigheten inte får diskriminera anbudslämnare
på grund av nationalitet, och inte heller behandla dem olika genom att t.ex. acceptera ett bud som
lämnades in för sent eller dela med sig av mer information till någon av anbudslämnarna än vad de
övriga får. Lika villkor gäller för alla. Det som ligger ute för upphandling ska dessutom vara
formulerat på sådant sätt att en normalt insatt person enkelt ska förstå innehållet. Vidare ska de krav
som ställs på leverantörerna vara i rimlig proportion till behovet hos köparen, och med ömsesidigt
erkännande menas att om intyg eller andra dokument utfärdats i en medlemsstat inom EU/EES så sa
dessa gälla även i andra medlemsländer.(Konsumentverket, 2015b)
Det finns två olika typer av upphandling, offentlig upphandling och direktupphandling, och med dem
följer olika regler. Alla varor, tjänster och byggentreprenader där avtalet är värt 505 800 kronor eller
mer måste upphandlas via offentlig upphandling. Detta innebär att den upphandlande aktören, t.ex.
kommun eller landsting, formulerar ett förfrågningsunderlag där det specificeras vad som ska köpas in
och under vilka förutsättningar. Detta publiceras sedan och de leverantörer som är intresserade kan
lämna anbud. När tidsfristen har gått ut gås alla anbud igenom om ett vinnande anbud meddelas via ett
så kallat tilldelningsbeslut. (Företagarna, 2015a)
Direktupphandling får göras för avtal som är värda upp till 505 800 kronor, och alla sådana
upphandlingar värda över 100 000 kronor måste dokumenteras där anledning till direktupphandling
finns angiven. Den övre summan avser alla varor eller tjänster av samma typ under ett år, och alltså
inte enskilda inköp. Direktupphandling innebär att upphandlingen inte behöver annonseras och
anbuden måste inte göras på en viss form. Offentlig sektor får även göra en direktupphandling om det
finns synnerliga skäl, men detta ska tolkas mycket restriktivt. Till exempel får myndigheter göra en
direktupphandling om oförutsedda händelser uppstått men utan att myndigheten själv kunnat påverka
det. Om det däremot beror på dålig planering eller tidsbrist från upphandlarens sida, så är detta inte en
godtagbar anledning till direktupphandling. (Företagarna, 2015b)
Offentlig upphandling är som tidigare nämnt till för att enklare hushålla med resurser och ta tillvara på
marknadens konkurrens. Dock upplevs ibland vissa problem med upphandling. Molander (2009) listar
de stora bekymmer som upplevs med offentlig upphandling. Dels anses regelverket vara komplext.
LOU anses av bland andra kommuner vara för komplicerad, men å andra sidan omfattar regelverket en
så stor verksamhet att det vore problematiskt att minska ner den utan att mista det väsentliga
innehållet. Kommuner har även uttryckt att tröskelvärdet borde höjas till 600 000 kronor, vilket våra
grannländer har. Svenskt näringsliv har dock gått emot detta och menar att det skulle riskera
rättstryggheten och konkurrensen. (Molander, 2009)
Vidare tar Molander (2009) upp otillräcklig konkurrens som ett problem. För att en upphandling ska
visa på en fungerande konkurrens bör 4 anbud ha kommit in. Mediansiffran för Sveriges län ligger på
3-6 och mot bakgrund av att 4 anbud bör komma in anses detta vara lågt. Vidare diskuteras huruvida
upphandling lämpar sig för små till medelstora företag, eftersom det oftare är stora företag som deltar i
anbudsläggningen. En undersökning visar att endast 12% av alla småföretag har deltagit i en offentlig
upphandling, och siffran för enbart vård- och omsorgssektorn är ännu lägre med bara 7%. Detta går
emot syftet med LOU som ju är att ta tillvara på konkurrensen som finns på marknaden. (Molander,
2009)
Ytterligare problem som tas upp är av teknisk karaktär. Upphandlingsansvariga anser att de
matematiska formler som används då anbuden utvärderas är svåra att förstå. Dessutom finns det
exempel på när kvalitativa krav felaktigt översatts till kvantitativa mått. Eftersom upphandling är styrt
av lagen finns också exempel på när upphandlande aktörer fokuserat mer på att få de juridiska delarna
rätt istället för innehållet i upphandlingen. Det kan i värsta fall leda till fel vara till fel pris på grund av
rädsla för att missköta upphandlingen enligt LOU. (Molander, 2009)
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2.2.2

Patientsäkerhet

Inom vården är det en grundförutsättning att alltid utgå från vad som är säkert för patienten, det vill
säga patientsäkerhet. I Sverige finns det en lag, Patientsäkerhetslagen, som beskriver vad
patientsäkerhet innebär och hur det ska upprätthållas. Lagen definierar patientsäkerhet som skydd mot
vårdskada, och en vårdskada innebär att patienten utsatts för lidande i form av en psykisk eller fysisk
skada som hade kunnat förhindras om rätt åtgärder hade vidtagits. En vårdskada kan också betyda att
patienten avlidit. (SFS, {2010:659})
Vårdgivare ska enligt lagen bedriva sin verksamhet på sådant sätt att de uppnår god vård och därmed
undviker vårdskador. Åtgärder för att undvika vårdskador ska genomföras kontinuerligt, och om detta
inte är möjligt ska det upprättas en tidplan för kommande åtgärder. Om en skada trots allt händer
måste vårdgivaren utreda vad som gick fel för att synliggöra vad i vårdkedjan som kunde gjorts
annorlunda, men också som beslutsunderlag för åtgärder som måste tas för att undvika att samma sak
händer igen. (Riksdagen, 2014) Patientsäkerhetslagen innehåller även definitioner av vilka
behörigheter och legitimationer som krävs för vårdpersonal, vilka skyldigheter de har, samt hur tillsyn
genomförs. (Vårdförbundet, 2013)

2.2.3

Hygien

Inom vården ställs höga krav på hygien. Detta för att minimera risken för infektioner och andra följder
av kontaminerade instrument och annat material. I Vårdhandboken finns information om bland annat
hygien, omvårdnad, personalsäkerhet och smittspridning och riktar sig främst till vårdpersonal för
stöttning i det dagliga arbetet. Vad gäller hygien och hantering av medicintekniska produkter, som
t.ex. instrument och förbrukningsmaterial, finns det information om vilka krav som ställs på
förpackning, förvaring och hantering. (Vårdhandboken, 2015a)
Denna typ av material delas in i tre renhetsgrader: sterilt, höggradigt rent och rent. Med sterilt avses
produkter som penetrerar hud eller slemhinnor och även implantat. Produkten kan även vara avsedd
för att transportera vätskor till områden som är sterila. Att en produkt är steril betyder att risken för
infektion är lika med eller mindre än en på miljonen. Höggradigt rena produkter kan komma i kontakt
med slemhinnor men inte gå igenom dem. Beroende på användningsområde kan definitionen variera,
men den strängaste av dem säger att infektionsrisken är mindre än en på tusen. Rena produkter innebär
att de ska vara visuellt rena och används enbart på intakt hud. (Vårdhandboken, 2015b)
Det ställs krav både på förpackningarna och förvaringen för de medicintekniska produkterna. Vad
gäller förpackningarna så ska de generellt sett förvaras enskilt i så kallad produktförpackning,
avdelningsförpackning eller samförpackning, se figur 5, till dess att de ska användas. På så sätt
behåller de sin renhetsgrad. (Vårdhandboken, 2015b)

Figur 5 Samförpackning, avdelningsförpackning och produktförpackning. (Vårdhandboken, 2015c)
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De sterila produkterna bör förvaras i sin avdelningsförpackning för att garantera att leverantörens
hållbarhetsdatum stämmer. Vidare ska sterila produkter förvaras skyddat, i exempelvis skåp eller ett
rum som inte används som genomgångsrum. För alla produkter gäller att de ska förvaras utan risk för
att bli dammiga och utsättas för fukt eller direkt solljus. De är också temperaturkänsliga och för stora
växlingar kan skada produkterna. Vid användning ska FIFO tillämpas, och produkten ska ej packas ur
sin produktförpackning förrän precis innan användning. Viktigt är också att hyllor och andra ytor
rengörs kontinuerligt. (Vårdhandboken, 2015c)

2.2.4

Katastrofmedicin

Begreppet katastrofmedicin står för två saker. Dels är det en del av krisberedskapsystemet och dels ett
medicinskt ämnesområde. Krisberedskap är ett samhällsövergripande begrepp och avser inte enbart
hantering av fysiska personskador, utan även krisstöd psykologiskt, praktiskt och socialt. För att kunna
hantera kriser måste det finnas ett strukturerat arbetssätt som kräver planering, utbildning, ledning och
uppföljning (Rüter, 2010) Sedan 2002 står det i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 7 §
”Landstinget skall även planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap
upprätthålls.” Gällande material kan detta praktiskt betyda att om en större olycka eller annan händelse
som innebär många skadade människor inträffar, måste vissa typer av material finnas tillgängliga för
att tillgodose det plötsliga behovet. För att materialet ska räcka längre än den normala förbrukningen
måste lagernivåerna alltså vara högre än den dagliga förbrukningen.
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3 METOD
I detta kapitel beskrivs först den teoretiska metoden som använts för det här arbetet, därefter följer
tillvägagångssättet relaterat till den teoretiska metoden. Vidare beskrivs och diskuteras validiteten och
reliabiliteten för arbetet. Till sist presenteras metoden för analys av insamlad data.

3.1 Teoretisk metod
För att få information om hur den yttre order- och leveransprocessen fungerar idag samt underlag till
problem och förbättringsmöjligheter i processen har intervjuer och en observation utförts. I detta
kapitel beskrivs teorin bakom dessa metoder.

3.1.1

Intervjuer

Enligt Holme & Solvang (1997) ska det inte användas ett standardiserat frågeformulär vid en
kvalitativ intervju. Detta för att intervjun inte ska bli styrd av den som intervjuar samt att intervjun ska
liknas vid ett samtal. Vid en kvalitativ intervju är de synpunkter som kommer fram intervjupersonens
egna uppfattningar. Det är dock viktigt att ha en uppfattning om vad målet är med intervjun och därför
ha skrivit upp vissa ”huvudområden” som ska täckas. Även Lantz (2013) menar att denna typ av
intervjuer tillåter respondenten att fritt beskriva hur denne uppfattat något istället för att i strukturerade
intervjuformer ha fasta svarsalternativ att välja mellan. Vidare menar Lantz (2013) att öppna intervjuer
ger en möjlighet att dra slutsatser om kvaliteter. Ejvegård (2009) menar också att det är avgörande för
undersökningen vilket urval (personer att intervjua) som väljs. Urvalet ska göras utifrån medvetet
formulerade kriterier och för att ge ett stort informationsinnehåll (Holme & Solvang, 1997).
Det finns två olika typer av intervjuer som enligt Holme & Solvang (1997) är informant- och
respondentintervju. Intervjuerna i detta arbete väljs till respondentintervjuer som går ut på att personer
som själva är delaktiga i det vi studerar intervjuas. Detta för att personerna personer som arbetar med
det som studeras anses ha viktigt kunskap att bidra med. En informantintervju är istället att personen
som intervjuas står utanför det som studeras men har mycket att säga om det (Holme & Solvang,
1997).

3.1.2

Observationer

En observation innebär att man under en tid befinner sig tillsammans med en grupp vars exempelvis
arbetssätt man vill kartlägga (Holme & Solvang, 1997). Observationer är enligt Patel & Davidson
(2011) bra att använda när man vill samla in information som rör beteenden och skeenden i naturliga
situationer. Den information som samlas in från observationer används ofta för att komplettera den
information som har samlats in från andra tekniker som t.ex. intervjuer.
Det finns enligt (Holme & Solvang, 1997) två olika typer av observationer, dold och öppen. Vid en
dold observation studerar observatören gruppen utan att de vet om detta. Observatören kan antingen
studera gruppen på håll eller vara en del av den. En öppen observation innebär att gruppen som ska
studeras vet om att de blir observerade och har godkänt det. Nackdelen med en dold observation är de
etiska svårigheter som uppstår, då de som observeras inte har godkänt detta. Det positiva är dock att
den observerade gruppen kan bete sig mer naturligt när de inte vet om att de är observerade och viktig
information kan då upptäckas som kanske inte hade kommit fram vid en öppen observation.
Patel & Davidson (2011) menar istället att de två typerna av observationer är strukturerad och
ostrukturerad. Vid en strukturerad observation förutsätts det att det är givet vilka situationer och
beteenden som ska studeras samt att det används ett observationsschema för att kunna pricka av när
t.ex. ett visst beteende är observerat. En ostrukturerad observation däremot görs när man vill få så
mycket information som möjligt om ett område. Istället för att använda ett observationsschema är
syftet här att studera allting som sker.
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Man kan även som observatör delta aktivt eller passivt vid observationen. Vid aktivt deltagande går
observatören in i en ledarroll och styr gruppen för att se hur den reagerar i olika situationer. Detta
passar inte då observatören vill få en så verklig bild som möjligt av gruppen. (Holme & Solvang,
1997) Observationerna som utförs i detta arbete är av typen öppen-passiv observation då det är lättare
att kunna röra sig fritt och ställa frågor till gruppen samt för att få en verklig bild av processen.

3.1.3

Validitet

Med validitet menas noggrannheten av arbetet, d.v.s. att man endast mäter det som är avsett att mätas.
Ett sätt att öka validiteten är att använda sig av så kallad triangulering. Detta innebär att information
ska hämtas från flera olika källor. Ett annat sätt att öka validiteten är att låta de personer som
exempelvis har intervjuats läsa det som skrivits för att godkänna att informationen stämmer överens
med det som sagts. Det kan också vara bra att författaren av studien redogör tydligt för vilken grad av
partiskhet denne tillför. Till sist är det även en bra idé att låta en extern person, som kan ge en objektiv
syn på studien, följa arbetet från början till slut. Den externa personen kan ge återkoppling och se till
att data som samlas in är relevant och ligger till grund för att kunna besvara med frågeställningarna.
(Creswell, 2014)

3.1.4

Reliabilitet

Reliabilitet är pålitligheten hos studien och handlar om att resultaten ska bli lika om samma
undersökning utförs igen. Det är därför viktigt att tillvägagångssättet dokumenteras. (Creswell, 2014)
Yin (2009) menar att några sätt att öka reliabiliteten i en studie är att dokumentera så många steg av
studien som möjligt samt att upprätta en databas där all dokumentation förvaras.

3.2 Tillvägagångssätt
I detta kapitel beskrivs först hur intervjuerna och observationen har utförts, följt av diskussion om
validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med en presentation av metoden för analys av insamlad data

3.2.1

Intervjuer

Information om processen som kartläggs samlas in genom intervjuer med anställda som arbetar med
olika funktioner tillhörande FM centrum och som på ett eller annat sätt är inblandade i den yttre order& leveransprocessen. Den intervjutyp som används är kvalitativ intervju då de synpunkter som
kommer fram är intervjupersonens egna uppfattningar. Kvalitativa intervjuer används också för att det
på så vis går att ställa frågor inom de områden som är förutbestämda, samt att det blir enkelt att ställa
följdfrågor på information som känns otydlig. Dessutom finns inte all information som behövs samlad
i t.ex. rapporter eller affärssystem så att det enkelt går att tyda vad den faktiskt betyder. Intervjuerna
genomförs i en följd så att information först fås om hur beställning går till, följt av transporter inom
regionen, den inre logistiken i form av distribution till avdelningarna och sist hur förråden som finns
på avdelningarna fungerar. De huvudsakliga frågorna till alla personer på respektive enhet är:
•
•

Vad gör enheten som påverkar den yttre order- & leveransprocessen?
Upplevs det att det finns några problem och i sådana fall vilka?

Anställda på Upphandlingscentrum (UC) intervjuas också då de vet hur upphandlingarna fungerar
samt om det finns problem gällande avtal och leverantörer idag. Upphandling är en central del inom
landsting och kommuner och styr stora delar av verksamheten på så vis att de anställda inte får köpa
material från vem som helst och hur som helst. Dessutom vet Upphandlingscentrum hur affärssystemet
(Agresso) fungerar som stöd för verksamheten.
Genom att intervjua anställda på Resurscentrum (REC) inhämtas information om hur Agresso fungerar
och hur beställningar läggs. För att få information om vad för typer av problem som upplevs av
beställarna intervjuas anställda från kundtjänsten (FIXA). Till FIXA kan anställda ringa vid problem
som gäller bland annat Facility Management och upphandling. Då en stor del av artiklarna i den yttre
order- & leveransprocessen går med exter transporter, det vill säga de transporter som utförs av
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upphandlade transportörer men i regionens regi, är det intressant att intervjua anställda som arbetar
med dessa transporter. En sådan transport kan t.ex. vara en transport som går från lastkajen på US till
en vårdcentral i Motala. Det är inte bara den yttre logistiken som är intressant utan även den inre
logistiken (distribution av gods innanför sjukhusens väggar) är av vikt att kartlägga. För att ge en bild
av hur det fungerar från det att gods kommer till kaj till att det finns ute på avdelningarna intervjuas
därför även anställda som har ansvar för den inre logistiken. Stora delar av det förbrukningsmaterial
som avdelningarna beställer har som slutstation förråd ute på avdelningarna. Därför är det även
intressant att intervjua anställda som ansvarar för dessa förråd. Utöver intervjuer med personer från
dessa enheter intervjuas en person som är systemansvarig för Agresso för att ge information om vad
det är för typ av material som går i det yttre flödet, vilka mängder det rör sig och om affärssystemet i
sig. Vårdpersonal har även intervjuats för att få en bild av hur de upplever beställningen och avgör när
de behöver beställa.
Personer på följande enheter kommer att intervjuas:

3.2.2

•

REC – Agresso och beställning

•

UC – Agresso ur ett systemperspektiv vid beställning

•

UC - Upphandlingsstrateg

•

FIXA – Kundtjänst

•

FM Centrum – Yttre Logistik1

•

FM Centrum - Inre logistik2

•

FM Centrum – MiV-förråd

Observationer

För att få en förståelse för hur en beställning går till i Agresso, utöver den informationen som fås
genom intervjuer, utförs en observation av de steg som ingår i beställningsprocessen. Observationen
som utförs i detta arbete är av typen öppen-passiv observation då det är lättare att kunna röra sig fritt
och ställa frågor samt för att få en verklig bild av det som observeras. Att endast en observation
genomförs är för att denna anses vara representativ för hur beställningar går till i Agresso.
Observationen görs tillsammans med systemansvarig för Agresso.

3.2.3

Analys av insamlad data

Efter varje intervju identifieras de problem som den intervjuade har tagit upp och grupperas efter dess
karaktär, t.ex. kommunikationsproblem och problem med affärssystemet. Detta för att se om de
intervjuade tar upp liknande problem eller om de skiljer sig åt. Om flera intervjuade tar upp samma
problem är det rimligt att anta att det faktiskt är ett vedertaget problem som behöver förbättras.
För att analysera den information som kommer fram genom observationen används ett liknande sätt
som ovan. Det som observerats diskuteras igenom och grupperas i samma grupper som de problem
som identifierats genom intervjuerna. Dessa jämförs sedan med varandra för att se om samma problem
upplevs. Vidare analyseras problemen för att kunna se om det är samma rotproblem för flera av dem
och då går analysen vidare till förändringsförslag. På samma sätt görs analysen för att identifiera

1

Vidare i den här rapporten används begreppet extern distribution istället för yttre logistik för att inte blanda ihop den yttre
logistiken med den yttre order- och leveransprocessen. Den yttre logistiken avser inte enbart material som beställs och
hanteras i den yttre order- och leveransprocessen. Dessutom är logistik ett brett begrepp med fler betydelser än distribution,
som den yttre logistiken egentligen avser.
2
Inre logistik beskrivs vidare med begreppet intern distribution eftersom det främst är distribution som avses med den inre
logistiken. Dessutom hör extern och intern distribution till samma del av processen, vilket är anledningen till att ordet inre
har bytts ut till intern, d.v.s. för att bättre passa ihop med begreppet extern distribution.
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möjliga förändringsförslag, då med skillnaden att det är förändringsmöjligheter som är i fokus istället
för problemen.

3.2.4

Validitet

Genom att intervjua anställda på olika delar inom regionen fås olika infallsvinklar och inte bara en
persons åsikter, d.v.s. triangulering, se kapitel 2.1.3 Validitet. Värt att nämna är att i många fall har
andrahandsinformation använts, d.v.s. att den intervjuade personen återberättar exempelvis problem
som finns ute i verksamheten. För att få förstahandsinformation skulle ca 20003 personer behöva ge
sin version vilket anses för omfattande för detta arbete, men genom att det är fler än en person som
intervjuas fångas ändå olika personers perspektiv och åsikter upp. Tillsammans med uppdragsgivaren
på Region Östergötland har personerna som intervjuas valts ut. De anses vara lämpliga tack vare deras
kompetens inom respektive område.
För att öka validiteten har de personer som intervjuats kontaktats igen för att bekräfta de delar av den
insamlade informationen som författarna varit osäkra kring, eller för att få vissa delar bekräftade så att
rapporten stämmer överens med verkligheten. Uppdragsgivaren från Region Östergötland har under
arbetets gång bistått med information och gett kontinuerlig feedback på examensarbetet från regionens
sida. Detta för att säkerställa att det är rätt typ av information som förmedlas.
Som beskrivits i kapitel 2.1.3 Validitet är det bra om en extern person kan ge återkoppling på studien.
I detta fall har flera externa personer läst rapporten. Dels har arbetets handledare på Linköpings
Universitet kontinuerligt läst och gett återkoppling på arbetet. Vidare har tre studenter på programmet
Flygtrafik och logistik samt tre personer som på ett eller annat vis arbetar med logistik i dagsläget läst
och gett kommentarer med syfte att förbättra rapportens struktur och innehåll.

3.2.5

Reliabilitet

För att hålla en hög reliabilitet på studien dokumenteras all information som kommit fram från
intervjuer och observationer. Även de huvudfrågor som intervjuerna har ämnat besvara har skrivits
ned innan intervjuerna har utförts och dokumenterats. För att samla alla dokument på en plats har en
databas använts.

3

Region Östergötland har ca 2000 godkända beställare
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4 TEORETISK REFERENSRAM
Detta kapitel beskriver den litteratur som studerats inom området och angränsade områden.

4.1 Order- & leveransprocessen
Order- och leveransprocessen är en av de viktigaste processerna att hantera och kan förekomma i olika
delar av ett företag eller organisation men består av samma huvuddelar. (Forslund m.fl, 2009) Orderoch leveransprocessen innehåller tre huvudsakliga aktörer, vilka är kund, leverantör och någon som
erbjuder logistiklösningar så som lagerhantering och transport. Det är dessa aktörer som påverkar
order- och leveransprocessen. (Larsson & Gammelgaard, 2001)
Oskarsson m.fl (2013) ser order- och leveransprocessen som sex sub-processer, se figur 6.

Figur 6 Order- och leveransprocessen (Oskarsson m.fl. 2013)

Det första steget är orderläggning vilket innebär att kunden tar reda på behovet av varan och stämmer
av ifall varan finns på lager. Därefter bestäms orderkvantiteten och när varan ska beställas. Några av
de metoder som finns för att bestämma orderkvantitet finns beskriva i kapitel 4.3.2 och metoder för att
bestämma tid för order beskrivs i kapitel 4.3.1. Den sista delen av orderläggningen är att leverantören
via exempelvis telefon eller e-post där ett avrop av ordern görs. I steg två tas ordern emot av
leverantören vilken för in informationen i ett administrativt system. I det tredje steget,
orderbehandling, planerar leverantören in beställningen samt vilka arbetsmoment som behöver utföras.
Steg två och tre gör att produktionen enklare kan planeras, och de produktionsplaner som detta mynnar
ut i styr sedan vad som ska produceras exempelvis veckovis. Vidare, i steg fyra, färdigställs ordern
genom exempelvis plockning, tillverkning, packning och avsändning. Normalt sett görs även en
kvalitetskontroll av produkten i detta steg. Steg fyra är det steg som påverkas av kundorderpunkten,
det vill säga var i logistikröret som ordern hamnar. En kundorderpunkt som ligger långt bak i röret, det
vill säga i materialförsörjningen, betyder ofta att material måste införskaffas innan produktion kan
påbörjas vilket i sin tur ofta leder till längre ledtid. Om kundorderpunkten ligger i tillverkningen finns
material redan att tillgå, men produkten måste fortfarande tillverkas eller färdigställas, beroende på hur
den interna produktionsprocessen ser ut. En kundorderpunkt i montering innebär att alla delar till
produkten finns hemma och det återstår endast att montera ihop dessa efter kundens önskemål.
Kundorderpunkten kan även ligga i distributionen, vilket innebär att produkten finns i ett lager och är
färdig för leverans. Det finns olika för- och nackdelar med att ha kundorderpunkten sent respektive
tidigt i logistikröret. Om den ligger sent i röret blir ledtiden kort, men flexibiliteten minskar eftersom
kunden inte kan ha några specifika önskemål kring utformning av produkten. En kundorderpunkt sent
i röret gör också att kapital binds i och med lagret och uppstår. Det femte steget innebär transporten av
varan vilket ofta sköts av ett externt transportföretag som upphandlas av antingen kunden eller
leverantören. Till sist sker inleveransen till kunden. Kunden gör ofta en kvalitetskontroll samt
undersöker om några skador uppkommit under transporten. Därefter är det möjligt att varan måste
packas om innan den lagras i ett lämpligt förråd. (Oskarsson m.fl, 2013)
Forslund m.fl (2009) menar istället att det finns fyra sub-processer. Den första, orderprocessen, startar
med att kunden som tar reda på sitt behov av varan och slutar när ordern kommer fram till
leverantören. Nästa sub-processen är leveransprocessen, som startar med att leverantören tar emot
ordern och slutar när godset är tillgängligt för att transporteras. Den tredje sub-processen är
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transportprocessen vilken startar när godset är färdigt att hämtas och avslutas när det är levererat hos
kunden. Till sist kallas den fjärde sub-processen för godsmottagningsprocessen, som börjar när det
beställda godset tas emot och slutar när det är tillgängligt för användning av kunden.
Oskarsson m.fl, (2013) menar att för att uppnå effektiva flöden, krävs en effektiv order- och
leveransprocess. För att detta ska vara möjligt måste kunden och leverantörer kommunicera, så att
leverantören är förberedd på att order kommer att inkomma och på så vis kan planera sin produktion.
Dessutom är det viktigt att se helheten och släppa det funktionstänk som hittills har varit det
traditionella. Genom kommunikation och ett processtyrt tänk minskar risken för långa ledtider och
höga lagernivåer.

4.2 Lager
Ett materialflöde kan enligt Jonsson & Mattsson (2011) karakteriseras som en förflyttning av material.
Det ideala materialflödet skulle innebära att förflyttning av material görs kontinuerligt. Det svåra är
dock att flöden i verkligheten sällan är kontinuerliga samt att försörjningstakten inte är lika som
förbrukningstakten. Med anledning av dessa orsaker behövs ofta någon form av lager. (Jonsson &
Mattsson, 2011).
Enligt Oskarsson m.fl (2013) skiljer sig åsikterna åt vad gäller att ha lager eller inte. Skälen för att inte
använda sig av lager är främst kostnadsmässiga. De kostnader som uppstår är lagerhållnings- och
lagerföringskostnader. Lagerhållningskostnader, t.ex. kostnader för personal och lagringsyta är
oberoende av lagringsvolymen. Lagerföringskostnader beror dock på volymen som lagras och som
försvinner om varan inte skulle lagras. Det positiva med lager är att de fungerar som en frikopplande
funktion mellan två avsnitt i flödet d.v.s. de två olika avsnitten kan styras var för sig. Samtidigt som ett
lager skapar kostnader kan det även sänka andra kostnader exempelvis transportkostnaderna om man
beställer varor i en stor mängd. (Jonsson & Mattsson, 2011)
Med omsättningslager menas ett lager där kvantiteten som levereras in är större än den kvantitet som
behövs omedelbart, vilket demonstreras i den så kallade sågtandsmodellen, se figur 15.
Sågtandsmodellen är dock inte representativ av verkligheten då utplocket av produkter ofta inte sker
med samma tidsintervall och att inleveranserna inte alltid är av samma kvantitet eller kommer med
samma intervall. (Oskarsson m.fl, 2013) Enligt Mattsson (2012) finns det tre olika nyttovärden som
uppstår vid användning av lager; minska transaktionskostnader, förbättra kapacitetsutnyttjande och
öka leveransförmågan. Med hjälp av omsättningslager kan dessa tre nyttor uppnås. För att kunna
leverera produkter med kort leveranstid är det en förutsättning att ha omsättningslager. Vidare är även
storleken på orderkvantiteterna något som påverkar företagets leveransförmåga. Ju större
orderkvantiteterna är desto färre bristtillfällen kan uppstå vilket också innebär att om en halvering av
orderkvantiteterna görs d.v.s. halvering av omsättningslagret dubblas de möjliga bristtillfällen. Detta
kan i sin tur leda till att servicenivån minskar om man inte ökar säkerhetslagren samtidigt.
Orderkvantiteterna påverkar också de andra nyttorna, transaktionskostnaderna och
kapacitetsutnyttjandet. Genom att minska omsättningslagret (orderkvantiteterna) ökar antalet
beställningar, godsmottagningar, inläggningar i lager och mängden fakturor till leverantörer och
därmed högre transaktionskostnader. Kapacitetsutnyttjandet påverkas framförallt vid tillverkning då
omställningar av maskiner kan behövas göras vid varje ny order. Under omställningstiden kan ingen
produktion ske och därmed minskar kapacitetsutnyttjandet. Små orderkvantiteter leder till fler order
och därmed fler omställningar.
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Figur 7 Sågtandsmodellen (Oskarsson m.fl. 2013)

En annan typ av lager är säkerhetslager vilket företagen använder sig av för att kunna upprätthålla en
hög servicenivå mot kunderna. Säkerhetslager behövs för att kunna säkerställa att kunden får sin vara
även om efterfrågan skulle avvika från det normala samt att leveranser från leverantörer kan bli
försenade. (Oskarsson m.fl, 2013) Även säkerhetslager skapar nyttovärden enligt Mattsson (2012)
beskrivning. Framförallt är det leveransförmågan som påverkas mest, vilket även Oskarsson m.fl.
2013 konstaterat. Vidare är ett nyttovärde att hindra störningar exempelvis i tillverkning eller
transporter. Eftersom resurser i ett flöde är beroende av varandra kan störningar uppstå längre
nerströms i flödet om ett säkerhetslager inte finns. Detta leder i sin tur till begränsningar i
kapacitetsutnyttjandet av tillverknings- och transportresurser.
En annan typ av lagringsmetod är att använda sig av så kallade konsignationslager (leverantörsstyrda
lager). Detta innebär att leverantören får tillgång till kundens lagerlokaler eller information om
lagernivåer, förbrukningsstatistik etc. för att veta hur mycket material som behöver fyllas på. Det är
alltså leverantörens ansvar att se till att det finns tillräckligt med material i lagret. (Oskarsson m.fl,
2013)
Valentini & Zavanella (2002) menar att det under de senare åren har blivit populärt att använda sig av
konsignationslager då företaget skyddas mot fluktuationer i efterfrågan och inkurans. Om efterfrågan
minskar behöver inte kunden binda onödigt kapital då det är leverantören som äger produkterna.
Skulle efterfrågan istället öka finns möjligheten att plocka ut materialet utan extra leveranstid då lagret
finns hos kunden. Andra fördelar enligt Valentini & Zavanella (2002) är att företaget alltid har tillgång
till material samt endast betalar för det material som tas ut från lagret.

4.3 Materialstyrning
Inom hälso- och sjukvården hanteras stora mängder material och Butters & Eom (1992) menar att det
är i materialstyrningsprocessen som vården har potential att minska sina kostnader.
Materialstyrningsprocessen är komplex då den består av både billiga och dyra produkter som behövs i
både stor och liten mängd (DeScioli, 2005). Även Alt (1997) säger att ökade vårdkostnader är en
effekt av bristfälliga och långsamma inköpsrutiner. Utöver möjligheterna att kunna minska
kostnaderna är det även fördelaktigt för vårdpersonalen att ha en väl fungerande
materialstyrningsprocess.
Materialstyrning innebär enligt Mattsson (2010) “…att styra materialflöden genom att för varje artikel
och vid varje ordertillfälle fatta beslut om den kvantitet som skall anskaffas från en extern leverantör
eller från den egna tillverkningen samt beslut om den tidpunkt då kvantiteten skall finnas tillgänglig
att disponera för leverans till kund eller för användning i den egna verksamheten. Det innefattar också
beslut om när beställning för leverans eller start av ny tillverkningsorder i den egna tillverkningen
skall ske. ”
Det finns olika typer av metoder för att bestämma tidpunkter för beställning och kvantiteten som skall
beställas. Några av dessa metoder beskrivs i detta kapitel.
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4.3.1

Tidpunkter för beställning

Nedan presenteras tre planeringsmetoder för att bestämma tidpunkten för beställning.

4.3.1.1 Beställningspunktssystem
Beställningspunktsmetoder betyder att nytt material beställs när mängden produkter i lager nås den
förbestämda punkten, d.v.s. beställningspunkt. När antalet produkter i lager är lägre än denna
beställningspunkt ges en signal som initierar en order för att fylla på lagret igen. För att bestämma
vilken beställningspunkt som ska användas väger man in den förväntade förbrukningen under tiden det
tar att få de nya produkterna och en säkerhetslagerkvantitet för att kunna klara oförutsägbara händelser
i inleveranser. Ett beställningspunktssystem kan antingen ha en fast orderkvantitet eller en
orderkvantitet som beror på hur mycket som finns i lager vid beställningstillfället. (Jonsson &
Mattson, 2011)
Beställningspunktsmetoder passar bra vid små orderstorlekar och korta genomloppstider. Det fungerar
även bra om det är frekventa och kontinuerliga behov och inte för stora variationer i efterfrågan.
(Babai m.fl., 2009) En nackdel med beställningspunktsmetoder är att det är störningskänsligt ifall att
en kund/leverantör beställer mer än det var beräknat för så att inte säkerhetskvantiteten räcker till
(Mattson, 2010).

4.3.1.2 Täcktidsplanering
Till skillnad från beställningspunktssystem där kvantiteten är den nödvändiga behovstäckningen
innebär täcktidsplanering att det istället är en viss tidsperiod som måste täckas. Täcktid innebär tiden
som produkterna i lager förväntas räcka. Vid täcktidsplanering tas även en säkerhetstid in i
beräkningarna. (Segerstedt, 2006)
På samma sätt som beställningspunktssystem fungerar täcktidsplanering bra vid frekventa och
kontinuerliga materialbehov, samt att metoden blir mer effektiv ju mindre orderstorlekar och kortare
genomloppstider som finns. Vid täcktidsplanering behöver inte kvaliteten på grunddatan vara lika hög
jämfört med materialbehovsplanering. (Mattson, 2010)
Segerstedt (2006) menar också att vid täcktidsplanering kan ökning och minskning av produktion
planeras, vilket inte fungerar med ett beställningspunktssystem.

4.3.1.3 Kanban
Kanban är en typ av direktavrop, som i sin tur är en typ av materialstyrning som innebär att en
förbrukande enhet, där ett behov av material uppstår, direkt initierar leverans och/eller tillverkning
från exempelvis ett centrallager, en extern leverantör eller den egna tillverkningen. (Mattson, 2010)
Den metoden som är mest känd är kanbansystemet, där kanbankort sitter på alla lastbärare som
innehåller produkter. När produkterna i en lastbärare tar slut frigörs ett kanbankort, vilket
representerar en order med given standardkvantitet, som skickas till en försörjande enhet. (Gross &
McInnis, 2003) Kanban kan antingen baseras på visuell initiering av nya order, eller genom
administrativ initiering genom till exempel ett affärssystem. Den traditionella kanbanmetoden är det
förstnämnda. Tanken är att det ska finnas ett begränsat antal kort i omlopp och att alla fulla lastbärare
innehåller en given kvantitet, vilken också anges på kortet. Hur många kort och lastbärare som ska
finnas i omlopp beräknas genom att ta hänsyn till ledtider och säkerhetslager så att risken att drabbas
av materialbrist vid efterfrågevariationer minskar. (Jonsson, P & Mattsson, S-A, 2011) En enkel
variant av kanban är 2-bingesystem. Då är antalet lastbärare två och när den ena är tom skickas en
order att påfyllnad behövs.
Att använda sig av kanbansystemet kan leda till kostnadsminskningar på tack vare att det minskar
slöserier och att det är mottagligt för ändringar (Chalice, 2007). Vidare menar Aguilar-Escobar m.fl
(2014) att de fördelar som finns med att använda kanban inom vården är bättre organisering av lager,
minskat antal produkter som har ett minskat värde p.g.a. utgångna datum samt en snabb orderprocess.
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4.3.2

Partiformningsmetoder

För att ta beslut om vilken orderkvantitet som är lämplig används olika typer av
partiformningsmetoder, varav två presenteras nedan.

4.3.2.1 Ekonomisk orderkvantitet (EOQ)
När det kommer till att använda sig av EOQ lägger beställaren ett antal order till leverantören med en
orderkvantitet som är tillräcklig för att klara produktionen under en viss tidsperiod. Med ekonomisk
orderkvantitet menas den orderkvantitet som minimerar den totala årliga kostnaden för produkten. För
att räkna ut den ekonomiska orderkvantiteten används Wilsonformeln. (Fazel, 1997) Oskarsson m.fl
(2013) menar att man i denna formel utgår från att ju mindre orderkvantiteter som används desto fler
order måste läggas, vilket i sin tur påverkar orderkostnaden. Orderkostnaden sjunker när
orderkvantiteten ökar. Även kostnaden för lagerföring påverkas och blir högre då orderkvantiteten
ökar. Wilsonformeln bygger även på en del antaganden och har begränsningar kopplade till dessa. Ett
antagande är att efterfrågan är jämn och känd, vilket det i verkligheten inte alltid är. Dock så fungerar
formeln bra även vid mindre fluktuationer i efterfrågan. Ett annat antagande är att allt material
levereras in samtidigt. Detta stämmer inte heller alltid med verkligheten då det är vanligt att
delleveranser görs innan hela ordern är klar. Det får inte heller finnas några kapacitetsbegränsningar
t.ex. lagrings- och produktionskapacitet, vilket det finns i verkligheten. Formeln ger dock rimliga
resultat på EOQ ändå. Fördelen med formeln är att den är enkel att använda. Storhagen (2003) menar
att även om formeln betraktas som teoretisk och som mindre användbar i praktiken används den på ett
meningsfullt sätt av många företag. Vidare menar Storhagen (2003) att företag bör undersöka om
Wilsonformeln kan hjälpa till och bidra till en totalt sett effektivare inköpsverksamhet.
Mattsson (2010) menar att EOQ passar där förhållandena är olika för artiklarna i sortimentet och att
det är svårt/omöjligt att med hjälp av erfarenhet kunna bestämma orderkvantiteter. EOQ kan användas
med de materialstyrningsmetoder som beskrivits i kapitel 3.2.1 (Mattsson, 2010).

4.3.2.2 Ekonomisk täcktid
Mattsson (2010) menar att ekonomisk täcktid beräknas genom att optimera summan av
lagerhållningssärkostnaderna och ordersärkostnaderna, d.v.s. särkostnaderna för att ha artiklarna som
beställts i lager och särkostnaderna för att genomföra orderprocessen. För att få fram en kvantitet att
beställa multipliceras täcktiden i dagar med den aktuella efterfrågan per dag. Detta görs vid varje
ordertillfälle. (Mattsson, 2010) Det går även att beräkna ekonomisk täcktid genom att dividera EOQ
med medelefterfrågan per dag (Jonsson & Mattsson, 2011).

4.3.3

Bullwhip

Bullwhip-effekten, även kallad pisksnärt- effekten, innebär enligt Mackelprang & Malhotra (2015) att
fluktuationer i efterfrågan förstärks längre uppströms i försörjningskedjan. Detta är ett fenomen som är
väl känt för distributionssystem som har t.ex. centrallager och lokallager (Jonsson & Mattsson, 2011).
Lee m.fl (1997) och Mackelprang & Malhotra (2015) menar att de två huvudorsakerna som bidrar till
Bullwhip-effekten är orderkvantiteten och kommunikationen mellan aktörerna i distributionskedjan.
För att få minsta möjliga bullwhip-effekt bör man beställa material ofta och i mindre mängd istället för
att beställa stora batcher mer sällan, vilket även Liker & Morgan (2006) menar på. Mackelprang &
Malhotra (2015) tar även upp att genom att ha många produkter i lager dämpas Bullwhip-effekten. Då
kan företaget själva anpassa sig efter variationer i efterfrågan och inte behöva ändra orderkvantiteter
och/eller beställningsfrekvenser till sina leverantörer. Den stora nackdelen är dock att detta ökar den
totala lagerhållningskostnaden. Ytterligare ett sätt att minska bullwhip-effekten är att kommunicera
med alla aktörer inblandade i försörjningskedjan om tillfälliga efterfrågevariationer uppstår. På så vis
minskar en eventuell förvrängning av behovet vilket i sin tur leder till att man kan minska effekten av
Bullwhip (Mackelprang & Malhotra, 2015).
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4.4 Just-In-Time (JIT)
JIT (Just-in-time) har blivit ett populärt koncept att använda och har hjälpt företag att bli mer effektiva
och konkurrenskraftiga. Tanken med JIT är att företaget inte behöver lagerföra produkter. (Fazel,
1997) Storhagen (2003) menar också att JIT är ett hjälpmedel som syftar till att eliminera allt onödigt
som ger kostnader och inte är värdeskapande så som lager, tid och spill.
Schonberger (1982) definierar JIT som ”to produce and deliver finished goods just in time to be sold,
sub-assemblies just in time to be assembled into goods, and purchased materials just in time to be
transformed into fabricated parts”, fritt översatt menas detta att råvarumaterial kommer i lagom tid
för att något ska produceras, att komponenter levereras tills de ska sättas ihop till slutprodukten och att
slutprodukten levereras lagom tills den ska säljas. Fördelarna med ett väl integrerat JIT system är
exempelvis lägre orderkostnader samt eliminering av slöserier och flaskhalsar i produktion. (Rao &
Scheraga, 1988)
Storhagen (2003) menar att JIT brukar kallas logistik på japanska och att de japanska angreppssätten
riktar in sig på kärnproblemen. T.ex. optimerar inte JIT hemtagningskvantiteten utan den minimerar
den. Poängen med JIT är att flera olika angreppssätt leder fram till positiva resultat, så kallade
synergieffekter. JIT tillämpas i olika varianter och i olika stor omfattning och är inte ett givet system.
Det positiva med JIT är således t.ex. lägre kapitalbindning i lager, kortare ledtider och högre
leveransservice. De negativa aspekterna är att JIT främst passar för vissa typer av produkter och viss
typ av efterfrågan. Vidare kan även transportkostnaderna öka då leveranserna blir fler men med
mindre mängd produkter. Marginalerna i JIT är även små vilket gör att systemet blir känsligt för
störningar som exempelvis sena leveranser eller haveri av maskiner.
Fazel (1997) jämför JIT och EOQ och menar att om en JIT-leverantör levererar en vara till ett pris
lägre än EOQ-priset är det mer lönsamt att välja JIT. Vidare kommer Fazel (1997) fram till en
matematisk modell som visar vid vilket inköpspris det blir mer ekonomiskt att använda EOQ än JIT

4.5 Logistik inom vården
I det här kapitlet beskrivs begreppet vårdlogistik samt hur material hanteras inom vården.

4.5.1

Vårdlogistik

Vårdlogistik är ett relativt nytt begrepp och syftar till att effektivisera och öka produktiviteten inom
vårdsektorn. Vården står inför nya utmaningar och för att kunna hantera dessa föreslår Arvidsson
(2007) att man inför ett mer systematiskt logistiskt tänk. Många som kommer i kontakt med svensk
vård är nöjda med själva vårdinsatsen, men upplever problem gällande effektivitet och tillgänglighet,
bland annat i form av långa köer. I Sverige har vi en så kallad vårdgaranti med specificerade
garanterade maximala väntetider för olika typer av vårdkontakter. När detta infördes gjordes inga
åtgärder för att vårdgivarna skulle klara av vårdgarantin. Utbud och efterfrågan är i obalans och
Arvidsson (2007) menar på att många andra branscher har bevisat att ett mer logistiskt synsätt kan
hjälpa till att lösa problemet. (Arvidsson, 2007)
Den ”klassiska” logistiken handlar om materialflöden och inte tjänsteverksamheter, som ju sjukvård
är. Däremot går det att applicera på sjukvården och figur 8 visar ett exempel på hur flödet kan se ut för
material respektive vård. Flödena skiljer sig åt även om vissa delar kan jämföras med varandra. Ett
materials tid i lager kan motsvara en patients väntetid och produktion kan motsvaras av behandling.
Kort kan man alltså säga att vårdlogistik handlar om en patients väg genom vårdkedjan, med andra
ord: patientflöden. (Arvidsson, 2007)
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Figur 8 Exempel på materialflöde respektive vårdflöde (Arvidsson 2007)

Vården har tidigare fokuserat på de olika funktioner som finns, och försökt optimera varje del för sig.
Det som vårdlogistik syftar till att göra är att istället se helheten. En patient kan under sin kontakt med
vården behöva utnyttja flera olika funktioner, och utan samarbete dem emellan riskerar patienten att
drabbas av långa väntetider. För att kunna effektivisera krävs alltså samverkan mellan funktionerna
och att man betraktar verksamheten som olika processer. (Arvidsson, 2007)

4.5.2

Materialhantering inom vården

Vården hanterar stora mängder material och för att kunna säkerställa god vård krävs att rätt sak är på
rätt plats i rätt tid i rätt kvalitet och i rätt mängd. Sjukhus och andra vårdenheter har inte förrän på
senare tid börjat se över sina interna logistikaktiviteter, trots att de förekommer dagligen i stor
utsträckning. Sjukhus har många förråd där sjukvårdsmaterial förvaras, men det tillkommer även annat
material så som administrativt material, mat, städutrustning, läkemedel och textilier. (Landry &
Philippe, 2004) Chow & Heaver (1994) kom fram till att 46% av sjukvårdens totala budget för
operativ verksamhet bestod av logistikrelaterade aktiviteter som beställning, förvaring och
distribution. Dessa aktiviteter utförs inte enbart av exempelvis vaktmästare eller annan ickesjukvårdspersonal, utan till stor del även av just sjukvårdspersonalen. (Chow & Heaver, 1994). Vidare
har undersökningar visat att sjuksköterskor spenderar ca.10% av sin arbetstid med logistikrelaterade
uppgifter istället för att ta hand om patienter. (Landry & Philippe, 2004)
Landry and Beaulieu (2000) har studerat hur Universitetssjukhuset i Montpellier, Frankrike, hanterar
sitt material. Dels har de ett centrallager, men de har även upprättat ett distributionscenter som
hanterar medicinskt och administrativt material, läkemedel och städutrustning samt det material som
inte hanteras i deras centrallager. Från centret distribueras materialet sedan ut till sex olika sjukhus.
Genom att ha heltidsanställda som enbart arbetar med materialhantering samt att sjukhuset minskat
sina lagernivåer har de sparat pengar. Dessutom har en skillnad märks vad gäller kvalitet och
spårbarhet på materialet. (Landry & Beaulieu, 2000).
En liknande studie har gjorts i Storbritanninen där ett företag som erbjuder tredjepartslogistik, hanterar
hela materialflödet. De använder sig av crossdocking för att förse sina kunder med det material som
beställts, och hanterar både material som finns i lager hos kunden och material som kommer direkt
från leverantör. (Rivard-Royer m.fl., 2002).
I USA har några stora sjukhus provat ett annat sätt att hantera materialet. De har infört en
distributionsmetod som innebär att distributörer har hand om alla påfyllnadsaktiviteter samt levererar
materialet direkt till användaren. (Arthur Andersen,1990) Detta innebär att sjukhusen inte har några
egna lager, utan istället är det leverantören som direkt förser sjukhuset med material. En fördel med
detta är att kedjan av aktiviteter blir kortare, eftersom exempelvis ett centrallager försvinner. Det
förutsätter däremot att leverantören och distributören har ett fungerande samarbete. Några har börjat
använda sig av EOQ, då metoden kan bidra till en bättre balans mellan order- och lagerkostnader.
(Marino, 1998)

19

Ett sätt att hantera materialet är med hjälp av RFID4. Kumar m.fl. (2009) har sammanfattat flera
studier som visar på hur användning av tekniken kan förbättra vården varav två av dessa är att
patienter får bättre service samt att risken för misstag minskar. Vidare visar studierna att om tekniken
används rätt, kan kostnaderna minska och kvaliteten på vården öka. Om vården dessutom styr och
hanterar materialflödet kan det leda till en pålitligare och mer konsekvent vård. (Kumar m.fl., 2009)
Nya Karolinska sjukhuset kommer använda sig av GS15 med RFID för avläsning på sitt
medicintekniska material. Genom att kunna spåra allt material är tanken att man för varje patient vid
varje vårdtillfälle ska kunna se vilken typ av behandling patienten fick, vilken utrustnings och
förbrukningsmaterial som användes. Förhoppningen är att det ska förbättra patientsäkerheten och även
göra det enklare för sjukhuset att ha bättre kontroll på sin utrustning. (GS1, 2015b)

4

Radio Frequency Identification är ett samlingsord för tekniker som avläser objekt, t.ex. genom ett chip, via
radiovågor (RFIDjournal, 2015)
5
Ett system för identifiering och spårning av produkter, tjänster och platser världen över. (GS1, 2015a)
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5 YTTRE ORDER- OCH LEVERANSPROCESSEN
I detta kapitel beskrivs en generell bild av den yttre order- och leveransprocessen av
förbrukningsmaterial. Först beskrivs orderprocessen, följt av leveransprocessen som består av externa
och interna transporter samt varumottagning hos beställare. Till sist beskrivs förråden där materialet
förvaras. Kapitlet är ett resultat av de intervjuer och observationen som genomförts.

5.1 Orderprocessen
I detta kapitel beskrivs de delar i orderprocessen som kunden, det vill säga beställare inom Region
Östergötland, utför. Informationen har samlats in genom intervjuer samt en observation.

5.1.1

Beställning

RÖ använder sig av ett affärssystem som heter Agresso. I systemet går det att göra beställningar av
material som finns både i centraldepån och av det material som går i det yttre flödet. Tanken är att allt
material ska hanteras i Agresso, med allt från beställning till fakturering. Det finns däremot lite olika
vägar att gå när man gör materialbeställningar i den yttre order- och leveransprocessen. Dessa beskrivs
nedan.

5.1.1.1 Beställning i Agresso
Vem som helst inom regionen kan lägga en beställning i Agresso, närmare bestämt i den del som heter
Inköpsweb, men alla order måste attesteras av en så kallad godkänd beställare. Regionen har idag
ca.2000 godkända beställare. För att hitta den eller de artiklar som personen vill beställa finns en
sökruta där man antingen kan skriva in artikelnummer, vad det är för typ av artikel eller ett annat
sökord som man tror passar. Om sökordet passar det som söks kommer det upp en lista med alla
artiklar som matchar det som sökts. I dagsläget är det leverantören som bestämmer vilka ord man kan
söka på, och de ansvarar också för att det finns bilder på alla artiklar så att användarna enklare ska se
att de beställer rätt artikel.
I Inköpsweb finns alla artiklar som går via centraldepån och en stor del av de artiklar som hanteras i
den yttre order- och leveransprocessen. För att användarna ska se om artikeln finns i depån är dessa
markerade med regionens logga, och de som går i det yttre flödet har ingen symbol alls. Den som
lägger en order bestämmer antal av de artiklar som behövs och placerar artiklarna i varukorgen. De
flesta artiklarna har en minsta beställningskvantitet. När ordern är skickad ligger den och väntar på
attest. När en godkänd beställare sedan attesterat ordern går den iväg till leverantör, se figur 9. Stora
delar av de artiklar som förvaras i förråden ute i verksamheten, se kapitel 5.2.5, går att beställa via
Agresso, varav vissa med hjälp av en handscanner. Dessa artiklar har en streckkod som scannern läser
av. Beställaren får manuellt mata in antal artiklar som önskas och sedan dockas scannern vid en
speciell dator och ordern skickas till Agresso. Scannern hanterar material som går både via
centraldepån och i det yttre flödet.

Figur 99 Beställning Agresso

5.1.1.2 Beställning via inköpsanmodan
De artiklar i den yttre order- och leveransprocessen som inte finns i Inköpsweb kan beställas via en
inköpsanmodan. Det är en blankett där beställaren fyller ibland annat artikelnummer, antal,
kontaktuppgifter och kostnadsställe. Blanketten skickas sedan till Upphandlingscenter (UC). UC
lägger i sin tur in ordern i Agresso och skickar den till en upphandlad leverantör. Inköpsanmodan går
antingen direkt till UC, eller via en godkänd beställare till UC, se figur 10.
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Figur 100 Beställning inköpsanmodan

5.1.1.3 Beställning i direktkontakt med leverantör
Det förekommer att personal inom RÖ lägger en order direkt till leverantör, det vill säga gör en
beställning utanför Agresso och utan inköpsanmodan. Antingen görs beställning via telefon, eller via
en så kallad förenklad beställning, som är en blankett de fyller i och skickar till leverantör eller tar
med sig till en butik, om det är där de ska göra sitt inköp, se figur 11. Denna metod kan användas om
en artikel som inte är upphandlad måste köpas in. Totalt får regionen göra sådana direktköp för
100 000 kr per år, enligt LOU.

Figur 111 Beställning direktkontakt leverantör

5.2 Leveransprocessen
I detta kapitel beskrivs de delar i leveransprocessen som kunden, det vill säga beställare inom Region
Östergötland, utför. Informationen har samlats in genom intervjuer.

5.2.1

Intern distribution

När en order har lagts på något av de tre olika sätten som beskrivs i kapitel 5.1 Orderprocessen,
behandlas ordern av leverantören som sedan skickar den till beställaren inom RÖ. Godset som går i
den yttre order- och leveransprocessen ankommer till någon av de godsterminaler som regionen har
upprättat. För att samordna transporter inom regionen har regionen bestämt att det ska finnas fem
terminaler, en vardera på US, Vrinnevisjukhuset, Motala lasarett, Finspångs lasarett samt Regionhuset.
På US, Vrinnevisjukhuset och Motala lasarett används ett godsspårningssystem medan Finspångs
lasarett och Regionhuset inte har detta. I godsspårningssystemet går det bland annat att se varifrån
godset kommer, till vem det ska och vilken transportör det anlände med. Det går inte att se exakt vad
paketet innehåller.
Godset som hanteras i den yttre order- och leveransprocessen anländer alltså till någon av de fem
godsterminalerna där det tas emot och sorteras för att sedan distribueras till beställaren, se figur 12.
Godshanteringen sköts av upphandlade entreprenörer. Om godset är beställt av en avdelning som inte
finns på samma adress som någon av de fem godsterminalerna kommer det att skickas vidare enligt
extern distribution, se kapitel 5.2.2 Extern distribution. Först levereras däremot större delen av allt
gods till någon av godsterminalerna där det sorteras för att sedan köras vidare till beställaren via någon
av de upphandlade transportörerna, se kap. 5.2.2. Detta för att kunna samlasta gods som ska till samma
ställe.
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Figur 122 Flödesschema inre- respektive yttre logistik

Om godset ska till en avdelning som finns på samma adress som någon av godsterminalerna ser
processen ut som i figur 13. Om det ska vidare till en avdelning eller enhet på en annan adress, se figur
14.

Figur 133 Beställning med intern distribution

5.2.2

Extern distribution

Gods som anländer till någon av de fem godsterminalerna inom RÖ och inte har den adressen, d.v.s.
inte finns på samma adress som godsterminalen, måste transporteras vidare till den beställande
avdelningen. Detta görs via någon av de upphandlade transportörerna för externt gods och kallas i
denna rapport för extern distribution, se figur 14. När godset har sorterats av godsmottagningen på
någon av godsterminalerna hämtas det av den transportör som ansvarar för den typen av transport och
gods. Det finns idag tre övergripande avtal. Det första, fast godstransporter inklusive stom- och
blodtransporter, är i sin tur indelat i tre geografiska områden, vilket betyder att det finns totalt fem
avtal som upphandlats:
1. Fasta godstransporter inklusive stom- och blodtransporter.
- Posten Meddelande AB, ansvar Norrköpings tätort samt Finspång
- Stångåbuss Trafik AB, ansvar Linköpings tätort
- GDL transport AB, ansvar Motala tätort samt resten av länet utanför tätorterna
2. Bud- och personaltransporter.
- Taxibil i Östergötland AB, hela länet
3. Transporter av avlidna
- Fonus Öst, hela länet
Förbrukningsmaterialet, som är det som undersöks i denna rapport, ingår i avtal 1, fasta
godstransporter. Enligt det nuvarande avtalet ska alla avlämningsplatser, drygt 120 stycken, få en
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leverans om dagen. Stomleveranser6 mellan sjukhusen går tre gånger per dag. Det är upp till
transportören själv att lägga rutter och bestämma hur många fordon som behövs, förutsatt att de följer
de tidsramar som regionen satt upp. Stomleveranserna består till stor del av laboratorieprover.
Leveranstiderna för dessa är strikt reglerade och ställer således höga krav på transportören i respektive
geografiskt område. Avtal 2, bud- och personaltransporter, täcker hela länet och i det fall det krävs,
kan de även transportera utanför länet. Budtransporter innebär transporter av mer akut karaktär, och
godset som transporteras kan vara sjukvårdsmaterial, laboratorieprover eller annat som måste levereras
snabbt. Personaltransporter är just vad det låter som. Budtransporterna används ibland för
förbrukningsmaterial om beställaren anser att det är akut, men oftast förstår man bara inte skillnaden
mellan de fasta godstransporterna och budtransporter, vilket är största anledningen till att ”fel”
transporttyp används. Avtal 3, transporter av avlidna, innebär precis vad det låter som, och inget
förbrukningsmaterial skickas med den transportören.
När transportören har hämtat godset på någon av godsterminalerna körs det till den beställande
avdelningen enligt ett fast dagsschema. Där lämnas godset av på den förbestämda avlämningsplatsen,
med undantag för blod och patientprover, som måste lämnas direkt hos beställaren eller laboratoriet.
Två avlämningsplatser kan ha samma adress, som exempelvis en vårdcentral och en folktandvård,
vilket betyder att transportören måste känna till byggnaderna. De externa transporterna kostar inget
extra utöver det upphandlade avtalspriset för regionens avdelningar, förutsatt att leveransadressen är
satt till någon av godsterminalerna.

Figur 144 Beställning med extern distribution

Om beställaren upplever problem med transporterna kontaktas ofta transportören direkt, medan vissa
synpunkter och klagomål kommer in via FIXA. Transportörerna ska rapportera avvikelser till
regionen. Anledningen till att transportörerna ska göra det är för att regionen ska få en samlad bild av
de problem som upplevs. Totalt sett kommer det dock inte in särskilt många klagomål, och
transportörerna sköter sina uppdrag bra, med några undantag.
För att förbättra hanteringen av den externa distributionen har RÖ valt att göra en ny upphandling som
träder i kraft under hösten 2015. Istället för att ha avtal med olika transportörer, kommer hela
transportuppdraget ligga på en entreprenör. Fördelarna med detta kan bli både miljömässiga och
ekonomiska. Ansvaret ligger hos den vinnande entreprenören att bestämma rutter, hålla sig uppdaterad
om nya leveransställen, och förhålla sig till de övriga krav som regionen ställer i det nya avtalet.

5.2.3

Varumottagning hos beställare

När artiklarna som är beställda via Agresso eller inköpsanmodan har levererats till beställaren ska
detta göras synligt i Agresso, genom en så kallas varumottagning. Om antalet artiklar av rätt sort
levererats är varumottagningen enkel och görs via ett knapptryck. Om något inte stämmer, t.ex. antal,
så matas detta manuellt in i Agresso då beställaren eller någon annan på avdelningen gör
varumottaget. Om antalet inte stämmer mot vad som beställts, och detta inte visas genom att en
korrekt varumottagning görs, så kan det leda till att fakturan är på antalet som beställdes och därmed
6

De transporter som utgör grunden i transportkedjan. Dessa går mellan de tre sjukhusen US, Vrinnevi och Motala lasarett.
Övriga transporter planeras efter dessa.
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betalar RÖ för mer än vad som levererades. Det kan även bli tvärtom, det vill säga att fler artiklar än
vad som beställts levereras, och fakturan blir således på ett lägre belopp än vad som levererats. Det är
också viktigt att beställaren kontrollerar att styckpriset som står på följesedeln är detsamma som det
upphandlade priset som finns specificerat i Agresso, annars blir det en differens i systemet.
Varumottagning görs inte på artiklar som har beställts i direktkontakt med leverantör.

5.2.4

Förråd

När varumottagning har gjorts i Agresso är artiklarna redo för förvaring, se figur 15. Ute på
avdelningarna finns det materialförråd där förbrukningsmaterialet förvaras. På vissa av avdelningarna
används så kallade MiV-förråd. MiV står för Materiel i Vården och är en tjänst som avdelningarna kan
köpa till av entreprenör för att få hjälp med hantering av det material som kommer från centraldepån. I
förråden hanteras MiV-artiklarna med ett 2-bingesystem (en förenklad form av kanban-systemet),
vilket i praktiken innebär att alla typer av material som ingår i MiV-tjänsten läggs i två lådor med
samma antal i varje. Lådorna förvaras på hyllorna inne i förråden, en låda placeras längst fram och den
andra längre bak, och material plockas ur den främre lådan vartefter behovet uppstår. När den första
lådan är tom ställer man fram den andra lådan och en liten bricka placeras vid lådan för att markera att
man är inne på den andra lådan. Detta är beställningspunkten. Inom RÖ används däremot begreppet
beställningspunkt för det som är orderkvantiteten, snarare än tidpunkten. Vissa avdelningar använder
sig av entreprenör, enligt MiV-tjänsten, för att sköta förrådet, medan andra väljer att själva ha hand om
det.

Figur 155 Beställning, distribution och förråd

Material i MiV-tjänsten kommer enbart från centraldepån. Med andra ord innefattas inte det materialet
som går i den yttre order- och leveransprocessen i detta koncept. Däremot förvaras allt material i
samma förråd, vilket betyder att hänsyn måste tas till allt material då förråden utformas. Materialet
som hör till MiV har en övre gräns på 50 olika artiklar i varje förråd, medan det yttre materialet inte
har någon specifik gräns mer än vad som begränsas av den fysiska ytan.
Vad för typer av artiklar som avdelningarna väljer att beställa till sina förråd skiljer sig lite åt,
beroende på de olika vårdbehoven som avdelningen i fråga har. Exempelvis måste
neonatalavdelningen köpa in material som är anpassat efter små bebisar eftersom de inte kan ha
samma storlek på t.ex. syrgasgrimmor som vuxna. Stora delar av detta material köps via den yttre
order- och leveransprocessen.
Gemensamt för både det materialet som kommer från centraldepån och det som beställs i den yttre
order- och leveransprocessen är att mängden i förrådet ska täcka ett tredagarsbehov. För att skilja på
materialet som kommer från centraldepån och det som kommer via det yttre flödet, används en bricka
för respektive artikel som markeras med en viss färg. Utöver att hålla isär dessa två typer av material,
måste vårdpersonalen även skilja på sterilt, höggradigt rent och rent material. Dessa ska förvaras och
hanteras på olika sätt och dessa regler måste följas från det att materialet inkommer till förråd till dess
att det används på patient.
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5.3 Sammanfattning av yttre order- och leveransprocessen
Processen börjar med att en beställning görs på något av de tre sätt som går att använda sig av.
Beställningen går iväg till leverantören och anländer sedan till någon av RÖ:s fem godsterminaler. Om
godset ska till en avdelning på samma adress som det anlände till hanteras det enligt den interna
distributionen. Om godset däremot ska vidare till en annan avdelning måste det transporteras med
extern distribution. När transport och distribution är klar hamnar materialet i förråd hos avdelningen
som beställt det. Se figur 16 för en översiktsbild av den yttre order- och leveransprocessen.

Figur 166 Den yttre order- och leveransprocessen
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6 PROBLEMIDENTIFIERING
I det här kapitlet identifieras och beskrivs de problem som finns i den yttre order- och
leveransprocessen. Tabell 1 visar en sammanställning av dessa. Problemen är grupperade efter vad
som är det underliggande problemet. Det beskrivs också vem som upplever respektive problem. I de
efterföljande underkapitlen beskrivs problemen mer ingående än de är presenterade i tabell 1.
Tabell 1 Problem i den yttre order- och leveransprocessen

Orsak

Bristande förståelse om
varför det är viktigt med
helhetsbild

Affärssystem

Upplevt problem
Otydlighet kring vad som är
förbrukningsmaterial
Ingen sammanhållen bild av den
yttre order- och
leveransprocessen

Upplevs av
Författarna, FM
centrum
FM centrum,
författarna

Svårt att kartlägga
förbrukningsmaterialets väg från
ankomst till godsterminal till
förråd
Svårt att hitta önskad artikel

Författarna

Många attester per order
Otydlig information om
artiklarna
Det går att beställa restnoterade
artiklar
Väntetid vid attest
Tre olika sätt att beställa

Otydliga
beställningsrutiner

Flera transportörer

Bristande utbildning

Ingen enhetlig tanke kring
beställningspunkter och
kvantiteter

REC, UC,
vårdpersonal,
FIXA, författarna
UC, vårdpersonal
REC,
vårdpersonal,
författarna
UC,
vårdpersonal,
REC
UC, REC,
vårdpersonal
REC, UC,
vårdpersonal,
FIXA
Författarna

Akuttransporter används ibland
för distribution av
förbrukningsmaterial

FM Centrum

Icke-upphandlat material
beställs
Varumottagning i Agresso
glöms

REC, UC
REC, UC

6.1 Bristande förståelse om varför det är viktigt med helhetsbild
Utgångspunkten vid insamling av data har varit att få en generell bild över hur processen för
beställning, hantering och förvaring av förbrukningsmaterial i det yttre flödet ser ut. Ett av problemen
som uppdragsgivaren på FM centrum har påpekat är att det inte finns en sammanhållen bild av den
yttre order- och leveransprocessen vilket även har konstaterats vid genomförandet av den här
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kartläggningen. Ingen tidigare dokumentation över hur den här processen fungerar finns, och det finns
inte heller någon ansvarig för hela processen inom RÖ. Att det inte finns en sammanhållen bild visar
på att det inte finns en förståelse för varför det är bra med en sådan. I det här arbetet har inte en direkt
orsak till varför det inte finns en sammanhållen bild kunnat identifieras, men en anledning kan vara att
RÖ idag har ett funktionsstyrt arbetssätt gällande material. Det kan bli svårt att förbättra den här
processen om det inte finns någon ansvarig. Att de olika delarna som processen består av fungerar bra,
behöver inte betyda att processen i sig fungerar så bra som det skulle kunna göra.
Under intervjuerna har bilden över vad som är förbrukningsmaterial och inte skiljt sig åt beroende på
vem som intervjuats. Personer på FM centrum har även konstaterat att det är ett problem att det inte
finns en tydlig definition för vad som är förbrukningsmaterial. Orsaken till problemet är att den
beskrivning som finns idag är öppen för tolkning, vilket också har lett till att insamlad data inte alltid
är specifik för förbrukningsmaterial utan gäller allt material som hanteras i den yttre order- och
leveransprocessen. Effekten av att det inte finns en tydlig definition är att det inte går att föra någon
korrekt statistik på hur mycket förbrukningsmaterial som hanteras av RÖ. Något som också har
framkommit under intervjuer är att begreppet beställningspunkt används för det som egentligen är
ordermängden.
En anledning till att det är svårt att kartlägga förbrukningsmaterialet i detalj är för att
godsspårningssystemet saknar information om vad faktiskt är i de kollin som registreras. I systemet
går det att se varifrån godset kommer, vem det ska till, vilket datum det ankom samt
spårningsnummer, men inte innehåll. Detta gör att helhetsbilden över flödet brister, eftersom det blir
svårt att se antal kollin innehållande förbrukningsmaterial, och då även om det finns avvikelser mot
hur det ska fungera. Det är alltså svårt att ta fram exakta ledtider för specifika artiklar, samt få en
uppfattning om hur stor andel av allt gods som är förbrukningsmaterial kontra annat material. En
vidare diskussion kring för- och nackdelar med en sammanhållen bild av den yttre order- och
leveransprocessen hos Region Östergötland återfinns i kapitel 9.1.

6.2 Affärssystem
Agresso är ett ekonomisystem snarare än ett lagerhanteringssystem. Genom att använda Agresso som
ett lagerhanteringssystem leder det till olika problem som beskrivs mer i detalj nedan.
När ett behov av material uppstår måste en beställning göras. Om denna görs i Agresso måste
beställaren först söka efter artiklarna. Problemet, som upplevs av REC, UC, FIXA och vårdpersonal
samt konstaterades vid observationen av Agresso, är att det är svårt att hitta önskad artikel i Agresso.
En orsak är att beställarna inte vet vilket/vilka sökord som ska användas för varje produkt. Detta
grundar sig i att det är leverantören av respektive artikel som bestämmer vilka sökord som ska kopplas
till varje artikel, istället för att de faktiska användarna får bestämma sökord. Ytterligare en orsak är att
Agresso är stavningskänsligt vilket försvårar artikelsökningen. Ett annat problem som är nära kopplat
till att det är svårt att hitta önskad artikel är att informationen om artiklarna inte visas tillräckligt
tydligt för att det ska uppmärksammas av alla beställare. Detta problem nämndes vid intervjuer med
personer på REC och med vårdpersonal. Det konstaterades även vid observationen. Artiklarna ska
även ha en bild som visar hur de ser ut. Det förekommer däremot att det inte finns någon bild
överhuvudtaget och i vissa fall, när bild finns, visar den endast hur förpackningen ser ut och inte själva
produkten. Orsaken är även här att det är leverantören som har ansvar för att det finns en bild som
laddas in i Agresso som visar hur artikeln ser ut utan förpackning, för att beställaren ska kunna se att
det är rätt produkt som beställs. I Agresso ska det även finnas definierat hur artikeln är förpackad, det
vill säga antal per förpackning. Effekten av dessa problem är att det ibland är svårt att hitta produkten
man är ute efter eller beställer fel produkt, vilket leder till frustration och är tidsödande för beställaren.
När ordern väl skickats tar det ibland upp till 60 minuter innan den kan attesteras av godkänd
beställare. Denna väntetid har upplevts som ett problem av vårdpersonal, personer på UC och REC,
vilket har poängterats vid intervjuer. Det händer också att ordern delas upp av Agresso och därmed
måste attesteras flera gånger, d.v.s. varje del av ordern behöver en attest. Detta beskrevs som ett
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problem av UC och vårdpersonal. Orsaken till dessa problem är att Agresso inte är anpassat efter
verksamheten. Väntetiden som uppstår är en icke värdeskapande aktivitet och att den upplevs som
frustrerande eftersom det tar onödigt lång tid.
Vissa artiklar som finns i Agresso kan vara restnoterade, men går att beställa ändå. Problemet är att det
idag inte finns något smidigt system som visar att artikeln är borttagen, vilket leder till att beställaren
inte vet att en ersättningsprodukt finns och att det är denna som ska beställas istället. Detta problem
har konstaterats vid intervjuer med personer från UC, REC samt vårdpersonal. Konsekvensen av att
det går att lägga en beställning på restnoterade produkter är att det leder till onödiga väntetider för
beställaren som väntar på en produkt som inte kommer att komma.

6.3 Otydliga beställningsrutiner
Att det idag finns tre olika sätt att beställa material på upplevs som ett problem av REC, UC,
vårdpersonal och FIXA. Det upplevs som förvirrande och svårt att veta vilket sätt som ska användas
när. Orsaken är att inte alla artiklar är inlagda i systemet och därmed måste beställas på ett annat sätt,
d.v.s. via inköpsanmodan eller i direktkontakt med leverantör. Ytterligare en orsak till att det finns fler
än ett sätt att beställa material på är att det är enklare att beställa direkt från leverantör, t.ex. genom ett
telefonsamtal. Följden av att det finns tre olika sätt att beställa material på är att det blir svårt och
tidskrävande att se hela order- och leveransprocessen eftersom data måste samlas in från tre håll, samt
att det orsakar förvirring när personalen ska lägga en beställning.
Det tycks inte heller finnas en enhetlig tanke kring när och hur mycket som ska beställas i den yttre
order- och leveransprocessen. Det 2-bingesystem som finns för alla MiV-artiklar gäller inte för den
yttre processen, vilket betyder att avdelningarna själva måste bestämma vilka rutiner de ska ha kring
detta.

6.4 Flera transportörer
Förbrukningsmaterialet ska enligt avtal skickas med de fasta godstransporterna. Det har däremot
framkommit av en tidigare studie att det förekommer att akuttransporter, dvs. bud, används vid
beställning av förbrukningsmaterial. Detta har upplevts som ett problem av personer på FM centrum.
Orsaken är att det finns flera olika upphandlade transportörer, med olika ansvarsområden, och
definitionen av akutbeställning är öppen för tolkning vilket skapar förvirring. Effekten är att det
uppstår en extra kostnad eftersom RÖ måste betala för de transporter som inte finns med i avtalet för
godstransporter.

6.5 Bristande utbildning
Det finns flera problem i dagens process som grundar sig i bristfällig utbildning. Ett av problemen som
upptäckts vid intervjuer mer personer på REC och UC, är det köps in material utanför Agresso och
utan en inköpsanmodan. Detta kan leda till att inköp görs från leverantörer som inte är upphandlade.
Dessa typer av inköp förekommer alltså, däremot inte i någon större mängd. Att personal väljer att
köpa material på det här sättet grundar sig troligen i bristfällig utbildning i LOU samt konsekvenserna
av att denna inte följs. Effekten av att beställa icke upphandlat material kan i värsta fall leda till
rättsliga åtgärder då det är ett brott mot lagen.
Enligt LOU får regionen göra inköp för totalt 100 000 kronor per år av leverantörer som inte är
upphandlade. Om RÖ kommer upp i den summan idag är okänt. Under intervjuerna har det
framkommit att anledningen till att beställningar görs på detta sätt är för att det är enkelt och går
snabbt eftersom beställaren kan prata direkt med leverantören, och på så vis fås information om t.ex.
leveranstid på ett smidigt sätt. Att beställningar görs direkt från leverantör kan också bero på priset
och att det upphandlade materialet inte alltid uppfyller avdelningens behov eller krav på kvalitet. Ett
annat problem, som är en följd av den här typen av beställningar, är att en stor mängd fakturor hamnar
hos REC. Dessa fakturor går inte att koppla mot en order i systemet eftersom ordern inte är inlagd där.
Antalet fakturor utan order som inkom under 2014 var 235 000 stycken, vilket leder till extraarbete för
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REC som måste reda ut vad det är som beställts och av vet. Det leder också till stora mängder kvitton
som REC måste hantera varje månad, eftersom personalen handlar material för egna pengar och vill ha
tillbaka dessa pengar på sitt konto i samband med lön.
Ytterligare ett problem som grundar sig i bristfällig utbildning är utebliven varumottagning. Detta går
också att koppla till den bristande förståelsen om varför det är viktigt med en helhetsbild, eftersom en
viss oförståelse finns kring varför varumottagning ska göras i Agresso. Varumottagning gäller för alla
ordrar som beställts direkt i Agresso samt via inköpsanmodan. När detta göras, är det upp till
beställaren att kontrollera att priset är detsamma som står i Agresso, eftersom detta är det upphandlade
priset. Om detta glöms, kan det ställa till problem eftersom priset RÖ får betala kan vara felaktigt,
vilket leder till merarbete för regionen då de måste kontakta leverantören för att rätt till felen. När
varumottagning har gjorts går det att se vem som har beställt vad och inkommen faktura går att koppla
till en order. Innan varumottagning gjorts är kostnaden inte kopplad till rätt PEOE.
Ytterligare en följd som uppstår om beställaren inte gör varumottaning i Agresso, är att det inte går att
se om beställaren fått det som är beställt. Ett exempel är att man har beställt 10 artiklar men bara fått 8.
Denna information syns inte i Agresso utan varumottagning, vilket betyder att fakturan kommer vara
på 10 artiklar och man får betala för dessa, även om man bara fick 8. Effekten blir alltså att man
betalar för varor man inte har fått. Gör man däremot varumottagning kan man rätta till fakturan och
bara betala för de produkter som levererats. Utebliven varumottagning leder också till merarbete för
REC som måste skicka påminnelsemail till alla beställare om att de måste gå in i Agresso och visa
vilka artiklar som har anlänt. Påminnelsemail skickas när den totala pengasumman av icke mottagna
ordrar är 2 miljoner, vilket händer mer eller mindre varje vecka. Oavsett om varumottagning görs av
beställaren eller inte kommer däremot kostnaden hamna på rätt PEOE oavsett, eftersom REC får göra
varumottagning då. Risken är dock att varumottagningen visar att hela ordern anlänt, men i
verkligheten kan det saknas artiklar.
Att artiklar köps in utanför systemet och att varumottagning uteblir, grundar sig till stor del i att
personalen inte är tillräckligt medvetna om konsekvenserna. Det visar också på en oförståelse för hela
processen i sig, och går således att koppla till problemet i kapitel 6.1.
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7 ANALYS AV PROBLEM
I det här kapitlet analyseras de problem som redogjorts för i kapitel 6.

7.1 Bristande förståelse om varför det är viktigt med helhetsbild
Det har tidigare inte funnits en helhetsbild över den yttre order- och leveransprocessen av
förbrukningsmaterial vilket kan bero på att det saknas ett processtyrt tänk kring de materialflöden som
finns. De olika funktioner som den studerade processen består av hanterar olika materialflöden, vilket
kan vara anledningen till att RÖ valt att fokusera på funktioner snarare än processer. Oskarsson m.fl.
(2013) menar att det är viktigt att se helheten och arbeta processtyrt. Genom att RÖ ändrar sitt
funktionsstyrda tänkande och istället tänker processtyrt kan fördelarna bli kortare ledtider och låga
lagernivåer enligt Oskarsson m.fl (2013).
Att det inte finns en helhetsbild över den yttre order- och leveransprocessen leder till att det inte finns
något enkelt sätt att ta fram siffror och annan information, som exempelvis vilka mängder material det
hanteras i den kartlagda processen och vilka typer av material det är. Vidare är det svårt att kartlägga
processen för enbart förbrukningsmaterial, eftersom det inte finns en tydlig definition av vad det
faktiskt är. Om det inte går att ta fram detaljerad information om materialet som beställs och hanteras,
kan det bli svårt att effektivisera processen eftersom det saknas mätbara data. Det kan i sin tur leda till
att det beställs mer material än vad som faktiskt förbrukas, vilket leder till en onödig kostnad om det är
så att materialet blir gammalt eller måste kastas för att det finns en ny artikel på marknaden som är
bättre och ersätter den befintliga.
I och med att det inte går att se vad paketen innehåller i godsspårningssystemet är det svårt att spåra
hur många kollin innehållande förbrukningsmaterial som hanteras. Problemet med detta är att
godsspårningssystemet inte är behjälpligt då man vill undersöka materialflöden som finns. Det leder
också till att RÖ inte kan mäta interna ledtider för specifika artiklar på ett smidigt sätt. Detta, det vill
säga spårbarhet, är ett problem som även tas upp av Landry & Beaulieu (2000). Om RÖ i framtiden
vill veta exakt vad och vilka mängder material som beställs och förbrukas skulle
godsspårningssystemet kunna utvecklas så det faktiskt går att veta vad som finns i respektive paket
som ankommer till någon godsmottagning. Detta, tillsammans med data från Agresso eller annat
affärssystem, skulle bidra till att RÖ kan få en tydlig bild över de olika flöden och processer som finns.

7.2 Affärssystem
Faktumet att Agresso inte är ett lagerhanteringssystem kan vara orsaken till flera av de problemen som
finns idag. Ett av problemen som visat sig är att informationen om artiklarna som finns i Agresso är
otydlig eller bristfällig. Detta kan bero på att leverantörerna inte förstår varför det är viktigt att de
bistår med information. Om RÖ följde upp detta mer noggrant skulle eventuellt fler artiklar innehålla
passande sökord och bilder. Det syns inte särskilt tydligt hur många artiklar en förpackning innehåller
och på grund av detta händer det att man får hem mer artiklar än som var tänkt, och därmed sitter man
på högre lagernivåer än vad som behövs. Denna information finns dock i Agresso, så det kan även
bero på handhavandefel, och alltså inte bara på att informationen inte syns tillräckligt tydligt. En följd
av för höga lagernivåer kan bli att artiklarna slängs i det fall det lanseras en ny produkt på marknaden
som är bättre och ska ersätta den nuvarande. Det leder alltså till en onödig utgift.
När det gäller restnoterade artiklar är risken att beställaren kan bli utan produkter när det faktiska
behovet uppstår, eftersom den lagda beställningen aldrig kommer att anlända, vilket i extrema fall kan
riskera patientsäkerheten. Det kan även skapa en onödig irritation hos beställarna eftersom
informationen om det som de brukar beställa inte når dem.

7.3 Otydliga beställningsrutiner
På grund av att det finns fler än ett sätt att beställa skapar det en osäkerhet hos beställarna kring vad
som skiljer de olika sätten åt, och varför ett sätt ska användas och inte något av de andra. Att ha flera
olika sätt att kunna lägga en beställning på kan även skapa förvirring, då beställaren inte vet vilket sätt
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som ska användas. Om det bara finns ett sätt att beställa frigörs tid från vårdpersonalen som aldrig
behöver tveka på hur en beställning ska göras. Det kan också upplevas tidskrävande och frustrerande
när flera artiklar ska beställas via inköpsanmodan då man måste fylla i en blankett per artikel. Att ha
anställda på UC som bara arbetar med ordermottagning (d.v.s. tar emot inköpsanmodan) innebär
dessutom en kostnad som möjligtvis skulle kunna minskas om alla artiklar fanns i Agresso.
Att det inte finns ett enhetligt tänk kring beställningspunkter och kvantiteter kan leda till att det
beställs mer material än vad som förbrukas. Det ställer också krav på att personalen själva arbetar fram
rutiner kring hur mycket som ska beställas och när, vilket kan ta tid från de huvudsakliga sysslorna
och bidra till en stressig miljö för personalen. Om det saknas rutiner kring hur beställning ska göras
och i vilken mängd och vid vilken tidpunkt, kan det i extremfall leda till att det saknas material när det
behövs. Det är dock inte säkert att en och samma metod för att bestämma beställningspunkt och
kvantitet passar alla artiklar, eftersom vissa typer av material som beställs i den yttre order- och
leveransprocessen kan beställs väldigt sällan och i små mängder.

7.4 Flera transportörer
Vad gäller den externa distributionen finns inga större problem, mer än att det idag förekommer att
akuttransporter används för annat än vad som är tänkt. Eftersom akuttransporterna inte avser
varuleveranser leder det till högre kostnader om de ändå används. Dock råder osäkerhet huruvida detta
gäller den yttre order- & leveransprocessen eller endast material från centraldepån. Om det endast
fanns en transportör som skötte alla transporter skulle det bli lättare att veta vart man ska ringa om det
t.ex. uppstår frågor. Vid tidpunkten för denna rapport ligger detta ute för upphandling.

7.5 Bristande utbildning
När de beställda artiklarna anlänt hos beställaren, ska detta visas i Agresso genom att göra
varumottagning så att kostnaden hamnar hos rätt PEOE. Kostnaden kommer hamna rätt tillslut oavsett,
men i och med att varumottagning ofta glöms bort ligger många ordrar öppna i systemet och det blir
då REC:s ansvar att göra varumottagning vilket skapar merarbete. Dessutom tillkommer ett onödigt
moment i form av det påminnelsemail som skickas ut flera gånger i veckan. Det tar tid från andra
sysslor från REC:s sida, och förutsätter att vårdpersonalen (eller annan personal som lagt
beställningar) kontrollerar sin mail dagligen och går igenom vad som beställts och vad av detta som
anlänt till avdelningen. Detta kan i sin tur vara ett moment som det inte alltid finns tid för, och
eftersom kostnaden hamnar på rätt PEOE oavsett så kan det vara så att personalen inte riktigt förstår
vitsen med varumottagningen.
Ytterligare ett problem, utöver all den extra administration som tillkommer då beställningar görs
utanför systemet och de upphandlade leverantörerna, är att artiklarna inte alltid uppfyller de krav som
finns gällande hygien, brandsäkerhet och miljö. Upphandling är komplext när det är en så stor
organisation där artiklarna har olika användningsområden och används på olika typer av patienter.
Detta gör att det är svårt att upphandla material som passar allt och alla, vilket återigen är en anledning
till att beställare köper material av icke upphandlade leverantörer. Eftersom inköpen måste följa LOU
finns det en risk att det inte alltid är det bästa valet av artikel som faktiskt upphandlas, men i och med
att det är brottsligt att inte följa LOU är det svårt att komma ifrån de problem som kan uppstå då valet
av leverantör inte är helt fritt. Alt (1997) menar att vårdens ökade vårdkostnader är en effekt av
bristfälliga och långsamma inköpsrutiner. Det är dock problematiskt att komma ifrån det problemet
eftersom det är lagstadgat hur upphandling ska gå till.
Problemet som uppstår när beställning görs direkt hos leverantör är att regionen riskerar att överstiga
de 100 000 kronorna per år som är bestämda genom LOU. Då REC får en stor mängd fakturor som
inte går att koppla mot en order skapar det merarbete. Vidare måste REC varje månad hantera stora
mängder kvitton som gäller inköp som gjorts utanför systemet, vilket skulle kunna minskas om dessa
typer av inköp försvann eller minskade. Detta hänger även ihop med en bristande helhetssyn eftersom
personal inte alltid har förståelse för vad alla aktiviteter leder till och hur dessa är sammankopplade.
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8 FÖRÄNDRINGSFÖRSLAG
Utifrån de problem som belyses i kapitel 6 presenteras i detta kapitel förändringsförslag med avsikt att
förbättra den befintliga yttre order- och leveransprocessen.

8.1 Förändringar utifrån nuvarande förutsättningar
Om RÖ beslutar att behålla Agresso och fortsätter att arbeta utifrån de förutsättningar som finns idag,
finns det flera problem som måste lösas. Högre krav måste ställas på leverantören vad gäller att bistå
med information till Agresso, så som bilder som visar hur artikeln ser ut samt sökord som matchar de
ord som faktiskt används ute i verksamheten. I avtalen som upprättas i samband med upphandling av
respektive artikel bör det så med att leverantören måste bistå med den nämnda informationen, och om
det uteblir bör detta leda till konsekvenser för leverantören. Alternativt tar RÖ över ansvaret för dessa
två delar och ser till att det åtgärdas och följs upp kontinuerligt. Det betyder att UC eller annan enhet
måste lägga ner mycket tid på att komplettera de artiklar som saknar information idag, och även se till
att Agresso uppdateras kontinuerligt för att säkerställa att ingen artikel saknar bild och relevanta
sökord. För att ta reda på vilka sökord som verksamheten vill ha på artiklarna krävs det även att några
utvalda personer blir delaktiga i att bestämma ord. Alternativt kan sökorden bestämmas redan vid
upphandlingen, eftersom det redan i det läget sätts ihop en grupp med inblandade från hela
verksamheten.
Tiden som uppstår i väntan på attest bör elimineras. Likaså bör en och samma order endast behöva en
attest eftersom de totala väntetiderna tar tid från sjukvårdspersonalens huvuduppgifter. Detta kan vara
svårt att åtgärda, men då frustrationen över situationen är så pass stor bör det åtminstone undersökas.
Om Agresso inte är så pass flexibelt att detta går att åtgärda, bör det kommuniceras ut till
verksamheten varför det krävs flera attester, och varför det uppstår en väntetid, samt att noggranna
undersökningar faktiskt har genomförts med syfte att försöka få bort dessa onödiga moment.
Förhoppningen är att de som upplever momenten som frustrerande åtminstone får en förståelse för
varför det är som det är. Dessutom kan en vetskap om att man försökt eliminera väntetid och flera
attester även det bidra till en viss förståelse och acceptans av att Agresso inte är anpassat för
verksamheten, men att man får göra det bästa av situationen.
Vad gäller problemet med de restnoterade artiklarna bör det undersökas om det är möjligt att i Agresso
införa en symbol vid alla dessa artiklar, som indikerar att en annan artikel istället ska beställas. Det ska
därmed finnas ett enkelt sätt att ta reda på vilka artiklar som är restnoterade och vad som ska beställas
istället. En enkel lösning är att det finns en skrivskyddad Excelfil tillgänglig för alla anställda inom
RÖ, där personal enkelt kan söka fram den artikel som avsågs beställas och se vad som ska beställas
istället. Denna fil ska uppdateras dagligen av ansvarig enhet. Det allra bästa vore om denna
information gick att lägga in i Agresso för respektive restnoterad artikel, och det är det som ansvariga i
RÖ bör sträva mot. Vidare bör RÖ se till att de restnoterade artiklar som utgått tas bort snabbt ur
Agresso så att ingen riskerar att beställa en artikel som inte finns.
Eftersom det förekommer att material beställs utanför de upphandlade avtalen är det svårt att följa upp
hela den yttre order- och leveransprocessen. Som nämnts tidigare finns ca 2000 godkända beställare
vilket är ett stort antal. Det bör utredas om det verkligen är nödvändigt att det ska finnas så här många
godkända beställare. De godkända beställarna borde även få ytterligare utbildning inom LOU för att
komma ifrån att beställningar görs på fel sätt. Ett annat förslag är att låta någon/några
anställd/anställda på varje avdelning ha i sin tjänst att sköta materialhanteringen så som att hålla koll
på att material finns och beställa vid behov. På så vis undviks dubbelbeställningar och därmed onödigt
höga lagernivåer som kan leda till slöseri och artiklar som slängs för att det finns en ersättningsartikel.
Det blir också lättare för nyanställda att förstå hur och vem som beställer material om det finns tydliga
rutiner för detta. Om en anställd börjar arbeta på en annan avdelning underlättar det om rutinerna kring
arbetssätt vid materialbeställning och hantering fungerar på samma sätt överallt. Som en del av att
införa standardiserade arbetssätt på alla avdelningar, bör RÖ även utreda möjligheten att införa ett och
samma sätt att förvara materialet på hos alla avdelningar. Förslagsvis genom att använda
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tvåbingesystemet som MiV-tjänsten använder, eftersom de flesta känner till hur det fungerar redan
idag och därmed bör det inte krävas lika omfattande omstruktureringar i lagren och utbildningar som
om man inför ett helt nytt sätt att hantera materialet på.
Att utgå från de nuvarande förutsättningarna kan vara det enklaste alternativet för att förbättra den
yttre order- och leveransprocessen, men samtidigt är det troligtvis det som RÖ jobbar med redan idag.
Rö bör därför utvärdera om det räcker att försöka förbättra det befintliga, eller om det krävs en större
förändring för att eliminera de problem som finns idag.

8.2 Nytt lagerhanteringssystem
Ett stort problem idag är att Agresso är ett ekonomisystem och inte ett lagerhanteringssystem. De
problemen som tas upp gällande beställningar i Agresso skulle troligtvis undvikas om ett
lagerhanteringssystem som är anpassat för att hantera stora mängder material användes istället. De
krav som borde finnas på systemet är att det först och främst ska vara enkelt att hitta den artikel man är
ute efter. Ett steg på vägen är att det inte bör vara leverantörerna som får bestämma sökorden utan det
bör vara någon som arbetar ute i verksamheterna och vet på vilka ord som används. Det bör heller inte
vara stavningskänsligt, vilket Agresso är idag. Det bör även ställas högre krav på leverantörerna
gällande bilder på artiklarna. Detta kan RÖ göra genom att lägga till det i avtalen vid upphandling.
Genom att ha ett fungerande lagerhanteringssystem kommer det också vara lättare att kunna göra
uppföljningar på vad som faktiskt har beställts. För att ytterligare underlätta för beställarna borde det
finnas en varukorg där alla artiklar läggs oavsett om det kommer från olika leverantörer eller inte,
varvid endast en attest för hela beställningen måste göras. Detta leder till att vårdpersonalen får mer tid
till att vårda patienter istället för att beställa material.
Ett lagerhanteringssystem anpassat efter verksamheten kan bidra till en effektivare
materialstyrningsprocess som i sin tur kan bidra till minskade kostnader, som Butters & Eom (1992)
konstaterat. Ett lagerhanteringssystem som enklare kan bistå användaren med statistik över tidigare
beställningsfrekvenser och mängder, skulle kunna hjälpa verksamheten att införa en fungerande
materialstyrningsprocess. Viktigt att påpeka är dock att ett nytt lagerhanteringssystem kan bli dyrt att
köpa in. Figur 17 visar vad ett nytt lagerhanteringssystem kan bidra till att förbättra utifrån de problem
som beskrivits i kapitel 6.

Figur 177 Nytt lagerhanteringssystem
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8.3 Införa distributionscentral med MiV-tjänst
Det har konstaterats, av bland andra Landry & Philippe (2004), att sjukvårdspersonal spenderar
ungefär 10 % av sin arbetstid på logistikrelaterade aktiviteter istället för vårdande av patienter. Detta
är troligtvis något som kommer att kvarstå om förändringar gällande materialhantering inom
sjukvården inte genomförs. Ett problem för RÖ idag är att spårbarheten för materialet är bristfällig och
kvaliteten på vissa artiklar lever inte heller upp till de krav som vården ställer på dem. Dessa två
problem har enligt Landry & Beaulieu (2000) minskat då ett antal sjukhus i Frankrike införde en
distributionscentral varifrån materialet hanterades och distribuerades ut till sjukhusen av personal med
detta som arbetsuppgifter. Det bidrog också till att sjukhusen kunde minska sina lagernivåer. Detta
alternativ är något som RÖ skulle kunna undersöka vidare om det finns ett intresse av att minska
lagernivåer och frigöra tid från sjukvårdspersonalens arbetstid. Ett alternativ kan vara att den befintliga
centraldepån även blir en distributionscentral. Detta skulle innebära att allt gods som ska till sjukhusen
eller andra avdelningar inom RÖ levereras till centraldepån. Där samlastas det med de artiklarna som
förvaras i depån och distribueras sedan ut till beställarna av en upphandlad entreprenör. Detta skulle
kunna bidra till minskade kostnader och reducerad miljöpåverkan. Vidare skulle allt material kunna
hanteras på liknande sätt vid mottagning och förvaring, med exempelvis ett 2-bingesystem. Antalet
leveranser till de olika avdelningarna skulle kunna minska vilket betyder att frekvensen av
materialhantering kan komma att minska, men mängden lär bli densamma eftersom mängden material
lär vara oförändrad. Dessutom skulle RÖ kunna undersöka möjligheten att hantera den yttre order- och
leveransprocessen på samma sätt som materialet från centraldepån, genom att införa MiV-tjänsten
även för det yttre materialet. Detta skulle kunna minska arbetsbelastningen för vårdpersonalen
eftersom de inte behöver lägga tid på beställningar och hantering av materialet, utan det sköts istället
av entreprenör. Figur 18 visar vad en distributionscentral kan bidra till att förbättra. Dessa punkter är
inget som upplevs som ett större problem i dagens process men kan komma att förbättras med en
distributionscentral med MiV-tjänst.

Figur 188 Distributionscentral
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8.4 Införa enhetligt tänk kring beställningar
Till att börja med bör RÖ införa ett enda sätt att genomföra beställningar på. Detta skulle minska
arbetsbelastningen för vårdpersonalen och det skulle bli tydligare hur man faktiskt ska göra en
beställning. Förslagsvis bör allt material beställas genom lagerhanteringssystemet, vilket ställer krav
på att allt material förs in i systemet. Vidare bör RÖ undersöka de metoder som finns för att bestämma
beställningspunkt och kvantiteter, för att se om det går att implementera någon av dessa i
verksamheten.
Eftersom Region Östergötland hanterar så pass stora mängder material som skiljer sig åt både i
beställningsfrekvens och mängder kan det vara svårt att införa en och samma metod vad gäller
tidpunkter för beställning. Babai m.fl. (2009) menar att beställningspunkter passar de artiklar som
beställs i små mängder och har korta genomloppstider, samt som det finns ett kontinuerligt behov av
och att mängden artiklar inte varierar allt för mycket i efterfrågan. Täcktidsplanering passar liknande
typer av artiklar, men Segerstedt (2006) menar att denna typ av materialstyrning även ger utrymme för
planering av variation i efterfrågan, vilket passar in i vårdande verksamheter.
När det kommer till partiformning så passar både EOQ och ekonomisk täcktid vårdens varierande
behov, och de båda metoderna går att använda med hjälp av enbart historiska data. Detta är nästintill
en förutsättning inom vården eftersom det inte går att prognosticera ett kommande vårdbehov på kort
sikt.
Aguilar-Escobar m.fl (2014) menar att kanban inom vården förbättrar både organiseringen av lager
och bidrar till kostnadsminskningar, vilket bekräftar att det nuvarande systemet som används för
materialet som beställs från centraldepån har god potential att utvecklas och användas även för den
yttre order- och leveransprocessen. Eftersom det befintliga kanbansystemet fungerar bra för det
material som beställs från centraldepån är förslaget att införa ett liknande system även för materialet i
den yttre order- och leveransprocessen. 2-bingesystemet används av många avdelningar redan idag, så
krävs det inte särskilt mycket utbildning i hur det fungerar. Dessutom bör det underlätta för personalen
om ett och samma system används för allt material, oavsett varifrån det kommer. Detta bör hålla nere
lagernivåerna något, eftersom personalen vet hur mycket som ska beställas varje gång och därmed inte
beställer för mycket. De riskerar inte heller att beställa för lite, vilket skulle kräva frekventare
beställningar istället. Det kvarstår däremot att bestämma beställningspunkt och kvantitet, och detta
kommer inte att bli samma för alla artiklar och avdelningar, men samma metod bör ändå kunna
användas.
Gemensamt för större delen av alla artiklar är att de måste finnas i förråd för att inte riskera patienters
hälsa. Det betyder att kvantiteter och beställningsfrekvens, samt säkerhetslager, ligger på högre nivåer
än vad teorin anser att det behövs. Även om det rent praktiskt inte är möjligt att till fullo följa de
teorier som finns kring orderkvantiteter och beställningspunkter, så kan det ändå vara intressant att ha
dessa i åtanke för att enklare standardisera den yttre order- och leveransprocessen inom RÖ. I figur 19
visas vad ett enhetligt tänk kan bidra till att förbättra.
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Figur 1919 Enhetligt tänk kring beställningar

8.5 Sammanställning av förändringsförslag
Här sammanställs de tre förändringsförslag som presenteras i kapitel 8.1-4 samt de för- och nackdelar
som respektive förslag innebär.
Tabell 2 Förändringsmöjligheter i den yttre order- och leveransprocessen

Förändringsförslag

Fördelar

Nackdelar

Utgå från nuvarande
förutsättningar

Relativt låg kostnad, enkelt,
personal behöver inte lära sig
något nytt system vilket kan
vara tidskrävande

Ökad arbetsmängd då mer
uppföljning krävs, inte säkert att
problemen faktiskt löses,
väntetid vid attest svår att
eliminera?

Nytt lagerhanteringssystem

Enklare hitta vad man söker,
enklare hantering av
restnoterade artiklar, väntetid
försvinner, tydligare
information om varje artikel,
endast en attest per order

Dyr investering, tidskrävande
att lära upp personalen i nytt
system, implementering kan bli
tidskrävande

Införa distributionscentral med
MiV-tjänst

Mindre tung trafik kring
godsterminalerna, mindre
lagernivåer hos avdelningarna,
kan bidra till
kostnadsminskningar, frigöra
tid för vårdpersonal, enklare att
veta vem att kontakta vid frågor

Kräver stor yta, kostnad vid
utbyggnad av centraldepå
alternativt hyra/köpa ny lokal,
RÖ ”tappar kontroll”, ingen
garanti att en
distributionscentral löser
problemet

Införa enhetligt tänk kring
beställningar

Kan frigöra tid för
vårdpersonal, minska risk för
onödiga beställningar,
lagernivåerna hålls i schack

Samma metoder passar inte alla
artiklar, tidskrävande att få in
allt material i
lagerhanteringssystemet
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9 DISKUSSION
I det här kapitlet diskuteras några av de problem som finns då det inte finns en sammanhållen bild av
en process, samt vilka fördelar det för med sig att vara medveten om sina processer. Vidare diskuteras
de samhälleliga och etiska aspekter som bör has i åtanke vid planering av logistiska aktiviteter inom
vården, samt diskuteras rapportens validitet och generaliserbarhet.

9.1 För- och nackdelar med en sammanhållen bild
Det finns idag ingen sammanhållen bild över den yttre order- och leveransprocessen, men de problem
som lyfts fram i denna rapport är inte nödvändigtvis ett resultat av detta. Problemen är inte endast
specifika för den yttre order- och leveransprocessen utan rör även andra flöden. Om den här specifika
processen däremot ska förbättras krävs att det finns en tydlig bild över hur beställning och hantering
går till, och alla de funktioner som är inblandade bör samarbeta för att göra processen så effektiv som
möjligt. Den del av processen som idag är den mest problematiska är beställning, dels för att Agresso
inte är ett särskilt bra lagerhanteringssystem och dels för att det finns tre olika sätt att beställa på. Det
gör att det blir svårt att följa specifika artiklar och det som beställs direkt av leverantör är svårt att
kartlägga eftersom det inte finns något enkelt sätt att ta fram information om detta.
Godsspårningssystemet visar inte vad gods innehåller och detta i kombination med att vissa data från
Agresso är svår att få fram, samt att alla ordrar inte ens finns i systemet, gör att beskrivningen av
processen blir generell.
Vårdpersonal (och annan personal) är beroende av material dagligen, och eftersom främst
vårdpersonal idag har det stressigt är order- och leveransprocessen något som bara måste fungera.
Materialbeställning och hantering ska med andra ord inte ta mer tid än nödvändigt. Om alla artiklar
finns samlade för beställning på ett och samma ställe kan detta minska arbetsbelastningen för
vårdpersonalen. Det gör dessutom att alla ordrar blir enklare att följa och förhoppningsvis blir
arbetsbelastningen för ekonomiavdelningen mindre. Detta förutsätter att allt material köps in via
Agresso (eller annat system). Detta förutsätter i sin tur att allt material som upphandlas fungerar för
alla avdelningar och håller tillräckligt hög kvalitet för att personalen ska vilja köpa det. Samtidigt
måste vårdpersonal i viss mån få en ökad förståelse för LOU och de effekter som följer i och med att
LOU måste följas. En sammanhållen bild kan också bidra till att personal för förståelse för varför alla
moment måste göras på ett korrekt sätt, eftersom de annars kan leda till mer arbete för en annan
avdelning. En sammanhållen bild kan även bidra till att onödiga moment kan elimineras eftersom de
tydliggörs, eller så kan det bringa klarhet i varför vissa moment, som av vissa anses vara onödiga, är
viktiga.

9.2 Samhälleliga och etiska aspekter
Om förändringsförslagen införs är det viktigt att ta hänsyn till de samhälleliga och etiska aspekter som
uppstår. Eftersom sjukvården i Sverige är skattefinansierad bör det ligga i RÖ:s intresse att minska
sina kostnader. Det finns inte obegränsat kapital att röra sig med och effektiva order- och
leveransprocesser kan vara ett sätt att dra ner kostnader och istället lägga dessa resurser på att förbättra
sjukvården i sig. Då det har visat sig att sjukvårdspersonalen idag lägger delar av sin arbetstid på
logistikrelaterade aktiviteter, bör det ligga i RÖ:s intresse att frigöra denna tid så att den kan läggas på
faktiskt vård istället. Arbetsbelastningen för vårdpersonal är idag hög och genom att eliminera alla
aktiviteter som kan kännas överflödiga, kan stressen minska och arbetsmiljön bli bättre. Vården ska
vara tillgänglig och de väntetider som finns idag, kan med en effektivare order- och leveransprocess
minska, om vårdpersonal får mer tid till att ta hand om patienter. Detta kan öka den samhälleliga
känslan av trygghet tack vare tillgängligare vård. Vårdens viktigaste uppgift är att säkerställa
patientsäkerhet, vilket bland annat betyder att det material som behövs vid ett uppstått behov måste
finnas tillgängligt. Om processen att beställa, hantera och förvara material är bristfällig kan
patientsäkerheten riskeras. För att detta inte ska ske finns många artiklar i lager som i vissa fall är
större än vad teorin menar behövs, men i och med att patientsäkerhet är det argument som vinner över
alla andra kommer det vara svårt att komma ifrån höga lagernivåer. Om RÖ väljer att införa en
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distributionscentral kan detta bidra till ett minskat antal tunga fordon kring de fem godsterminalerna,
vilket ger en säkrare miljö för de anställda och för besökande på de olika sjukhusen och
avdelningarna. Vidare kan en distributionscentral bidra till minskade utsläpp eftersom många artiklar
kan samlastas.

9.3 Validitet
Region Östergötland är en stor organisation och det har inte funnits möjlighet till att prata med alla
som arbetar där, utan bara en del. Detta innebär att det är de intervjuade personernas bilder av den
yttre order- och leveransprocessen som lyfts fram. Det finns säkert personer som inte håller med om
de problem som tas upp i rapporten men då problemen har konstaterats av flera intervjuade personer
från regionsövergripande enheter, vilka i sin tur har kontakt med vårdpersonal, anses problemen
trovärdiga.
Eftersom det har varit svårt att få fram siffror på hur mycket förbrukningsmaterial som beställs är det
svårt att få en uppfattning om hur omfattande den yttre order- och leveransprocessen av
förbrukningsmaterial är. Dessutom har den otydliga formuleringen av vad förbrukningsmaterial är
bidragit till att den beskrivna processen är generell för allt material som hanteras i den yttre order-och
leveransprocessen. Vidare kan det finnas avvikelser från den generella bilden, men inom ramen för
den här rapporten har det inte funnits tid till att undersöka dessa eventuella avvikelser. Detta är
däremot något som RÖ själva kan arbeta vidare med.
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10 SLUTSATS
Syftet med det här arbetet var att ge en sammanhållen bild av den yttre order- och leveransprocessen,
vilken kan sammanfattas som figur 20. Processen börjar med att en beställning görs på något av de tre
sätten: direkt i Agresso, via inköpsanmodan eller direkt från leverantör. Beställningen går iväg till
leverantören och anländer sedan till någon av RÖ:s fem godsterminaler. Om godset ska till en
avdelning på samma adress som det anlände till hanteras det enligt den interna distributionen. Om
godset däremot ska vidare till en annan avdelning måste det transporteras med extern distribution. När
transport och distribution är klar hamnar materialet i förråd hos avdelningen som beställt det.

Figur 200 Den yttre order- och leveransprocessen

Vidare skulle det även undersökas om det fanns några problem i den yttre order- och
leveransprocessen och vilka dessa i sådana fall var. De problemen som konstaterades handlade främst
om svårigheter med affärssystemet Agresso, men också att det behövs ytterligare utbildning och
förståelse om LOU samt att det finns en bristande helhetssyn på hela processen vilket leder till
merarbete. Nedan listas problemen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingen sammanhållen bild av den yttre order- och leveransprocessen
Otydlighet kring vad som är förbrukningsmaterial
Svårt att hitta önskad artikel
Många attester per order
Otydlig information om artiklarna
Det går att beställa restnoterade artiklar
Väntetid vid attest
Tre olika sätt att beställa
Ingen enhetlig tanke kring beställningspunkter och kvantiteter
Akuttransporter används ibland för distribution av förbrukningsmaterial
Varumottagning i Agresso glöms
Icke upphandlat material beställs
Svårt att kartlägga förbrukningsmaterialets väg från ankomst till godsterminal till förråd

Med problemen som grund har tre förändringsförslag presenterats med syfte att eliminera problemen
vilka listas nedan.
•
•
•
•

Nytt lagerhanteringssystem
Distributionscentral
Införa enhetligt tänk kring beställningar
Utgå från nuvarande förutsättningar

Det första förslaget är att köpa in ett nytt lagerhanteringssystem. Genom att ha ett fungerande
lagerhanteringssystem kommer det vara lättare att kunna göra uppföljningar på vad som faktiskt har
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beställts. Lagerhanteringssystemet kommer även frigöra tid för vårdpersonalen då det går enkelt att
beställa produkter. Det andra förslaget är att överväga att införa en distributionscentral, antingen en
helt ny eller använda den befintliga centraldepån. Detta kan leda till reducerad miljöbelastning och
lägre kostnader då det är möjligt att minska lagernivåerna hos avdelningarna. Det tredje förslaget är att
införa ett enhetligt tänk kring beställningar. Detta kan frigöra tid från vårdpersonalen och minska
lagernivåerna. Om RÖ väljer att jobba vidare med de resurser som finns idag så finns det potential till
förbättring för följande områden; enklare att hitta produkterna i Agresso, minimera väntetiden vid
attest, restnoterade produkter ska inte gå att beställa samt att det bör undersökas om det verkligen ska
finnas ca 2000 godkända beställare.
Vidare är det viktigt att tänka på att dessa förändringsförslag är förslag som måste räknas på för att se
om det är möjligt kostnadsmässigt och för- och nackdelar måste vägas mot varandra. Det kan också
vara intressant att undersöka hur andra landsting gör idag. Tanken med förslagen är att väcka en idé
om hur problemen kan förbättras.
Förhoppningen med detta arbete är att RÖ ska få en sammanhållen bild över hur beställning görs samt
hur materialet hanteras när det anländer till RÖ. Utifrån de problem och förändringsförslag som
presenterats har RÖ möjlighet att förbättra och utveckla den yttre order- och leveransprocessen om
detta är något som ligger i deras intresse.
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