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Sammanfattning 

Bakgrund: I sjukhusets unika miljö kan vikten av effektiva flöden ha avgörande 

betydelse för liv eller död. Förutsättningarna för logistiken i ett sjukhus är föränderlig 

och för att hänga med i olika förbättringstekniker måste sjukhusen utvecklas. Lösningen 

kan vara lean i sjukvård, men forskningen inom området är begränsad, vilket ger 

upphov till fortsatta studier inom ämnet.   

Syfte: Studien syftar till att ge utökad kunskap om lean genom att ta reda på utmaningar 

för samordning av två varuförsörjningsflöden samt identifiera faktorer för effektiv 

varuförsörjning inom sjukvården. 

Metod: För att besvara syftet och forskningsfrågorna har en abduktiv ansats använts, 

där litteraturen inhämtats parallellt med empirisk data från en fallstudie på Gävle 

sjukhus. Teori från litteraturen och resultatet från fallstudien har analyserats, diskuterats 

och utifrån analysen har en slutsats utarbetats. 

Resultat: Studiens resultat är en värdeflödesanalys av processen för den interna 

varuförsörjningen av förbrukningsartiklar på Gävle sjukhus. Genom kartläggningen 

åskådliggörs slöserier som de separata flödena ger upphov till.     

Begränsningar: Området för lean och logistik i sjukvård är delvis outforskat och 

området är i behov av utvecklad kunskap. Då sjukhusets avdelningar tycks ha olika 

hantering för den interna varuförsörjningen hade ett utökat antal inkluderade 

informanter varit gynnsamt för studien. 

Implikationer: Studien utökar kunskapen för ämnet genom att identifiera utmaningar 

med arbetskulturen samt svårigheter i att standardisera processer och eliminera 

slöserier. Studien identifierar därtill informationsflöde, systemstöd och 

värdeflödesanalys som betydelsefulla faktorer för effektiv varuförsörjning på ett 

sjukhus. Dessutom definieras ett uttryck för logistiken i sjukhus – sjukhuslogistik. 

 

Nyckelord: lean i sjukvård, sjukhuslogistik, intern varuförsörjning, värdeflödesanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: In the unique environment of a hospital the importance of efficient 

logistics can be a matter of life and death. The conditions for the logistics in a hospital 

are constantly changing and to keep up with progress being made in different techniques 

of improvement hospitals must evolve. The answer could be lean healthcare but the 

research in this area is limited and thus more studies are required. 

Purpose: This study aims to broaden the knowledge about lean healthcare, through 

exploring the challenges involved with coordination of supply flows and also by 

identifying success factors of efficient supply flows. 

Method: To answer the purpose and the research questions the study utilizes an 

abductive approach where the literature has been acquired in parallel with the empirical 

data from a case study made on Gävle hospital. Both theoretical and empirical data has 

then been analyzed and through this analysis a conclusion has been formed. 

Findings: The study is made by a value stream mapping of the internal supply chain of 

consumable goods at Gävle hospital. Through the mapping numerous areas of waste can 

be identified, which is the result of having separate supply chains. 

Limitations: More research in the area of using lean and logistics in combination with 

healthcare are still needed. Since management of the internal supply chain varies at the 

different hospital departments an increased number of informants would have been 

favorable for the study. 

Implications: This paper explores the topic by identifying challenges within the work 

culture, difficulties with standardization of processes and eliminating waste. The study 

also identifies flow of information, system support and value stream mapping as success 

factors for an efficient internal supply chain within a hospital. Because there is a lack of 

vocabulary for describing the area of healthcare logistics in the Swedish Language, a 

definition for this is also contributed in the study. 

 

Keywords: lean healthcare, healthcare logistics, internal supply chain, value stream 

mapping. 
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1. Inledning 
I detta kapitel introduceras studien, problembeskrivningen, syfte inklusive 

forskningsfrågor, avgränsning och studiens disposition.    

 

1.1 Bakgrund 

Logistik är ett område i ständig förändring. Hela tiden utvecklas logistiken, gamla 

synsätt blir vedertagna och nya synsätt blir till fokusområden. Från koncentrationen på 

kostnader har synen idag inriktats mot förändringsprocesser och ledtider (Lumsden 

2012), samt utvecklats till ett konkurrensmedel (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013). 

Fördelarna med en välfungerande logistik är bevisad sedan tidigare (Mattsson 2013; 

Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013; Lumsden 2012). I sjukvårdens unika organisation 

får kostnadseffektiviteten inte överordna det mänskliga behovet eller människovärdet 

(Socialutskottet 1997). 

 

Det svenska sjukvårdssystemet är uppbyggt på tre ansvarsnivåer: statlig, regional och 

kommunal. Finansieringen sker främst genom medborgarnas skatteinbetalningar, men 

även med statliga tillskott samt vårdrelaterade avgifter (Anell 2005). Besparingskrav har 

länge funnits på svensk sjukvård (Anell 2005; Brandt 2013) och utrymmet för att höja 

skatteintäkterna till sjukvården är begränsade (Anell 2005). Därför har logistiska 

lösningar för sjukvården under de senaste åren identifierats som den mest effektiva 

åtgärden för att bli mer kostnadseffektiv (de Vries & Huijsman 2011) utan att negativt 

påverka vårdkvalitén (Jarrett 1998). Då kunderna inom sjukvården både kan vara av 

intern och extern karaktär (Kim, Spahlinger, Kin & Billi 2006), är det viktigt att 

definiera vem som drar nytta av förbättringsarbetet (Radnor, Holweg & Waring 2012). 

 

För industriella företag avser effektiv intern logistik god samordning av funktionerna 

inköp, produktion och distribution (Bjørnland & Persson 2003). Samma sak gäller för 

sjukvården, men sjukvården är en unik tjänsteverksamhet med hög komplexitet. En del 

av tiden produceras tjänsterna tillsammans med kunden och ingen tjänst kan lagras, 

vilket betyder att varje timme som inte kan utnyttjas går förlorad (Oskarsson, Aronsson 

& Ekdahl 2013). Att avlasta vårdpersonal från icke-vårdrelaterade uppgifter kan således 

ge mer tid till personalens kärnkompetens och därmed förbättra kvaliteten på vården 

(Volland, Fügener, Schoenfelder & Brunner 2017).  

 

1.2 Problembeskrivning 

Vår omvärld förändras kontinuerligt. Nya idéer framkommer och nya tekniker tillämpas 

vilket innebär att företag ständigt måste hänga med i förändringstakten, för att inte bli 

utkonkurrerade. Följaktligen skapar de nya syn- och arbetssätten kombinationer för 

förbättrad effektivitet (Lumsden 2012). Utvecklingen från den japanska 

förbättringsfilosofin, lean production, till lean healthcare dök först upp år 2001 i 

Storbritanniens sjukvårdssystem och år 2002 i USA. Implementeringen av lean i 

sjukvården varierar stort från fall till fall och beror på genomförandets angreppssätt och 



 

 

 

2 

mål. Majoriteten av implementeringarna med lean i sjukvården tenderar att endast 

angripa ett begränsat område (Radnor, Holweg & Waring 2012).  

 

Syftet med implementering av lean i vården kan avse kvalitetshöjande åtgärder utan att 

direkt medföra någon ekonomisk påverkan. Att eliminera slöserier kan innebära att 

personalresurser kan frigöras och återinvesteras i verksamheten för fortsatta 

förbättringar (Brandt 2013). Lean i sjukvården är ett område på framväxt 

(D’Andreamatteo, Ianni, Lega & Sargiacomo 2015; Volland et al. 2017) och många 

verksamheter experimenterar med olika leanverktyg för att förbättra effektivet, 

kundnöjdhet, säkerhet och i slutändan övergripande ekonomiskt resultat 

(D’Andreamatteo et al. 2015). Sjukvården befinner sig i samma sits som bilindustrin 

gjorde när leanfilosofin introducerades. Då ökade försprånget för de japanska 

biltillverkarna, gentemot de västerländska. Sjukvården har ännu inte omfamnat 

leankonceptet i hela organisationen, vilket beror på strukturella regleringar på 

regeringsnivå samt att ledningen tolkar lean som en verktygslåda, snarare än en 

förbättringsfilosofi (Radnor, Holweg & Waring 2012). Det finns flera leanverktyg som 

syftar till att förbättra verksamheten. Valet av verktyg baseras på en noggrann analys 

och utformas efter vilket resultat som önskas (Petersson, Johansson, Broman, Blücher & 

Alsterman 2009). 

 

Inom området för lean i sjukvård finns förslag på studier för kombination av tekniker 

tillsammans med lean i sjukvård, där det tydligt åskådliggörs fördelar och nackdelar, 

alternativt hinder och framgångsfaktorer (D’Andreamatteo et al. 2015; de Vries & 

Huijsman 2011). Volland et al. (2017) ger förslag på fortsatt forskning inom 

sjukvårdslogistik och i synnerhet hur etablerade koncept från industrier kan appliceras i 

sjukvårdsverksamheten.  

 

1.3 Syfte 

Det finns kunskapsluckor inom lean i sjukvården och med bakgrund till tidigare studier 

finns anledning till att utöka kunskapen för lean i sjukvården och hur en effektiv intern 

varuförsörjning kan bedrivas på ett sjukhus.  

 

Syftet är att utveckla kunskap om lean i sjukvården med avseende på intern 

varuförsörjning. 

 

Genom en nedbrytning av syftet har två forskningsfrågor tagits fram för att lättare 

belysa svar och på så sätt generera utökad kunskap. Att samordna två 

varuförsörjningsflöden ger upphov till utmaningar. Genom att skildra ett 

nulägesperspektiv kommer utmaningarna med sammanföring av de två 

varuförsörjningsflödena åskådliggöras och därmed svara på syftets första del. Därav 

lyder första forskningsfrågan (F1): 

 

F1: Vilka utmaningar finns för samordning av två varuförsörjningsflöden? 
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Den andra forskningsfrågan inriktas mot att identifiera framgångsfaktorer som ger en 

effektiv varuförsörjning i en sjukhusmiljö. Därav lyder andra forskningsfrågan (F2): 

 

F2: Vilka faktorer har betydelse för effektiv varuförsörjning inom sjukvården? 

 

1.4 Avgränsning 

Denna studie omfattar hela arbetsprocessen för den interna varuförsörjningen på Gävle 

sjukhus, från uppkomsten av ett behov på en avdelning till godsmottagning, distribution 

och påfyllnad. Studien avser att undersöka utmaningar för samordning av två 

varuförsörjningsflöden samt finna faktorer som har betydelse för en effektiv 

varuförsörjning inom sjukvården. Fokus riktas mot de logistiska aktiviteter som kretsar 

kring den interna varuförsörjningen. Ingen hänsyn beaktas från leverantörens hantering 

av beställningar (se Figur 1.1). 

 

 

Figur 1.1 Avgränsning av interna varuförsörjningsflöden på Gävle sjukhus. 

 

1.5 Disposition 

Studiens första kapitel inledning ger en bakgrund till ämnet, vilket leder ner till 

problembeskrivningen, som en följd av detta återges ett syfte, tillsammans med två 

forskningsfrågor. I kapitel två beskrivs genomförandet av arbetsgången i metod, där det 

bland annat omnämns studiens ansats, hur data är insamlad och hur författarna förhåller 

sig metodkritiskt till studien. I kapitel tre återges studiens teoretiska ramverk, vilket 

studien förhåller sig inom. Där redogörs för allmän teori kring studiens huvudområden 

kopplat till forskningsfrågorna. Kapitel fyra är resultat, där den empiriska 

datainsamlingen presenteras. Därefter sker analys och diskussion av inhämtat empiriskt 

material och den teoretiska referensramen i kapitel fem. Studien avslutas med kapitel 

sex, där slutsats framförs, implikationer omnämns, likaså begränsningar och förslag till 

fortsatt forskning återges. 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs hur studien angreps, vilka metoder som använts och hur data är 

analyserad. Kapitlet avslutas med en redogörelse av etiska överväganden samt 

metodkritik, det sistnämnda med anledning av att påvisa studiens tillförlitlighet och 

trovärdighet. 

 

2.1 Ansats 

Med en abduktiv ansats åsyftas en arbetsgång där författarna utgår från en slutledning, 

eller en hypotes och sedan testar förklaringen deduktivt genom härledning av fakta till 

hypotesen. Därefter testas den jämförda slutledningen med verkligheten (Andersen 

1994). Denna studie har en abduktiv ansats, där författarna initialt utformat 

forskningsfrågor, inkluderat relevant teori till ämnet och sedan jämfört detta med 

empirisk data från fallstudien. En annan ansats som denna studie bygger på är den 

explorativa ansatsen, vilket är en lämplig ansats för outforskade områden och där 

informationen är begränsad (Patel & Davidson 2011). Ämnet för denna studie kretsar 

kring områden där ingen, eller begränsad, forskning utförts. I studien undersöktes ett 

nutida tillstånd för att kunna redogöra för, ett potentiellt förbättrat framtida tillstånd. 

Med denna utgångspunkt har studien inriktats mot att samla in mjuka data, som 

beskriver hur och varför saker och ting sker. Detta är utmärkande drag för 

angreppssättet av kvalitativ forskning (Yin 2013). 

 

2.2 Fallstudie 

En fallstudie är användbar att utföra både vid nya områden som kräver utökad forskning 

eller där nuvarande teori och forskning inte är tillräcklig. Den empiriska klarheten från 

en fallstudie innehar en avgörande betydelse i den empiriska validiteten (Eisenhardt 

1989). Genom att utföra en fallstudie undersöks ett eller flera enskilda fall, för att sedan 

utförligt tydliggöra det utvalda fallet (Yin 2013). Anledningen till att en fallstudie har 

utförts är för att kunna skapa en uppfattning av hur olika enheter på 

fallstudieverksamheten, Gävle sjukhus, förhåller sig till den interna varuförsörjningen. 

Genom att undersöka fyra avdelningar, med två olika arbetssätt, har likheter och 

skillnader förtydligats, vilket sedan jämförts med den teoretiska referensramen och 

därefter analyserats. Ordet avdelningar är studiens samlingsnamn på de vårdavdelningar 

och vårdmottagningar som är slutkunder för den interna varuförsörjningen. Denscombe 

(2009) menar att fallstudie är bäst lämpad vid undersökning av arbetsprocesser eller 

relationer. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen från det empiriska materialet utgörs av intervjuer, observationer och 

dokumentstudier inhämtat hos fallstudieverksamheten. Den teoretiska datainsamlingen 

utgörs av litteraturstudier och relevant forskning inom området för logistik och lean i 

sjukvården. Det teoretiska materialet har bildat ett ramverk vilket studien förhållit sig 

till och diskuterat kring. 
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2.3.1 Litteraturstudier 

Den teoretiska referensramen som studien förhåller sig till består av litteratur från både 

böcker och vetenskapliga artiklar. Böckerna har främst använts inom områden där 

kända teorier och arbetssätt är beskrivna, såsom lean och logistik. Samlingsdatabasen 

Discovery har använts för att söka relevanta vetenskapliga artiklar. Discovery är 

kopplad till flera stora databaser för tidskriftsartiklar, såsom Emerald, Taylor & Francis, 

ScienceDirect och Scopus. De vetenskapliga artiklarna har tagits fram genom att 

kombinera sökorden “lean”, “healthcare”, “logistics” samt “supply chain”. Genom 

booleska operatörer, såsom AND eller OR, har sökningarna givit en mer anpassad 

resultatlista.  

 

Arbetsgången för framtagningen av vetenskapliga artiklar inleddes med en genomgång 

av resultatlistan efter sökningen av respektive sökord. Författarna läste samtliga titlar i 

resultatlistan och valde att gå vidare med att läsa sammanfattningen av de artiklarna 

som upplevdes ha betydelse för denna studie. Kriteriet för att inkludera de vetenskapliga 

artiklarna baserades därefter på dess relevans till studiens ämnesområde. Studien 

exkluderar alla vetenskapliga artiklar som är äldre än 20 år. Det fanns en genomgående 

strävan om att endast inkludera artiklar yngre än 10 år, då ämnet för lean i sjukvård 

ständigt utvecklas och författarna önskade den senaste forskningen. Det har däremot 

inkluderats ett fåtal artiklar äldre än 10 år, då artiklarnas information fortfarande 

upplevdes ha relevans till ämnet. 

 

2.3.2 Intervjuer 

I denna studie har flera intervjuer och samtal förts med berörda individer för 

arbetsprocessen av den interna varuförsörjningen. Intervjuer med kvalitativ karaktär har 

ofta en låg struktureringsnivå, som gör att informanten tillåts uttrycka sina svar med 

egna ord och formuleringar. Standardiseringsnivån för en intervju avgör däremot i 

vilken ordningsföljd frågorna ställs. En hög grad av standardisering ger lite utrymme för 

ordningsföljden att ändras (Patel & Davidson 2011). Frågorna som ställdes i de 

semistrukturerade intervjuerna återfinns i upprättat intervjuunderlag (se Bilaga A & B). 

Struktureringsnivån var låg och frågorna hade en öppen karaktär. På detta sätt erhölls 

formuleringar och skildringar från arbetsprocessen med informanternas egna ord. 

Ostrukturerade intervjuer är användbara när intervjuaren är intresserad av ett ämne, men 

inte vet vilken typ av frågor som ska ställas (Andersen 1994). Enligt Denscombe (2009) 

ska forskarna inbegripas i sådan låg utsträckning som möjligt vid ostrukturerade 

intervjuer. Vid de ostrukturerade intervjuerna fick informanterna helt fritt berätta om 

olika ämnen, medan studiens författare förhöll sig passiva. 

 

Det mänskliga minnet är ett dåligt instrument att förlita sig på i forskningsprocessen 

(Denscombe 2009). Därför fanns det en klar bild över arbetsfördelningen vid de 

semistrukturerade intervjuerna, då en iklädde sig rollen som frågeställare, medan den 

andra var passiv i samtalet, ansvarade för ljudupptagningen och förde stödanteckningar. 

För ljudupptagningen användes en inspelningsfunktionen på en mobiltelefon, vilket 

skapade en enkelhet i både hantering och bearbetning av materialet. Innan 



 

 

 

6 

ljudupptagningen startade hade författarna säkerställt ett muntligt samtycke med 

informanterna och informerat hur uppgifterna avsåg att behandlas i studien. Dessutom 

hade inspelningens funktionalitet testats och säkerställts inför varje intervju. Vid de 

ostrukturerade intervjuerna fördes endast separata anteckningar av studiens författare, 

som sedan gemensamt sammanställdes.  

 

Arbetsgången för intervjuerna inleddes med att intervjua personer i ledningen som, med 

deras ansvarsområde i beaktning, skildrade en bild av hur arbetsprocessen för den 

interna varuförsörjningen avses att fungera. Därefter intervjuades övriga berörda 

personer för varuförsörjningen för att skildra deras perspektiv på hur varuförsörjningen 

fungerar i verkligheten. De olika enheterna utgjordes av en inköpsenhet, en serviceenhet 

och flera vårdenheter. Det genomfördes totalt tio intervjuer med nio olika informanter. I 

Tabell 2.1 visas information angående intervjuerna. Informant L1 och L2 utgörs av 

ledningspersonal, S1 utgörs av servicepersonal, I1 och I2 utgörs av inköpspersonal och 

V1, V2, V3 samt V4 utgörs av vårdpersonal. Ambitionen med att först intervjua 

personer i ledningen och därefter personer som operativt arbetar med varuförsörjningen 

var för att framställa motsägelser och olikheter. Intervjuerna i Tabell 2.1 är sorterade 

efter datum, i kronologisk ordning, med den först genomförda intervjun överst i 

tabellen.  

 
Tabell 2.1 Intervjuer och samtal. 

Informant Avdelning Grad av samtal När Varaktighet 
Ljud- 

Inspelning 

Informant L1 Gävle sjukhus 
Ostrukturerad 

intervju 
2018-04-11 50 minuter Nej 

Informant S1 Serviceenheten 
Ostrukturerad 

intervju 
2018-04-12 30 minuter Nej 

Informant L2 Serviceenheten 
Ostrukturerad 

intervju 
2018-04-12 90 minuter Nej 

Informant I1, 

I2 
Inköpsenheten 

Ostrukturerad 

intervju 
2018-04-13 90 minuter Nej 

Informant S1 Serviceenheten 
Ostrukturerad 

intervju 
2018-04-18 70 minuter Nej 

Informant V1 Avdelning 1 

Semi-

strukturerad 

intervju 

2018-04-19 15 minuter Ja 

Informant V3 Avdelning 3 

Semi-

strukturerad 

intervju 

2018-04-26 15 minuter Nej 

Informant S1 Serviceenheten 

Semi-

strukturerad 

intervju 

2018-04-30 15 minuter Ja 

Informant V4 Avdelning 4 

Semi-

strukturerad 

intervju 

2018-05-02 40 minuter Ja 

Informant V2 Avdelning 2 

Semi-

strukturerad 

intervju 

2018-05-03 20 minuter Ja 
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Det har genomförts fyra intervjuer på fyra olika avdelningar. Som underlag för vilka 

avdelningar som inkluderades i studien, utgick författarna från uppgifter huruvida 

avdelningarna ingick i ett specifikt varuförsörjningsflöde eller inte. Detta för att kunna 

jämföra arbetsprocessen i varuförsörjningsflödet och det utanför. Dessa uppgifter 

tillhandahölls av servicepersonalen. Avdelning 1 och 2 är med i varuförsörjningen och 

avdelning 3 och 4 är inte med i varuförsörjningen. Samtliga informanter på 

vårdavdelningarna var ansvariga för förrådet och hade insikt i både beställning och 

mottagning av varor.  

 

Uppgiftslämnare måste delges information om deras medverkan i studien och hur deras 

svar kommer att användas (Patel & Davidson 2011). För de semi-strukturerade 

intervjuerna inleddes samtalet med att frågeställaren gav informanten en orientering i 

studies syfte och vilket ämne som avsågs undersökas. Efter det inledande samtalet, 

frågades uppgiftslämnaren om informationen gav upphov till några inledande frågor 

avseende studiens helhet. Efter avslutad intervju gavs återigen möjligheten för 

uppgiftslämnaren att ställa frågor. I intervjuerna med ostrukturerad karaktär gavs 

däremot ingen förklaring av studiens syfte, då samtliga informanter redan var medvetna 

om syftet och studiens uppdragsbeskrivning. 

 

2.3.3 Observation 

I en observation förlitar sig inte forskaren på vad informanten säger eller säger vad den 

tänker, utan vad informanten gör (Denscombe 2009). I en observation där forskaren 

själv deltar och iakttar händelser kallas deltagande observation, där observationen av 

olika scenarion möjliggör större förståelse. Att försöka hålla miljön för den avsedda 

observationen intakt är betydelsefullt, eftersom detta kan skapa insikt om både sociala 

situationer och komplexa realiteter (Denscombe 2009). Enligt Yin (2013) är 

observationer primärdata och ett ytterst värdefullt sätt att insamla data då det upplevs 

med egna ögon. Fangen (2005) menar att när observationer genomförs är det viktigt att 

föra fältanteckningar av hög noggrannhet för att det registrerade intrycket lättare ska 

kunna förmedlas senare. I Tabell 2.2 redovisas studiens observationer. 
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Tabell 2.2 Observationer. 

Var Syfte 
Typ av 

observation 
När Varaktighet 

Gävle sjukhus 

Skapa allmän 

uppfattning om den 

interna 

varuförsörjningen 

Deltagande 

observation 
2018-04-11 40 minuter 

Serviceenheten 

Skapa förståelse för 

servicepersonalens 

beställnings- och 

hanteringsprocess av 

varuförråd 

Deltagande 

observation 
2018-04-12 90 minuter 

Avdelning 1 

Skapa förståelse för 

vårdpersonalens 

beställnings- och 

hanteringsprocess av 

varuförråd 

Deltagande 

observation 
2018-04-12 10 minuter 

Avdelning 4 

Skapa förståelse för 

vårdpersonalens 

beställnings- och 

hanteringsprocess av 

varuförråd 

Deltagande 

observation 
2018-05-02 30 minuter 

Avdelning 2 

Skapa förståelse för 

vårdpersonalens 

beställnings- och 

hanteringsprocess av 

varuförråd 

Deltagande 

observation 
2018-05-03 20 minuter 

   

Intentionen med att utföra observationer på olika avdelningar och enheter var att 

införskaffa en djupare förståelse och skapa en helhetsbild. Observation av de vardagliga 

aktiviteterna i verksamheten skapade en uppfattning om hur hela arbetsprocessen 

fungerar och hur det fysiska materialet flödar. För att kunna återgå och erinra 

observerade moment fördes fältanteckningar vid varje observationstillfälle. Målet med 

att utföra observationer var att komplettera de muntliga uppgifterna från personalen och 

på detta sätt bringa en större förståelse till hur den interna varuförsörjningen fungerar. 

Detta har genererat i att studien samlat in primärdata som resulterat i en utökad kunskap 

om processerna hos fallstudieverksamheten. 

 

2.3.4 Dokumentstudier 

Dokumentstudier kan användas för att redogöra hur verkligheten ser ut (Patel & 

Davidson 2011) och det betraktas också som en alternativ källa för data (Denscombe 

2009). Vid dokumentstudier är det viktigt att inte endast välja ut material som ger stöd 

åt egna idéer, då det kan skapa en snedvriden bild av hur verkligheten ser ut (Patel & 

Davidson 2011). Genom hela studiens arbetsgång har det funnits åtkomst till 

fallstudieverksamhetens intranät. Där återfanns bland annat verksamhetsbeskrivningar, 

organisationsscheman, presentationer och annan nödvändig information, vilket gav en 

ökad förståelse för hela verksamheten. I Tabell 2.3 återfinns en redogörelse för 

studerade dokument. 
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Tabell 2.3 Dokumentstudier. 

Typ av dokument Från Syfte 

Presentation av Logistik och 

service 
Fallstudieverksamhetens intranät 

Skapa förståelse för Logistik och 

service 

Organisationsbeskrivning Fallstudieverksamhetens intranät 
Skapa förståelse för 

verksamhetens uppbyggnad 

Dokument om Framtidsbygget Fallstudieverksamhetens intranät 
Skapa förståelse för 

Framtidsbygget 

 

2.4 Hantering av data 

All inhämtad empiri från intervjuer, observationer och interna dokument har, 

tillsammans med stöd av teorin, utgjort underlag till studiens värdeflödesanalyser. 

Värdeflödesanalyserna är illustrerade med hjälp av Microsoft Visio. Det finns inget 

vedertaget accepterat arbetssätt för att analysera data inom kvalitativ forskning (Yin 

2013; Patton 2015). Att analysera data brukar enligt Yin (2013) genomföras via fem 

faser: 1) Sammanställning, 2) Bryt ner data, 3) Återuppbyggnad av data, 4) Tolka, 5) 

Dra slutsatser. Vid dataanalys av studiens intervjuer har fas 1, 4 och 5 genomförts. Efter 

intervjuerna gick författarna igenom ljudupptagning samt anteckningar för att 

säkerställa att båda författarna tolkade materialet på samma sätt. Efter utförda 

observationer jämfördes även de separata fältanteckningarna. Fas 2 och fas 3 ansågs inte 

vara relevanta för denna studie. Arbetsgången för analys av data återfinns i Figur 2.1. 

Noggrannheten av tolkningen (fas 4) kan avgöra hela studiens utfall (Yin 2013), därför 

har samtliga teoretiska och empiriska delar bearbetats av båda författarna. 

 

 

Figur 2.1 Arbetsgången för analys av data. 

 

Inhämtad data har presenterats som en nulägesbeskrivning av fallstudieverksamheten. 

Beskrivningen har utformats efter intervjutillfällen, där det började med ledningen och 

systematiskt fortsatte nedåt, detta för att kunna skapa en förståelig och strikt 

uppbyggnad som i sin tur har skapat möjlighet att förstå hela fallstudieverksamhetens 

arbetsprocess. En sammanhållen beskrivning av fallstudien är, enligt Nylén (2005), en 



 

 

 

10 

framställningsstrategi för att presentera kvalitativa data. Motivet till att presentera 

resultatet som en samlad bild är för att kunna återspegla empirins olika infallsvinklar 

och bygga insamlad data i en logisk ordningsföljd. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Målet med en forskningsprocess handlar om att frambringa kunskap som både är 

tillförlitlig och viktig för individen och samhällets utveckling. Här finns ett krav på att 

frågorna i forskningsarbetet ska inriktas på det som avses som väsentligt och att skydda 

individer från fysisk och psykisk skada (Patel & Davidson 2011). 

Fallstudieverksamheten är ett sjukhus ämnat för individers tillfrisknande. Det skapas 

höga krav på de etiska aspekterna, för att inte inskränka på patienters eller anhörigas 

integritet samt att inte inkludera några känsliga personuppgifter. Genom hela 

arbetsprocessen fanns ett övervägande om vilken information som kunde omnämnas. I 

observationer och intervjuer var ambitionen att uppgiftslämnarens identitet skulle hållas 

konfidentiell till största möjliga utsträckning samt att säkerställa ett samtycke om 

medverkan från dem. Detta är två av de viktigaste etiska teman inom 

samhällsforskningen (Fangen 2005). Innan varje semi-strukturerad intervju återgavs 

därför en kort bakgrund och syftet för studien och att all information skulle behandlas 

konfidentiellt. I samband med det inledande samtalet säkerställde författarna att 

informanten gav samtycke till deltagandet. I studien är alla uppgiftslämnare 

anonymiserade och efter avslutad studie kommer både ljudupptagning och 

stödanteckningar makuleras. 

 

I denna studie har det även funnits ett övervägande om hållbar utveckling. Hållbar 

utveckling kan delas upp i tre dimensioner: social, ekologisk och ekonomisk 

(Ammenberg 2012). Denna typ av utveckling är även något som, enligt 

fallstudieverksamhetens regionala utvecklingsstrategi, ska genomsyra verksamheten för 

Region Gävleborg. Genom studiens arbetsgång har övervägandet om varaktiga 

lösningar präglat författarnas synsätt.  

 

2.6 Metodkritik 

Genom att uppnå hög validitet och reliabilitet ökar det värdet på en studie. Validitet 

innebär att konsekvent mäta det som är avsett och planerat att mäta. Reliabilitet 

definierar hur tillförlitlig och trovärdig den valda metoden är. Har studien hög 

reliabilitet ökar det trovärdigheten (Ejvegård 2009) och tillsammans med en hög 

validitet kan studien generaliseras (Yin 2013). Med tydliga argument i texten har 

studien givit förutsättningar till högre trovärdighet och hög generaliserbarhet. Denna 

studie har haft ett analyserande synsätt med objektiv bild till hela datainsamlingen och 

till selektion av det teoretiska materialet. För att höja reliabiliteten till studien har 

studiens båda författare säkerställt att de tolkat materialet på samma sätt, genom att 

tillsammans sammanställa fältanteckningar och anteckningar från intervjuer. I 

kvalitativa studier kan avvikelser av svar vara intressanta att studera vidare (Patel & 

Davidson 2011) och denna studie avser bland annat studera avvikelser i en 

arbetsprocess.  
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Det teoretiska materialet har granskats kritiskt och består både av primära och 

sekundära källor. Det empiriska materialet utgörs enbart av primära källor, vilket 

Ejvegård (2009) menar bidrar till studiens tillförlitlighet och att informationen blir 

pålitlig, då den är publicerad i sitt ursprungsformat. För att ytterligare göra denna studie 

mer tillförlitlig, fanns det en initial ambition om att endast inkludera källor av aktuell 

forskning yngre än tio år. Men eftersom forskningen inom studiens område är 

begränsad, gjordes undantag i inkluderingen av vissa källor.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel introduceras underlaget till studiens teoretiska ramverk. Teorin utgörs 

både av böcker, som beskriver kända teorier och arbetssätt, samt vetenskapliga artiklar 

som framställer aktuell forskning inom studiens område. 

 

3.1 Logistik 

En vanligt förekommande definition av logistik är att kunden ska få rätt produkt, till rätt 

plats, i rätt tid och till rätt pris. Med en mer utvecklad förklaring från Council of Supply 

Chain Managment Professionals (CSCMP) definieras logistik enligt följande:  

 

“Logistik omfattar att på ett kostnadseffektivt sätt planera, genomföra och 

styra förflyttning och lagring av material och produkter från råvara till 

slutkund för att tillfredsställa kundens behov och önskemål. Dessutom 

innefattas det informationsflöde som behövs för att materialflödet ska 

fungera.”  

 

(CSCMP 2012 refererad i Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013, s. 23)  

 

Den sistnämnda definitionen kan sammanfattas med att målet med logistik är att uppnå 

hög grad av leveransservice till minsta möjliga kostnad (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 

2013). Effektivitet inom logistiken kan framställas av uttrycken leveransservice, 

logistikkostnader och kapitalbindning (se Figur 3.1). Mellan dessa uttryck råder det ofta 

en balans, som medför att prioriteringar i en del kan ge negativa effekter i de övriga 

delarna. Detta är ett problem som benämns som den logistiska målmixen och innebär att 

det är helheten av de tre uttrycken som måste beaktas för att uppnå bästa möjliga mix 

(Lumsden 2012). 

 

 

Figur 3.1 Den logistiska målmixen (Lumsden 2012). 

 

Vid leveransservice finns ett ökat krav på anpassning och flexibilitet utifrån kundernas 

önskemål. Det kan röra sig om att omstrukturera en arbetsprocess att leverantören utför 

en större del av arbetet. Flexibilitet i utförandet kan handla om att se möjligheter till 

lösningar på andra problem, som kan medföra ökad tillförlitlighet och leveranssäkerhet. 

Att uppnå god leveransservice till låga kostnader och med låg kapitalbindning är ingen 
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omöjlighet, men det kräver ofta nytänkande och ett nytt perspektiv på gamla problem 

(Lumsden 2012).  

 

Effektiv varuförsörjning har sitt ursprung från logistikens ideologier. Alla flöden är 

betydelsefulla för logistikens framfart, vilket betyder att själva materialflödet inte enbart 

är en viktig faktor utan att även informationsflödet måste fungera. Ett materialflöde 

består av olika varor som vanligtvis transporteras i förpackningar. Materialflödet 

innefattar flera olika processer kring de tillhörande varorna där förflyttning, hantering 

och lagring av varor ingår. Materialhantering förknippas med interna transporter som 

även inkluderar godsmottagning, in- och utlastning i lager samt interna förflyttningar av 

material (Jonsson & Mattsson 2016). 

 

3.1.1 Sjukvårdslogistik 

Logistiken inom sjukvården innefattar mer än bara fysiskt flöde av material. Det handlar 

om den kliniska delen och patienternas väg genom verksamheten, där patienterna 

kommer i kontakt med flertalet medicinska och administrativa steg. Den interna 

logistiken sker även mellan hela nätverket av avdelningar och berör också bland annat 

transporter av blod och provsvar. Samtidigt som logistiken ger upphov till stora 

kostnader finns också en potentiell risk att viktig information tappas bort eller för 

medicinska komplikationer som oönskad väntetid skulle kunna ge upphov till (Ageron, 

Benzidia & Bourlakis 2018). Ett sjukhus kan närmast beskrivas som ett mindre 

samhälle där patienterna utgör medborgarna i samhället under deras vårdtid. I detta 

samhälle är det ett flöde av både varor och tjänster som ska utgöra ett stöd till en 

fungerande sjukvård. Både primära flöden och flöden som tycks vara av mindre 

betydelse kan vara av betydelsen för liv eller död i slutändan (Sveriges Kommuner & 

Landsting 2016). 

 

Definitionen av vårdlogistik beskrivs som “De aktiviteter som gör att rätt patient, får 

rätt vård, av rätt kvalitet, på rätt nivå, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad” 

(Arvidsson 2007, s. 14). Vid en mer utvecklad förklaring beskrivs det som:  

 

“Vårdlogistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och 

kontrollera alla aktiviteter på patientens väg från vårdbegäran till 

avslutat vårdåtagande för att tillfredsställa patientens vårdbehov och 

önskemål. Dessutom innefattas det informationsflöde som behövs för att 

patientens vårdkedja ska fungera.” 

(Arvidsson 2007, s. 15)  

 

Dessa definitioner omnämner Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013, s. 349) som 

“sjukvårdslogistik”. Figur 3.2 illustrerar denna studies tolkning på vilket sätt Arvidsson 

(2007) beskriver begreppet vårdlogistik. 
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Figur 3.2 Tolkning av Arvidssons (2007) definition av vårdlogistik.4 

 

Den strategiska logistiken avser planering för långsiktiga lösningar för en god operativ 

logistisk förmåga och därmed en störningsfri vård. Den strategiska logistiken är 

underutvecklad hos dagens svenska sjukhus och det finns betydande 

förbättringspotential inom detta område. Brister i den långsiktiga planeringen får 

konsekvenser i den operativa verksamheten, vilket leder till att vårdpersonal får 

kompensera för bristerna genom att exempelvis leta artiklar eller utföra en onödig 

transport. Bristerna orsakar ökade kostnader för verksamheten och reducerad vårdtid för 

vårdpersonalen (Sveriges Kommuner & Landsting 2016). Ineffektiva processer som 

medför en försämrad vårdkvalitet för patienten kan leda till icke-önskvärda 

komplikationer. Ur perspektivet för arbetsmiljön är det dessutom viktigt att ha smidiga 

processer, annars riskerar sjukvården att de anställda känner en ökad stress och 

frustration över ineffektiviteten (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013).  

 

Den interna distributionen av material, information och integreringen av medicinska 

processer är avgörande för en god patientvård. Hanteringen av material i en 

sjukvårdsverksamhet har effekter på såväl de ekonomiska och operativa delarna, men 

även den kliniska delen och patientsäkerheten. Då logistiska kostnader uppgår till över 

40% av den genomsnittliga sjukhusbudgeten krävs en välkoordinerad strategi för den 

externa och interna varuförsörjningen, för att kunna kontrollera sina kostnader (Moons, 

Waeyenbergh & Pintelon 2018). Ämnet för logistik och sjukvård är i behov av utökad 

kunskap. I Tabell 3.1 redovisas en sammanfattning av studier inom ämnet och vilken 

inriktning på fortsatt forskning som efterfrågas. 
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Tabell 3.1 Studier om logistik i sjukvård.4 

Författare 
Typ av 

studie 
Område Resultat 

de Vries & 

Huijsman 

(2011) 

Litteratur-

studie 

Supply chain 

management 

(SCM) i 

sjukvård 

Studien framställer fem områden för fortsatta studier inom 

SCM i sjukvård: 1) Betydelsen och funktionen av 

informationsteknologi, 2) Intressenternas inverkan på SCM-

relationer, 3) Styrkor och svagheter av ledningsfilosofier 

(exempelvis lean) inom sjukvård, 4) KPI för SCM i 

sjukvård, 5) SCM med patientflöde. 

Behzad, 

Moraga & 

Chen (2011) 

System-

dynamisk

modell 

Analys av 

avvikelser i 

medicinlever

anser i den 

interna 

försörjnings-

kedjan 

Ingen bullwhipeffekt förekommer i den interna 

försörjningskedjan. För att undvika avvikelser i 

medicinleveranser föreslås högre utbildning av anställda 

och begräsning av krav på produktivitet, då förhöjda krav på 

produktivitet påverkar leveransavvikelsen. 

Landry, 

Beaulieu & 

Roy (2016) 

Fallstudier 
Logistik i 

sjukvård 

Studien konstaterar att logistik motsvarar en stor del i 

sjukhusets kostnader. Den konstaterar också att vården blir 

lidande när sjukvårdsutbildad personal ägnar tid åt 

logistiska aktiviteter. Sjukvårdsmiljön är komplex och 

komplexitet finns även sjukhusets interna 

försörjningskedjor, vilket härleds till sjukhusets 

organisatoriska struktur. På grund av komplexiteten är det 

svårt att applicera vedertagna arbetssätt, vilket därför kräver 

mer studier inom logistik och sjukvård. I synnerhet 

efterfrågas fallstudier på sjukvårdsverksamheter där 

logistikutvecklingen avstannat.     

Volland et 

al. (2017) 

Litteratur-

studie 

Logistik i 

sjukvård 

Kategoriserar logistiska funktioner inom ett sjukhus till fyra 

fokusområden: 1) lagerhantering, 2) helhetsperspektiv på 

varuförsörjningen, 3) varor och inköp, 4) distribution och 

schemaläggning. Studien redovisar avsaknad av artiklar 

inom ämnet för distribution och schemaläggning. Studien 

konstaterar att logistikrelaterade kostnader i ett sjukhus är 

den näst största kostnadsposten efter personalkostnader. 

Dessutom är personal som arbetar med logistiska aktiviteter 

sällan utbildad inom området. Avslutningsvis efterlyser 

studien fortsatt forskning i att göra logistiska aktiviteter i 

sjukhus mätbara. 

Ageron, 

Benzidia & 

Bourlakis 

(2018) 

Litteratur-

studie 

Logistik och 

SCM i 

sjukvård 

Sammanfattar studier gjorda för ämnet logistik i sjukvård. 

Utmaningarna handlar bland annat om inköpets 

betydelsefulla roll, placering av lager på avdelningarna och 

design av SCM för läkemedel.  

 

Studien nämner fördelar, såsom teknologisk integrering för 

bättre kontroll och att effektiv logistik ger större utrymme 

till vårdpersonalens kärnkompetens. Studien föreslår även 

behovet av logistikkampanjer för att höja medvetenheten av 

logistikens fördelar. 

 

3.1.2 Informationsflöde 

Att hela tiden förbättra och effektivisera informationsflödet i sin verksamhet är 

nödvändigt om en konkurrenskraftig logistikverksamhet ska bedrivas (Lumsden 2012). 
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För att ha ett effektivt materialflöde krävs ett lämpligt informationsflöde som delger 

viktig information till inblandade parter. Genom att ha ett bra informationsflöde 

underlättar det att fördela resurserna och skapa en balans. Informationsflödets ändamål 

är att kunna förmedla nödvändig information i egenskap av behov, tillgänglig kapacitet, 

material och beläggning (Jonsson & Mattsson 2016).   

 

Som den sista viktiga biten i ett effektivt produktionsflöde är ett väl fungerande 

informationsflöde. Eftersom informationsflödet ska verka som ett stöd till materialflödet 

bör informationsflödet utformas till alla berörda parter, där alla som påverkas ska ha 

möjlighet att göra korrekta tolkningar av det. Det viktigaste är att hitta en smidig 

arbetsprocess för att överföra behovssignaler mellan materialflödets processer, det vill 

säga att styra förbrukningen (Petersson et al. 2009). Informationsflödet är ett potentiellt 

förbättringsområde för sjukvården. Patientjournaler som görs elektroniska har stor 

betydelse, då detaljerad information och historik från tidigare sjukhusvistelser lättare 

kan hanteras. Att göra denna information elektronisk möjliggör även för ett smidigare 

informationsflöde mellan enheter inom sjukhuset (Ageron, Benzidia & Bourlakis 2018). 

 

3.1.3 Systemstöd  

Ett ERP-system (Enterprise Resource Planning) är ett mjukvaruverktyg för att hantera 

ett företags data. Verktyget kan bland annat hantera order, leveransuppföljning, lager 

och produktionsplanering. Med ERP-system skapas en databas där alla företagets 

händelser registreras, övervakas och hanteras elektroniskt. Den största fördelen med 

ERP-system är att göra verksamhetens data tillgänglig för alla, ibland även för 

leverantörer och kunder. Under 90-talet och framåt har utvecklingen av ERP-system 

gått mot mer integrerade och tvärfunktionella lösningar som skapar ökad sömlöshet och 

konkurrenskraft. En av utmaningarna med ERP-system är att bestämma hur eventuella 

modifieringar av systemet skall göras för att anpassas till verksamheten (Sumner 2005). 

 

3.1.4 Systemstöd i sjukhus     

I ett sjukhus är det viktigt med ett utvecklat IT-stöd för att kunna förverkliga logistikens 

potential och på detta sätt förbättra vården. Det kan exempelvis gälla system för 

hantering och planering av material eller positioneringssystem. I dagens sjukvård är 

systemstöden för den logistiska hanteringen generellt sett underutvecklade. Det saknas 

ofta affärssystem med motsvarande funktioner som verksamheter i näringslivet nyttjar, 

däribland funktioner såsom artikeldatabaser för hantering av lagersaldon (Sveriges 

Kommuner & Landsting 2016). 

 

Affärssystem med stödfunktioner för materialhantering möjliggör framtagning av 

relevant statistiskt underlag såsom svinn, lageromsättningshastighet, kassationer samt 

andra relevanta nyckeltal. RFID i personal- och patientkläder, på sjukhusutrustning och 

övriga tekniska lösningar skapar ökad kontroll på material samt bidrar till ökad 

patientsäkerhet. Att integrera olika tekniska system, däribland ekonomi-, material- och 

inköpsfunktioner, kan också generera ökad kontroll och smidiga lösningar. En del i att 

försöka integrera ett system för hantering av artiklar är genom koordinering av 
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varuförsörjningen till vårdavdelningarna. Systematiserad varuförsörjning och 

standardiserad utformning och arbetssätt för detta möjliggör en förenklad variantflora, 

minskat lagervärde och säkerställande av rätt material till avdelningarna (Sveriges 

Kommuner & Landsting 2016).  

 

3.2 Lean 

I samband med den industriella revolutionen började de grundläggande principerna för 

lean ta form. Det var bland annat Fredrick Taylor som inspirerade biltillverkaren Henry 

Ford att skapa en effektiv produktion grundat på tankarna inom Scientific Management. 

Tankesättet utvecklades sedan av Kiichiro Toyoda, som ämnade byta inriktning på sitt 

företag, från vävstolstillverkning till biltillverkning. Toyoda besökte Europa och USA 

för att studera hur produktionen av bilar såg ut i västländerna och inhämtade där 

inspiration till det vidareutvecklade produktionssystemet Toyota Production System 

(TPS). Med viss modifikation fick TPS anpassas till de rådande ekonomiska 

förutsättningarna som fanns i Japan, vilket föranledde en fokusering kring snabba 

ledtider och en genomgående kvalitet för hela produktionssystemet. TPS blev sedermera 

ett ramverk av principer som ständigt vidareutvecklas och från TPS har lean utvecklats. 

Lean är också ett sätt att tänka och brukar kallas för en filosofi. Det råder delade 

meningar om vad lean egentligen fokuserar kring, men i grunden handlar lean om att 

förebygga slöserier och skapa värde för kunden (Bicheno 2009). Lean är ett förenklat 

begrepp av lean production. Men ordet production har medfört feltolkningar av 

innebörden av lean, då personer upplevt att filosofin endast berör produktion. I själva 

verket inbegriper lean alla aktiviteter, som på något sätt ger upphov till värde i en 

verksamhet (Petersson et al. 2009). 

 

3.2.1 Slöserier 

Ett syfte med lean är att eliminera, alternativt minimera, uppkomsten av slöserier i 

processer. Det gäller att noggrant utvärdera processen och identifiera vad som inte 

skapar något värde för kunden. Detta möjliggör för effektiva flöden som inte innehåller 

några former av slöserier. Det är en utmaning att kunna realisera leanfilosofin med att 

eliminera slöserier, då det krävs en genomgripande omfamning av hela tankesättet för 

att framgångsrikt lyckas. Slöserierna har sitt ursprung från TPS (se Tabell 3.2), som har 

lyckats särskilja kategorier med slöseri som inte skapar något värde för alla processer i 

en verksamhet. Utmaningen är att eliminera dessa slöserier: överproduktion, väntan, 

onödiga transporter eller förflyttningar, överarbetning eller felaktig bearbetning, 

överlager, onödiga arbetsmoment, defekter och outnyttjad kreativitet hos de anställda 

(Liker 2009). Genom att anpassa verksamheten till att synliggöra slöserier skapas 

möjligheter till att lättare kunna eliminera, eller åtminstone reducera, dessa och göra 

verksamheten effektiv (Petersson et al. 2009).  
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Alla nämnda slöserier i Tabell 3.2 förekommer i en logistikverksamhet på ett eller annat 

sätt (Liker 2009). Därav är det av betydelse att veta vilka, var, och till vilken grad, dessa 

slöserier förekommer i förädlingskedjan, därför måste slöserierna kartläggas (Lumsden 

2012). I Tabell 3.2 visas även hur Westwood, James-Moore och Cooke (2007) 

associerat slöserierna från TPS i enlighet med de slöserier som kan uppkomma i 

sjukvården. 

 

Tabell 3.2 Åtta typer av slöserier.5 

Slöserier enligt 

Liker (2009) 

Definitioner enligt Liker 

(2009) 

Sjukvårdsrelaterade definitioner enligt 

Westwood, James-Moore och Cooke (2007)  

Lager 
Att lagerföra mer material än 

vad som är nödvändigt 

• Överskott på artiklar i 

lagringsutrymmen.  

• Patienter som väntar på att skrivas ut 

 

Överproduktion 
Tillverka mer än vad som 

behövs 

• Utföra alltför många (onödiga) tester 

• Hålla utredningsplatser öppna            

(i nödfall) 

 

Väntan En väntan på att något ska hända 

• Väntan på patienter, 

operationspersonal, provsvar, recept, 

mediciner, läkare som ska skriva ut 

patienter 

Rörelse 
Medarbetarnas onödiga rörelser 

medan de utför ett arbete 

• Letande efter papper 

• Lagerhållning av kanyler och nålar i 

olika ändar av rummet 

• Ej ha basal vårdutrustning i 

patientsalar 

 

Omarbete 
Omarbete som inte tillför något 

värde för kunden 

• Återinskrivning av patient på grund av 

misslyckad identifiering av 

huvudansvar 

• Biverkningar 

• Upprepad provtagning då icke-korrekt 

information tillhandahållits 

 

Överarbete 
Att medarbetarna gör mer arbete 

än vad kunden kräver 

• Upprepade frågor till patienten 

(dubbelinformation) 

 

Transporter Onödiga transporter 

• Långa transportsträckor att gå på 

avdelningen 

• Central plats för utrustning, istället för 

att den är placerad i respektive 

patientsal 

 

Medarbetarnas 

outnyttjade 

kreativitet 

Att inte ta tillvara på 

medarbetarnas kompetens 

• Ingen uttryckt relatering till 

sjukvården. 
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3.2.2 Lean i sjukvården 

Inom sjukvården används lean som ett tillvägagångssätt för att utveckla dagens sjukhus. 

Motivet till att tillämpa lean i sjukvård är att kunna säkerställa rätt trygghet för alla 

individer på ett sjukhus och att kunna skapa en effektivare process (D’Andreamatteo et 

al. 2015). Att implementera lean i sjukvården utan att frångå grundläggande principer i 

leanfilosofin är fullt möjligt, under förutsättning att de hinder som kan uppstå vid en 

förändring av en verksamhet blir till en självklarhet och bemästras av alla anställda. 

Lyckas detta går det att åstadkomma en framgångsrik implementering av lean (Brandão 

de Souza & Pidd 2011). Att införa lean som en ny filosofi i en organisation är inte 

enkelt att förverkliga och kan vara psykiskt påfrestande (Brandão de Souza & Pidd 

2011; Fillingham 2007). 

 

För att lyckas göra lean till verklighet inom sjukvården krävs att vårdpersonalen 

möjliggör för patienten att känna sig bekväm med konceptet. Att förhålla sitt arbetssätt 

till att bemöta patienten på ett personligt plan skapar förutsättningar till att patienten 

känner sig avslappnad. Begreppen inom lean behöver även översättas för att göras mer 

användarvänliga för både vårdpersonal och patienterna. På detta sätt kan människorna 

förstå filosofin och relatera till något påtagligt med sjukvården. Några positiva aspekter 

som kopplas till ett sjukhus är: tid-till-vård (snabb respons), erhålla service utan att 

behöva stå i kö och att inte behöva sitta i väntrum. Alla nämnda aspekterna är 

översättningar som gör det begripligt för alla involverade på hur lean kan anammas i 

sjukvården (Schonberger 2018). I Tabell 3.3 presenteras studier som visar för- och 

nackdelar inom området för lean i sjukvården. 

 

Tabell 3.3 Studier om lean i sjukvård.6 

Författare 
Typ av 

studie 
Område Resultat 

Brandão de 

Souza (2009) 

Litteratur-

studie 

Implementering för lean i 

sjukvård 

Studien redovisar fördelar och potential i 

arbetet med lean i sjukvård. Utmaningen är att 

kritiskt utvärdera följderna för 

implementering av lean i sjukvård. 

Brandão de 

Souza & Pidd 

(2011) 

Litteratur-

studie 

Utmaningar vid 

implementering av lean i 

sjukvård 

Barriärer som visar sig uppkomma vid 

implementering av lean i sjukvård är: brist på 

förståelse för leanprinciper, svårbegriplig 

terminologi, att för lite mätbar data samlas in 

samt utmaningar i att ställa om tankesättet till 

ett långsiktigt tänkande, då personal 

fortfarande tänker i banor om att "släcka 

bränder". 

Radnor, 

Holweg & 

Waring 

(2012) 

Fallstudier 

på flera 

nivåer 

Utmaningar och 

framgångsfaktorer vid 

implementering av lean i 

sjukvård 

Utmaningarna för att implementera lean i 

sjukvård genom hela organisationen är att 

kunden är densamme som finansiären, vilket 

försvårar arbetet med att definiera 

kundvärdet. Sjukvården är utformad för en 

viss kapacitet och att styra efterfrågan och 

maximera kapaciteten är problematiskt. 

Studien visar däremot att lean i sjukvård ger 

upphov till förbättringar av produktivitet. 
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Spagnol, Min 

& Newbold 

(2013) 

Litteratur-

studie 

Utmaningar och 

framgångsfaktorer vid 

implementering av lean i 

sjukvård 

Huvudutmaningarna är initiala 

tillvägagångssättet, 

implementeringsprocessen och bibehållandet 

av leanfilosofin över en längre tid. 

Användning av leanverktyg i sjukvården har 

däremot visats ha en betydelsefull roll i 

förhöjd kvalitet av service. 

D’Andrea-

matteo et al. 

(2015) 

Litteratur-

studie 

Utmaningar och 

framgångsfaktorer vid 

implementering av lean i 

sjukvård 

Få sjukhus har implementerat lean genom 

hela organisationen och där finns det mycket 

kvar att forska om. Andra utmaningar handlar 

om hur väl mottaglig personalen är till 

implementering, svårigheter att förstå vad 

lean är och svårigheter i att definiera slöserier. 

Oavsett omfattning i implementeringen av 

lean har filosofin visat fördelar inom 

produktivitet. Framgångsfaktorerna för lyckad 

implementering visades vara ledningens stöd, 

kultur av ständiga förbättringar och 

identifiering av Key Performance Indicators 

(KPI). 

Schonberger 

(2018) 

Litteratur-

studie 

Ändrat fokus för lean i 

sjukvård 

Lean i sjukvård bör inte ta lärdom av 

produktionen, utan istället utforma sin egen 

typ av lean. Det föreslås en utveckling mot ett 

mer effektivt och kundcentrerat lean, då 

kunden medverkar i sjukvårdsarbetet. Det 

fastslås fem leanverktyg lämpliga för 

sjukvården: snabb installation, kanban, visuell 

styrning, arbetsrotation och 

värdeflödesanalys. 

 

3.2.3 Värdeflödesanalys 

Ett förbättringsverktyg som grundar sig i leanfilosofin är värdeflödesanalys. Genom 

förbättringsverktyget görs kartläggning av en process, som åskådliggör vilka aktiviteter 

som skapar värde och vilka som är icke-värdeskapande, för att på detta sätt kunna 

effektivisera processen (Sörqvist 2013). Ett värdeflöde innefattar alla delmoment i en 

process, både icke-värdeskapande och värdeskapande aktiviteter. Värdeflödesanalys är 

ett effektivt verktyg inom leanfilosofin för att genomföra förbättringar av kvalitet och 

produktivitet. Det primära syftet med att genomföra en värdeflödesanalys är att bredda 

synsättet från en snäv fokusering till ett mer holistiskt perspektiv över hela 

produktionen. Det är flödets aktivitet som står i fokus, snarare än produktiviteten i 

enskilda arbetsprocesser och moment. Det första steget i en värdeflödesanalys handlar 

om att illustrera flödet med kartläggning av ett nuvarande tillstånd. Steg två innebär att 

en analys genomförs för att därefter illustrera en ny karta, med ett önskat tillstånd. 

Beskrivningen av det önskade tillståndet utgör sedan underlag för hur det kommande 

förändringsarbetet ska genomföras (Petersson et al. 2009).   

 

Värdeflödesanalysen kan utföras i en verksamhets olika processer för att särskilja vilka 

aktiviteter som skapar ett värde och vilka som är onödiga. De värdeskapande 

aktiviteterna är nödvändiga för att en produkt ska bli fullständig, då aktiviteten skapar 
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ett värde. En aktivitet av värdeskapande karaktär är när faktiska produkten bearbetas 

eller monteras mot att bli färdigställd. Icke-värdeskapande aktiviteter är händelseförlopp 

som produkten utsätts för innan den når slutkunden. Dessa aktiviteter tillför inget värde 

och härleds vanligtvis till transporter och lagring. De nödvändiga icke-värdeskapande 

aktiviteterna är aktiviteter som bistår de värdeskapande aktiviteterna till att forma 

produkten. Vilket betyder att de gör de värdeskapande aktiviteterna genomförbar på ett 

produktivt sätt, där all form av planering kan ingå i nödvändiga men icke-

värdeskapande aktiviteter (Olhager 2013). I Figur 3.3 visas symboler som kommer att 

användas under arbetsgången i värdeflödesanalysen. 

 

 

 

Figur 3.3 Sakregister över symboler i värdeflödesanalysen. Inspirerad av Olhager (2013).5 

 

3.2.4 Standardiserade processer 

En standard beskriver ett överenskommet sätt att utföra en arbetsprocess. Genom att ha 

ett avtalat sätt att utföra en arbetsprocess möjliggör det att resultatet blir förutsägbart. 

Med förutsägbarhet behövs färre buffertar och försäkringar, vilket gör förutsägbarhet en 

drivkraft till att minimera former av slöseri. Att upprätta standarder i en organisation 

skapar utrymme för kunskapsspridning och dessutom hjälper standarder till att lättare 

upptäcka avvikelser. Både processer och flöden kan standardiseras och beroende på 

vilken aktivitet som avses standardiseras, kan den också dokumenteras (Petersson et al. 

2009). 

 

Ett standardiserat arbetssätt, med tonvikt på ständig förbättring och involvering av 

personalen, är en viktig beståndsdel för god samverkan. Standarden kräver att alla 

tillämpar ett likadant arbetssätt som sätter grund för arbetet med ständiga förbättringar. 
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Oavsett var i organisationen en anställd befinner sig ska det vara lika utformat och 

samma arbetssätt praktiseras för att erhålla ett framgångsrikt och effektivt arbete. En 

annan viktig del för att skapa en bra samverkan är att organisationen måste ha tillit till 

individen samt utveckla enastående människor och team som anammar filosofin i 

organisationen. Här gäller det att respektera människors kompetens och tro på att varje 

individ sköter sina arbetsuppgifter för organisationens bästa (Liker 2009). För en 

funktionellt utvecklad arbetsplats kan även förbättringsverktyget 5S användas. 

Verktyget innehåller fem beståndsdelar: sortera, strukturera, städa, standardisera och 

självdisciplin. Dessa fem beståndsdelar skapar utrymme till att få rätt sak på rätt plats 

och hjälper en arbetsplats att bli välorganiserad. En organiserad arbetsplats är samtidigt 

ett krav för att standardisera det arbete som görs på arbetsplatsen och som är en 

förutsättning för att eliminera slöserier (Petersson et al. 2009). 

 

En betydelsefull faktor för att skapa standardiserade processer i en organisation är att 

utforma kontinuerliga processflöden som möjliggör att problemen blir synliga. Genom 

att jämna ut arbetsbelastningen (heijunka, japanskt ord från TPS) blir det en positivt 

bidragande faktor till att standardisera processer. Att uppnå heijunka är även en central 

del i att kunna rensa bort icke-värdehöjande aktiviteter som i sin tur ger möjlighet för att 

eliminera överansträngd utrustning eller människor och ojämnheter. Grundtanken med 

heijunka är att jämna ut flödet i produktionen. Appliceras heijunka i en tillverkande 

organisation tillverkas det inte utefter det faktiska kundbehovet. Eftersom behoven 

förändras drastiskt dagligen är det enklare att producera en blandning av samma antal 

dagligen. Detta skapar en förutsättning för att hålla ner volymen av de olika produkterna 

i tillverkningen (Liker 2009). 

  

3.2.5 Kanban 

Kanban är en viktig och enkel signal för att signalera behov mellan processer. Ofta 

handlar det om material som erfordras och att signalen skickas uppströms i flödet 

(Petersson et al. 2009). Vanligtvis utgörs kanban av kort och är designade på olika sätt 

för att kunna uppfylla dess syfte. Kanban finns i två olika typer, den ena typen är 

transportkanban och den andra är produktionskanban. Ett transportkanban signalerar att 

en förflyttning ska påbörjas i flödet och ett produktionskanban att produktionen kan 

starta. En viktig faktor att ha i åtanke när ett kanbansystem ska införas är att de 

förändringar i volym som florerar inte är för stora. Vid en stor volymförändring behövs 

en helt annan planering för ett fungerande flöde (Sörqvist 2013). 
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3.2.6 Arbetskultur 

Arbetskultur innefattar den grupp av uppfattningar, kunskaper, vanor och vedertagna 

arbetssätt som är det mest accepterade beteendet i en organisation. Individer inom 

organisationen blir på detta vis, medvetet eller omedvetet, påverkade i sättet att tänka 

och agera (Abrahamsson & Aarum Andersen 2005). Förändringar i en organisation kan 

ge medarbetarna en känsla av osäkerhet. Genom noggrann planering och involvering av 

medarbetarna kan arbetsgången av förändringen underlättas. Detta får medarbetarna att 

känna delaktighet i förändringsarbetet, vilket kommer minska motsättningar (Bruzelius 

& Skärvad 2011).  

 

Leanfilosofins tre grundpelare är ständiga förbättringar, en lärande organisation och 

respekt för människan. För att skapa både ekonomiska och icke-ekonomiska fördelar i 

en organisation är det viktigt för företagsledningen att förstå grundpelarna. Toyota har 

skapat effektivitet i produktionen genom att omfamna filosofin som ett helhetskoncept, 

vilket präglat och genomsyrar arbetskulturen för företaget (Emiliani 2006).  

 

3.2.7 Arbetskultur i sjukhus 

För att skapa en arbetskultur med positiv karaktär erfordras en bra jämvikt mellan 

oberoende/beroende, engagemang, acceptans och lojalitet. En utmaning med att utföra 

en förändring till det bättre kräver även att den befintliga arbetskulturen, i stor 

utsträckning, består av måluppfyllelse och uppgiftsorientering. En annan viktig 

beståndsdel är att inneha en hög grad av empati, vilket hjälper vid förändring av en 

arbetskultur. Med hjälp av empatin kan den existerande arbetskulturen resultera i ökad 

mognad hos vårdpersonalen i självständigt arbete och i arbete med andra (André & 

Sjøvold 2017). Det har även visats vara en utmaning i förändringsskedet av en 

arbetskultur om inte de anställda har tillräckligt med intresse. De anställdas delaktighet 

är oerhört viktig kombinerat med att en framtidssyn finns utstakad av ett bra ledarskap 

(Moss, Mitchell & Casey 2017). Det är viktigt att ha i åtanke att organisatoriska 

förändringar påverkar de anställda. Därför är det en avgörande utmaning att inte ta för 

lätt på en organisatorisk förändring då medarbetarna har den egentliga påverkan på 

arbetsmiljön och dess omnejd. Resultatet av att inte ha detta i beaktande har visats ge en 

negativ effekt i form av missnöje, utbrändhet och frånvaro. Ur en annan vinkel har 

tilldelning av befogenheter bevisats vara en positiv effekt för att genomföra en 

organisatorisk förändring (Kuokkanen et al. 2007). 

 

En betydelsefull del i en välfungerande logistisk verksamhet i ett sjukhus är 

fastställandet av vem som gör vad. Idag testas nya typer av tjänster som ska bistå vården 

med service av icke-vårdrelaterad karaktär, så kallad vårdnära service. Det kan bland 

annat handla om att stödja vården med uppgifter inom måltid, logistik eller lokalvård. 

Uppgifter såsom beställning och påfyllnad av material är logistiska tjänster som kan 

överföras till servicepersonalen (Sveriges Kommuner & Landsting 2016). 
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3.3 Summering av teori för effektiv varuförsörjning inom sjukvården 

Studien berör samordning och effektivisering av varuförsörjningsflöden på ett sjukhus, 

med hjälp av teori kring ämnena lean och logistik. I Tabell 3.4 listas de områden och 

underkategorier som avser hjälpa att undersöka studiens forskningsfrågor. 

 

Tabell 3.4 De områden som har relevans till studies ämne.7 

Område Underkategori Se exempelvis 

Logistik 
Information 

Petersson et al. (2009) 

Lumsden (2012)  

Jonsson och Mattson (2016)  

Ageron, Benzidia och Bourlakis (2018) 

Systemstöd Sumner (2005) 

Lean 

Slöserier 

Westwood, James-Moore och Cooke 

(2007) 

Liker (2009)  

Petersson et al. (2009)  

Värdeflödesanalys 

Petersson et al. (2009) 

Olhager (2013) 

Sörqvist (2013) 

Standardisering 
Liker (2009)  
Petersson et al. (2009) 

Arbetskultur 

Abrahamsson och Aarum Andersen (2005) 

Emiliani (2006) 

Kuokkanen et al. (2007) 

Bruzelius och Skärvad (2011) 

Sveriges Kommuner och Landsting (2016) 

André och Sjøvold (2017) 

Moss, Mitchell och Casey (2017) 
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4. Resultat 

I detta kapitel framställs datainsamlingen från det empiriska materialet som inhämtats 

från fallstudieverksamheten. Kapitlet inleds med en beskrivning av 

fallstudieverksamheten. Därefter följer redogörelser för hur ledningen beskriver 

nuvarande problem med den interna varuförsörjningen. Sedan redogörs övriga 

enheters relation till, och operativa arbete med, den interna varuförsörjningen.   

 

4.1 Fallstudieverksamheten 

Region Gävleborg är en av länets största arbetsgivare, med omkring 6 500 anställda. 

Regionens ansvarsområden innefattar bland annat folkhälsa, hälso- och sjukvård, 

infrastruktur och kollektivtrafik. Inom hälso- och sjukvård finns Gävle sjukhus som är 

regionens största sjukhus med 56 stycken olika avdelningar. 

 

4.1.1 Logistik och service 

För att Gävle sjukhus ska kunna tillhandahålla de tjänster som efterfrågas av patienter 

krävs att logistiken kring hälso- och sjukvården fungerar. Enheten Logistik och service 

ansvarar för flera olika områden inom Region Gävleborg där lokalvård, kost, textilier, 

varuförsörjning och avfall är de största områdena. Huvudtanken med denna enhet är för 

att möjliggöra för en vårdnära service och avlasta vårdpersonalen från arbetsuppgifter 

som inte tillhör deras uppdragsbeskrivning och enbart fokusera på att vårda patienter. 

Logistik och service består av cirka 125 stycken anställda runt om i regionen där 

operativ verksamhet bedrivs dygnet runt. Enheten förvaltar (gäller år 2017): 

• Städyta på 276 900 m2 

• 3 300 toalettstädningar per dag 

• Avfallshantering på 1 179 ton 

• 180 000 bud per år på Gävle och Hudiksvalls Sjukhus 

• Försörjer 52 förråd i varuförsörjningen med förbrukningsartiklar 

• Variantflora på 4 000 stycken artiklar i varuförsörjningen 

• Endast varuförsörjningen av sjukvårdsmaterial, förrådsmaterial och 

kontorsmaterial består av 243 000 beställningsbara artiklar 

• 10 olika huvudleverantörer med flera underleverantörer 

• Total kostnad för varuförsörjningen är cirka 260 miljoner kronor 

 

Målet med enheten Logistik och service går att härleda till några huvudprinciper 

uppsatta av ledningen för en hållbar logistik och vårdnära service inom Region 

Gävleborg. Dessa principer är följande:         

• Skapa förutsättningar för en störningsfri vårdproduktion 

• Skapa förutsättningar för mer vårdtid för vårdpersonal 

• Säkerställa flödes- och resurseffektiva processer 

• Minimera slöseri 

• Säkerställa standardiserade arbetssätt  

• Systematiserat förbättringsarbete 

• Säkerställa en god arbetsmiljö 
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4.1.2 Framtidsbygget 

Framtidsbygget handlar om att modernisera regionens sjukhus för Gävle och 

Hudiksvall. Det finns en pågående planering för nya vårdavdelningar och upprustade 

vårdmottagningar. Tanken med utförandet av framtidsbygget är att säkerställa trygghet i 

kombination med säker vård och omhändertagande på bästa tänkbara sätt, även i 

framtiden. Med tanke på dagens tekniska utveckling i takt med att antalet patienter ökar, 

krävs en förnyelse av det befintliga för att kunna ställas inför framtidens krav och 

tillväxt. 

 

4.2 Ledningens redogörelse 

Startpunkten för att skapa varuförsörjningen var ett projektdirektiv från HSL (Hälso- 

och sjukvårdslagen). Målet var att reducera lagerytor med minst 50%, reducera 

vårdpersonalens förrådsarbete till max 5% av arbetstiden och reducera det bundna 

kapitalet med minst 30%. Varuförsörjningen på Gävle sjukhus inriktades på enheter 

med årsinköp av förbrukningsmaterial över 300 000 kronor. Projektet resulterade i en 

minskning av förrådsytorna med 83%, förrådsarbete för vårdpersonal minskade till 2% 

av arbetstiden, bundet kapital minskade med 50% samt att avtalstroheten ökade 

markant. En annan viktig faktor i projektinitiativet var att tydligt fördela arbetsuppgifter 

förknippad med kompetens och uppdragsbeskrivning. Målbilden för servicepersonalens 

arbetsuppgifter är att distribuera varuförsörjningen, inventera, beställa och fylla på 

förråden. Målbilden för vårdpersonalens arbetsuppgifter är att vårda patienter och 

förbruka material. Projekt för varuförsörjningen har nått flera avdelningar, men det 

finns fortfarande avdelningar som inte är med i varuförsörjningen och som sköter båda 

ovannämnda parters arbetsuppgifter på eget bevåg. 

 

4.2.1 Försörjningen av gods på Gävle sjukhus 

På Gävle sjukhus är det ständigt ett stort in- och utflöde av material. Materialflödena på 

Gävle sjukhus är bland annat: varuförsörjningen, buffertartiklar, egenbeställningar, 

textilier, vätskor och läkemedel. Flödet av gods distribueras i huvudsak genom två 

kanaler – varuförsörjningsflödet och egenbeställningsflödet. Varuförsörjningen är både 

benämningen på en del av serviceenheten och flödet av gods via denna enhet. En 

svårighet som uppstår för enheten är att det är omöjligt att göra en långsiktig planering 

för interna transporter av gods. Varuförsörjningsflödet och egenbeställningsflödet är 

inte synkroniserade med varandra och det finns inget system som delger information om 

inkommande kvantiteter.  

 

Till varuförsörjningen levereras färdigsorterat gods som packas upp och åter sorteras på 

vagnar. Vagnarna distribueras sedan till respektive avdelning för påfyllnad av 

förrådsskåp. Egenbeställningar är benämningen på de gods som beställs av vårdpersonal 

via e-post, fax eller telefon direkt till en leverantör. Alternativt att beställningen görs via 

det elektroniska inköpssystemet Proceedo. Inom Proceedo kan ett inköp av den 

efterfrågade produkten på den berörda avdelningen ske både med eller utan avtal. Det 

kan bero på att Region Gävleborg har ett avtal till en annan avdelning och inte den 

berörda, vilket redovisas som ett korrekt inköp i systemet. Finns inte en specifik artikel 
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registrerad i Proceedo kan en fritextbeställning göras, det fungerar som en förfrågan att 

få göra ett inköp av artikeln. I Figur 4.1 redogörs flödet för varuförsörjningen, med en 

total inköpskostnad på 120 miljoner kronor per år samt flödet för egenbeställningarna, 

med en totalkostnad på 140 miljoner kronor per år. Flödet som är färgat gul/svart avser 

egenbeställningar och flödet som är färgat blå/svart avser varuförsörjningen.  

 

 

Figur 4.1 Flödet för varuförsörjning och egenbeställning vid Gävle sjukhus.6 

 

4.3 Inköpsenheten 

Lagen om offentlig upphandling innebär att alla aktörer inom den offentliga sektorn, är 

enligt lag, tvungna att genomföra en upphandling på efterfrågan av varor och tjänster. 

Det innebär att verksamheten går ut med ett offentligt anbudsförfarande till flera aktörer 

och ger dem chansen att konkurrera fritt med varandra. Därefter väljs det mest lämpliga 

erbjudandet utifrån de uttalade behoven och verksamheten skapar ett avtal mellan 

parterna. Allt detta syftar till att skattemedlen ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Det 

kan vara synnerligen viktigt att göra en upphandling. Vid en upphandling säkerställer 

Region Gävleborg att leverantören kan upprätthålla kravspecifikationer, såsom 

kvalitetskrav och att artiklarna levereras utan inblandning av barnarbete.   

 

Det råder inga klara riktlinjer för beställningsprocessen. Det ges bland annat delade 

budskap från inköpsavdelningen om vilka belopp som vårdpersonalen själva kan 

beställa för. Detta trots att vårdpersonalen egentligen inte tillåts göra beställningar på 

artiklar utan avtal och som är inte är upphandlat. Tidigare har inköpspersonal föreläst på 

olika avdelningar om hur beställningsprocessen ska gå till och vem som får beställa. 

Vid ett tillfälle uppmanades avdelningarna att hänvisa alla inköpsförfaranden till 
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inköpsavdelningen om det inte fanns avtal på den efterfrågade artikeln (se Figur 4.2). 

Det resulterade i en alltför stor arbetsmängd för inköpsavdelningen, som fick hantera 

ärenden av låga summor. På grund av den ökade mängden administrativa ärenden 

återgick inköpsavdelningen till att endast hantera inköpsförfaranden som översteg en 

ansenlig summa och vilken summa det avser bestäms med magkänsla. Här finns inga 

exakta direktiv i hur stora summor som personal utanför inköpsavdelningen får 

administrera själva, utan att inköpsavdelningen anser att det bör göras en upphandling. 

 

 
Figur 4.2 Riktlinjer för beställningar (Region Gävleborg, Plexus 2018).7 

 

Avtalen styr i vilket flöde en eventuell artikel kommer färdas i. För varor utan avtal sker 

flödet som egenbeställningar och för produkter med avtal sker hanteringen av 

varuförsörjningen. Vid upphandlingen avtalas storlekarna på förpackningarna, då 

sjukhuset inte ska lagerhålla material i stora kvantiteter.  En ökad mängd avtal genererar 

även ökat antal arbetsuppgifter för inköpsavdelningen. För tillfället ligger 

inköpsenheten efter i arbetet med att registrera artiklar i Proceedo. 

 

4.4 Serviceenheten 

Serviceenheten på Gävle sjukhus är uppdelade i flera olika områden: varuförsörjning, 

godsmottagning, vaktmästeri, bud, post, kopiering och flytt. De två förstnämnda 

enheterna är lokaliserade bredvid varandra och är geografiskt placerat ett hundratal 

meter väster om sjukhuset, men med anslutning till kulvertsystem för transport och 

distribution. Varuförsörjningens lokaler utgörs av sjukhusets gamla kök, där utrymmena 

inte är optimalt utformade för den lagerhantering som i dagsläget bedrivs där (se Figur 

4.3a/b/c).  

Figur 4.3a/b/c Bild på bufferlager, uppackningscentral och del av miljörum hos serviceenheten.8 

 

Till varuförsörjningen och godsmottagningen levereras dagligen varor och allt gods som 

inkommer går via godsmottagningen. Men här särskiljer sig enheterna 
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varuförsörjningen och godsmottagningen från varandra beroende på om det är 

inkommande gods som tillhör en avdelning inom varuförsörjningsflödet eller inte. 

Tillhör godset varuförsörjningsflödet levereras färdigsorterat gods på vagnar, som 

avemballeras och leveranskvitteras av servicepersonalen. Uppackat material sorteras 

återigen och packas avdelningsvis på vagnar som sedan distribueras till avdelningarna. 

Tillhör godset godsmottagningen är det en egenbeställning utförd av en avdelning. 

Egenbeställningarna levereras osorterat gods på pallar, där paketen därefter sorteras 

avdelningsvis på vagnar och distribueras till avdelningarna.  

 

4.4.1 Påfyllnadsprocessen 

Förråd finns lokaliserat på alla sjukhusets olika avdelningar. Avdelningar som är med i 

varuförsörjningen har vita förrådsskåp som är egenkonstruerade och som fylls på av 

servicepersonalen (se Figur 4.4a). I de vita förrådsskåpen finns skyltar för varje artikel 

med produktspecifik information. Uppstår ett behov används dessa skyltar som kanban 

och vårdpersonal får flytta skylten till “beställning”. Det är sedan servicepersonalens 

uppgift att scanna skylten och flytta den till “beställd” (se Figur 4.4b). Systemet som 

servicepersonalen använder för registrering av artiklar heter MHS. Det är Region 

Gävleborgs egenutvecklade materialhanteringssystem som används genom portabla 

enheter när personalen scannar streckkoderna. De inskannade artiklarna skickas därefter 

vidare till Proceedo, där det genereras en beställning. Påfyllnadsprocessen för 

egenbeställningarna utförs på separat sätt, då hanteringen och distribuering av dessa 

sker i ett separat flöde. Godset levereras till avdelningarna och avemballering, 

leveranskvittering samt avfallshantering görs av vårdpersonalen. 

 

Figur 4.4a/b/c Bild på vita förrådskåpet, beställningssystem och buffertförråd på avdelning.9 

 

På morgonen, varje vardag, går servicepersonalen en runda vars ändamål är att 

inventera olika förråds behov av buffertartiklar (se Figur 4.4c). Buffertartiklar är 

benämningen på de artiklar som inte är avdelningsspecifika, utan förbrukas av 

sjukhusets samtliga avdelningar. Det finns totalt 40 stycken olika buffertartiklar och det 

handlar exempelvis om handdesinfektion, toalettpapper och diskmedel. På denna runda 

läser servicepersonalen av buffertartiklarnas streckkoder, som sitter fäst på hyllplanen i 

förråden. Registreringen av artiklarna som ska fyllas på genererar en plocklista. 

Servicepersonalen går sedan ner till buffertlagret och plockar ihop det som efterfrågas.  

Om det finns artiklar från varuförsörjningen till samma avdelning, sampackas detta med 

buffertartiklarna och distribueras sedan till avdelningen. 

 

a b c 
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4.5 Vårdavdelningarna 

Avdelningarna är benämningen på de vårdavdelningar och vårdmottagningar som 

undersökts i denna studie. Totalt är fyra avdelningar inkluderade i studien – avdelning 1 

och 2, som medverkar i varuförsörjningen samt avdelning 3 och 4, som inte är med i 

varuförsörjningen. I Bilaga C återfinns statistik på mängden av den sammanlagda 

förbrukningen i kronor för avdelning 1 och 2 samt avdelning 3 och 4. Alla avdelningar 

och informanter från respektive avdelning är anonymiserade. 

 

4.5.1 Avdelning 1 och 2 

När det uppstår ett behov av en artikel i ett förrådsskåp är det vårdpersonalens uppgift 

att säkerställa att denna artikel beställs. Detta gör vårdpersonalen genom att ta en skylt 

med streckkodsmärkning och placera den på en skena som är märkt med “ska beställas”. 

Skylten med streckkodsmärkningen innehåller data som är specifik för både produkten 

och platsen i förrådsskåpet. Registrering, påfyllnaden och återföring av den 

streckkodsmärkta skylten utförs av servicepersonalen. Efter att servicepersonalen har 

scannat efterfrågade artiklar, genereras detta till en beställning som vårdenhetschefen 

för respektive vårdavdelning måste attestera innan den skickas till leverantören. För 

avdelning 1 och 2 sker denna påfyllnad av förrådet regelbundet och 

varuförsörjningsflödet illustreras i Figur 4.5. På avdelningarna finns det vårdpersonal 

som har särskilt ansvar för förrådet och säkerställer att beställningarna sker. 

 

 

Figur 4.5 Flödet av varuförsörjningen på Gävle sjukhus.10 
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Avdelning 1 är med i varuförsörjningen, men är ändå i behov av att utföra 

egenbeställningar utanför Proceedo, vilket betyder att inget avtal finns upphandlat på 

efterfrågad produkt. Egenbeställningarna görs av de förrådsansvariga, där det för denna 

avdelning handlar det om en specialistsjuksköterska och en undersköterska. 

Egenbeställningarna är tvungna att utföras då avdelningen aldrig får ha slut på vissa 

artiklar. När en artikel tar slut och det finns ett akut behov görs egenbeställningen direkt 

till en leverantör via e-post eller telefon. Dessa beställningar gäller speciella artiklar och 

det är ett angeläget att få in det snabbt till avdelningen. Vid egenbeställningen händer 

det att de förrådsansvariga ringer runt och undersöker hos olika leverantörer vart lägsta 

pris går att erhållas. De jämför dessutom priser gentemot andra avdelningar i samma 

genre, för att säkerställa lägsta möjliga pris. För att nämna en specifik artikel kan det 

bland annat vara en stent. Problemet med en stent är att den finns i fyra olika storlekar, 

vilket betyder att en stent måste beställas utefter patientens behov. Dessutom är det en 

dyr artikel och har ett styckepris på mellan 25 000-30 000 kronor och blir därför dyr att 

lagerföra. Anledningen till att en artikel inte är registrerad av avdelningen i 

varuförsörjningen är för att processen tar för lång tid från beställning till avdelning. 

Vårdpersonalen vill även sköta avemballeringen och påfyllnaden själva, då de hanterar 

artiklar med stort värde.  

 

Avdelning 2 är med i varuförsörjningen, men avdelning 2 behöver fortfarande utföra 

stora kvantiteter av egenbeställningar för att de har tjänsten, hembeställning. En 

hembeställning innebär att patienten kan få sjukvårdspreparat hemlevererat. Denna 

avdelning är indelad i tre mottagningar som betjänar olika syften. All 

materialförsörjning hanteras av en undersköterska som är förrådsansvarig för hela 

avdelningen. Den förrådsansvarige upplever att tiden för förrådet periodvis räcker 

till, men när det fattas personal är det förrådstiden som bortprioriteras. Målet för 

avdelningen är att ha lägsta möjliga lagernivå och det sker beställning två gånger i 

veckan genom varuförsörjningen. Däremot sker egenbeställningar oregelbundet och 

kvantiteterna i ankommande gods varierar mellan 1-5 kartonger. Avdelningen tycker att 

förråden som varuförsörjningen ansvarar för fungerar i det stora hela bra. Men ett 

problem som är återkommande är när vårdpersonalen är stressad och sätter upp fel 

streckkod som inte är i behov av påfyllning. Då fyller bara servicepersonalen på och de 

får överflöd av en viss artikel. Förrådsansvarig anser att det brister från båda parterna, 

när dels vårdpersonalen är stressad och även servicepersonalen som inte lägger någon 

djupare analys om det finns något behov utan bara scannar.  

 

För avdelningen finns inga speciella riktlinjer eller summor om hur de ska förhålla sig 

till egenbeställning. De artiklar som det finns behov på måste de ha. Men när en 

egenbeställning sker finns det alltid avtal med en leverantör. Beställningen går alltid via 

det interna inköpssystemet Proceedo, vilket möjliggör för inköpsavdelningen att hålla 

sig uppdaterad på inköpen. En faktor som skapar problem för avdelningen är att det inte 

finns någon utformad yta för att förvara och packa upp artiklar. Ibland sker 

uppackningen i korridoren, där patienter passerar, eller på kontorsstolen vid datorn. I 

dagsläget finns två förråd varav ett är placerat i öppen yta där patienter passerar och det 
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andra i ett litet rum. På grund av de här förutsättningarna är det svårt att kunna skapa bra 

möjligheter för ett fungerande lager. Förpackningar som inkommer, även de 

upphandlade är ibland för skrymmande och får inte plats, på förrådshyllorna. Då måste 

förrådsansvarig dela upp förpackningen och förvara på ett annat ställe. Detta skapar 

förvirring hos vårdpersonalen som tror att en artikel är slut men i själva verket finns på 

ett annat ställe. 

 

4.5.2 Avdelning 3 och 4 

När ett behov uppkommer i ett förråd på avdelning 3 och 4 är det den förrådsansvarigas 

uppgift att säkerställa beställning av material. Denna beställning gör vårdpersonalen 

antingen via Proceedo, e-post, telefon eller fax. Eftersom dessa avdelningar saknar vita 

förrådsskåp som ombesörjs av servicepersonalen, är vårdpersonalen tvungna att själva 

administrera hela processen. Det gäller inköp, avemballering, påfyllnad och 

avfallshantering av allt material, exklusive buffertartiklar (se flödet av egenbeställningar 

i Figur 4.6). Ytterligare ett administrativt steg är attestering av beställning, som 

vårdenhetschefen måste göra innan beställningen når leverantören. Attesteringen görs 

endast när beställningen är genomförd via Proceedo. 

 

 

Figur 4.6 Flödet av egenbeställningar på Gävle sjukhus.11 
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Avdelning 3 är för närvarande inte med i varuförsörjningen men är i en pågående 

process att inkluderas i försörjningsflödet. Till denna avdelning medräknas en 

operationsavdelning och en mottagning vars beställningar distribueras av två 

förrådsansvariga undersköterskor. Avdelning 3 får aldrig ha slut på artiklar i förrådet, 

vid akuta behov ringer de till leverantören som skickar en leverans omgående. Vid icke-

akuta behov beställs artiklar via Proceedo. Godset levereras till avdelningen, osorterat 

och ouppackat i kartonger, vilket sedan leveranskvitteras av den förrådsansvarige.  

 

Vanligtvis är det ungefär 3-5 stycken paket per leverans som avdelningspersonalen 

hjälps åt med att packa upp. Tiden som den förrådsansvarige ägnar åt att beställa varor 

uppskattas till ungefär fyra timmar per vecka. Det svåra med att lägga beställningar 

uppges vara vilka kvantiteter som avdelningen behöver, då avdelningen har 

oregelbundet antal operationer, men förhoppningen är att lagernivåerna kommer att 

kunna minskas. I och med att avdelning 3 ansluter till varuförsörjningen förmodas även 

förrådsytor att kunna minskas, eftersom varuförsörjningen fyller på veckovis och ytor 

för uppackning blir onödiga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.7a/b/c Bild av egenbeställda paket och miljörum på avdelningar.12 

 

Avdelning 4 är till viss del med i varuförsörjningen. Ett av deras tre förråd innehåller 

vita förrådsskåp, som ombesörjs av servicepersonalen. Men större delen av de varor 

som levereras till avdelningen hanteras av en undersköterska som är förrådsansvarig. I 

dagsläget ägnar den förrådsansvarige ungefär tre timmar per vecka till beställning och 

uppackning av varor. Avdelningen får sällan slut på material och de försöker hålla en 

tillräcklig lagernivå för att det aldrig ska ta slut. Skulle det ta slut av någon specifik 

artikel till deras avdelning ringer de direkt till leverantören och får en leverans 

omgående. Men skulle det vara en vanlig artikel som inte är specifik för avdelningen 

finns möjlighet att låna från en annan avdelning. Det finns artiklar som inte ingår 

avdelningens sortiment för att de förbrukas för lite, då har de en tyst överenskommelse 

med en annan avdelning som de lånar av.  

 

När varorna anländer till avdelningen är det den förrådsansvarige som packar upp och 

fyller på i förråden. Antalet kartonger varierar mellan 2-10 stycken. Ett problem som 

förekommer på avdelningen är att det inte finns någon bra yta för uppackning. I Figur 

4.7a illustreras ankomstytan, tillika ytan för uppackning som är lokaliserat bland den 

operativa verksamheten. Dessutom finns det inte något riktigt utformat miljörum vilket 

bidrar till sämre förhållande vid stora mängder wellpapp (se Figur 4.7b/c). Utöver 

egenbeställningarna som beställs utan avtal, via Proceedo, sker även egenbeställningar 

   a b c 
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via telefon och e-post. Den förrådsansvarige nämner att systemet de använder på 

avdelningen är sårbart, då det enbart finns en ansvarig med kunskap om förråden och 

som får leveranskvittera varorna. Är förrådsansvarig borta en längre tid på semester 

eller liknande genomförs en större beställning för att säkert veta att det finns i lager. 
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras det empiriska materialet med den teoretiska 

referensramen. I kapitlet behandlas först forskningsfrågorna, därefter sammanfattas 

den teoretiska referensramens reella koppling till forskningsfrågorna. 

 

Följande två avsnitt besvarar forskningsfrågorna genom att den teoretiska referensramen 

analyseras och diskuteras i samband med studiens resultat.  

 

5.1 Vilka utmaningar finns för samordning av två varuförsörjningsflöden? 

På Gävle sjukhus finns två varuförsörjningsflöden av förbrukningsartiklar. Det ena 

flödet består av egenbeställningar och det andra flödet ingår i varuförsörjningen. 

Ledningens målbild är att respektive enhet utför arbetsuppgifter i enlighet med deras 

uppdragsbeskrivning. Det innebär att vårdpersonal enbart ska vårda patienter och 

förbruka material, medan servicepersonal ska inventera, beställa och fylla på 

förbrukningsmaterial. Målbilden blir viktig för Gävle sjukhus då Landry, Beaulieu och 

Roy (2016) konstaterar att vården och vårdkvaliteten blir lidande när vårdpersonal utför 

logistiska aktiviteter. Kärnkompetensen för vårdpersonalen handlar om omvårdnad och 

precis som Volland et al. (2017) menar är sällan vårdpersonalen utbildad inom logistik. 

Målbilden blir än mer viktig när totalkostnaden för varuförsörjningen och 

egenbeställningarna tas i åtanke. Av totalkostnaden 260 miljoner kronor görs 

egenbeställningar för motsvarande 140 miljoner kronor. För att kontrollera dessa 

kostnader anser vi, tillsammans med Moons, Waeyenbergh och Pintelon (2018) att en 

välkoordinerad intern varuförsörjning erfordras. I dagsläget hanterar vårdpersonal 

beställning, avemballering, påfyllnad, avfallshantering och inventering av 

egenbeställningar. Detta kan kopplas samman med slöserier, såsom felaktig 

bearbetning, onödiga arbetsmoment och outnyttjad kreativitet hos de anställda (Liker 

2009). Eftersom separata försörjningsflöden ger upphov till slöserier finns därför ett 

behov av sammanföring, då det enligt författarna skulle möjliggöra synergieffekter för 

hela arbetsprocessen.  

 

En utmaning med att sammanföra två flöden till ett gemensamt flöde är att kunna ändra 

en rotad arbetskultur som under en längre tid förankrats på avdelningarna. I studien 

identifierades hur denna arbetskultur präglar vårdpersonalens arbetssätt när de gör 

egenbeställningar. Vårdpersonalens argument till att göra egenbeställningar grundades i 

ett behov av att ha kontroll på inkommande gods och att det tar för lång tid att gå via 

inköpsavdelningen och varuförsörjningen. Dessutom menar personalen att de får bäst 

kontroll om de själva packar upp egenbeställningarna och motiverar detta med att 

artiklarna ofta avser höga belopp. Vi anser att det finns anledning att inkludera fler 

artiklar i varuförsörjningsflödet och öka godshantering för servicepersonalen. Vissa 

artiklar kräver snabba leveranser, men det gäller inte för alla artiklar. Att vårdpersonal 

misstror servicepersonalens kompetens att packa upp varor, tror vi är ett synsätt som 

behöver förändras. Vi tror, likt Moss, Mitchell och Casey (2017) att det erfordras ett 

tydligt ledarskap, som utstakar klara direktiv om vilka som ska utföra särskilda 

arbetsuppgifter. Men att det å andra sidan också behövs, som André och Sjøvold (2017) 
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säger, en hög grad av förståelse från medarbetarna för att en sådan förändring kan 

möjliggöras.  

 

En annan utmaning med sammanföring av försörjningsflöden är att standardisera 

processer. Införandet av varuförsörjningen har inte gjorts på alla avdelningar och någon 

avdelning hade inte vetskap om att de fick inkluderas i varuförsörjningen. Sättet att 

hantera förbrukningsmaterial skiljer sig på respektive avdelning och det finns olika 

rutiner för samma process. Det är muntlig överenskommelse, magkänsla och 

egenkomponerade rutiner som genomsyrar fallstudieverksamheten, snarare än ett 

standardiserat arbetssätt. Genom att standardisera arbetsprocessen menar Petersson et al. 

(2009) att det blir enklare att förutse resultatet. Ett standardiserat arbetssätt för 

beställningar ger fördelen att istället kunna fokusera på att vårda. Till följd av att 

egenbeställningar görs utanför Proceedo och utan klara inköpsdirektiv finns ett 

mörkertal på det faktiska antalet beställningar. Med hjälp av att standardisera 

arbetsprocessen skapas även möjlighet för både spår- och mätbarhet. Både de Vries och 

Huijsman (2011) samt Volland et al. (2017) efterfrågar mätbarhet i logistiska funktioner 

i ett sjukhus. 

 

Likt D'Andreamatteo et al. (2015), menar vi att det finns utmaningar att identifiera 

slöserier som uppkommer i sjukhus. På avdelning 1 finns en förrådsansvarig 

undersköterska vars tid bland annat ägnas åt att säkerställa att lägsta pris erhålls genom 

att ringa runt till olika leverantörer och jämföra med avdelningar i samma genre i andra 

regioner/landsting. Enligt ledningens målbild ingår dessa arbetsuppgifter inte i 

vårdpersonalens uppdragsbeskrivning. Detta är snarare en funktion tillhörande 

inköpsenheten. Eftersom inköpsrelaterade aktiviteter i ett sjukhus omfattar stora 

kostnader anser vi, i enlighet med Ageron, Benzidia och Bourlakis (2018) att 

inköpsenheten har en betydelsefull roll i att effektivisera logistiken. Däremot tycks det 

finnas ett behov av riktlinjer inom alla led som berör inköp, där det klargörs punktligt 

vilka direktiv som ska följas. Lumsden (2012) beskriver effektivitet i logistiken genom 

uttrycken leveransservice, logistikkostnader och kapitalbindning samt hur prioriteringar 

av en del kan ge negativa effekter i en annan del. Skulle Gävle sjukhus omstrukturera 

arbetsuppgifterna till inköpsenheten, medför det ytterligare administrativa uppgifter och 

ökade kostnader, men samtidigt avlastas vårdpersonalen från icke-vårdrelaterade 

arbetsuppgifter. En sådan omstrukturering skulle ligga i linje med Brandt (2013) som 

hävdar att eliminering av slöserier frigör tid för personal, som kan återinvesteras i 

verksamheten. På det sättet är förändringen kvalitetshöjande, utan ekonomisk påverkan.  

 

I samordningen av godsflöden för den interna varuförsörjningen finns däremot 

svårigheter att frångå alla egenbeställningar av vårdpersonalen. Det finns artiklar som är 

unika eller alltför dyra att lagerföra som idag beställs av vårdpersonal utanför Proceedo. 

Vi anser däremot att alla dessa artiklar ska gå via Proceedo och bör finnas inlagda i 

inköpssystemet, för att hanteringen ska simplifieras och för att möjliggöra spårbarhet av 

inköpet. På grund av vårdpersonalens kompetens är det vissa unika artiklar som bör 

beställas av vårdpersonalen, då det ska tillgodose vårdtagarens behov. Även de mest 
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akuta artiklarna, som vårdpersonalen idag ringer och beställer, bör beställas via 

Proceedo. Men att vårdpersonalen istället ska kunna klassificera beställningen som akut, 

som påskyndar hantering hos både leverantör och godsmottagning. Detta skulle då 

motsäga vårdpersonalens argumentation på att hanteringsprocessen tar för lång tid. 

Klassificeringen fungerar i praktiken som en behovssignal, som enligt Petersson et al. 

(2009) gör det visuellt för berörda parter om vad som behöver prioriteras. 

Klassificeringen, menar vi, skulle möjliggöra för separat packade vagnar innehållande 

endast prioriterat gods, alternativt att allt prioriterat gods är tydligt märkt.  

 

5.2 Vilka faktorer har betydelse för effektiv varuförsörjning inom 

sjukvården? 

Det finns tydliga skäl att göra den interna varuförsörjningen effektivare på Gävle 

sjukhus. I verksamheten sker idag exempelvis tomma transporter, separata godsflöden 

samt logistiska aktiviteter bland patienter i den operativa verksamheten utförda av 

vårdpersonal. Denna studie har valt att bemöta ämnet för effektivisering av logistiken 

genom att använda en del av leanfilosofin. Implementering av lean i sjukvård har visat 

många fördelar i produktivitet (Brandão de Souza 2009; D’Andreamatteo et al. 2015; 

Radnor, Holweg & Waring 2012), men också för kvaliteten i vården (Spagnol, Min & 

Newbold 2013). På Gävle sjukhus förekommer det många slöserier. Värdeflödesanalys 

är därför ett användbart verktyg för förbättringar av sjukhusets försörjningsflöden, då 

det åskådliggör slöserier. Liker (2009) identifierar åtta typer av slöserier, som 

härstammar från lean. Westwood, James-Moore och Cooke (2007) relaterar dessa 

slöserier till sjukhusmiljön. Men till skillnad från Westwood, James-Moore och Cooke 

(2007) har vi specificerat slöserierna till denna fallstudie och arbetsprocessen för 

materialförsörjning på Gävle sjukhus. I Tabell 5.1 redovisas de slöserier som 

identifierades med hjälp av värdeflödesanalyser. 

 

Tabell 5.1 Slöserier som uppkommer genom egenbeställningar och varuförsörjningen.8 

Slöserier enligt Liker 

(2009) 

Uppkomna slöserier från flödet av egenbeställningar och 

varuförsörjningen. Inspirerad av Liker (2009) och Westwood, James-

Moore och Cooke (2007). 

Lager 
Antalet artiklar beställs via magkänsla, det finns inga fasta 

beställningskvantiteter samt ingen kontroll som säkerställer att rätt artikel 

beställs, vilket skapar onödiga lager. 

Rörelse 
Lagerytorna är geografiskt felplacerade på avdelningarna och layouterna 

felutformade som gör att artiklar måste spridas ut för att få plats. 

Transporter 
Alltför många onödiga transporter som egentligen kan samordnas, vilket 

resulterar i mindre godshantering för vårdpersonalen samt mindre mängd avfall 

på avdelningarna. 
Medarbetarnas 

outnyttjade kreativitet 
Kreativitet går förlorad när vårdpersonal tvingas göra logistiska och 

inköpsrelaterade aktiviteter istället för att fokusera på att vårda. 

 

Det finns ett behov och en efterfrågan av att studera kombinationen av 

försörjningsflöden med leanverktyg (D’Andreamatteo et al. 2015; de Vries & Huijsman 

2011, Volland et al. 2017). Ett av de leanverktyg Schonberger (2018) fastslår som 

användbart för att utveckla sjukvård är värdeflödesanalys. Förbättringsverktyget 

värdeflödesanalys är en central faktor i att effektivisera processer. I denna studie har 
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detta förbättringsverktyg visat sig vara ett effektivt verktyg för identifiering av slöserier. 

Nedan presenteras fyra målbildsflöden som är förslag på hur den interna 

varuförsörjningen stegvis kan eliminera slöserier och effektiviseras. 

 

5.2.1 Målbildsflöde – Steg 1 

I Figur 5.1 illustreras ett första steg mot en effektivare intern varuförsörjning. Figuren 

visar hur sammanföring av materialflöden bidrar till minskade slöserier och bättre 

resursallokering. På Gävle sjukhus finns stöd för att fullända målbildsflödet i Figur 5.1 

då servicepersonalen, som för närvarande ingår i godsmottagningen, frigörs från tid av 

egenbeställningar. Detta medför att arbetsresurserna kan sammanstråla med 

servicepersonalen i varuförsörjningen och därefter skapa en gemensam enhet. Då kan de 

tre materialflödena sammanföras till ett gemensamt flöde. Detta innebär att alla 

beställningar centraliseras via beställningssystemet Proceedo. Finns ett behov av 

förbrukningsartiklar utanför ordinarie variantflora, ska artikeln efterfrågas genom 

systemet för att möjliggöra korrekt hantering. Resultatet blir att tiden i förrådet för 

vårdpersonalen reduceras och ett större ansvarsområde skapas för servicepersonalen. 

Förutom den elektroniska attesteringen av vårdenhetschefen, är den enda fysiska 

hanteringen av vårdpersonalen att signalera ett behov. Detta genom samma 

kanbansystem som för närvarande används inom varuförsörjningen, där 

streckkodsmärkningar flyttas. 

 

 

Figur 5.1 Målbildsflöde Steg 1.13 
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5.2.2 Målbildsflöde – Steg 2 

Det andra steget eliminerar vårdpersonalens fysiska hantering av förråden, förutom den 

elektroniska attesteringen av avdelningens vårdenhetschef. Här överlåts allt operativt 

förrådsansvar till servicepersonal. Det innebär att vårdpersonalen frigörs från all 

förrådsrelaterad aktivitet förutom det som ingår i målbilden – att förbruka. Vid 

uppkomst av ett behov ska servicepersonal säkerställa att behovet uppfylls genom 

inventering, avemballering, distribuering och påfyllnad. Målbildsflöde – Steg 2 

illustreras i Figur 5.2. 

 

 

Figur 5.2 Målbildsflöde – Steg 2. 14 
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5.2.3 Målbildsflöde – Steg 3 

Det tredje steget frigör all vårdpersonal från aktiviteter som är relaterad till förrådet, 

förutom förbrukningen. Med hjälp av elektroniska lagersaldon registreras uttagen av 

artiklar. Vid behov utefter bestämd beställningspunkt avläser systemet andra 

avdelningars lagerstatus och ser om det finns utrymme att förflytta artikeln. Genom 

omdistribuering av artikeln erfordras ingen ny beställning och sjukhuset binder inget 

onödigt kapital. Finns den efterfrågade artikeln på en annan avdelning genereras en 

förflyttningsorder till servicepersonalen som distribuerar artikeln och behovet är 

uppfyllt. Saknar en annan avdelning den efterfrågade artikeln skapas automatiskt en 

order till leverantör som sedan levererar till servicepersonalen och behovet är uppfyllt. 

Målbildsflöde– Steg 3 illustreras i Figur 5.3. 

 

 

Figur 5.3 Målbildsflöde – Steg 3. 15 
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5.2.4 Målbildsflöde – Akut behov  

Detta målbildsflöde avser beställningar som är brådskande, unika eller beställningar av 

icke-lagerförda artiklar. Figur 5.4 illustrerar ett nuvarande tillstånd (flöde a) samt ett 

tänkbart, framtida tillstånd för akuta egenbeställningar (flöde b). I dagsläget gör 

vårdpersonal egenbeställningar både i och utanför Proceedo. I det framtida flödet 

illustreras ett målbildsflöde där alla beställningar görs genom Proceedo. Är behovet 

dessutom akut ska det finnas en funktion där vårdpersonalen kan klassificera 

beställningen som akut. Genom klassificeringen ser både leverantören och 

godsmottagningen hur godset ska prioriteras.  

 

 

Figur 5.4 Målbildsflöde – Akuta behov.16 

 

En annan identifierad faktor för effektiv varuförsörjning är ett fungerande systemstöd. 

Sveriges Kommuner och Landsting (2016) skriver att systemstöden i sjukvården 

generellt sett är underutvecklade, vilket är något vi även identifierade på Gävle sjukhus. 

Medan Sumner (2005) menar att utmaningen handlar om att modifiera affärssystemet 

att det passar verksamheten, menar vi att Gävle sjukhus utmaning är att införa ett 

affärssystem. För närvarande finns inga lagersaldon på förbrukningsmaterialet i den 

operativa verksamheten. Finns behov av material beställer vårdpersonalen själva, eller 

genom kanbansystemet i vita skåpen. I akuta fall gör vårdpersonalen antingen en 

direktbeställning till avdelningen, alternativt går och eftersöker artikeln hos annan 

avdelning, istället för att säkerställa tillgängligheten genom ett knapptryck i en 

artikeldatabas. I likhet med Ageron, Benzidia och Bourlakis (2018) menar vi att ett 

integrerat IT-system skulle skapa en effektivare logistik i sjukvården. Idag behöver 

exempelvis både vård- och servicepersonal fysiskt gå och kontrollera nödvändig 

information, såsom lagerstatus. Riskerna med icke-elektroniska informationsflöden är 
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att information kan tappas eller glömmas bort och att avdelningen kan bli sårbar, då 

bland annat förrådsansvariga personer har bäst överblick. Resultatet av ett avsaknat 

system och att enskilda anställda har ansvar, gör att en avdelning beställer extra mycket 

material inför den förrådsansvariges semester.    

 

För en effektiv logistik behövs ett fungerande informationsflöde. Vi ser fördelar i att 

kommunikation vid godsmottagningen bland annat kan eliminera onödiga transporter. I 

dagsläget finns ingen möjlighet att planera rutterna för interna transporterna, på grund 

av oregelbunden mängd i inleveranser av inkommande gods för egenbeställningar. Men 

med ändrade rutiner och bättre kommunikation kan samordnade transporter ske. 

Samordning av enheterna inköp, produktion och distribution menar Bjørnland och 

Persson (2003) är avgörande för en effektiv intern logistik. Vikten av en tydlig och 

nödvändig information mellan enheterna är därför central. Vi menar att Gävle sjukhus 

är i behov av ett förbättrat informationsflöde och samordnade processer. I dagsläget 

brister informationsutbytet hos inköpsenheten, som förmedlar delade budskap avseende 

vad som kan beställas av vårdpersonalen. Informationen brister även då någon 

avdelning inte vet att de kan medverka i varuförsörjningen.   

 

5.3 Reell koppling mellan teoretisk referensram och forskningsfrågorna 

I studiens inledande arbetsgång fanns en uppfattning om vilka ämnen som skulle hjälpa 

till att besvara forskningsfrågorna, men inte exakt vilken relevans de hade till respektive 

forskningsfråga. Detta avsnitt berör den verkliga kopplingen mellan teorin och 

forskningsfrågorna. För att besvara forskningsfrågorna visar Tabell 5.2 vilka ämnen 

som hjälper till att besvara respektive fråga. 

 

Tabell 5.2 Reell koppling mellan teoretisk referensram och forskningsfrågorna.9 

Forskningsfrågor Område Underkategori 

F1: Vilka utmaningar finns för samordning 

av två varuförsörjningsflöden?  

Lean Arbetskultur 

Lean Standardisering 

Lean Slöserier 

F2: Vilka faktorer har betydelse för effektiv 

varuförsörjning inom sjukvården? 

Lean Värdeflödesanalys 

Logistik Systemstöd 

Logistik Information 

 

Den första forskningsfrågan handlar om utmaningar med samordning av 

varuförsörjningsflöden. En identifierad utmaning är den rådande arbetskulturen och det 

inbitna arbetssättet hos vårdpersonalen och motståndet i att överlåta ansvar. Att 

standardisera processer visar sig också vara en utmaning, då vi upplever en avsaknad av 

direktiv ovanifrån. Utformningen och hanteringen av förråden är ett exempel som skiljer 

sig på alla fyra avdelningar. Det finns naturligtvis förståelse för att respektive avdelning 

behandlar olika åkommor och därmed olika behov, men det finns utrymme till att 

standardisera dessa ytterligare, för en stabilare arbetsprocess. Slutligen identifieras 

elimineringen av slöserier som en utmaning med att samordna varuförsöjningsflödena. 

Det förekommer i dagsläget många typer av slöserier. Somliga är synliga och andra kan 

behöva synliggöras med exempelvis hjälp av ett förbättringsverktyg. Utmaningen för 
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Gävle sjukhus är att åtgärda dessa slöserier och försöka eliminera, alternativt reducera, 

förekomsten av dessa i enlighet med leanfilosofin.  

 

Den andra forskningsfrågan handlar om vilka faktorer som visat sig ha betydelse för att 

få ett effektivt varuförsörjningsflöde på ett sjukhus. Informationsflödet är en identifierad 

faktor som upplevs ha stor betydelse som stöd till materialflödet. En annan viktig faktor 

för varuförsörjningen är ett fungerande systemstöd. Det gäller alltifrån registrerade 

lagersaldon, elektroniska behovssignaler samt integrerade material- och inköpssystem. 

En tredje faktor som visats sig ha relevans till ett effektivt varuförsörjningsflöde på ett 

sjukhus är lean, och närmare bestämt, värdeflödesanalys. Förbättringsverktyget kan på 

ett effektivt sätt hjälpa Gävle sjukhus att bryta ner arbetsprocesser i mindre 

beståndsdelar, för att på detta sätt identifiera förekomsten av slöserier. 

 

Att logistiken hade en naturlig förankring till studiens ämne var självklart. Men initialt i 

studiens arbetsgång fanns det en föreställning om att begreppet sjukvårdslogistik hade 

relevans till denna studies ämne. I denna studie ligger fokus på varuförsörjningsflöden 

och arbetsprocessen för dessa, vilket inte står i linje med vad som inbegrips i begreppet 

sjukvårdslogistik. I Arvidssons (2007) definition ligger stort fokus på patientens väg 

genom sjukhuset och sjukhusets andra logistiska aktiviteter blir förbisedda i författarens 

definition. Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013, s. 349) citerar och förklarar 

Arvidssons (2007) begrepp om vårdlogistik men omnämner begreppet själv till 

“sjukvårdslogistik”. Det råder således en oklarhet i begreppets innebörd och vilket 

begrepp som avses användas. Arvidsson (2007) inriktar fokus mot det centrala inom 

sjukvården, omvårdnaden och patientens väg, vilket föranleder en begreppsförklaring av 

vårdlogistik. Medan Sveriges Kommuner och Landsting (2016) inte definierar 

begreppet logistik i sjukhusmiljö, men lägger i sin text fokus på alla flöden som indirekt 

uppkommer vid vård på ett sjukhus. Det är denna typ av logistiska definition som 

saknas.  
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Figur 5.5 Definition av begreppet sjukhuslogistik och en utvecklad figurtolkning av den ursprungliga 

definitionen av vårdlogistik av Arvidsson (2007).17 

 

Vi menar att det finns fog för att utveckla begreppet sjukvårdslogistik utan att tappa 

fokus på patientens väg. Men att ett utvecklat begrepp även inbegriper alla logistiska 

aktiviteter som uppkommer av vårdrelaterade processer i ett sjukhus, vilket kan vara 

processer som är avgörande för liv eller död. Detta föranleder vår definition av 

begreppet ”sjukhuslogistik” (se Figur 5.5): Sjukhuslogistik omfattar att på ett effektivt 

sätt planera, genomföra och kontrollera alla de aktiviteter som direkt eller indirekt 

uppkommer av den vård som ges på ett sjukhus. Det innefattar alltifrån det material- 

och informationsflöde som stödjer vården samt patientflödet, från vårdbegäran till 

avslutat vårdåtagande. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel avslutas studien. Kapitlet inleds med en slutsats och efterföljande 

rubriker ger förklaring till studiens begränsningar, implikationer och förslag på fortsatt 

forskning. 

 

Syftet med denna studie är att utöka kunskap om lean i sjukvården med avseende på 

intern varuförsörjning. Med hjälp av forskningsfrågorna tillför denna studie en pusselbit 

som fyller igen en del av luckan i den outforskade delen av lean i sjukvården. Det som 

påvisats i denna studie är att lean är ett användbart angreppssätt vid identifiering av 

slöserier inom sjukvården och intern varuförsörjning. 

 

Dessutom myntar och definierar denna studie ett nytt begrepp som beskriver logistiken i 

ett sjukhus – sjukhuslogistik. Uttrycket inbegriper alla de logistiska aktiviteter som sker 

i ett sjukhus, utan att lägga vikt vid, eller tappa fokus på, patientens väg. Begreppet 

sjukhuslogistik med dess innebörd ansågs, utifrån studerad litteratur, vara ett avsaknat 

litterärt begrepp. 

 

 Sjukhuslogistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och 

 kontrollera alla de aktiviteter som direkt eller indirekt uppkommer av den

  vård som ges på ett sjukhus. Det innefattar alltifrån det material- och

  informationsflöde som stödjer vården samt patientflödet, från 

 vårdbegäran till avslutat vårdåtagande. 

    (Axelsson & Silfverberg 2018) 

 

6.1 Begränsningar 

Till denna studie bör en del begränsningar omnämnas, vilket på olika sätt påverkat 

studiens utfall. Tidigare forskning för lean och logistik, kombinerat med sjukvård, är i 

sig begränsad och utökad forskning inom området har redan efterfrågats. Därav finns 

redan begränsningar i befintlig teori, vilket inverkar på antalet och relevansen av 

inkluderade studier, men samtidigt talar för betydelsen av att genomföra en fallstudie 

inom området. En annan begräsning är omfattningen av studien. Ett utökad antal 

inkluderade avdelningar och informanter hade kunnat möjligen kunnat inverka på 

resultatet och ge andra slutsatser. Jämförelse mellan andra regioner/landstings arbetssätt 

gällande intern varuförsörjning hade också möjligen kunnat visa framgångsfaktorer från 

andra arbetssätt. 
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6.2 Implikationer 

Studiens praktiska bidrag presenteras som målbildsflöden. Dessa flöden ger förslag på 

framtida tillstånd av processen för den interna varuförsörjningen på Gävle sjukhus. 

Målbildsflödena illustrerar hur slöserier gradvis elimineras och arbetsuppgifter gradvis 

särskiljs. Detta går i linje med ledningens målbild både gällande arbetsbeskrivningar 

och regionens målbild om hållbar utveckling.  

 

Utifrån bearbetat empiriskt och teoretiskt material kan studien konkludera några 

teoretiska bidrag för utmaningar av samordning med varuförsörjningsflöden samt några 

faktorer som har betydelse för en effektiv varuförsörjning på ett sjukhus. Utmaningar 

som studien visar är en inbiten arbetskultur samt svårigheter i att standardisera 

processer och eliminera slöserier. Faktorerna för en effektiv varuförsörjning grundar sig 

i ett smidigt informationsflöde, välutvecklade systemstöd och förbättringsverktyget 

värdeflödesanalys.  
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

I arbetsgången för denna studie har det identifierats flera tänkbara områden på Gävle 

sjukhus där författarna sett ett behov av fortsatt forskning. Valida resultat för dessa 

områden kan placeras i ett större perspektiv och vara användbart på Sveriges sjukhus, 

för en vidareutveckling inom området för lean i sjukvård och intern varuförsörjning. 

Förslagen presenteras nedan i Tabell 6.1 och samtliga förslag har även knutits an till 

etablerade leanverktyg samt eventuellt avgränsningsområde.  

 

Tabell 6.1 Förslag till fortsatt forskning.10 

Område Beskrivning 
Lean-

verktyg 
Avgränsning 

Rutt-

planering 

En nätverksanalytisk studie om planering av 

distributionen av intern varuförsörjningen är ett 

ämne för fortsatt forskning. Kartläggning av 

transportvägar som identifierar nuvarande 

slöserier och presenterar ett önskat framtida 

tillstånd, där målet är att planera tidseffektiva 

transporter för distribution till flera olika 

avdelningar. Till denna studie föreslås 

användning av förbättringsverktyget 

värdeflödesanalys.  

 

Värdeflödes-

analys 

Transportvägar för 

intern varuförsörjning 

Kapital-

bindning 

Det är vanligt förekommande på dagens 

sjukhus, att affärssystem saknar artikeldatabaser 

som kan hantera lagersaldon. Därav finns ett 

behov av ny forskning som kan kalkylera 

artiklarnas optimala lagernivåer i förråd. 

Eftersom åkommor och därmed behov varierar 

på olika avdelningar skulle studien kunna 

fokusera mot optimering av lagernivåer per 

verksamhet. Genom förbättringsverktyget 

kanban kan studier göras för att fastslå bästa 

möjliga system för behovssignaler. I samband 

med detta skulle även variantfloran kunna 

standardiseras. 

 

Kanban 

En viss typ av förråd, 

exempelvis 

läkemedelsförråd, 

buffertförråd eller 

textilförråd. 

Layout av 

förråd 

Ett annat område som behöver standardiseras är 

layouten av förråd. Det erfordras studier om till 

vilken utsträckning ett förråd kan standardiseras 

och hur hyllor, skåp, artiklar eller utrustning ska 

placeras för optimal tids- samt resurseffektiv 

utformning. Med hjälp av förbättringsverktyget 

5S finns möjlighet att systematiskt planera för 

att effektivisera layouten. På detta sätt kan de 

mest nödvändiga artiklarna placeras strategiskt i 

varje avdelningsförråd, vilket skulle minimera 

tiden för letandet av produkter, samt underlätta 

för inlärning av ny personal.  

 

5S 

En viss typ av förråd, 

exempelvis 

läkemedelsförråd, 

buffertförråd eller 

textilförråd. 
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Bilagor 

Bilaga A: Intervju – Vårdpersonal 
 

Hej, vi är två studenter som läser vårt tredje år, Industriell ekonomi på Högskolan i 

Gävle och vi ska göra vårt examensarbete här på Gävle sjukhus. Detta arbete syftar till 

att undersöka hur den interna varuförsörjningen fungerar, här på Gävle sjukhus. Alla 

uppgiftslämnare, inklusive dig, kommer att anonymiseras, så att ingen information som 

du ger oss kommer att kunna härledas tillbaka till dig. Alla uppgifter kommer också 

behandlas konfidentiellt och endast hanteras av oss. Anteckningar och eventuell 

ljudupptagning kommer förstöras efter att kursen avslutats. Låter detta okej för dig? Har 

du några frågor innan vi börjar? 

 

Fråga A: Har vi din tillåtelse att spela in intervjun? 

 

Fråga B: Vad har du för befattning?  

   

Fråga C: Vilken avdelning arbetar du på? 

 

 

Fråga 1: Beskriv vad du har för arbetsuppgifter? 

 

Fråga 2: Upplever du att det finns tid för dina arbetsuppgifter?  

 

Fråga 3: Hur upplever du arbetsbelastningen idag?  

 

Fråga 4: Beskriv hur processen går till när ni får slut på förbrukningsmaterial.  

 

Fråga 5: Är ni med i varuförsörjningen? 

• Om ja, hur upplever du den? 

• Om nej, är ni medvetna om det att det finns en varuförsörjning? 

• Om ja, varför är ni inte?  

 

Fråga 6: Beställer ni varor själva?  

• Om ja, beskriv hur detta går till. 

 

Fråga 7: Varför beställer ni varor själva? Ge ett exempel på vad detta kan vara.  

 

Fråga 8: Varför väljer ni att beställa varor utanför Proceedo? 

 

Fråga 9: Beställer ni varor i Proceedo som inte är registrerad i varuförsörjningen? 

• Om ja, varför?  

 

Fråga 10: Beskriv påfyllnaden av varor till er avdelning.  

 

Fråga 11: Beskriv hur går det går till när ni packar upp varor?  

 

Fråga 12: Finns det några riktlinjer för era beställningar? 

  

Fråga 13: Finns det något du personligen skulle vilja förbättra avseende det här vi 

pratat om (beställningsprocessen, påfyllnadsprocessen eller uppackningsprocessen)? 
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Bilaga B: Intervju – Servicepersonal 
 

Hej, vi är två studenter som läser vårt tredje år, Industriell ekonomi på Högskolan i 

Gävle och vi ska göra vårt examensarbete här på Gävle sjukhus. Detta arbete syftar till 

att undersöka hur den interna varuförsörjningen fungerar, här på Gävle sjukhus. Alla 

uppgiftslämnare, inklusive dig, kommer att anonymiseras, så att ingen information som 

du ger oss kommer att kunna härledas tillbaka till dig. Alla uppgifter kommer också 

behandlas konfidentiellt och endast hanteras av oss. Anteckningar och eventuell 

ljudupptagning kommer förstöras efter att kursen avslutats. Låter detta okej för dig? Har 

du några frågor innan vi börjar? 

 

Fråga A: Har vi din tillåtelse att spela in intervjun? 

 

Fråga B: Vad har du för befattning?  

   

Fråga C: Vilken avdelning arbetar du på? 

 

 

Fråga 1: Beskriv vad du har för arbetsuppgifter? 

 

Fråga 2: Hur upplever du arbetsbelastningen idag?  

 

Fråga 3: Hur upplever du att den interna varuförsörjningen fungerar idag? 

 

Fråga 4: Beskriv vilka delar som ingår i enheten för service. 

 

Fråga 5: Hur ofta fylls buffertlagren på? 

 

Fråga 6: Beskriv hur påfyllnaden av buffertförråden på en avdelning. 

  

Fråga 7: Beskriv hur påfyllnaden sker vid en avdelning som är med i 

varuförsörjningen. 

 

Fråga 8: Beskriv hur påfyllnaden sker vid en avdelning som inte är med i 

varuförsörjningen.  

 

Fråga 9: Om varuförsörjningsflödena vid godsmottagning (det vill säga saker som 

beställs som egenbeställningar och saker som beställs genom varuförsörjningen) skulle 

sammanföras, hur skulle det påverka vardagen för serviceenheten?  

 

Fråga 10: Från ert perspektiv, finns det något du personligen skulle vilja förbättra 

avseende processen för den interna varuförsörjningen.  
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Bilaga C: Årlig förbrukning i kronor på avdelning 1 och 2 samt 3 och 4.  
 
 

 
 
 

 
 

91%

9%

Årlig förbrukning för avd. 1 och 2 

Beställning med avtal: 39 904 584 kr Beställning utan avtal: 3 878 446 kr

80%

20%

Årlig förbrukning för avd. 3 och 4

Beställning med avtal: 20 556 190 kr Beställning utan avtal: 5 051 537 kr
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