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Abstract 

Background: Nowadays, humans have a longer lifespan than before which 
results in more people in less space. At the same time, the healthcare industry is 
expected to treat all people, with the same amount of service and care as before. 
To cope with these sorts of problems the healthcare industry has started to focus 
more on processes and to reduce the overall costs. 

Purpose: In this particular study the authors have chosen to focus on the internal 
handling of material and inventory management. This leads us to the purpose of 
the study which is to create an inventory management that is focused on costs 
while making the handling of materials more efficient through reduction of waste. 

Methodology: To fulfill the purpose of the paper the authors have performed a 
case study at the emergency department at Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. The 
approach has been of explorative nature where different data collection methods 
have been implemented. The collected data have been compared and analyzed 
through a theoretical framework. Analyzing empiric data with theory and then 
theory with empiric data again, is called abductive approach. 

Findings: The result will display different kind of problems that are connected to 
inventory management at an emergency department, and identification of wastes 
linked to the handling of material. By applying a cost focused approach when 
managing the inventory, the study has shown possible methods to improvements. 
This has made possible through traditional inventory management strategies. To 
find solutions regarding the handling of material, a Lean Healthcare model have 
been used together with the benchmarking to accumulate different reduction 
opportunities regarding wastes. 

Implications: The presented suggestions for improvement could be applied on 
other emergency or hospital departments, separated from the one where the case 
study was made. An important aspect to consider is that the study has only been 
performed on an internal level regarding the handling of material and the 
inventory management. If the external aspects would have been considered, the 
outcome might encounter other types of problems. The same problem applies 
regarding the range of the study where only one emergency department was 
included. 

Restrictions: Only one object has been analyzed in the case study which may be 
considered a restriction where only one outcome is generated. If the objects would 
have been multiple, the outcome may have been different, or confirming the 
previous results. Thus the presented findings may have been strengthened. The 
methods used when analyzing data could have been further investigated to 
increase the range of functioning tools. 

Keywords: Healthcare, Logistic, Inventory management, Handling of material 
and waste reduction.  
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Sammanfattning 

Bakgrund: : Nuförtiden lever vi människor allt längre och blir därmed fler och 
fler på mindre yta. Sjukvården förväntas i sin tur ta emot och behandla alla 
människor precis som förut, trots detta konstaterande. För att bemöta detta har 
sjukvården börjat fokusera mer på processer, flöden, och reducering utav 
kostnader. 

Syfte: I detta arbete har författarna valt att studera den interna material-
hanteringen och lagerstyrningen inom en akutvårdsavdelning. Syftet med 
rapporten är därför att på en akutvårdsavdelning skapa en mer kostnadsfokuserad 
lagerstyrning och effektiv materialhanteringen genom reducering av slöseri. 

Metod: För att svara på detta syfte så har författarna till arbetet valt att göra en 
fallstudie på akutvårdsavdelningen på Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. 
Fallstudien har haft en explorativ ansats där datainsamlingsverktyg som intervjuer, 
observationer, dokumentstudier och litteraturstudier genomförts. Teori har sedan 
jämförts med den insamlade empirin vilket sedan har jämförts tillbaka med teori. 
Detta benämns som en abduktiv ansats. 

Resultat: Resultatet demonstrerar vilka lagerstyrningsproblem som kan finnas 
inom en akutvårdsavdelning och hur dessa kan förbättras, samt vilka slöserier som 
finns inom materialhanteringen och hur dessa kan reduceras. Lagerstyrningen har i 
arbetet haft ett kostnadsfokuserat betraktelsesätt och har genom ett antal 
traditionella lagerstyrningsmetoder visat på möjliga förbättringsförslag och 
åtgärder. Den interna materialhanteringen har angripits utifrån ett Lean perspektiv 
och har genom ”Lean Healthcare-modellen”, tillsammans med en benchmarking, 
genererat olika reduceringsmöjligheter. 

Implikationer: De framtagna förbättringsförslagen i detta arbete kan vara 
funktionella på andra akutvårdsavdelningar och även andra avdelningar på ett 
sjukhus. Resultatet visar förbättringsförslag i form av förändringsarbete. Detta kan 
ha negativ såväl som positiv effekt på de anställda inom en akutvårdsavdelning. 
Viktigt att poängtera är att studien endast fokuserat på den interna material-
hanteringen samt lagerstyrning. Beaktas även de externa aspekterna kan det 
medföra en ytterligare problematik. Likaså gäller omfånget utav studien där arbetet 
endast inkluderar en avdelning vilket kan vara en påverkande faktor vid 
exempelvis en analys utav hela kliniker.  

Begränsningar: Att endast en fallstudieorganisation har analyserats kan ses som 
en begränsning då en analys utav flera fall hade genererat olika, eller samma 
resultat. Detta hade i sin tur stärkt det presenterade resultatet. De använda 
analysmetoderna kan diskuteras då ett bredare användande av dessa metoder hade 
kunnat ge ett säkrare, eller annorlunda resultat.   

Nyckelord 

Sjukvård, Logistik, Lagerstyrning, Materialhantering och Slöserireducering 
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1 Introduktion 

En introduktion till arbetet där bakgrund, problembeskrivning, syfte och problemfrågor, och 
omfång redogörs. Detta för att ge läsaren en förståelse till varför studien har genomförts och dess 
underliggande problem. Vidare presenteras arbetets syfte och problemfrågor vilket har legat till 
grund för arbetet.  

1.1 Bakgrund 

Sjukvårdslogistik är en tillämpning av vad traditionell logistik handlar om. Inom 
denna tillämpning blir dock flödet mer komplext då det även behandlar 
människor, samt har en mycket större kritisk faktor gällande liv och död på 
människor (Nachtmann & Pohl, 2009). Kunden i detta fall är oftast patienten, och 
kopplat till denne finns en rad områden som används inom mer traditionell 
logistik, som materialförsörjning (av mediciner eller kläder etc.) utförda tjänster 
(en operation) eller en transport (ifråga om patienter till olika avdelningar).  

Begreppet sjukvårdslogistik har växt fram mer och mer, mestadels för att möta det 
allmänna behovet om större konkurrens mellan organisationer (Bakka, Fivesdal & 
Lindkvist, 2006) samt även för att möta behovet av till exempel 
kostnadsbesparingar, ökad population och ny-framkomna sjukdomar (Landry & 
Philippe, 2004).  

Komplexiteten är det som gör sjukvården till en både intressant och viktig del att 
studera ur en logistisk synpunkt. På sjukhus återfinns alltid en patientprocess, där 
det inkommer personer med olika åkommor. Dessa personer (alltså patienter) 
passerar beroende på problem, olika kliniker med specialistfunktioner. Klinikerna i 
sig kan inneha olika avdelningar beroende vilken behandling patienten behöver. 
Eftersom alla patienter på ett sjukhus behöver vård så förbrukas eller hanteras det 
i någon form material. Detta material måste i sig hanteras olika, eftersom det kan 
handla om mat, mediciner och sterila produkter, samtidigt som den kritiska 
faktorn kring liv och död gör att mycket måste lagerhållas. Det blir därför 
uppenbart att med aspekten kring just liv och död, och med 
materialförsörjningen- och hanteringen som krävs för att bearbeta detta, så är 
sjukvårdslogistik ett komplext område.  

Vårdpersonal innehar inte någon form av logistisk utbildning men skall trots det 
sköta dessa logistikområden som nämnts vid sidan om sin huvudsakliga uppgift – 
behandla patienten.  Att det sedan även kan antas att 10 % av arbetstiden för 
personalen går åt till logistiska aktiviteter, bland annat materialhantering, så ses det 
som ett slöseri med tid och resurser då sjukhus har patientfokus (Landry & 
Philippe, 2004). 

Lean är ett koncept som visat sig fungera bra inom sjukvård då det hjälpt till att 
bidra med minskat slöseri (onödiga aktiviteter) och snabbare patient- och 
materialhantering (Radnor, Holweg & Waring 2011). Varför en filosofi som Lean 
med tillhörande förbättringsverktyg såsom 5S, Just-In-Time, och 
Flödeskartläggning har kunnat bidra med mycket till sjukvårdsområdet är på grund 
av att den har testats mycket då andra filosofier varit otillräckliga (de Souza 2009). 
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Vidare poängterar de Souza (2009) att filosofin inte heller är så branschspecifik, 
utan mer flexibel då den fokuserar mer på att eliminera onödigt arbete/slöseri. 
Det verktyg som har den tydligaste ökningen av användning hos sjukhus är Just-
In-Time (JIT) 

JIT är en teknik/metod inom Lean som betecknar att materialet skall komma in 
direkt då det skall förbrukas. Detta är något som sedan länge använts av 
tillverkande företag, men varför det inte använts ihop med sjukvård är för att 
logistiker på dessa platser hävdat att det ej är applicerbart (Jarret 1998). Dock 
menar Jarret (1998) att det finns en rad förbättringsmöjligheter just inom 
materialförsörjningen till sjukhus, och därigenom användning av JIT-tekniken. 
Även om det inte går att få ett fullt JIT-system med tanke på patienters olika 
tillstånd, så går det alltid att sträva mot målet att få frekventare leveranser med 
mindre kapitalbildning som följd. 

Den minskade kapitalbildningen som JIT bidrar med är en enormt viktig del för 
lagerstyrning. Traditionell lagerstyrning där lagernivåer ses över, kostnadskalkyler 
genomförs, samt en mer efterfrågestyrd materialtillförsel är delar som alla kan 
användas inom sjukvården men som i dagsläget sällan används (Aptel & Pourjalali, 
2001). Återfyllnaden av material till lager och förråd med hjälp av verktyget 
kanban, är något som visat sig vara effektivt när det kommer till styrning av lager, 
och studeras användandet av tekniken i sjukhussammanhang ses bland annat en 
minskning av säkerhetslager, samtidigt som det leder till mindre hantering av 
material i allmänhet (Castle, 2007). 

Med mindre lager krävs mindre materialhantering. Fakta kring sortimentsbredd, 
bestämda kvantiteter och tydliga rutiner kring materialhantering har under 
årtionden varit ett nedprioriterat område. Dessa bidrar dock både till ökad tid för 
hantering samtidigt som det leder till ökade kostnader. Tillsammans med den mer 
och mer tydliga konkurrensen för organisationer att vara effektiva så är det ett 
måste för sjukhus, och klinikerna med tillhörande avdelningar på dessa, att 
effektivisera bland annat hanteringen av material. Precis som vilket annat företag 
som helst är detta ett viktigt steg för att möta det ökade kravet på mer effektiva 
verksamheter (Landry & Philippe, 2004). 

1.2 Problembeskrivning 

Sjukhus har idag ett antal bekymmer att handskas med. Exempelvis har ett ökat 
behov från patienter och samhället uppstått. Budgetarna på sjukhusen minskas 
och får hårdare restriktioner och organisationsteorier sätter ifråga 
tillvägagångssättet som sjukhus arbetar utefter (Houdenhoven 2007).  

Tidigare har logistik varit ett nedprioriterat område inom sjukvård, men Abbasi 
(2011) noterar att genom förändring av logistiska parametrar så som lagerhållning 
och inkurans kan lönsamheten ökas avsevärt. Vidare poängterar han att lager kan 
stå för upp till 40 % av de totala logistiskkostnaderna, samtidigt som Landry & 
Philippe (2004) säger att upp till 46 % utav den totala budgeten för sjukhus kan 
bestå utav logistiska aktiviteter. Detta blir på så sätt en stor del av de totala 
kostnaderna i en organisation. Följaktligen kan en studie kring materialhantering 
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och lagerstyrning i sjukvården leda till en kostnadseffektivare verksamhet då det 
även är ett relativt outforskat område (Jarret, 1998;de Souza, 2009). 

De olika klinikerna på ett sjukhus fungerar såsom exempelvis Infektionskliniker 
eller Hjärtkliniker, på skilda sätt. De kan ses som egna verksamheter under samma 
tak på ett och samma sjukhus. Även avdelningarna kan skilja på klinikerna då 
dessa kan ha olika specialistfunktioner. Vad de olika sjukhusavdelningarna dock 
har gemensamt är förråd, där material till patienter och personal finns att tillgå. 
Dessa förråd är väldigt intressanta att undersöka då de allt för ofta inte innehåller 
allt det material som de skall innehålla eller att utrustning blivit felplacerad 
(Holweg et al. 2012). Dessa problem kan på ett effektivt sätt minimeras och 
kanske till och med elimineras genom till exempel ett effektivare 
informationsflöde mellan de anställda, en tydlig struktur för materialflödet, 
förbättrad lagerstyrning eller med fokus på reducering av slöserier (Waring & 
Bishop 2010). Dessvärre så är lagernivåer svåra att uppskatta och prognostisera 
inom sjukvården då det är patienterna som påverkar förbrukningen av material. 
Att då prognostisera på antalet patienter som kommer att läggas in i framtiden 
leder till en svår uppskattning. Detta leder ofta till att stora lagernivåer finns för att 
täcka upp osäkerheten, och med det så ökar kostnaderna (Jonsson och Matsson 
2005). Med mer material på avdelningar så ökar även materialhanteringen. Att 
sjukvårdspersonal arbetar med aktiviteter inom logistik så som lagerstyrning 
(arbetsförmedlingen, 2012) och materialhantering, kan tyckas oundvikligt för att få 
verksamheten att fungera. Men en reducering av den totala tiden och energin som 
läggs på detta kan vara nödvändig vid utveckling av en lönsammare 
sjukvårdsverksamhet (Landry & Philippe, 2004). 

För att nå en mer kostnadseffektiv verksamhet kan det kräva omstrukturering och 
omorganisering på olika sätt så att fokus i verksamheten läggs på rätt saker 
(Mangan et al. 2008). Bengtsson & Gustad (2008) nämner att det är många 
variabler som påverkar ett sådant arbete och även att olika variabler varierar under 
tidens gång. En tydlig variabel som kommer ha stor påverkan på exempelvis 
dimensionering av lagernivåer och beställningspunkter i sjukvårdsavdelningar är 
efterfrågan på material. Efterfrågan kommer att vara styrande, då det i detta fall är 
antalet patienter som läggs in och vad för åkomma denne drabbats av. Eftersom 
patienterna är den faktor som påverkar lagernivåer och förbrukningsåtgång kan en 
förbättrad logistik inom sjukvården, både internt och externt, leda till bättre 
arbetsförhållanden för de anställda och mer service till patienter, samt kan det 
även tilläggas att sjukhuset allmänt blir mer lönsamt (Brisund & Hedlund 2005). 
De delar som fokuserats på i detta arbete är den interna materialhanteringen och 
lagerstyrningen som återfinns på en sjukvårdsavdelning.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Vårdslogistik på sjukvårdsavdelningar är tillsammans med Lean ett outforskat 
område trots att det finns stor förbättringspotential (Jarett 1998; de Souza, 2009). 
Att sjukvårdspersonal utför arbetsuppgifter utanför sitt område leder till minskad 
värdeskapande tid och lägre servicetid för patienter. Samtidigt hanteras material 
ineffektivt och ofta i för stora volymer. Lager och förråd hanteras utav personal 
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som saknar utbildning inom logistik området. Eftersom dessa delar varit ned-
prioriterade har arbetets syfte därför blivit:  

Att på en akutvårdsavdelning skapa en mer kostnadsfokuserad lagerstyrning och effektiv 
materialhantering genom reducering av slöseri. 

Då lagerstyrning står för en markant del utav de totala logistiska kostnaderna så 
finns det stor potential att få en lönsammare verksamhet genom effektivisering av 
de logistiska aspekterna. Sjukvårdspersonalen lägger tid och arbetskraft på 
aktiviteter utanför sitt kompetensområde vilket gör att värdeskapande tid går 
förlorad. Vad gäller lagerstyrning har ett kostnadsfokus applicerats. 
Materialhantering har haft en Lean-orienterad inriktning där fokus har varit att 
vårdpersonal skall lägga tid på patienter och inte på materialhantering. Detta leder 
till att författarna tycker det är väsentligt att analysera och studera lagerstyrning 
och materialhantering separat trots att de hänger ihop. I och med detta så 
återfinns syftet i två separata frågeställningar. Genom detta arbete skall bland 
annat förslag till hur lagerstyrningen kan förändras på ett effektivt sätt inom 
sjukvården visas, vilket på så sätt leder fram till vår första problemställning.  

Fråga 1 Vilka problemområden finns inom lagerstyrning på en akutvårdsavdelning och 
hur kan dessa förbättras? 

I och med brister i lagerstyrningen uppstår ofta hantering utav stora kvantiteter 
som vårdpersonal tvingas hantera. I andra fall kan det vara så att material istället 
saknas. Utan ett standardiserat arbetssätt där ett tydligt tillvägagångssätt för hur 
hanteringen skall gå till, eller vad som är effektivt vad gäller materialhantering, 
uppstår en mängd slöserier på avdelningarna. På så sätt defineras problemfråga 
två:  

Fråga 2 Vilka slöserier inom materialhantering återfinns på en akutvårdsavdelning och 
hur kan dessa reduceras? 

Sjukvårdspersonal utför aktiviteter utanför sitt kompetensområde genom 
hantering av lager- och förrådsverksamhet. Det leder till problem kring att mycket 
tid går åt till att hämta eller leta efter material. Det går även åt mycket tid åt att 
packa upp och hantera mottagna produkter. Dessa slöserier leder tillsammans till 
mindre tid åt patienter samtidigt som det försämrar effektiviteten på hela 
avdelningen. 

1.4 Omfång och avgränsningar 

På en akutvårdsavdelning finns det en patientprocess (grön ruta i Figur 1) där 
personal omhändetar patienter och behandlar dem beroende på åkomma. För att 
utföra denna process krävs det olika material till olika typer av behandlingar, vilket 
förses från interna lager och förråd inne på avdelningen. Den interna processen 
som gruppen valt att studera (streckad ruta i Figur 1) inkluderar allt material som 
är nyankommet från externa leverantörer, och det som redan återfinns på 
avdelningen sedan tidigare. 
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Figur 1 - Omfång och avgränsningar 

Illustrationen visar studiens omfång (Figur 1), det vill säga vad vi har valt att ta 
med och vad vi har valt att inte ta med. För att få en förståelse för hur material 
ankommer till avdelningen och varför det ser ut som det gör idag, har besök gjorts 
på materialdepån och tvätteriet i Norrköping. Dock så kommer vi inte att 
behandla någon intern logistik på dessa platser då arbetet är begränsat till en 
sjukhusavdelning. Den interna materialhanteringen och lagerstyrningen inkluderar 
i detta fall: sterilförråd, närförråd, tvättförråd och buffertlager.  

1.5 Disposition 

Rapporten börjar med ett introduktionskapitel där bakgrund till vad 
sjukvårdslogistik handlar om återfinns samt problem som visat sig finnas kopplat 
till denna tillämpning inom logistikområdet. Dessa problem har tillsammans bildat 
ett syfte med varför arbetet är utfört och vart, där det även återfinns förklaringar 
till varför frågeställningarna valts och vilka problemfrågor som definierats.  

För att kunna besvara problemfrågorna och uppfylla syftet med arbetet har olika 
metoder använts. De metoder som författarna valt att arbeta utifrån finns 
beskrivna i ”Metod och genomförande”. Kapitlet behandlar bland annat ämnen 
som observationer, intervjuer och flödeskartläggningar, och hur författarna använt 
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sig av dessa i arbetet. Dessutom finner man vilka verktyg som gruppen använt sig 
av för att kunna analysera datainsamlingen och jämföra detta med teori. 
Nästkommande del är det teoretiska ramverk som utgjort en viktig del för arbetets 
teoretiska grund. Detta kapitel beskriver de teorier som författarna tar upp och 
fungerar som ett underlag för att kunna besvara problemfrågorna. På så sätt finns 
här information kring lagerstyrningsteorier och materialhantering. Att studenterna 
valt att presentera teorin efter metoden är för att dokumentstudie och 
litteraturstudie ligger som grund för det teoretiska ramverk som presenteras i 
rapporten. 

Det fjärde kapitlet presenterar resultatet av den genomförde studien/arbetet. 
Kapitlet inleds med att ge läsaren en nulägesbeskrivning av både lagerstyrning, 
samt den interna materialhanteringen. Därefter kommer analysen som ger svar på 
vilka problemområden som finns inom lagerstyrning, samt vilka slöserier som är 
vanliga på en akutvårdsavdelning. Genom detta har olika förbättringsförslag tagits 
fram.  

Det femte och avslutande kapitlet belyser diskussioner och slutsatser som 
författarna har kommit fram till. Kapitlet innehåller diskussioner angående 
metodval och argument förs kring vad som varit bra och vad som varit mindre bra 
med metodvalet. Vidare följer diskussioner angående studiens resultat och avslutas 
med rekommendationer från författarna. 
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2 Metod och genomförande 

I detta kapitel beskrivs arbetsprocessen och hur denna genomförts, steg för steg. I följande kapitel 
beskrives den ansats som arbetet angripits utifrån och sedan hur denna applicerats. Vidare 
beskrivs det hur och varför en fallstudie har genomförts och efter det redovisas datainsamling- och 
analys-metoder i separata kapitel. Slutligen beskrivs arbetets validitet och reliabilitet från fakta 
men även genom argumentation utav författarna. 

2.1 Arbetsprocessen 

En övergripande tidplan där aktiviteter och processer under arbetet utformats och 
tidsatts återfinns i detta kapitel (Figur 2). Noterbart är att en del förberedelser 
gjordes redan innan vecka fem för att underlätta de presenterade processerna.  

 

Figur 2 - Tidplan 

Arbetet började med att  finna ett ämnesområde för studien. När detta gjorts 
började författarna att definiera ett problem. Det problem som definierats utgör 
grunden för rapporten och demonstreras som syfte. Syftet har i studien anammat 
en vetenskaplig- och en praktisk inriktning. Detta för att studien skall vara 
akademiskt orienterad, men även intressant för näringslivet. Dessa aktiviteter är 
benämnt som en orienteringsprocess (Figur 2). Efter detta utformade författarna 
ett teoretiskt ramverk samt kom överens om vilket metodiskt tillvägagångssätt 
som arbetet skall utföras på. Det teoretiska ramverket har genom arbetets gång 
kontinuerligt kompletterats då detta ansågs nödvändigt. Samtidigt som det 
teoretiska ramverket utformades samt att metod och genomförande togs fram så 
påbörjades en omfattande litteraturstudie. Denna litteraturstudie har använts för 
att ge ett brett underlag till studien vad gäller relevanta teorier och förståelse för 
ämnesområdet.  

Författarna ansåg att den information som fanns att tillgå via vetenskapliga artiklar 
och publikationer ej var tillräcklig och tillämpade därför en fallstudie. Fallstudien 
var genomgående i hela arbetet och har genererat praktisk data angående det 
problemområde som studien har behandlat. När data samlats in genom fallstudie 
och litteratur, genomfördes en dataanalys. Denna dataanalys utgick från insamlad 
data och analyserades med olika analysverktyg. Sist i processen har en tidsbuffert 
planlagts för att ta upp eventuella förseningar och slack.  
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2.2 Ansats 

I detta arbete så har en explorativ ansats legat till grund för hur data har samlats 
in. Den explorativa ansatsen används när personen i fråga saknar kunskap inom 
ett visst område och har som primäruppgift att samla in så mycket information 
som möjligt (Malhotra och Birks, 1999). Problemfrågorna argumenteras 
explorativa då kända teorier appliceras på ett outforskat område.  

Ett teoretisk ramverk har upprättatas genom litteraturstudier. Detta ramverk 
innehåller generella lagerstyrnings- och interna materialhanteringsmetoder och har 
med tiden kontinuerligt kompletterats då nyinkommen empirisk data har samlats 
in genom en fallstudie. Det presenterade förhållningssättet mellan teori och empiri 
är ett abduktivt förhållningssätt vilket har gynnat författarna då en explorativ 
undersökningsmetod använts. Detta på grund av att en abduktiv ansats ger 
författarna större frihet till skillnad från vad en renodlad deduktiv eller induktiv 
ansats gjort (Patel och Davidsson 2011). Den metodiska inriktning som studien 
anammat har varit kvalitativ med kvantitativa inslag. Den kvalitativa ansatsen ger 
ett resultat som genererar en djup förståelse vad gäller lagerstyrningen och den 
interna materialhanteringens komplexitet. Samtidigt bidrar det kvantitativa 
resultatet med beräkningar och analyser gällande lagerstyrningen. Författarna anser 
att den metodiska och vetenskapliga inriktning som använts har varit passande i 
förhållande till den explorativa ansats som tillämpats på syfte och frågeställningar. 

2.3 Fallstudiedesign 

För att kunna besvara frågeställningarna och uppfylla syftet i arbetet har en 
fallstudie genomförts. Fallstudien har givit studenterna ett brett underlag att arbeta 
vidare med då litteratur och teorier kring sjukvårdslogistik är bristande (de Souza, 
2009).  

En fallstudie är enligt Yin (2007) att föredra vid en explorativ ansats eftersom den 
kompletterar den bristande litteraturen kring området som analyseras. Fallstudien 
har genomförts på akutvårdsavdelningen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. 
Eftersom studien endast genomförts på en avdelning kan den beskrivas som en 
enfallsstudie. De problemfrågor som behandlats i arbetet har varit lagerstyrning 
och materialhantering, och är därför ett fall där ett flertal analysenheter använts. 
Länssjukhuset Ryhov blev 2012 utsedd till Sveriges bästa sjukhus i klassen 
’mellanstora sjukhus’. Detta var en stor motivationsfaktor till varför fallstudien 
genomfördes på just denna plats. Lokaliseringen av sjukhuset var även avgörande 
vilket ledde till ett bekvämlighetsval (Yin 2007). Varför gruppen valde att utföra 
arbetet på akutvårdsavdelningen var på grund av efterfrågan från avdelningen 
själva men även ett eget intresse från studenterna. Fallstudien har kontinuerligt 
bidragit med att få en nulägesbild för vidare analys. För att på ett kritiskt sätt 
granska denna nulägesbild, samt hitta inspiration till vidare förbättring har en 
benchmarking genomförts på en annan organisation. 

Benchmarkingen har genomförts dels för att få inspiration till förbättrings-
möjligheter men även för att studera en organisation som kommit långt med 
utveckling och användning utav JIT-system. Just-In-Time är en teknik som är 
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vanlig inom produktion- och tillverkningsorganisationer och används för att nå en 
effektivare produktion. För att se hur JIT kan appliceras inom sjukvården har en 
benchmarking utförts på Karolinska Institutet i Huddinge. Insamling utav data vid 
denna benchmarking har skett genom observation som kompletterats med frågor. 
Denna data har sedan jämförts med fallstudieorganisationen för utvärdering utav 
kvalitet, tidsåtgång av aktiviteter och  kostnader. För att även få med alla delar av 
materialflödet så har ett studiebesök på tvätteriet i Norrköping gjorts där fokus låg 
på packning och utleverans, beroende på hur författarna valt att avgränsa sig. 

Arbetet har insamlat information från tre olika avdelningar på sjukhuset; teknik 
och drift, materialdepån och akutvårdsavdelningen. Teknik och drift står för 
utvecklingsarbetet på länssjukhuset samt tillhandanhåller servicepersonal. 
Materialdepån ansvarar för leverans och lagerhållning av produkter. På så sätt 
berörs dessa avdelningar av studien. Länssjukhuset Ryhov arbetar med behandling 
och vård av patienter. Arbetets analysenhet beskrivs vara av teknisk och logistisk 
karaktär då detta ligger till grund för hur problem inom lagerstyrning och 
materialhantering identifieras, reduceras och effektiviseras. 

2.4 Datainsamling 

Datainsamlingen kommer beskriva de metoder och verktyg som använts för att ge 
underlag till arbetet. För att få överblick över fallstudieorganisationen började 
författarna genomföra observationer. Detta gav en grundläggande insyn, som 
dock behövde kompletteras med intervjuer då observationerna inte besvarar 
frågor ”varför” vissa aktiviteter genomförs. För att sedan visualisera detta 
användes en flödeskartläggning, som även är en grund för att senare kunna 
besvaras problemfråga två och till viss del problemfråga ett. För att ge ytterligare 
klarhet gällande problemfråga ett så har en dokumentstudie genomförts i 
fallstudieorganisationens affärssystem. Detta har genererat kvantitativ data så som 
efterfrågestatistik och produktvärde. Sistnämnt har en litteraturstudie genomförts, 
vilket har givit författarna en teoretisk grund för studien. 

2.4.1 Observationer 

Observationerna bidrog med en ökad kännedom och kunskap om hur lager-
styrningen och materialhanteringen kan se ut på en akutvårdsavdelning. Gruppen 
valde att studera hur vissa arbetsmoment genomförts. Detta var ett måste för att 
kunna besvara det syfte som valts för detta arbete. Personalen fick vetskap om att 
observationer skulle genomföras, däremot inte vid något förutbestämt datum. De 
genomfördes genom att gruppen följde, varierande från fall till fall, personalen i 
deras dagliga arbete gällande materialhantering och lagerpåfyllnad. Under tidens 
gång ställdes följdfrågor. Dels kring arbetsmomentet, men även kring 
produktinformation. Observationerna skedde innan intervjuerna för att minimera 
risken att personalen försöker leva upp till intervjusvar eller förändra sitt arbetssätt 
(Widerberg, 2002). Observationerna skedde vid olika tillfällen och varierade i tid 
(Tabell 1). 



Metod och genomförande 

10 

 

Tabell 1 - Observationer 

Gruppen har även utfört ett studiebesök på tvätteriet i Norrköping. Detta företag 
har hand om allt textilt material som används på hela sjukhuset, och för att förstå 
detta separata materialflöde har det genomförts ett besök i Norrköping. Detta 
ligger som en viktig grund för utförandet utav flödeskartläggningen. Det gav även 
författarna en bild av hur det paketeras och levereras vilket hjälpt till när det 
kommit till identifiering utav problemområden och förbättring av tvättförrådet. 

Inventering av förråden på akutvårdsavdelningen har varit en viktig del i arbetet. 
Det hjälper gruppen att få fram nuvarande lagernivåer, sortimentsbredd, 
kapitalbindning kring många olika produkter, och blir på så sätt ett underlag för att 
bland annat kunna spara in kostnader vid lagerstyrning. Inventeringen har också 
varit en viktig del i arbetet då nuvarande lagernivåer kunnat jämföras med gammal 
data och statistik. Genom att endast genomföra observationer kan det vara svårt 
att få en helt klar bild av processen/aktiviteten. Därför har intervjuer genomförts 
för att komplettera den insamlade informationen. 

2.4.2 Intervjuer 

Fokus till en början var att få intervjuer med de personer som anses kunna bidra 
med mest kunskap och information kring arbetet (Tabell 2). Därför ansågs det att  
materialdepåchef, avdelningschef samt förrådsansvariga, var de som kunde bidra 
med rätt information. 

Intervjuerna har skett med en kvalitativ inriktning, för att på bästa sätt behålla 
flexibiliteten under samtalet. För att få information om möjligheter till vilka 
förändringar som kan genomföras gällande samarbeten från leverantör och teknik-
och driftenheten till avdelningen, har chef för materialdepå intervjuats. På detta 
sätt kan de intervjuade personerna svara med stor frihet genom hela intervjun 
(Patel & Davidsson, 2011). Studenterna utförde själva alla intervjuer, där 
anteckningar fördes och andra metoder som inspelning inte användes. Detta på 
grund av att bägge författarna antecknade och löpande under intervjun så 
kontrollerade gruppen med de intervjuade att de fått en klar bild av situation  

Studenterna har genom detta upptäckt både vilka svårigheter, men också vilka 
möjligheter som existerar gällande leveranser utav material och hur hanteringen 

Verksamhet Antal observationer Sammalagd 
tidsåtgång 

Akutvårdsavdelningen 7 1200 min 

Materialdepå 2 60 min 

Tvätteriet Norrköping 1 120 min 

Karolinska Institutet 1 210 min 
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kring detta går till. Vidare har det skett intervjuer med avdelningschefen samt 
förrådsansvariga på plats på akutvårdsavdelningen på Länssjukhuset Ryhov. Dessa 
var semistrukturerade, där gruppen styrde vad de ville ha fram. Genom att utföra 
intervjuer på detta sätt så gavs det möjligheter för den intervjuade att prata öppet. 
Detta tillvägagångssätt är effektivt då personerna känner att kan utveckla sitt svar 
fullt ut (Winkler, 2012). Under dessa intervjuer var det fokus på förbättrings-
möjligheter just på avdelningen och att få konkreta förslag om vilka problem och 
lösningar som personalen själva önskade ske. Det ökar också deras egen reflektion 
när det ställs vissa direkta frågor (Blomquist & Röding, 2010) vilket har givit 
författarna svar på varför och hur saker och ting går till gällande materialhantering. 

Tabell 2 - Intervjuer 

 

Eftersom intervjuer skett med personer från olika delar av försörjningskedjan, från 
leverantör till lageransvariga på en avdelning har det givit författarna en bra grund 
och omfång för att kunna besvara frågeställningarna, samtidigt som det ökar 
validiteten i arbetet (Patel & Davidsson, 2011). Vidare måste data som hämtas från 
observationer och intervjuer struktureras upp för att ge en tydlig visning, varför en 
flödeskartläggning kan vara ett bra verktyg att använda. 

2.4.3 Flödeskartläggning 

Flödeskartläggning används till en början som ett verktyg för att samla in och 
strukturera data. Vidare fyller den även funktionen att kunna identifiera och 
eliminera slöseri genom ett flöde, och det är därför viktigt med en 
flödeskartläggning som skapar en nulägesbeskrivning. Denna ger en överblick och 
används som ett visuellt verktyg för att få flödet på papper och se slöseri och olika 
källor till slöseri, och visar på så sätt upp både aktiviteter som är värdeskapande 
samt icke-värdeskapande (AR, al-Ashraf, 2012). 

Genomförandet brukar ske efter vissa steg som liknar följande: 

1. Identifiera den värdeskapande processen 

2. Identifiera hela flödet kring processen 

Befattning Antal intervjuer Ackumulerad 
tidsåtgång 

Avdelningschef 1 20 min 

Materialdepåchef 2 35 min 

Förrådsansvarig 3 45 min 

Tvättansvarig 1 45 min 
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3. Fokusera på ett jämt processflöde 

4. Konfigurera ett dragande system 

5. Arbeta med ständiga förbättringar kring processen 

Gruppen valde att följa materialflödet på en akutvårdsavdelning. Detta gjordes 
genom en indelning till tre produktgrupper, sterilt och rent, förbrukningsmaterial 
och textilt, för att just förenkla steg 1 och 2. Detta har sedan illustrerats på 
akutvårdsavdelningens planlösning för att lättare se problem eller finna lösningar. 
Det hjälper studenterna därför till att besvara båda frågeställningarna, dock med 
fokus på den interna materialhanteringen. Dock visas även processen för hur 
beställningar går till som en del av lagerstyrningen, men för att kunna besvara på 
denna problemfråga på ett korrekt vis så måste även andra dokument studeras. 

2.4.4 Dokumentstudie 

För att kunna effektivisera en verksamhet är det viktigt att ha underlag. Redan 
nämnt har en inventering gjorts, mycket kopplat just till vad det finns för bundet 
kapital och kostnadsrelaterade aspekter på akutvårdsavdelningen. Det är därför 
viktigt att få tillgång till statistik och information kring olika produkters värde samt 
vad det återfinns för orderkostnader. Arbetet kring dokumentationen har 
mestadels genomförts på plats hos materialdepån vid Länssjukhuset Ryhov, där 
gruppen blivit tilldelad ett kontor. Vidare fanns även tillgång till intranätet och 
affärssystemet Jeeves, där statistik fanns att hämta kring just finansiella nyckeltal.  

Den data som författarna ansåg vara viktigast att få fram genom den genomförda 
dokumentstudien var: 

 Produkters värde 

 Orderkostnader 

 Order- och efterfrågestatistik 

Detta är ett krav, utöver den övriga datainsamlingen, för att kunna styra lager på 
ett effektivare sätt. Sekundärdata känns i detta sammanhang befogat att använda 
då denna data är erhållen från materialdepån, vilket kan ses som ett logistik 
företag. Trender visar nämligen att det blir enklare i att få fram korrekt 
information bland logistikföretag. Mestadels genom den ökade integrationen av IT 
lösningar (Andersson et al., 2009). Som ett komplement till alla tidigare nämnda 
datainsamlingsmetoder, ligger en litteraturstudie till grund som författarna lutat sig 
mot för att kunna genomföra dessa insamlingsmetoder på ett korrekt vis. 

2.4.5 Litteraturstudie 

En omfattande litteraturstudie har skett löpande under arbetets gång. Dels för att 
ständigt kunna koppla teori till det som ses i praktiken och öka förståelsen, men 
också för att ge förslag till senare del möjliga förbättringar. Litteraturen ligger som 
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grund i det teoretiska ramverk som arbetet baserar sig på, och det kommer ligga 
som en återkommande faktor att luta sig emot för författarna vid sina senare 
analyser. Detta har hjälpt författarna med arbetet då varken det ena eller det andra 
styr synsättet utan att gruppen själva skapar sig en uppfattning kring området och 
dess problem. 

Vidare så genomfördes sökningar efter litteratur på Google Scholar och i data-
baserna Science Direct och Emerald insight. Detta har bidragit till både en bred 
och fördjupad undersökning, då Google Scholar fungerar som en sökmotor för 
många databaser och facksidor, medan databaserna Science Direct och Emerald 
insight är två världsledande vetenskapliga web-sidor. 

Sökord har använts till båda litteratursökningsalternativen, och har varit följande: 
Healthcare logistics, lean, lean healthcare, stream mapping, inventory management 
och handling of material. 

2.5 Dataanalys 

Teori och empiri har genom arbetets gång samlats in. Teori har samlats in från 
litteratur vilket har utgjort det teoretiska ramverket i arbetet. Den empiri som 
använts har tagits fram från fallstudieorganisationen. Teori och empiri har sedan 
jämförts med varandra genom en så kallad mönstermatchning (Yin 2003). Genom 
att jämföra teori och empiri kontinuerligt, kunde det teoretiska ramverket 
kompletteras efter behov. Den data som sedan tagits fram har genom olika 
verktyg analyserats för att generera olika förbättringsförslag. Dessa 
förbättringsförslag har kompletterats med en benchmarking som utförts på en 
annan fallstudieorganisation för att upptäcka och/eller säkerställa möjliga 
förbättringsförslag. 

För att besvara de olika problemfrågorna så har olika problemområden undersökts 
vilket ställt krav på olika analysverktyg, specifikt för varje problemfråga. Därför 
demonstreras dataanalysen i undergrupper till de olika problemfrågorna. 

Vilka problemområden finns inom lagerstyrning på en akutvårds-
avdelning och hur kan dessa förbättras? 

I problemfråga ett så har planeringsmetoder, partiformningsmetoder och 
säkerhetslagerdimensionering (SL-dimensionering) legat som teoretisk grund. 
Olika problem har identifierats gällande lagerstyrningsaspekter (dessa  aspekter 
presenteras mer ingående under nulägesanalysen). Genom processanalys har 
problem identifieras och har tillsammans med ABC-klassificering framställt olika 
förbättringsförslag. Dessa förbättringsförslag har som tidigare nämnt förstärkts 
med hjälp utav en benchmarking (Figur 3).  
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Figur 3 - Dataanalys: Problemfråga ett 

För att kunna starta besvara delar kopplade till problemfråga ett så har en ABC-
klassificering genomförts och därmed skapat förutsättningar för en differentierad 
lagerstyrning för att ta reda på vilka artiklar som skall arbetas vidare med. 

För att veta vilka produkter som kan vara mest intressant att undersöka, kan det 
först vara viktigt att se vilka produkter som binder mest värde i olika lager. Detta 
kan med klarhet genomföras genom en ABC-klassificering (Jonsson & Mattsson, 
2005). För att kunna svara på problemfråga ett (1) så måste de anställda ha en 
tydlig struktur på vad och hur mycket som skall beställas, och för att bli mer 
konstadsfokuserat läggs beräkningsanalyser och förrådsoptimering på A-
produkter. Gruppen har valt att dela in ABC-klassificeringen i två olika delar;  

- A produkter är de produkter som står för störst del av lagervärdet. Dessa 
produkter har beräknats till optimala återfyllnadsnivåer och kvantiteter. En 
utförd riskanalys på A produkter för att se vilka som innehåller en hög 
kritisk faktor.  

- Produkternas kritiska nivå representeras av ett nummer i en skala 1-3 där 
siffran 1 är produkter med hög kritisk nivå och siffran 3 representerar en 
låg kritisk nivå (Burt et al., 2010).  

ABC-klassificeringen kan även användas för möjligheter i hur sortimentsbredden 
kunnat minskas. Detta har gruppen tagit i akt vad gäller A-produkterna då dessa är 
de som binder störst kapital och därför räknas som viktigast ur denna aspekt. Hur 
en ABC-klassificering kan gå till och vad den grundar sig på ses i kapitel 3.2. När 
klassificeringen klargjorts har mer teoretiska verktyg använts kopplat till detta, 
exempelvis beräkning av planeringsmetoder på A-produkterna. Men för att inte 
bara visa hur lagerstyrningen kan förbättras rent teoretiskt, har även författarna 
inhämtat inspiration via en benchmarkinganalys på en annan organisation. 
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Flera sjukhus i Sverige ingår i ett nationellt benchmarkingprogram. Där finns det 
stora möjligheter att se över olika processer inom verksamheten. Både 
lagerstyringen och materialhanteringen har jämförts med Karolinska Institutet i 
Stockholm genom en metod kallad ”best practice” (Miltenburg, 2005). 
Användandet av denna metod är för att få in idéer, inspiration och 
förhållningsunderlag men också för att öka reliabiliteten i rapporten. För att 
analysera detta företag har följande mall använts för klassificering (Figur 4), 
inspirerad av Garcia, et al. (2012):  

 

Figur 4 - SCOR-modell (egenutformad) 

Kvalitet: Här mäts leveranssäkerhet, inkurans och lagerhantering- och 
lagerhållningskvalitet. Tidsåtgång: Responstid på förändring i efterfrågan och tid 
som går åt till att hantera material. Logistik: Kostnader. Dessa måttsätts sedan från 
1-5, där 5 är det högsta och bästa värdet. Genom att observera olika 
tillvägagångssätt sätts sedan dessa poäng i kontrast till varandra, och gruppen kan 
därmed se vilka delar det borde läggas fokus på om det skiljer mycket i poäng. 

Dessa analysverktyg tillsammans med teoretiska beräkningar ligger som grund för 
att besvara problemfråga ett. Vetskap om att en icke strukturerad och kontrollerad 
lagerstyrning kan bidra till stora kvantiteter gör att det finns tydliga kopplingar till 
problemfråga två gällande materialhantering. 

Vilka slöserier inom materialhantering återfinns på en 
akutvårdsavdelning och hur kan dessa reduceras? 

Likadant som problemfråga ett så har problemfråga två besvarats genom att 
jämföra teori med empiri för att sedan genom olika analysverktyg generera ett 
resultat. Detta resultat har sedan förstärkts genom en benchmarking (vilket 
presenterades under ”Problemfråga ett”). Skilt från den första problemfrågan är 
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dock att den teori som använts är inriktad på slöserier inom sjukvård, vilket har 
påverkat den insamlade empirin och likaså resultatet (Figur 5). 

 

Figur 5 - Dataanalys: Problemfråga två 

Denna problemfråga behandlar vilka slöserier som återfinns på en 
akutvårdsavdelning, och sedan hur dessa kan reduceras. Det finns sju kända 
slöserier (Srinivasan, 2004), och dessa har legat till grund för förbättringsarbetet 
kring materialhanteringen, och det finns en rad exempel på hur dessa kan kopplas 
till sjukvård, enligt (Tabell 3) i det teoretiska ramverket. 

Eftersom detta arbete har fokuserat på lagerstyrning och materialhantering, anser 
författarna att fokus bör läggas på Transport (1), Lager (2), Rörelse (3) och Väntan 
(4) då de andra kan bli problematiska att genomskåda i fallstudien. Denna teori har 
använts för att på ett snabbt och effektivt sätt, hjälpa gruppen med hur slöseri kan 
identifieras och klassificeras. Detta har kombinerats med en processkartläggning 
och på så sätt genomförs en processanalys av nuläget. Det finns sedan möjlighet 
att se hur dessa slöserier kan reduceras genom förbättringar vilket är en stor grund 
i problemfråga två. Det kan dock vara svårt att använda sig endast av modellen för 
att klassificera slöserierna, och det kan därför vara viktigt att studera orsaker till 
varför problem uppstår, där författarna valt ett Ishikawa-diagram som 
analysverktyg för ett specifikt fall. 

Genom att analysera den information som tilldelats genom dels de observationer 
och intervjuer som lett fram till flödeskartor, kan Ishikawa-diagram (även kallat 
fiskbens-diagram) ge en bra grund för att se orsaker till nuvarande problematiska 
arbetssätt eller till andra problem som uppkommit (Bergman & Klefsjö, 2007).  
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Figur 6 - Ishikawa-diagram 

Diagrammet (Figur 6) har förts samman med flödeskartläggningen specifikt för 
tvätthanteringen, för att underlätta och hitta de underliggande problemen kring 
varför saker görs som de gör idag, eller orsaker till varför vissa problem uppstått. 
Detta flöde är en grund i problemfråga två och diagrammet har därför även 
underlättat för författarna att hitta lösningar för att kunna eliminera det slöseri 
som finns kring textilhanteringen på akutvårdsavdelningen, och blir på så sätt ett 
komplement till Lean Healthcare och processanalysen. 

2.6 Validitet och reliabilitet 

Det valda genomförandet med fallstudie är väl lämpat för denna typ av 
undersökning. Hade en fallstudie ej genomförts, dvs. att fokus ligger mer på 
teoretiska modeller, hade validiteten och reliabiliteten blivit försämrad då det inte 
finns någon generell modell hur sjukvården och dess logistik fungerar 
(Houdenhoven, 2007). 

Yin (2003) använder sig av en modell där olika kvalitetsfaktorer specificeras. 
Validitet är således indelad i tre olika förgreningar; Konstruktiv validitet, Intern 
validitet och Extern validitet, samtidigt som Reliabilitet klassificeras separat. För 
att sedan bemöta dessa kvalitetsfaktorer har Yin presenterat ett flertal olika 
taktiker. För att genom vårat arbete nå kvalitetsrestriktionerna har följande taktiker 
används: 

För att nå en hög konstruktiv validitet krävs det exempelvis, användning utav ett 
flertal källor vid datainsamling. Detta anser författarna vara uppfyllt då 
observationer, intervjuer, dokumentstudie och litteraturstudie har genomförts som 
olika datainsamlingstekniker. Den konstruktiva validiteten har vidare förstärkts 
genom att flera personer inteverjuats på samma avdelning, samt att personerna 
från olika delar av försörjningskedjan deltagit och bidragit med kunskap och 
information. Ytterligare har  den konstruktiva validiteten stärkts genom att 
utomstående personer med kunskap kring ämnet läst bedömt studien. Intern 
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validitet har uppnåtts genom en mönstermatchning där empiri har jämförts med 
teori genom till exempel ”Lean Healthcare-modellen”. Arbetet som genomförts 
håller en hög extern validitet då resultaten är riktade till akutvårdsavdelningar inom 
sjukvården och inte bara på akutvårdsavdelningen på Länssjukhuset Ryhov. Detta 
är möjligt eftersom att resultatet anses vara generaliserbart och inte just specifikt 
för fallstudieorganisationen. 

Reliabiliteten kan anses hög då gruppen kontinuerligt dokumenterat alla 
genomföranden som skett under arbetets gång. Den framtagna informationen har 
sedan jämförts med en omfattande litteraturstudie för att säkerställa att viss 
information även tagits fram vid andra studier.
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3 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt behandlas det teoretiska ramverk som genom arbetet fungerat som verktyg för att 
angripa presenterade syfte och problemfrågor. De teorier som redovisas i detta ramverk har hjälpt 
till att identifiera eventuella problem på akutvårdsavdelningar och även varit ett hjälpmedel för 
att ta fram möjliga lösningsförslag.  

3.1 Komponenter i ramverket 

För att uppfylla vårt syfte och svara på de problemfrågor som presenteras i detta 
arbete har ett teoretiskt ramverk upprättats. Det teoretiska ramverket innehåller 
grundläggande lagerstyrningsmetoder vilket fungerat som underlag till att besvara 
problemfråga ett: ”Vilka problemområden finns inom lagerstyrning på en 
akutvårdsavdelning, och hur kan dessa förbättras?”. Genom att identifiera och 
reducera/eliminera slöserier utifrån ”Lean Healthcare-modellen” genereras 
underlag för att besvaras problemfråga två; ”Vilka slöserier inom material-
hantering är vanliga på en akutvårdsavdelning, och hur kan dessa reduceras?”.  

 

Figur 7 - Teori kopplat till frågeställningar 

Lagerstyrning och intern materialhantering är kategoriserade som huvudgrupper 
med sammanlänkade undergrupper (Figur 7). De olika undergrupperna är 
presenterade i den ordning som de använts i arbetet. Vad gäller lagerstyrning så 
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påbörjades en ABC-klassificering för att på så sätt se vilka produkter som skulle 
analyseras. Följaktigen gjordes en säkerhetslagerdimensionering (SL-
dimensionering) vilket följdes upp utav olika planeringsmetoder och 
partiformningsmetoder. Den interna materialhanteringen beskrivs separat och 
leder vidare på hur materialhanteringen är kopplat till sjukvård genom Lean 
Healthcare-modellen.  

3.2 Lagerstyrning 

För att få en uppskattning om hur lagerstyrning påverkar en verksamhet eller 
organisation kan det genom olika teorier tas fram väsentlig och relevant data. De 
metoder som använts i detta arbete är följande: 

ABC-klassificering 

En ABC-klassificering av lager/förråd har använts för att få en uppskattning om 
vilka produkter som binder mest kapital och därav blir av största intresse att 
vidare undersöka. Denna kalkylering är kopplad till problemfråga ett då lager-
styrningen skall effektiviseras. Metoden som används har gett underlag till 
klassificering utav produkterna, dvs. vilka som är A-produkter. Den hjälper också 
till att se över möjligheter för att minska sortimentsbredden vilket kan ses som ett 
steg i att minska kapitalbindning. 

En ABC-klassificering baserar sig oftast på ”Paretos-Lag” som betyder att cirka 20 
% av produkterna står för cirka 80 % av värdet, eller enligt principen ”The vital few 
and the trivial many” (Chen, 2011). När ABC-klassificeringen genomförs, så sätts A-
klassen som de produkter som är få till antalet, men har stor del av värdet, medan 
C-klassen har liten del av värdet, men stor del av produkterna, och då B-klassen 
däremellan (Torabi, Hatefi & Pay, 2012). Gruppen avser att genomföra 
klassificeringen genom citatet ”The vital few and the trivial many” då ABC-
klassificeringen har den nackdelen att ”Paretos-Lag” inte gäller om många av 
produkterna innehar samma värde.  

När en ABC-klassificering har upprättats så är det viktigt att genomföra en 
säkerhetslagerdimensionering på de produkter som ABC-klassificeringen 
genererat. Denna dimensionering hjälper till att behandla bland annat variation i 
efterfrågan, något som ofta återfinns inom sjukvården. Med hjälp av en 
säkerhetslagerdimensionering beräknas sedan planeringsmetoder gällande de A-
klassificerade produkterna, något som är en viktig del för att besvara problemfråga 
ett. 

Säkerhetslagerdimensionering  

En viktig del för lagerstyrningen är användandet av säkerhetslager. Ett lager i 
allmänhet används för att på ett snabbt sätt kunna möta kundens behov av till 
exempel en produkt. Ett säkerhetslager fungerar som en buffert gentemot varierad 
efterfrågan, prognosfel och leveransfel (Toomey, 2000). Här finns dock en 
hållhake. Denna är att ju mer säkerhetslager som finns, desto mer bundet kapital 
uppstår och därmed högre kostnader. Säkerhetslagret måste därför beräknas med 
hänsyn till vilken servicenivå som produkterna bör ha. Samtidigt måste det tillåtas 
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att täcka upp en variation i efterfrågan (Toomey, 2000). Här finns också variabler 
som påverkar beräkningen, bland annat prognostiseringens tillförlitlighet eller 
ledtiden.  

 

Figur 8 - Säkerhetslagerdimensionering (Wikner, 2011) 

För att beräkna ett säkerhetslager används följande formel:  

 

SL = Säkerhetslager 

σ = Standardavvikelse 

D = Uttagstakten ur lagret 

E = Exponeringstid/Återfyllnadsledtid 

Φ = Phi (Begrepp för sannolikhetslära) 

SERV1 = Servicenivå på produkten. 

SERV1 används vid denna studie då det finns en osäker uttagstakt, men andra 
metoder går att applicera för beräkning av säkerhetslager. Vidare så kan det råda 
osäkerhet eller variation kring uttagstakten och exponeringstiden. I fallet kring 
akutvårdsavdelningar så är exponeringstiden, alltså återfyllnadsledtiden oftast 
stabil, men att det råder osäkerhet kring uttagstakten. (Figur 8) 

Det kan därför vara viktigt att se till följande formel för beräkning av osäkerhet 
kring uttagstakten: 

 

 = Standardavvikelsen 

µ = Förväntad återfyllnadsledtid 
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 = Variansen i uttagstakten 

Efter att säkerhetslager har dimensionerats kan planeringsmetoder som visar när 
varor skall beställas, beräknas 

Planeringsmetoder  

Andra verktyg som är viktiga att ta i beaktning är planeringsmetoder vilket 
används för att ta fram material till angiven plats, till exempel från leverantör. 
Gruppen har under detta arbete studerat olika metoder vad gäller signalsystem, där 
en utvärdering av nytta och lämplighet för implementering studerats. 

Beställningspunktssystem 

Artiklar och varor plockas kontinuerligt ur ett förråd/lager. Vid en viss nivå 
kommer det därför vara viktigt att fylla på för att brist ej skall uppstå. Denna 
lagernivå, vilket indikerar att beställning måste ske för att inte få brist, kallas 
"beställningspunkt" (BP). Lagernivån efter denna punkt skall alltså täcka behovet 
under den tid det tar att få lagret påfyllt. Då efterfrågan i många branscher varierar 
finns det även ett säkerhetslager som skall täcka upp eventuella variationer (Figur 
9) (Jonsson & Mattsson, 2005).  

 

Figur 9 - Beställningspunktsystem (Jonsson och Matsson 2005) 

 

D = Efterfrågan 

LT = Ledtid 

SL = Säkerhetslager 

Fördelen med ett sådant system som BP är att det är exakt samma kvantitet som 
alltid beställs, medan nackdelen blir därför att det inte riktigt kan förutsägas när det 
skall beställas. BP är ett sämre alternativ vid stora variationer av efterfrågan, 
jämfört med till exempel ett kanban-system. En annan fördel med 
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beställningspunktsystem är att säkerhetslagret kan hållas relativt lågt, och blir på så 
sätt kostnadsbesparande (Lumsden, 2006).  

Periodbeställningssystem 

Periodbeställningssystemet (Figur 10) skiljer sig från beställningspunkter genom 
att det här råder osäkerhet i kvantitetsstorlek som köps in, men att beställningen 
sker frekvent vid samma tidpunkt (Toomey, 2000). Formeln för att bestämma 
återfyllnadsnivån i ett periodbeställningssystem är följande: 

 

Å = Återfyllnadsnivå 

SL = Säkerhetslager 

E = Efterfrågan 

LT = Ledtiden 

I = Inspektionsintervall  

 

Figur 10 - Periodbeställningssystem (Jonsson & Matsson 2005) 

Kanban 

Dragande system och processer har under senare år blivit väldigt populärt, då det 
leder till minskade lager och reducerade ledtider (Claudio & Krishnamurthy 2009). 
En tydlig teknik för att skapa ett dragande system är det så kallade ”kanban-
systemet” (Chan, 1999). 

Kanban är en teknik som ingår i JIT konceptet. Det innebär att materialet endast 
skall finnas vid operationerna när de skall utföras, och att behovet styr 
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återfyllnaden (Benton & Shin, 1998). Med kanban menas inte bara en förflyttning 
av material, utan även av information. Det ger en tydlig riktning om när saker skall 
produceras, hur mycket skall återfyllas och vid vilken tidpunkt (Wang & Sarker 
2004). För att genomföra detta används så kallade kanban-kort, vilket är själva 
signalen som triggar igång processen. Det går dessutom att använda en låda eller 
pall som signal när den är tom och behöver återfyllning. Detta skickas exempelvis 
till leverantören som i sin tur kanske behöver få in material för tillverkningen och 
skickar ut en kanban-signal till sin leverantör och på så sätt byggs ett dragande 
system upp. 

För att beräkna kanban-storleken används följande formel: 

 

D = Efterfrågan 

L = Ledtid 

1 + α = Säkerhetsfaktor vid kassation/osäkerhet 

a = Lastbärarens storlek 

Y = Antalet kanban 

Kopplat till sjukvård kan detta användas till att reducera tiden till material-
hanteringen, säkrade lagernivåer av förbrukningsmaterial och minskad tid för att 
hitta utrustning. Det kan också anses att när väl optimerade lagernivåer och -
system är igång, är det nästintill omöjligt att beställa för mycket eller att material 
fattas i förråden (Castle 2007). 

För att veta vilka kvantiteter som skall beställas för att uppnå en kostnadseffektiv 
lagerstyrning är det viktigt att beakta den kvantitet som är bäst att beställa, sett 
från ett ekonomiskt perspektiv. 

Partiformningsmetoder 

Den kvantitet som köps in och fylls på i lagret kan variera i många fall. Dock 
brukar/bör den vara baserad på ekonomisk orderkvantitet (EOK) för att vara så 
kostnadseffektiv som möjligt. Formeln för den ekonomiska orderkvantiteten 
baserar sig på en rad antaganden och restriktioner: 

 Efterfrågan är känd och konstant 

 Leveranser sker momentant 

 Inköpspriset är känd och konstant 

 Kostnaden per order är känd och konstant 

 Lagerhållningskostnaden är känd och konstant 
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 Ingen tillåten brist 

Det finns en diskussion kring användbarheten av formeln då den endast ger en 
approximation av vad som är mest lönsamt. Dock hävdar Lumsden (2006) att den 
ger en någorlunda bild och att det finns en rad modifikationer som gör den 
tillämpbar i många situationer. Formeln ser ut som följande: 

 

D = Efterfrågan 

O = Ordersärkostnaden 

L = Lagerräntan 

V = Värdet på en vara/produkt 

Beroende på vilka kvantiteter som köps in, påverkas materialhanteringen på olika 
sätt. Följande kapitel innehåller därför materialhanteringsteori, kopplat till studien. 

3.3 Intern materialhantering 

Den interna materialhanteringen är i många företag en viktig aspekt då det ofta ger 
upphov till olika former av slöseri. Det kan vara att varor som skall bearbetas inte 
finns på rätt plats, eller att de anställda får röra sig över ytor för att hämta material, 
vilket i sig tar tid (Liker & Meier, 2006).  

Den interna materialhanteringen kan ses som en egen process, där det handlar om 
att hämta, lagerhålla och distribuera varor internt (Business Dictionary, u.å. ). Det 
finns därför en rad kopplingar till hur den nuvarande lagerverksamheten 
behandlas. Exempelvis blir det gärna en kontrast där effektiv materialhantering 
förutsätter bland annat god åtkomst av artiklar och varor, medan effektiv lagring 
handlar om högt volymutnyttjande (Lumsden, 2006). Ser vi till ren material-
hantering har denna en prioritet att inneha ett processtänkande och få ett så 
snabbt genomflöde av produkter som möjligt för att vara effektiv (Mangan et al., 
2008). Detta kan kopplas till sjukvård, där produkter inte får ligga i lager för länge 
då de kanske blir obrukbara. På grund av detta är genomflödet och snabbhet en 
viktig aspekt för intern materialhantering. Ser vi endast till förflyttning av varor 
och hanteringen kring dessa påverkas de av tre dimensioner, tid, utrymme och 
kvantitet (Coyle et al., 2008). Tiden belyser att ju längre tid det tar ju större 
felmarginal kan uppstå, samtidigt som det ger upphov till lagerbyggnad och 
slöserier. Utrymmesaspekten behandlar att man skall försöka utnyttja det utrymme 
som finns så effektivt som möjligt, och den sista aspekten kvantitet, säger att 
mängden varor som köps in måste anpassas och leder i sin tur till att ju mer som 
behövs, ju mer materialhantering sker. 

Vidare att beakta är inre- och yttre effektivitet. Med fokus på den inre 
effektiviteten så handlar det om att ”göra saker rätt” (exempelvis effektiv 
materialhantering) medan yttre effektivitet handlar om att ”göra rätt saker” 
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(exempelvis att producera rätt produkter) (Jonsson & Mattsson, 2005). Liker och 
Meier (2006) nämner att göra saker rätt i många fall också handlar om ett 
standardiserat arbetssätt. Vad gäller produkter så handlar det kanske om att sätta 
ihop produkten på ett optimalt sätt och göra det likadant varje gång. På så sätt 
kortas tiden ner genom repetitivt arbete och defekter och liknande kan lättare 
upptäckas med hjälp av erfarenhet. Det standardiserade arbetssättet är också en 
bra tillämpning för att fortsätta med arbetandet att identifiera och eliminera 
slöserier. Det blir också lättare att rotera arbetare med tydliga och enkla arbetssätt 
och rutiner. För att kunna arbeta med en effektivare materialhantering är det 
viktigt att kartlägga slöserier, alltså aktiviteter som inte bidrar till värde för 
produkten och helt enkelt gör att processen inte är så effektiv som den kan vara 
(Liker & Meyer, 2006). 

För att identifiera olika slöserier för att sedan koppla dessa till sjukvården så har 
ett kapitel kallat ”Lean Healthcare” utformats.  

Lean Healthcare 

Som vi redan nämnt så är standardiserat arbetssätt en väg i att ”göra saker rätt”, och 
på så sätt kopplas slöserireducering ihop med intern materialhantering. Detta 
arbete kommer ha stort fokus på att reducera de fyra första slöserier utifrån Lean 
Healthcare-modellen, dvs. transport, lager, rörelse och väntan. Detta beror på att 
de tre sistnämnda slöserierna ej återfinns i någon vidare utrsträckning vad gäller 
studiens omfång. Att tänka på är dock att det ej finns någon envägslösning 
(Schönsleben, 2004) utan reduceringen av slöserier handlar om att identifiera 
dessa, och arbeta med egna lösningar. Däremot finns det vissa områden som 
kännetecknar vilken sorts slöseri de tillhör (Tabell 3). 

Transport: 

Med andra ord ”onödig förflyttning”. Material borde placeras där det skall 
användas istället för att levereras på en avställningsplats, bli hanterad (exempelvis 
uppackning), förflyttad till ett lager/förråd för att sedan återigen förflyttas ut till 
användning. Vidare så förespråkar Lean att det alltid skall levereras direkt till 
användningspunkten, vilket kan vara svårt att få till stånd i verkligheten. Dock är 
det ett mål att sträva efter för att på så sätt kunna reducera slöseri på vägen till 
användning (Kilpatrick, 2003). 

Lager: 

Med stora kvantiteter av material finns en rad negativa aspekter. Mer hantering 
kring material, större kostnader till följd av inkurans och bundet kapital, och ett 
allmänt större volymupptagande kan vara nödvändigt (Kilpatrick, 2003). 

Rörelse: 

Handlar om aspekter som onödig rörelse eller fel rörelse. I produktions-
sammanhang beskrivs det mest som att vid en montering, sätta ihop produkten på 
exakt samma sätt, och på det sättet som oftast innebär kortast tid (Kilpatrick, 
2003). På så sätt kommer oftast ”standardiserat arbetssätt” in under denna punkt, 



Teoretisk referensram 

27 

 

och man vill helst undvika all extra sortering eller dylikt. Standardiserat arbetssätt 
är en teknik för att identifiera/upptäcka slöserier och kunna reducera dessa genom 
att arbeta smartare och ständigt försöka minska arbetstiden men med bibehållen 
kvalitet (Liker & Meier, 2006). 

Väntan: 

Här ingår de händelser/aktiviteter som blir stående i väntan på att bearbetas eller 
hanteras. Det kan handla om väntan på material, information eller verktyg. Målet 
här är att produkterna som anländer skall användas direkt, vilket gör väntan till en 
huvudaspekt i JIT (Kilpatrick, 2003;Srinivasan, 2004)  

Det är dessa slöserier som gruppen valt att fokusera på i detta arbete och kommer 
ligga till grund för att kunna besvara problemfråga två.  

Tabell 3 - Lean Healthcare-modell 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras det resultat som studien genererat. En nulägesbeskrivning där en 
analys utav lagerstyrning och intern materialhantering på en akutvårdsavdelning beskrivs och 
kartläggs. Nästkommande kapitel innehåller resultatets analys, där nulägets empiri jämförts 
med insamlad teori och empiri och har genom det genererat förbättringsförslag gällande både 
lagerstyrning, såväl som intern materialhantering.  

4.1 Verksamhetsbeskrivning – Länssjukhuset Ryhov 

Länssjukhuset Ryhov är beläget strax söder om Jönköping. Inom organisationen 
ingår tre områden kopplade till länet, vilka är Värnamo sjukhusområde, 
Höglandets sjukvårdsområde samt Jönköpings sjukvårdsområde, där Jönköping är 
säte för ledningen. 

Hela länet behandlar omkring 337 000 invånare, medan Jönköpings 
sjukvårdsområde täcker in 145 000 av dessa. Länssjukhuset Ryhov är därför det 
enskilt största av dessa tre, och det existerar 22 stycken kliniker. Dessa kliniker 
varierar mellan specialistområden, men kan vara exempelvis en kirurgklinik, 
infektionsklinik eller en akutklinik. För att besörja alla sjukvårdsområden med 
material finns en landstingsstyrd verksamhet som kallas Länsförsörjning, som har 
sin verksamhet belagd intilliggande Länssjukhuset Ryhov. 

Jönköpings sjukvårdsområde har cirka 3300 anställda där fördelningen är 81 % 
kvinnor och 19% män. De tre största yrkeskategorierna är sjuksköterskor, 
undersköterskor och läkare som dock kan inneha vissa specialistinriktningar. 
Länssjukhuset Ryhov jobbar aktivt med utbildning i närliggande städer kopplat till 
bland annat dessa yrkeskategorier, och tar varje år emot cirka 1200 studenter för 
praktik från Hälsohögskolan i Jönköping, Hälsouniversitet i Linköping och från 
utbildningar på gymnasienivå runt om i länet. 

Budgeten blir mer och mer åtstramad för sjukhus runt om i landet. Jönköpings 
sjukvårdsområde hade år 2012 en budget på totalt 2 645 miljoner, där 24 % tillhör 
material och tjänster. Det finns dock en liten paradox inom denna budgetfråga. 
Även om sjukhus skulle lyckas spara in pengar, går detta direkt tillbaka till 
landstinget. Därför vill sjukhusen i sig försöka använda så stor del av sin budget 
som möjligt, vilket i slutänden kan leda till överskriden budget. Att det även bara 
blir fler och fler invånare som måste hjälpas fast med samma resurser, finns det en 
åtstramning kring sjukvården. Därför är Länssjukhuset Ryhov först i länet med att 
anställa logistiker för att kunna bli mer kostandseffektiv gentemot de nya kraven 
från samhället.  

4.2 Nulägesbeskrivning 

Akutvårdsavdelningen har för närvarande fyra stycken förrådsansvariga som 
genomför beställningar. Dessa fyra förrådsansvariga roterar från vecka till vecka 
angående vem som lägger beställningar, vilket sker på måndagar. Beställningar 
görs till bufferlagret och sterilförrådet. Buffertlagret innehåller förbrukningsvaror 
och delas med akutenheten. Sterilförrådet innehåller sterila och ren-klassificerade 
produkter och används endast utav akutvårdsavdelningen. Beställningar till dessa 
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förråd genererar två flöden och kan ske på tre olika sätt (förklaras vidare i kapitel 
4.2.1). Separat från dessa sker en hantering utav textilt material. Beställningar utav 
textilt material utförs utav en deltidsanställd på avdelningen, samtidigt som själva 
hantering av textilt material läggs ut på samtliga anställda. 

Utifrån dessa huvudförråd sker en förflyttning utav material till närförråd på 
avdelningen. Dessa närförråd är lokaliserade direkt utanför patientrum (Figur 11) 
för att ha nära till produkter med hög användningsfrekvens. Beskrivningen av 
flödet ges genom olika flödeskartor beroende på vilken produktgrupp som 
studeras. De valda produktgrupperna är förbrukningsmaterial, sterilt och rent, och 
textilt där alla innehåller separata flöden. Det som definierar indelningen till de 
olika produktgrupperna är:  

Sterilt och rent: 

Material som kräver strikt slutna förpackningar, vilket sker i tre steg. Detta för att 
avdelningen skall kunna välja olika kvantiteter, men att produkten fortfarande skall 
hållas intakt. De har ett specificerat utgångsdatum som ligger till grund av den 
sterilisering som sker. Steriliseringen behandlar produkterna så att de kan 
användas vid sårbehandlingar eller områden med hög infektionsrisk där det krävs 
extra ”renlighet”. Exempel på produkter är sterila bandage, saxar och behandlade 
handskar. 

Förbrukningsmaterial: 

Förbrukningsmaterial läggs in i buffertlagret, som delas mellan både akutenheten 
och akutvårdsavdelningen. Detta läggs senare ut i närförråd. Typiska produkter är 
ytdesinfektion, papper, diskmedel och rondskålar. 

Textil: 

Denna undergrupp behandlar textilt material till patienter och patientrum. 
Produkterna är således dukar, lakan, klänningar och örngott. En illustration över 
akutvårdsavdelningen och placeringen utav textilförrådet hittas i detta kapitel 
(Figur 11).  
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Figur 11 – Översikt av förråd på akutvårdsavdelningen 
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I närförråden förvaras en blandning av förbrukningsmaterial från buffertlagret 
samt tvättförrådet för att vara nära till hands till patienterna. 

4.2.1 Vilka problemområden finns inom lagerstyrning på en 
akutvårdsavdelning och hur kan dessa förbättras? 

Läget för närvarande förefaller att vårdpersonal utan logistisk utbildning sköter all 
lagerstyrning. Just i närförråden sker påfyllnad av samtliga på avdelningen, om 
något saknas eller brist uppstår, hämtas det från buffertlagret, sterilförrådet eller 
tvättförrådet.  

Beställningen för påfyllnad av sterilt och rent samt förbrukningsvaror till 
närförråd, sterilförråd och buffertlager kan gå till på tre olika sätt och tar en hel 
arbetsdag, det vill säga åtta timmar. Detta utförs på måndagar. Gemensamt för alla 
dessa är att en utav de fyra förrådsansvariga gör en översyn i förråden för att se 
vilka produkter som behöver fyllas på. Produkterna i förråden har ett maxtak som 
indikerar hur mycket som max skall finnas utav just den produkten i förrådet, vid 
en och samma tidpunkt (Figur 12). Det beställaren gör är att hon/han ser hur 
mycket av produkten som ligger i lagret just vid tillfället och beställer sedan 
skillnaden upp till maxtaket. På så sätt varierar kvantiteten, och det kan därför 
likna ett periodbeställningssystem (Jonsson & Mattsson, 2005) 

 

Figur 12 - Beställningsetikett 

Säkerhetslager är förbisett då kunskapen om det inte riktigt existerar, och skulle 
material och varor fattas finns ofta möjligheten att antingen gå till en annan 
avdelning eller klinik och låna, eller att lägga en akutbeställning som medför en 
extrakostnad på 150 kronor. Härefter kan beställningsmönstret gå till på tre olika 
sätt: 

1. Länsförsörjnings webbutik Förråd Online 

2. Beställning via Länsförsörjnings kundservice 

3. Beställning via telefon/fax/mail till annan leverantör 

Beställningar via Förråd Online  

Förrådspersonal går runt och skannar de produkter som behöver beställas med 
hjälp utav en streckkodsläsare, vilket är kopplad till ”Förråd Online”. Här sker 
sedan en sammanlänkning till Länsförsörjnings affärssystem som behandlar 
beställningen. Detta gäller även om personal lägger beställningen manuellt, via 
webbutiken ”Förråd Online”. På så sätt finns tydliga kopplingar mellan dessa två 
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då de i slutänden resulterar i att Länsförsörjning tillhandahåller beställningen. 
Länsförsörjning  hanterar, packar och distribuerar sedan varorna till sjukhuset. 
Detta tillvägagångssätt görs till 93-94 % av fallen. Till de kliniker och avdelningar 
som har tillgång till kulvertsystem, vilket är specifikt för Länssjukhuset Ryhov på 
grund av lokaliseringen utav sjukhus och materialdepå, levererar Länsförsörjning 
materialet via vagnar. Till övriga sker leverans via ett externt åkeri.  

 

Figur 13 - Beställning via Förråd online 

Varorna levereras vid en förbestämd tidpunkt till akutvårdsavdelningen. 
Vårdpersonalen ansvarar för att stämma av mot Länsförsörjnings följesedel, och 
se till om leveransen är accepterad eller ej (Figur 13). Vårdpersonal tar sedan emot 
materialet, packar upp och lägger in varorna på i förråd/lager. Vid eventuella 
reklamationer eller felaktiga leveranser kontaktar vårdpersonal Länsförsörjnings 
kundservice för åtgärd. Varan hämtas därefter av personal från länsförsörjning 
som sedan vidtar nödvändiga åtgärder genom exempelvis omplockning eller 
ompaketering.  

Beställning via Inköps kundservice 

Vårdpersonal kontaktar direkt kundservice antingen via telefon, mail eller fax. 
Kundservice i sin tur tar kontakt med leverantör och gör en beställning. Varan 
levereras sedan till Länssjukhuset Ryhovs godsmottagning/spedition som gör en 
ankomstregistrering. Transportservice på sjukhuset distribuerar sedan vagnen via 
kulvert till plan 2 och vid enheter utanför området sker leverans med egna fordon.  

 

Figur 14 - Beställning via inköps kundservice 
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Närservice läser av streckkod och levererar produkterna till avsedd avdelning. När 
material anländer så ansvarar vårdpersonalen för att stämma av mot beställning, 
och vid ett accepterande packar vårdpersonal upp varorna. Vid eventuella 
reklamationer eller felaktiga leveranser kontaktar vårdpersonalen Länsförsörjnings 
kundservice för åtgärd, där transportservice hämtar varan tillbaka till 
Länsförsörjnings godsmottagning för vidare behandling (Figur 14). 

Beställning via extern leverantör  

Vårdpersonal kontaktar leverantören direkt via telefon, mail eller fax. Varan 
levereras sedan till Länssjukhuset Ryhovs godsmottagning/spedition som gör en 
ankomstregistrering. Transportservice på sjukhuset distribuerar sedan vagnen via 
kulvert till plan 2, och vid enheter utanför området sker leverans till respektive 
avställningsplats med egna fordon. Närservice hämtar sedan varorna och levererar 
ut till kund.  

 

Figur 15 - Beställning direkt av leverantör 

Vid kulverttransport så läser Närservice av streckkod och levererar produkterna 
till avsedd/respektive avdelning (Figur 15). När material anländer till avdelningen 
så ansvarar vårdpersonalen för att stämma av beställningen så den är korrekt. När 
beställningen blivit bekräftad levereras den till avdelningen där vårdpersonal 
packar upp varorna. Vid eventuella reklamationer eller felaktiga leveranser 
kontaktar vårdpersonalen den externa leverantören. Returtransport av felaktig 
produkt beställs via transportservice, eller hämtas av den externa leverantören. 
Varorna förflyttas sedan tillbaka antingen till godsmottagning eller ända hem till 
leverantören.  

4.2.2 Vilka slöserier inom materialhantering återfinns på en 
akutvårdsavdelning och hur kan dessa reduceras? 

Leverans av vagnarna med produkterna för sterila- och förbrukningsvaror ställs in 
direkt i korridorerna på avsedd plats (Figur 16). Denna leverans sker vanligtvis på 
torsdagar om inte någon akutbeställning lagts. 
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Figur 16 - Varuleverans 

Vårdpersonalen hanterar sedan dessa vagnar genom uppackning och förflyttning 
till förråd när tid finns tillgänglig, då akutvårdsavdelningen inte har någon avsatt 
tid för materialhantering. Vad gäller det textila materialet så anländer det i andra 
sidan utav avdelningen nära till tvättförrådet och även separerat från annat 
material. För att få en uppskattning om den tid som det tar för vårdpersonal på 
avdelningen att utföra sortering, uppackning och transporter har en tidsstudie 
genomförts. Denna tidsstudie har endast skett vid ett tillfälle per studerad aktivitet, 
och vid nästan optimala förhållanden. Vanligtvis när personal utför dessa 
aktiviteter så blir de avbrutna då fokus måste läggas på vårdande aktiviteter. För de 
olika produktgrupperna går det att särskilja hanteringen och går till på följande 
sätt: 

Förbrukningsmaterial 

Förbrukningsmaterialet är det som står för den största delen av sortimentet och 
delas på hela kliniken och är varor som används frekvent (Figur 17). 

Steg 1: 
Varorna anländer till Akutvårdsavdelning i vagnar av personal från länsförsörjning 
eller närservice. Detta ställs sedan i närliggande korridor. Det återfinns en 
variation när dessa varor väl tas om hand och det finns därför ingen given tid där 
steg två börjar. Detta är en blandning av både Akutenheten samt 
Akutvårdsavdelningens materialbeställning, och även en blandning av sterilt och 
rent, samt förbrukningsmaterial. 
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Figur 17 - Översikt flöde; förbrukningsmaterial 

Steg 2: 
Produkterna förflyttas sedan av vårdpersonal, ut till buffertlager, som delas med 
en annan avdelning (Akutenheten). Detta packas upp och placeras in på avsedd 
plats i hyllorna. Det återfinns också förpackningar med blandat gods, varför viss 
sortering måste ske. Dessutom måste produkterna sorteras mellan avdelningarna. 
Här sker sedan kontinuerligt uttag till de båda avdelningarna. Till ytan är förrådet 
det största. Tiden för denna aktivitet då produkterna hämtas från korridorren till 
dess att de befinner sig i hyllorna i buffertlagret är 90 min. 

Steg 3: 
Varorna plockas sedan från buffertlagret och läggs på en arbetsvagn, som sedan 
körs ut till närförråd som behöver fyllas på, här ingår även det sorterade materialet 
som ska till sterilförrådet. Tid för denna aktivitet är 26 minuter. 

Textilt 

Det textila levereras från extern leverantör belägen i Norrköping. Leverantören 
kör med eget åkeri och placerar vagnarna, helförpackade i plast i anslutningen till 
tvättförråde (Figur 18). 
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Figur 18 - Översikt flöde; textiler 

Steg 1: 
Vagnarna placeras plastade i motsatt håll på avdelningen gentemot förbruknings-
materialet, för att på så sätt levereras i anslutning till tvättförrådet. Det tänkta är att 
de skall levereras i vagnar enligt överenskommen paketering. Dock förekommer 
det ibland avvikelser. Bland annat så skiljer sig placering av material i vagnen från 
överrenskommet, eller så är vissa plagg ej användbara på grund av exempelvis av 
ej borttagbara fläckar.  

Steg 2: 
Vårdpersonal bryter plasten och kör iväg vagnarna i omgångar och fyller på 
närförråden med kläder. Antalet vagnar är i standardfall tre stycken, och 
tidsåtgången för detta steg är 23 minuter per vagn. 

Steg 3: 
Ej helt tömda vagnar ställs sedan in i tvättförrådet, där det finns plats för två 
vagnar. I vissa fall behövs sortering då personalen lägger över kläderna från 
vagnen på hyllor i förrådet. Detta för att vagnarna som kläderna levereras på inte 
får befinna sig mer än fyra veckor på sjukhuset då avdelningen blir 
betalningsskyldig enligt kontrakt. Dagens paketering gör även att efter rundorna är 
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gjorda, återfinns halvfyllda vagnar och omläggning måste genomföras. 
Tidsåtgången för detta steg är 6 minuter. 

Sterilt och rent 

Det sterila materialet skiljer sig då det inte bara förbrukas, utan att vissa produkter 
åker på sterilisering och sedan kommer tillbaka till avdelningen. På så sätt blir det 
dubbelt flöde, både inkommande- och returmaterial samtidigt (Figur 19). 

 

Figur 19 - Översikt flöde; sterilt och rent  

Steg 1: 
Varorna anländer tillsammans med förbrukningsvaror, blandade i vagnarna. Även 
i förpackningar finns ibland blandat gods, samtidigt som varorna kan vara 
blandade mellan avdelningarna. 

Steg 2:  
Materialet förflyttas ut till buffertlagret. Där sker en sortering av materialet mellan 
förbrukning och sterilt och rent, samt förbrukningsvaror läggs in i lagret. Sterila 
produkterna läggs på arbetsvagnar som sedan förflyttas, vilket leder oss till steg 3. 
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Steg 3: 

De sorterade sterila varorna förflyttas in till sterilförrådet. 

Steg 4: 

Sterilt och rent material tas från sterilförrådet för användning. 

Steg 5: 
Efter användning av materialet (steg 4) finns det två olika returflöden.  

1.  Vid användning av produkter som återsteriliseras och kommer tillbaka till 
avdelningen genomgår en process genom att etiketten av produkten som 
används, klistras fast på ett separat beställningsark. Den använda 
sterilprodukten läggs sedan i en separat låda nära det närliggande 
närförrådet. När detta ark har nått en viss mängd etiketter (varierande från 
gång till gång) tar vårdpersonal med lådan vidare till en sterilcentral. Detta 
görs oftast en förmiddag, och sedan får vårdpersonal på eftermiddagen 
återigen gå ner till centralen för att hämta tillbaka de nysteriliserade 
produkterna. Själva transporteringen av materialet tar 5 minuter. 

2.  Produkterna som ej använts vid omhändertagning får ej läggas in i 
sterilförrådet på nytt och läggs därför i det närliggande närförrådet. 

4.3 Nulägesanalys  

Den information som har samlats in via de olika datainsamlingsteknikerna 
analyseras här med hjälp av de olika dataanalysverktygen. Kapitlet är uppdelat i två 
avsnitt där lagerstyrning (vilket representerar problemfråga ett) och intern 
materialhanteringen (representerar fråga två) påträffas var för sig.  

4.3.1 Vilka problemområden finns inom lagerstyrning på en 
akutvårdsavdelning och hur kan dessa förbättras? 

Personalen beställer just nu efter hur mycket material som fattas utav en viss 
produkt för att nå upp till maxtaket vilket har visat sig vara en ineffektiv 
lagerstyrningsmetod. Varje måndag genomförs en översyn utav förråden där de 
produkter som börjar ta slut eller redan är slut noteras och beställs. För att besvara 
problemfråga ett så måste problemområden identifieras för att sedan genom det 
teoretiska ramverket, insamlade empiri och analys, förbättras.  

Identifiering och reducering utav problemområden 

För att besvara problemfråga ett har tre huvudområden för problem identifierats. 
Dessa framgick genom att studera processkartläggningarna som presenteras i 
nulägesbeskrivningen för lagerstyrning. Dessa problemområden har sedan brutits 
ner till specifika problemfall (Tabell 3). Problemområdena har undersökts med 
hjälp av teoretiska modeller kopplade till lagerstyrning, och har flera fall förtydligat 
problem som existerar. Detta gör att verktygen som använts inte bara ger 
möjlighet till förbättringsförslag utan är även ett steg att identifiera problem. Detta 
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visualiseras mest tydligt under problemområde två – Materialhantering. Vidare har 
inspiration hämtats genom en benchmarkinganalys som ett steg i att se hur en 
annan organisation som tampats med liknande problem, löst detta. När detta är 
genomfört återfinns sedan konkreta förbättringsförslag för att på så sätt till slut 
kunna besvara hela problemfråga två. 

Tabell 4 - Problemområden, analysverktyg och förbättringsförslag: Lagerstyrning 

 

Problemområde ett: Beställningsmetod 

Under nulägesbeskrivningen återfinns olika sätt att beställa. Vid observationer 
noterade författarna att dessa tre sätt var varierade i hur de användes, och även att 
de skiljde sig i användningsgrad mellan de olika förrådsansvariga. Att 
tillvägagångssättet för beställning är varierande kan leda till förvirring och 
extraarbete. I fallstudieorganisationen så fanns det ibland inte möjlighet att läsa av 
produkter med streckkod för beställning, bland annat gällande vissa 
sterilprodukter, och det kan därför ses som ett problem. 93-94% utav fallen sker 
dock med beställning via Förråd Online. Den tid som läggs för att genomföra 
beställningar har personalen en hel arbetsdag avsatt för. Vid denna dag görs en 
översyn i förråden och beställningar läggs. Detta tillvägagångssätt kan ifrågasättas, 
samt att avsätta en hel arbetsdag för att genomföra beställningar leder till mindre 
reursutnyttjande av personal. Denna tid är mer än de 10% av arbetstiden som 
annars är vanligt för förrådsansvariga (Landry & Philippe, 2004). Genom dessa 
observationer har tre problem identifierats kopplat till beställningsmetod. Dessa 
är: antal beställningsalternativ, tillvägagångssättet och den tiden som läggs för att 
genomföra beställningar. 

Författarna påvisar att det skall finnas ett sätt istället för tre olika sätt att beställa. 
Föreslagsvis så hade ett JIT-system, liknande det som framgick av 
benchmarkingen, se Bilaga 1 - Benchmarking, gjort det möjligt för servicepersonal 
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istället för personal på akutvårdsavdelningen att sköta beställningar. Genom en 
JIT implementering flyttas materialet till skåp med utdragbara lådor, istället för att 
ligga på öppna hyllor. Detta gör det lätt att veta vart produkter befinner sig och i 
hur stora kvantiteter det återfinns i. Vid skåpets utsida skall en etikett med endast 
namn på produkten vara fäst. Innanför skåpet, på lådan, skall en 
beställningsetikett vara placerad. Denna skall innehålla information angående 
avdelningsplacering, artikelnummer, exakt namnbeskrivning och beställnings-
kvantitet (Figur 20). 

 

 

Figur 20 - Etikett  

När det sedan är dags för beställning så flyttas etiketten från tom låda till 
förrådsdörrens insida. Det finns här en rad kopplingar till den enkelhet och 
kvantitetssäkerhet som Castle (2007) nämner man kan uppnå med hjälp av JIT-
tekniker.  

Fästning av etikett kan ske på olika sätt, men författarna anser att en magnet vid 
etikettens baksida tillsammans med en magnettavla på förrådsdörren hade 
fungerat smidigast. Vid de fall där produkten är stora så de inte kan rymmas i en 
låda eller i de fall där de placeras på en öppen hylla så kan en beställningspunkt 
visualiseras genom enkla markeringar på hyllplanen. Detta system gör nya 
beställningar mindre krångliga då alla produkter som behöver beställas kan hittas 
på samma plats, vilket reducerar den tid som det annars tar att beställa genom att 
personal ej behöver gå runt och leta i förråden. 

Denna tid som sjukvårdspersonal gör beställningar borde ägnas åt patienter. 
Genom att införa ett JIT-system kan den tid vilket det tar för personal att lägga 
beställningar reduceras. Vad som också möjliggörs är att denna process kan 
utföras utav exempelvis servicepersonal då systemet är väldigt lätthanterligt. En 
vidare förbättring är att detta system kan appliceras på flera avdelningar vilket 
hade resulterat i en standardisering. Detta hade givit servicepersonal möjligheten 
att sköta samma process vid andra avdelningar.  

Problemområde två: Lagerstyrningsmetod 



Resultat 

41 

 

Lagerstyrningen har angripits genom att först inventera förråden på akutvårds-
avdelningen för att på så sätt få en nulägesbild utav hur mycket material som 
lagerhålls på avdelningen. Denna information har sedan varit ett underlag för att 
fastställa bundet kapital. Vidare har en ABC-klassificering utförts vilket har givit 
författarna underlag för ytterligare beräkningar rörande lagervärde och 
beställningskvantiteter. Bland det totala antalet produkter så har ett urval utförts 
där fleranvändningsprodukter, exempelvis reflexhammare, sållats bort. Kriteriet 
som gruppen utgått från har varit ”The vital few and the trivial many” då 
”Paretos-Lag” ej är användbart vid en stor mängd lågvärdiga produkter. Ett antal 
A-produkter genererades genom analysen och är de produkter som varit fokus i 
detta arbete. Produkterna tilldelades ett riskfaktortal mellan 1 och 3 där siffran 1 
representerar Hög riskfaktor, det vill säga att ingen brist är tillåten då det är en 
viktig produkt att alltid ha tillgång till. Siffran 3 speglar då en produkt där det kan 
tillåtas brist eftersom det inte spelar så stor roll om produkten ej skulle finnas 
tillgänglig vid ett något tillfälle. De produkter med hög riskfaktor innehar således 
ett högt säkerhetslager medan de produkter som har låg säkerhetsfaktor, återfinns 
ett lägre lager. Det är en viktig del att spegla den kritiska faktorn då annars vidare 
uträkningar egentligen kan bli missvisande (Burt et al., 2010) Tabellen (Tabell 5) 
presenterar ABC-klassificeringen på produkter från sterilförrådet och dess värde. 
Vidare förklaring angående de olika produkters följer: 

De fetstilta produkterna (Tabell 5) representerar de produkter som har köpts in 
från materialdepån någon gång under de senaste tolv månaderna och erhåller en 
efterfrågestatistik. Dessa fyra produkter är de enda produkter som har gjort det 
möjligt för vidare lagerstyrningsberäkningar. De kursivt markerade produkterna är 
sådana som inte hittats i affärssystemet och troligen legat i lagret under en längre 
tid och därför ej hittats under de senaste tolv månaderna av efterfrågestatistik. 
Detta gäller även samtliga produkter från övriga lager och förråd på avdelningen, 
vilket belyser problemområdet kvantiteter och kontroll. Den produkt som 
befinner sig under strecket för A-produkter används ej då det är en B-produkt.  

Tabell 5 - ABC-klassificering: Sterilförråd 

Art. Nr Produkt Antal Kostnad 
(st.) 

Kostnad 
(totalt) 

Riskfaktor ABC-
Klassificering 

810223 Kompress 
sårdyna 

40 61 2440 3 A 

748517 Absorbent Pad 44 37,9 1667,6 - A 

900953 Duoderm 25 53,3 1332,5 - A 

  Xylocain 17 61 1037 - A 

900942 Förb. Hydro Thin 10 94 940 2 A 

226516 KAT FOL HYD 
NEL 

45 19,5 877,5 1 A 

393224 Kanyl PVK 
Säkerh 

100 7,5 750 1 A 

364390 Blodgasspruta 100 7,1 710 - B 
   Totalt 8294,6   
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Produkterna är de högst kapitalbindande produkterna från sterilförrådet. Utifrån 
dessa fyra produkter (fetstilta, Tabell 5) så har planeringsmetoder tillsammans med 
partiformningsmetoder som presenterats i det teoretiska ramverket 
(Beställningspunktsystem, Periodbeställningssystem, Kanban och EOK) 
beräknats. 

Denna ABC-klassificering har inte bara fungerat som ett klassificeringsverktyg 
utan även visat på andra brister inom lagerstyrningen på akutvårdsavdelningen. På 
grund av att så få artiklar har varit möjliga att göra beräkningar på måste 
grundorsaker undersökas angående detta. Då vi ej erhållit efterfrågestatistik från 
de senaste tolv månaderna från de övriga produkterna, kan det innebära att de 
befunnit sig på lagerhyllan i över tolv månader. Möjliga orsaker till detta är att 
produkten antingen beställts i en sådan stor kvantitet att det ej tagit slut på dessa 
tolv månader. Eller så har produkten legat där under en längre tid och blivit utbytt 
mot en annan produkt (sortimentsbyte) och därför ej plockats ut ur förrådet. Vad 
gäller buffertlagret och efterfrågestatistik kan en anledning till att det ej erhållits 
vara att akutenheten beställt material som visat sig klassificeras som A-produkter 
vid inventering, vilket leder till att efterfrågestatistik återfinns på akutenhetens och 
ej akutvårdsavdelningens kundnummer.  

Vid utförandet utav ABC-klassificeringen har andra problem kommit till ytan. 
Kompress sårdyna har en årlig förbrukning på en styck. Vid inventeringstillfället såg 
författarna att det låg 40 stycken av denna artikel på lager. Det ligger alltså 40 års 
förbrukning i lagret vid inventeringstillfället sett till föregående år (2012), och sett 
till 2011 var efterfrågan fem st., vilket pekar på en åtta års förbrukning i lager.  
Detta är givetvis något som måste undersökas vidare då detta kan vara 
återkommande på andra produkter.  

Beställningspunktsystem (BP) 

Vid beräkning utav beställningspunktsystem utgår man från att beställningar 
endast sker när en viss punkt, vad gäller lagernivå nås. Olika tider när beställning 
sker skiljer sig då eftersom beställningspunkten med största sannolikhet nås vid 
olika tillfällen. Här illustreras (Tabell 6) det att beställning skall läggas när det 
exempelvis bara återstår 4,1 stycken utav KAT FOL HYD NEL 2V. Detta är 
givetvis inte möjligt vilket gör att det istället bör beställas 5 stycken.   

Tabell 6 - Beställningspunktsystem 

 

När man vet när man skall beställa är nästa steg att veta hur mycket man skall 
beställa. Detta erhålls genom EOK beräkningen. Analyseras KAT FOL HYD 
NEL 2V specifikt visar BP att produkten skall beställas när det är 4,1 stycken kvar 
i lager, i kvantiteten om 90 stycken (EOK).  
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Ser man till denna beräkning så beställs det för mycket material åt gången då 
denna kvantitet täcker in 1500 dagar. Materialet blir således liggande för länge i 
lager då produkten riskerar att bli ersatt eller föråldrat.   

Periodbeställningssystem (PB) 

Ett periodbeställningssystem definieras genom att beställning sker vid samma 
tidpunkt varje gång men i olika kvantiteter. Vad detta resulterar i är att exempelvis 
KAT FOL HYD NEL 2V bör beställa när lagernivån når 4,48 dvs. ca 5 sycken 
(Tabell 7). 

Tabell 7 - Periodbeställningssystem 

 

Enligt fallstudieorganisationen går det endast att beställa en gång per vecka. Alltså, 
görs beställning på måndag så kan varorna anlända på tisdag. Däremot ifall 
avdelningen vill göra flera beställningar tillkommer en debiteringsavgift på 150 
kronor. För att undvika denna debiteringsavgift bör beställda kvantiteter täcka en 
veckas förbrukning.  

Ett periodbeställningssystem liknar det system som avdelningen använder just nu. 
Däremot är kvantiteter och lagernivåer alldeles för höga och bör därför ses över. 

Kanban 

Kanban är en JIT-teknik och grundar sig i att ha lågkvantitativa flöden med 
högfrekventa leveranser. De produkter som erhåller en högre riskfaktor är sådana 
produkter med riskfaktor ett, varav de övriga har riskfaktor två och tre. Ser vi till 
exempelvis KAT FOL HYD NEL 2V är antalet kanban beräknade till 0,007. Det 
behövs således rent teoretiskt ca 1/143 kanban kort för att en beställning skall 
göras. Detta beror på att man endast kan beställa 10 (ca 6 månaders förbrukning) 
stycken åt gången vilket gör att beställning ej bör läggas förrän dessa 10 tagit slut 
då ledtiden endast är en dag.  

Tabell 8 - Kanban 

 

Detta system fungerar ej så bra på just dessa produkter då de har en låg 
efterfrågan. Hade däremot lastbäraren på KAT FOL HYD NEL 2V reducerats 
hade antalet kanban ökat och därmed leveransfrekvensen.  
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Ekonomisk orderkvantitet (EOK):  

I Tabell 9 påvisas en ekonomisk orderkvantitetskalkyl. Det är den mest 
ekonomiska kvantiteten att beställa, sett till lagerränta, efterfrågan/år, 
orderkostnad och produktens värde. Konstanten ”2” är tagen direkt ut wilson-
formeln; 

 

Tabell 9 - Ekonomisk orderkvantitet 

 

Vid uträknande av ekonomisk orderkvantitet genereras den mest lönsamma 
kvantitet att beställa. Metoden tar dock inte hänsyn till vissa aspekter så som 
lagerplatser, upptagen yta, inkurans, samt hur frekvent leveranser sker/kan ske 
vilket gör att den har sina begränsningar (Jonsson & Mattsson, 2005)  

Vad resultatet utav denna kalkylering visar på är att exempelvis KAT FOL HYD 
NEL 2V skall beställas i kvantiteter om 90 stycken. Detta resonemang håller ej då 
man i så fall har ca 4,5 års förbrukning i lager. Detta kan mycket väl bero på den 
lagerränta som används på sjukhuset. Diskutabelt är att om sjukhuset istället 
använt en högre ränta, exempelvis 20 % så hade beställningskvantiteter blivit 
betydligt mindre, vilket i sig kanske hade gynnat verksamheten. Dessutom är det 
stor chans att produkten blir utbytt över så lång tid eller att de blir föråldrade. 

Det finns som sagt frågetecken kring den låga lagerräntan. Efter 
expertkonsultation anses räntan dock vara korrekt. Detta på grund av att räntorna 
är extremt låga för tillfället, samtidigt som sjukhus i sig drivs på ett annorlunda sätt 
än privata verksamheter vilket gör att man förbiser en del kalkylkostnader. Något 
som bör beaktas är inkuranskostnader och försäkringskostnader vilket i dagsläget 
förbises.  

Sammanfattning 

Beställningar måste vara lätta att genomföra för att minska tiden som det tar att 
lägga beställningar. För att detta på ett effektivt sätt skall träda i kraft bör 
beställningar ske med hög frekvens och låga kvantiteter. Detta gör att hantering 
utav material vid inkomna leveranser reduceras och lagernivåer behålls låga. Ett 
sätt att uppnå detta är genom kanban men detta  är ej möjligt att genomföra förrän 
ett JIT-system har implementerats. Att möjliggöra ett flertal beställningar varje 
vecka hade öppnat upp ytterligare förbättringsmöjligheter för avdelningen. Detta 
bör genom kommunikation och kontakt mellan materialdepå och avdelning 
utvärderas. I nuläget används som sagt ett periodbeställningssystem på 
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avdelningen. Periodbeställningssystemet är det system som i nuläget fungerar bäst, 
dock så behöver man se över kvantiteter och lagernivåer för att göra detta system 
hållbart och mer kostnadseffektivt. 

Problemområde tre: Produktinformation 

Under arbetets gång genomförde författarna bland annat en inventering. Här 
upptäcktes att det inte finns tillräckligt med information kring produkterna på 
avdelningen, något som inte är helt ovanligt (Holweg et al., 2012;Waring and 
Bishop, 2010). Ingen utomstående kan i dagsläget veta vilka produkter som ligger 
var, och efter intervjuer konstaterar även de förrådsansvariga att det måste vara 
personal med sjukvårdskompetens vid nuläget. Dessutom är förråden inte 
optimalt uppbyggda för att personal exakt skall veta var produkterna skall läggas, 
utan är något personal lär sig med tiden, och det användes traditionella hyllplan 
där varorna placeras. Det kan leda till att material ibland hamnar bakom annat, 
och ingen kan med 100% säkerhet säga hur mycket som finns i förrådet, och vid 
restnoteringar då material inte ankommit, skrivs detta på ett separat pappersark. 
Författarna identifierar således två problem gällande produktinformation, 
placeringen av produkter gällande var och hur de placeras, samt hur hanteringen 
sker kring restnoteringar. 

De problem som är kopplade till problemområde tre kan påverkas likväl av JIT-
implementeringen som problemområde ett och två gör. För att underlätta för 
personal när en beställning skall göras, skall etiketter där beställningsinformation 
finns, fästas på magnettavlan. I detta fall visar etiketten att, exempelvis: ”Vid tre 
kvar, beställ”. Då förstår personalen att när det finns tre stycken förpackningar 
kvar, fäster jag beställningsetiketten på tavlan. Vad gäller restorder skall denna 
etikett fästas separat vid en restorder placering på tavlan, skiljt från resterande 
order.  

Sterila och rena produkter lämpar sig bra att förvaras i skåp med separata fack och 
lådor med tydlig etikett om vad namnet är på produkten finnas. Det kan även gälla 
förbrukningsvaror som inte är så skrymmande. För övriga produkter, som lämpar 
sig bäst på hyllplan måste signalsystemet justeras, samt placeringen bli mer indelad 
med fack. En möjlig lösning är att markera hyllplanen med  enkla markeringar. Så 
när en produkt plockas och linjen blir synlig är det dags för beställning. 
Fackindelningen kan göras på många sätt, och författarna identifierade att det 
viktigaste är att skärma av och separera produkterna.  Allt detta hjälper personal 
att genomföra beställningar snabbt och lätt med liten felsannolikhet, och kan 
underlätta för möjligheten att utomstående personal kan sköta aktiviteter kopplade 
till lagerstyrning.  

4.3.2 Vilka slöserier inom materialhantering återfinns på en 
akutvårdsavdelning och hur kan dessa reduceras? 

För att besvara problemfråga två har en identifikation av slöserier som just nu 
återfinns på fallstudieorganisationen genomförts. Ishikawadiagram ihop med Lean 
Healthcare-modellen har hjälpt författarna att upptäcka dessa slöserier. Efter att 
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slöserier identifierats har de jämförts med ”Lean healthcare-modellen” för 
kategorisering. Följaktligen demonstreras det olika problemområden där slöseri 
har identifieras (Tabell 10). Sedan har olika analysverktyg använts för att komma 
fram till de förbättringsförslag och förbättringsförslagen i sig.  

Tabell 10 - Problemområde, analysverktyg och förbättringsförslag: Intern 
materialhantering 

 

Förbrukningsmaterial 

Materialet förflyttas in till avdelningen, ut till buffertlagret, och sedan in till 
närförråd (Figur 17). Detta leder till onödig förflyttning av varor, till och från 
användningsområdet. Detta kan således kopplas till slöseri ett, som är en onödig 
förflyttning/transportering av material (Lean Healthcare-modellen). 

En annan aspekt att framhäva är att efter varuvagnarna anlänt till avdelningen, 
förflyttas ansvaret kring produkterna från transportörerna till vårdpersonalen. 
Detta gör att vagnar alltför ofta blir stående då vårdpersonal inte har någon avsatt 
arbetstid för hantering/uppackning av produkter.  Här finns en tydlig koppling till 
slöseri fyra, väntan (Kilpatrick 2003). Materialet kan bli stående över ett dygn 
innan det överhuvudtaget tas om hand, och kan sedan med tanke på stora 
kvantiteter bli liggande i förråd under en lång tid.  

När varorna levereras till avdelningen är de inte sorterade, det vill säga sterilt och 
rent material blandas med vanliga förbrukningsvaror vilket gör att en extra 
sortering måste ske då dessa produkter inte befinner sig i samma lager/förråd. 
Genom detta sker en onödig rörelse och en extra hantering vilket indikerar en 
koppling till slöseri tre, rörelse (Liker & Meier, 2006). 

För att på ett så smidigt sätt som möjligt nå ett standariserat arbetssätt när det 
gäller uppackning och hantering, är det viktigt att ta hänsyn till uppackningstid ej 
beror på vem som packar upp utan att den skall vara relativt jämn. Vagnarna bör 
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alltså vara enkelt utformande och inte bygga på en persons specifika kompetens. 
En lösning för detta är att inte bara sortera vagnar avdelningsvis, utan även 
materialvis. Exempelvis kan sterilt och rent placeras i en vagn och förbruknings-
material i en annan. Samtidigt skall det vara uppmärkt med vilken vagn som tillhör 
akutenheten och vilken som tillhör akutvårdsavdelningen. Eftersom problemet är 
att det nu blandas både materialsorter och mellan avdelningar, går mycket tid åt 
för sortering. Om det går att undgå eller reducera denna sortering för 
vårdpersonal leder även detta till ett större fokus på patienter och reducering av 
slöseri. Vid genomförande kan det tyckas problemet flyttas bakåt, men det gäller 
att flytta problemen dit kompetensen finns. Eftersom vårdpersonal skall finnas till 
för patienten, och lagerarbetare har utbildning för materialhantering skall 
sorteringen av material tidigareläggas. Detta genom att låta akutvårdsavdelningen 
ha två olika kundnummer, där man endast beställer sterilt och rent på ena, och 
förbrukningsvaror på andra. Detta kommer leda till att Länsförsörjning levererar 
på två separata vagnar, uppdelat och sorterat. Liker och Meier (2006) menar att 
vid ett standardiserat arbetssätt så handlar det mångt och mycket inte om att 
eliminera arbetsmoment, utan att arbeta smartare. Genom en tidigareläggning av 
sorteringen för avdelning- och materialnivå, kan personal plocka vagnar effektivt 
efter utefter förslaget, och på sätt reducera sorteringen avsevärt. 

När materialet väl anländer till avdelningen ställs det in i korridoren, på hänvisad 
plats. Detta tar upp transportyta för patientförflyttning och en väntan för 
materialet självt. Problemet är att vårdpersonalen inte har avsatt tid för att hantera 
dessa, och eftersom dessa produkter kan bli stående ibland dygnsvis identifieras 
detta som ett område med tydlig förbättringspotential. Om leveranserna, som nu 
sker varje tisdag och torsdag, skulle haft en fastställd ankomsttid och tid avsatt så 
skulle uppackning kunna ske direkt vid leverans. Detta hade vidare lett till en 
eliminering utav den väntan av produkter som nu finns, och mer utrymme för 
andra interna transporter. Detta är dock bara möjligt om materialdepån kunnat 
leverera produkterna, som tidigare nämnt, på separata vagnar. På så sätt minskas 
sorteringen av varorna mellan avdelningarna. Därmed kan slöseriet kring onödig 
rörelse till viss del reduceras. Det hjälper också personalen att hålla isär 
beställningsuppgifter, och minska eventuell förvirring. Ser man till detta problem 
tillsammans med att tid bör friställas vid leverans kan följande förbättring vara 
möjlig: 

Om lagerstyrningen effektiviseras genom exempelvis ett JIT-system, kan 
lagerstyrning genomföras med högre hastighet och frigör därför avsatt tid vilket 
gör det möjligt att resursfördela. Nu finns avsatt arbetstid på måndagar för att 
genomföra beställning men ingen avsatt tid för hantering utav material. Vid en 
effektivare lagerstyrning skulle tiden kunna kortas ned och på så sätt bidra till mer 
tid för materialhantering.  
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Figur 21 - Arbetsbelastning: Lagerstyrning 

Som det ser ut idag ägnar personal en hel arbetsdag till lagerstyrningsaktiviteter 
(Figur 21). En resursomfördelning skulle kunna leda till att en tid istället kan 
läggas för hantering utav material, i detta exempel: tisdagar och torsdagar. Det 
leder till följande illustration (Figur 22): 

 

Figur 22 - Arbetsbelastning: Lagerstyrning och Materialhantering 

Vid halvering av tiden på måndagar finns därför möjlighet att täcka in 
arbetsmomentet kring hantering och sortering. Genom detta förbättringsförslag 
skulle det gå att reducera transportsträckorna som materialet i nuläget 
transporteras. Förbrukningsmaterialet skulle då kunna ställas i anslutning till 
buffertlagret, ifall de mottags av personal som direkt utför uppackning in i 
förrådet. Därefter förs en liten del av material på en arbetsvagn ut för att fylla på 
närförråd med varor. Med detta steg kan man eliminera en 
transportsträcka/förflyttning. En ny bild för flödet av förbrukningsvaror kan 
därför illustreras (Figur 23). 
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Figur 23 – Förbättringsförslag: Förbrukningsmaterial 

Genom dessa förbättringar påverkas även hanteringen utav sterilt och rent 
material då dessa materialgrupper delar vagnar in till avdelningen.   

Sterilt och rent material 

Eftersom att det sterila och rena materialet behandlas på samma sätt enligt 
förbrukningsvaror kopplas de slöserier som existerar för förbrukningsvaror 
samman med det sterila materialet. Den enda skillnaden sett till de första två 
stegen för processerna, är egentligen att produkterna placeras i olika förråd. 

Det som gör det sterila flödet analyserats separat, skiljt från övrigt 
förbrukningsmaterial var dels för att de fördes in i olika förråd men även för att 
ett visst returflöde återfanns (Figur 19). Denna återflödesprocess tar tid från 
personal och bidrar till ett transportslöseri.  

Samma förbättring som gäller för förbrukningsmaterialet appliceras här. En 
förbättring med användandet av sorterade produkter är att materialet kan ställas in 
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på avdelningen för att sedan direkt packas in i sterilförrådet av förrådsansvarig. 
Därigenom slipper vårdpersonal onödig förflyttning av material ut till buffertlager 
där sortering sker för att sedan ta in sterila produkter i förrådet. Finns även avsatt 
tid för personal kan väntan reduceras för sterilt och rent material, som för 
förbrukningsvaror (Figur 24): 

 

Figur 24 – Förbättringsförslag: Sterilt och rent 

Det finns skillnad i hur returflödet för produkter som ska återsteriliseras 
genomförs. Den hantering som i nuläget används (material återläggs efter 
användning i en låda som sedan transporteras till återsterilisering) är i nuläget ett 
fungerande hanteringssätt. På så sätt blir det lätt standardiserat och alla vet att det 
skall genomföras vid den typen av produkter.  

Vid återsteriliseringen sker en transport ner till sterilcentralen som inte 
vårdpersonalen bör göra dock. Vad förslaget påpekar är att vid en given tidpunkt, 
när till exempel varuvagnarna anländer, tar servicepersonalen med sig lådan för 
överlämnande till sterilcentralen. På så sätt transporterar servicepersonalen även 
något tillbaka, samtidigt som vårdpersonalens egna transportslöseri och 
rörelseslöseri reduceras. Dock måste fortfarande materialet transporteras tillbaka 
till avdelningen efter steriliseringen. Detta skulle dock servicepersonal kunna 
utföra när de levererar varor på torsdagar. För att summera förbättringsförslaget 
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så skulle akutvårdsavdelningen alltså lämna lådan med materialet som skall 
återsteriliseras till servicepersonal på tisdagen när varorna levereras. 
Servicepersonal tar sedan med sig materialet och lämnar detta till sterilcentralen. 
På torsdagen när nästa leverans med varuvagnar anländer kan servicepersonalen ta 
med sig det steriliserade materialet upp till avdelningen. Genom detta kan 
transportslöseri reduceras. 

Textilt material 

När vagnarna anlänt skall de vara paketerade på ett specifikt sätt för att underlätta 
för personal vid uppackning. Som det ser ut i nuläget är materialet packat (Figur 
25).  

 

Figur 25 - Placering utav textilt material i vagnar 

På grund av skillnader i både tvätteriets- och akutvårdsavdelnings interna logistik, 
kan avvikelser ske. I samband med dessa avvikelser så sker en onödig hantering 
utav materialet på avdelningen vilket också kan tendera till ett icke ergonomiskt 
arbetssätt vid hantering utav material. När det textila materialet ankommer till 
avdelningen så kan det bli stående i korridoren, precis som med förbruknings-
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materialet/sterilt och rent, innan det packas upp. Detta gör att onödig yta tas upp 
och kan förhindra andra interna transporter av exempelvis patienter. 

Två slöserier har identifierats. Ett av dem är onödig rörelse som uppstår då 
vårdpersonal måste genomföra tunga lyft för påfyllning av textilt material i 
närförråd. Detta är på grund av att vagnarna inte är packade effektivt vad gäller 
placering av material. Väntan blir även här är ett problem (precis som med 
förbrukningsmaterialet) då det kan bli stående precis utanför tvättförrådet innan 
det hanteras av vårdpersonal. En typ av slöseri kopplas till att vårdpersonal i vissa 
fall måste flytta textilt material från vagnarna in till hyllor i tvättförrådet. Detta kan 
referera till två olika typer utav slöserier, vilka är transport och rörelse (Kilpatrick 
2003). Varför detta genomförs beror dels på att vagnar ej får plats i förrådet vilket 
betyder att de måste förflytta materialet till hyllplan. Men det kan även vara på 
grund av att vagnarna måste återlämnas till tvätteriet inom en viss tid, då en 
debiteringsavgift annars förekommer. 

Potentialen kring förbättringar måste här ske genom en förbättring av hur det 
textila materialet läggs in i vagnhyllorna. Detta för att underlätta när personalen 
skall gå runt och fylla på med textilt material i närförråden. Genom användandet 
utav ett Ishikawa-diagram har problem och orsaker identifieras.  

 

Figur 26 - Ishikawa-diagram: Textilt material 

Ishikawa-diagramet visar på vad som kan vara skäliga grundorsaker till att 
tvätthanteringen tar lång tid (Figur 26). Det finns således både externa och interna 
orsaker som gör att tvätthanteringen påverkas. De observerade huvudorsakerna 
har författarna valt att identifiera som: fler vändor vid påfyllnad, över-
/felbeställning, ej uppdaterad/översedd, samt felaktigt plockat. Genom besöket på 
tvätteriet i Norrköping lades förslag fram kring vad som var enklast för dem, sett 
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utifrån deras interna logistik. Analysen här genomfördes i samband med 
textilansvarig, för att på så sätt få fram en lösning som passar båda parter, det vill 
säga akutvårdsavdelningen och tvätteriet.  

En lösning är att låta vagnarna packas med samtliga varor som ska till närförråd 
och inte packas efter produkt. Detta på grund av att en vagn som är packad efter 
produkter ofta bara blir halvtomma efter att personal gått runt till närförråden. 
Genom att packa vagnen efter vad som skall ligga i närförråden kan en vagn 
tömmas samtidigt som personalen går runt till närförråden för påfyllnad (Figur 
27). 

 

Figur 27 - Omorganiserade vagnar: Textilt material 

På så sätt krävs det mindre sortering av produkter vid inläggning på hyllplan och 
även en minskad risk för betalningsskyldighet till tvätteriet om en vagn skulle stå 
för länge på avdelningen. Förslagets packning behöver inte vara det optimalaste, 
utan det kan behövas vidare studier för att veta mer exakt vilken produkt som 
borde ligga på vilket hyllplan.   

Väntan med vagnarna torde kunna lösas på samma sätt som för förbruknings-
varor. Att genom en resursomfördelning kunna lägga tid till att packa in de textila 
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produkterna, dels i närförråden men sedan även eventuell överläggning på hyllor i 
tvättförrådet.  

Detta framtagna förslag innebär att det går fortare vid genomförandet av 
uppackning då materialet nu är anpassat så att bara en vagn istället för kanske två 
eller tre behöver sortera materialet vidare ut på hyllplan. Detta leder till att slöseri 
kring rörelse reduceras. 
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5 Diskussion 

Diskussionskapitlet kommer vara indelat i fem underkapitel. I första delen återfinns en 
sammanfattning kring det resultat som presenterats. Vidare beskrivs arbetets påverkan gällande 
den akademiska världen samt för näringslivet. Efter detta diskuteras metodval och kritik till 
dessa. Detta innefattar vad som varit bra och vad som hade kunnat gjorts annorlunda genom 
studien. Följaktligen ger gruppen sina slutsatser av vad arbetet genererat, och ger förslag och 
rekommendationer till hur fallstudieorganisationen kan använda sig av resultatet. Slutligen 
behandlas det som författarna tycker man borde forska vidare på för att bredda och fördjupa sig 
i, gällande sjukvårdslogistik. 

5.1 Resultatdiskussion 

Författarna hade valt två problemfrågor där den ena var kopplad till lagerstyrning, 
och den andre till materialhantering. Vad gäller den första problemfrågan, ”Vilka 
problemområden finns inom lagerstyrning på en akutvårdsavdelning, och hur kan dessa 
förbättras?”, så kan följande diskuteras: 

Lagerstyrning på fallstudieorganisationen kan konstateras bristande. 
Förrådsansvariga har ingen direkt vetskap om nyckelfaktorer som säkerhetslager 
eller efterfrågan kontra förbrukning. Även hur personalen lade beställningar, som 
kunde genomföras på tre sätt kan ses som ett problem. Det är vårdutbildad 
personal som sköter logistiska aktiviteter och det är därför ej förvånande att denna 
del på en sjukhusavdelning inte är uppstyrd. Dessutom läggs inte tid på att 
reflektera och försöka förbättra dessa delar, då det inte finns avsatt tid för detta.  

Författarna har genom rapporten visualiserat de problem kring lagerstyrning som 
uppkommit under studiens gång. Det tillvägagångssätt som idag används, med tre 
olika beställningsalternativ, borde reduceras till ett alternativ för att eliminera 
förvirring bland anställda. Med enkelheten att endast beställa med streckkod så 
elimineras extraarbete och möjlighet till fel. Samtidigt skulle arbetssättet innebära 
frigjorda resurser som senare skulle kunna användas till materialhanteringen eller 
värdeskapande tid till patienter. Vidare visade ABC-klassificeringen ihop med 
dokumentstudien på problem på avdelningen gällande lagerstyrning. Här blev 
författarna själva överraskade över att vissa av de valda A-produkterna inte har 
beställts under det gångna året, samtidigt som de då täckte upp det mesta av 
lagervärdet. Efter dessa upptäckter har bland annat förbättringsförslag som 
införande av ett JIT-system, ett smartare arbetssätt kring lagerstyrning samt 
beställnings-/lagerberäkningar utvärderats för att förbättra det nuvarande läget på 
avdelningen. Beräkningarna visade att det nuvarande periodbeställningssystemet, 
kan effektiviseras. På samtliga produkter återfanns för mycket kvantitet vid 
inventeringstillfället, om det jämförs med uträkningarna. På så sätt kan 
avdelningen ta till sig att se över de nuvarande nivåerna, och på så sätt gå mer mot 
att bli kostnadseffektivare. 

Den andra problemfrågan som lyder: 

Vilka slöserier inom materialhantering är vanliga på en akutvårdsavdelning, och hur kan dessa 
reduceras? 
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Här valde författarna att genom observationer klassificera aktiviteter som bidrog 
till kända slöserier liknande de som återfinns i Lean Healthcare – modellen. 
Material levererades med blandat gods, både sterilt, rent och mellan två olika 
avdelningar, vilket ledde till tid gick åt till sortering och förflyttning av material. 
Det kunde även hända att material blev stående dygnsvis vilket personal fick 
hantera utöver sin arbetstid och ofta transporterades materialet fram och tillbaka 
mellan olika närförråd eller lager. Läggs fokus specifikt på tvätthanteringen 
uppfattade författarna ett problem i och med att personalen fick gå flera vändor 
på avdelningen, och att packningen var sådan att det gav upphov till 
sortering/omläggning. 

Vid reducering av slöseri finns det inte någon uträknad metod för att reducera 
slöserier, utan det handlar om att teoretiskt testa olika förbättringsförslag för att 
reducera de slöserier som identifierats. Därför har författarna kommit fram med 
förbättringsförslag som är starkt kopplat till fallstudieorganisationen, men det 
finns dock antydningar att det kan vara likadant på andra avdelningar, kliniker och 
sjukhus. Då syftet finns nedbrutet i två frågeställningar som relaterar till varandra, 
är det naturligt att om en av problemfrågorna förbättras så kan den andra 
automatiskt påverkas.  

Efter att genomfört en benchmarking på ett annat sjukhus uppfattade författarna 
att liknande slöserier fanns på den organisationen innan olika förändring- och 
förbättringsprocesser genomförts på platsen. Därför går det att generalisera 
resultatet, förutsatt att det behandlar en sjukhusavdelning. Studeras en hel klinik, 
eller ett helt sjukhus, skiljer sig alltid omfattningen av vilka funktioner dessa har. 
Dock anser författarna att det är ytterst troligt att de slöserier som kan identifieras 
på en akutvårdsavdelning, även kan finnas på andra avdelningar, och på så sätt 
även på andra sjukhus. Denna benchmarking gav även gruppen idéer till 
förbättringar till de slöserier som upptäckts på fallstudien. Då företaget som 
benchmarkingen utfördes på (Karolinska Institutet) vann priset ”Svensk Kvalitet 
2012” så anser författarna att flera sjukhus kan rikta sina blickar mot Karolinska 
Institutet för idéer om effektivisering utav deras lagerstyrning och material-
hantering.  

Denna sammanfattande diskussion är gjord utefter det resultat som finns under 
kapitel 4.2 samt 4.3. Den är inte helt komplett på grund av att det i så fall skulle ge 
repetitioner samt onödigt stor utrymme i rapporten. Men i och med svaren anser 
gruppen att det uppfyllt syftet med arbetet, som varit: ”Att på en akutvårds-
avdelning skapa en mer kostnadsfokuserad lagerstyrning och  effektiv 
materialhanteringen genom reducering av slöseri”. 

5.2 Implikationer 

Utifrån resultatet finner författarna att många avdelningar och inte bara 
akutvårdsavdelningen skulle kunna tänkas att vilja se över sina logistiska 
aktiviteter. Fokus borde först ligga på att se över hur samverkan mellan 
parametrar som avsatt arbetstid, varuleverans, hantering och lagerstyrning 
fungerar. Dessa parametrar hänger till viss del samman, då den ena kan påverka 
den andra vilket gör att helheter kring dessa aspekter bör ses över. Risk för 
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suboptimering kan annars finnas, särskilt kopplat till varuleverens där kanske 
avdelningen vill ha leveranser flera gånger om dagen men materialdepån vill ha 
hög fyllnadsgrad i sina transporter. Egentligen är detta scenario liknande vilken 
organisation/företag som helst.  

Lagerstyrning och slöserireducering är områden som i allra högsta grad berör de 
nämnda aspekterna. För dessa två stora områden finns även en enorm mängd 
litteratur att tillgå, dock är det bristande i just kopplingen till sjukvård. Denna 
studie hoppas fylla vissa tomrum som kanske existerar. Det kan vara att tydliggöra 
mer vad Lean Healthcare faktiskt innebär, eller att just visa vanliga 
problemområden som finns på en akutvårdsavdelning, och även eventuellt andra 
sjukhusavdelningar. Problemområdena är även sammankopplade till en hög grad. 
Exempelvis kan en dålig lagerstyrning bidra till en ökad materialhantering, varför 
det kan vara viktigt för sjukhusavdelningar att se över bägge delarna samtidigt.  

Författarna har genom detta arbete därför visat hur det både teoretiskt och 
praktiskt går att tillämpa teorier kring två kända logistiska områden, fast med en 
annan inriktning. Stora variationer kommer ständigt att finnas mellan sjukhus, dess 
kliniker med avdelningar, men författarna anser att det finns stor potential att 
använda rapporten till avdelningar skiljt från fallstudien. Dessutom kan de vara en 
bra start att exempelvis ändra sitt logistiska tänk ute i sjukvården vilket kan leda till 
en problem- och lösningsmedvetenhet som inte finns idag. Detta skulle kunna 
därför på lång sikt, kunna generera en effektivare svensk sjukvård i allmänhet.  

5.3 Metodkritik 

Datainsamling 

Vad gäller observationerna anser gruppen att den genomförts på ett konsekvent 
och ändamålsenligt sätt. Den data som observationerna givit har hämtats från 
många delar av försörjningskedjan, vilket bidrar till en ökad bredd samtidigt som 
det tillåter fördjupning i vissa frågeställningar. Observationerna är jämt fördelade 
med en tyngdpunkt hos avdelningen. Fler observationer hade enligt författarna 
kunnat genomföras på materialdepån som verkar som leverantör av produkterna, 
men det finns en tydlig uppvägning av det genom intervjuer på just materialdepån.  

Observationerna genererade till slut de olika flödeskartläggningarna som 
presenterades i nulägesbeskrivningen. Den ligger som grund för stora delar av 
arbetet vad gäller reducering av slöseri och hur delar av lagerstyrningen kan 
förbättras. Här finns en diskussion om det underlättats mer att använda en 
värdeflödeskartläggning, för att på så sätt redovisa värdeskapande samt icke-
värdeskapande tid. Möjligvis hade detta hjälpt till att få mer kvantitativa 
förbättringsförslag. 

Intervjuer har mestadels genomförts för att komplettera observationerna och för 
att få en djupare inblick i verksamheten. Eftersom författarna alltid förhållit sig till 
enskilda intervjuer minskar chansen för grupptryck och eventuell tystnad. Hade 
det däremot genomförts gruppintervjuer hade det kanske blivit en mer dialog än 
det nuvarande läge där intervjuobjekten mer svarade på gruppens frågor och 
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reflektion kan därmed utebli. Dock finns även här en stor styrka där intervjuerna 
genomförts med berörda personer från olika delar av flödeskedjan. Dessutom har 
intervjuerna alltid haft med två studenter som bägge antecknat, vilket gör att 
felmarginal för svaren minskar. 

Dokumentstudien har främst handlat om att arbeta i affärssystemet Jeeves. Här 
finns tillgång till en mängd sekundärdata, vilket kan diskuteras. Författarna anser 
att det i detta fall känns befogat, för att ta reda på olika kostnader och värden på 
produkter. Vad som hade gått att göra annorlunda är att även studera dokumenten 
över tid, då produktens värde och allt därtill oftast hämtats från föregående år. 
Det kan därför finnas olika variationer i att vissa produkter i nuläget kanske är 
dyrare eller billigare än året innan.  

Litteraturstudien har skett löpande under arbetets gång. Det har möjliggjort att 
författarna ständigt kunnat koppla teori till empiri, som varit en viktig del av 
studien. Dock leder det till att författarna ibland hamnade i otakt, där viss empiri 
ibland inte kunde jämföras med teori eller vice versa. Istället kunde det 
genomföras med fokus på litteraturstudie i början av arbetet, för att på så sätt 
bygga upp sin teori och kunskap för att sedan trappa ner utefter tidens gång.  

Dataanalys 

Dataanalysen har genomförts med en rad tekniker och modeller även kända från 
andra områden. Dessa har legat till grund för att kunna analysera den data som 
samlats in och kunna ge ett resultat på problemfrågorna. Ishikawa-diagrammet 
användes ihop med hanteringen kring det textila materialet, då det fanns en allmän 
uppfattning att detta inte fungerade som det skulle, eller inte var optimalt upplagt. 
Författarna ansåg att det därför kan vara bra med ett orsak-verkan diagram för att 
kunna komma på orsaker till uppstådda problem. Här kunde kanske resultatet 
validerats mer genom användande av andra liknande diagram för att säkerställa ett 
rättvist resultat. 

Lean Healthcare–modellen har använts för att kunna klassificera olika 
identifierade slöserier in till ett sjukvårdssammanhang. Detta för att underlätta 
både för författarna, men även för läsaren om vilket slöseri som identifierats, då 
gruppen valt att fokusera på de fyra första. Den har på så sätt kommit till 
användning för att besvara problemfråga två, men hjälper däremot inte till att 
besvara hur dessa slöserier skall elimineras. Referenser säger att det inte finns 
någon generell metod/teknik för att kunna eliminera ett visst slöseri (Liker & 
Meier, 2006; Shields, 2006) då alla företag i sig och dess slöserier skiljer sig. Därför 
har författarna valt att besvara enligt egna observationer, samtidigt som en 
benchmarking på Karolinska Institutet har bidraget till ökad bekräftelse att 
förslagen kunnat genomföras. Benchmarkingen har även givit författarna förslag 
till förbättringar som kan användas inom akutvårdsavdelningen på Länssjukhuset 
Ryhov, och det tordes vara bra förslag då KI vann utmärkelsen ”Svensk Kvalitet” 
2012 för sitt arbete med bland annat JIT. Författarna menar att detta är en stark 
del av analysen, men för att få ännu mer infallsvinklar kanske flera sjukhus skulle 
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besökas för att på så sätt kunna ta in förslag till förbättringar som kanske skulle 
passa mer att applicera på just akutvårdsavdelning i fallstudien.    

Lagerstyrningen baseras på en ABC-klassificering. Denna bidrog till att se vilka 
produkter som binder mest värde i förråden/lagren. Detta är en av de mest 
använda metoderna och lämpar sig även bra i detta arbete. Här fick gruppen göra 
en avvägning då det ej gick att dela in produkterna enligt Paretos-Lag, utan fick 
modifiera klassificering mer till sitt egna fall. Det kan leda till viss missvisning, 
men författarna anser detta försumbart då de själva anser det näst intill omöjligt 
att applicera denna lag på förråd/lager med många produkter som är lågvärdiga.  
Klassificering gav även ett resultat som överraskade författarna som sedan tidigare 
har diskuterats i kapitlet ”Resultatdiskussion” kopplat till kvantiteter och 
lagerstyrning. Själva lagerstyrningen av A-produkterna från klassificeringen baseras 
dock mycket på tidigare teorier, varför några analysverktyg använts. Dock kan det 
argumenteras att resultatet i sig blir en kostnadsanalys där det bästa förslaget bör 
implementeras, men även det diskuterades under resultatdiskussionen. 

Validitet och Reliabilitet 

Sett till hela arbetet anser sig författarna ha en hög validitet. Arbetet belyser 
synpunkter och vinklar från olika delar av försörjningskedjan av material till 
akutvårdsavdelningen. Observationer har genomförts på Akutvårdsavdelningen, 
Materialdepån, Tvätteriet i Norrköping samt Karolinska Institutet och givit arbetet 
en stabil grund med hög validitet. Vidare har intervjuer skett med personal från en 
rad områden i kedjan, och det ger bra synpunkter och ger underlag till en 
helhetsbild. Inventeringen som också är en stor grund för arbetet genomfördes av 
författarna själva, och blir då en säker primärkälla till information. Vad som kan 
argumenteras vara felkälla till inventeringen är att författarna inte har vetskap om 
vad det är för produkter som de arbetar med. På så sätt kan felaktiga namn sättas 
på inventeringsbladet. Dock så har dessa produkter validerats med artikel- eller 
referensnummer med Materialdepåchefen, med fokus på de A-produkter som 
använts i arbetet för lagerstyrning. 

Reliabiliteten kan också anses hög. Om andra personer skulle gå ut och genomföra 
samma studie, är det högst troligt att de skulle få samma resultat som författarna 
själva fått. Det som skulle kunna ge en förändring är om andra personer valt att 
använda andra datainsamlingsmetoder, eller om de metoder som använts utförts 
på ett annat sätt. Författarna kommer ändå att anse att resultatet håller en hög 
pålitlighet, då mängden data samlats in på sätt som är kända sedan tidigare. 

5.4 Slutsatser och rekommendationer 

Konkreta slutsatser som kan dras är att akutvårdsavdelnings lagerstyrning samt 
deras materialhantering behöver analyseras och undersökas vidare. Vissa av de 
problemområden som berörs i arbetet kan även ha direkt inverkan på 
vårdpersonalen själva som inte nämns i rapporten. Det kan vara tunga lyft för 
material eller sena dagar då de måste stanna kvar och genomföra uppackning av 
material. Dessa problemområden beror i grunden kanske på att avdelningarna inte 
lagt tid på att fokusera på dessa aktiviteter, och har historiskt sett alltid arbetat på 
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detta vis. För att komma tillrätta med dessa problemområden förslår studenterna 
att avsätta tid för arbetandet med förbättringar. Att upprätta en plan kring hur 
vissa av förbättringsförslagen skall implementeras kan vara en bra start, där en steg 
för steg-plan över förslagen och genomför förändringar upprättas. Det ger 
avdelningen kontroll på sina kostnader, och genom att arbeta mer standardiserat 
frigörs tid som kan läggas till patienter, eller användas till andra 
förbättringsarbeten. De förbättringsförslag som finns med i denna rapport är 
många kopplat till att helt enkelt försöka arbeta på ett smartare sätt, med 
reducering av slöserier eller mer logiska arbetssätt. Slutsatser som kan göras är att 
det finns möjlighet att lägga ut stora delar av själva hanteringen och själva 
beställningen på en annan aktör. Med omgjorda arbetssätt skulle exempelvis 
Närservice kunna sköta dessa delar, och på så sätt låta vårdpersonal utföra det de 
är utbildade emot. Dock skulle det inte fungera i nuläget, då arbetssättet baserar 
sig på enskilda förrådsansvarigas kompetens. Att dock implementera vissa 
förbättringar på akutvårdsavdelningen kan därför genomföras som ett pilotprojekt 
där även andra avdelningar sedan kan göra likadant.  

Efter det avslutade arbetet har författarna förhoppningar om att 
fallstudieorganisationen väljer att implementera de förslag som finns i så stor 
utsträckning som möjligt. Det finns även förhoppningar att detta öppnar ögonen 
vad gäller förbättringsarbete kopplat till logistiska aktiviteter inom sjukvården men 
att det först och främst sprider sig från avdelning till avdelning på 
fallstudieorganisationen. För att summera arbetet anser författarna att syfte och 
frågeställningar besvarats på ett tillfredsställande sätt. Fallstudieorganisationen kan 
dra stor lärdom av vad rapporten har bevisat, samtidigt som akademiska 
läroområdet får en djupare inblick i vad sjukvårdslogistik handlar om, vilka 
problemområden som finns och hur dessa delar till en viss grad kan förbättras.   

5.5 Vidare forskning 

Genom arbetet har det växt fram argumentation om att flera avdelningar bör 
studeras, eller fler sjukhus, gentemot det syfte och frågeställningar som valts i 
arbetet. I och med detta tycker författarna att det är viktigt att sjukhus studerar 
denna typen av studier för att få en bättre insikt i sin egen lagerstyrning och 
interna materialhanteringen. Detta i sin tur hoppas vi kan leda till vidare 
förbättring- och/eller utvecklingsarbeten. 

Vidare hade det varit intressant att utöka studien med fler frågeställningar. De 
skulle exempelvis behandla de interna transporterna av patienter som en klinik 
eller avdelning har. Detta är ett stort område och sett till interntransporter finns 
litteratur att tillgå men inte kopplat till sjukvård. Sedan skulle det även kunna göras 
en fördjupning kring Supply Chain Management inom sjukvård. Författarna tror 
att området kommer utvecklas men att det redan nu behövs mer information 
gällande leverantörssammarbeten, lagerstyrning, materialhantering och 
transportplanering men mer sett till ett helhetsperspektiv. 
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Bilagor 

Benchmarking 

Tabell 11 - Länssjukhuset Ryhov 

 

Tabell 11 visar den utförda graderingen på Länssjukhuset Ryhov som gjorts i 
samband med benchmarkingen.  

Anteckningar: 

Ej utbildad personal uför logistiska aktiviteter. Dessa är vanligtvis sjuksköterskor. 
Till denna hantering finns ej avsatt arbetstid, utan vårdpersonalen genomför 
aktiviteterna när tid finns att tillgå. Ser vi till hur beställningarna sker genomförs 
det på olika sätt, då vissa produkter inte har exempelvis streckkod och så vidare.  

Den nuvarande lagerstyrningen är bristfällig. Bland annat så saknas fakta kring 
planeringsmetoder, kvantiteter samt hur stor efterfrågan är. Viktigt att inneha data 
kring detta. 

Leverans sker två gånger i veckan med stora kvantiteter, dock inte om leveransen 
är en så kallad akutbeställning. Detta leder i sin tur till bristande materialhantering. 
Det sker mycket arbete kring förflyttning, sortering (mellan till exempel sterilt 
material och förbrukningsvaror) utförs på flera ställen och författarna noterar att 
arbetssättet varierar och inte är direkt tilltänkt.  

Tabell 12 - Karolinska Institutet 

 

Tabell 12 visar den utförda graderingen på Karolinska Institutet som gjorts i 
samband med benchmarkingen.  

Anteckningar: 

Endast ett beställningssätt återfinns. Det sker då med streckkod, vilket är 
gemensamt för flera av de besökta avdelningarna och dess lager. Viktigt att 
poängtera är att utomstående personal med utbildning sköter all materialhantering 
på avdelningarna. Likadant finns utbildad personal som ser över efterfrågestatistik 
och olika verktyg för lagerstyrning. Detta har ledit till att ett mer JIT-tänk med 
liknande kanban-kort kunnat implementeras. 

 


