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Abstract 

 i 

Abstract 
Purpose – The purpose of this study is to examine the challenges that exist within the 
material handling process, to and from a department for service and maintenance at a 
hospital, and how the challenges can be managed to achieve a more efficient material 
handling process. In order to fulfill the purpose the following two questions where 
formulated:  

1. What challenges exist within the material handling process, to and from a 
department for service and maintenance at a hospital? 

2. How can the challenges be managed to achieve a more efficient material 
handling process? 

Method – To achieve the purpose of the study, a case study was conducted at Ryhov 
Hospital in Jönköping. The case study was conducted through interviews, 
observations and document studies. The collected data has been interpreted and 
analyzed against a theoretical framework and thus generated the study’s results.  

Findings – The challenges identified in the study have been divided into five different 
categories: lack of process efficiency, lack of information exchange, lack of 
collaboration, variations and individually dependent deficiencies. Tools to deal with 
the challenges include developing a more holistic view and developing a higher 
degree of standardization and routinisation. Additionally, the introduction of a 
coordinating transport organization is introduced, thus creating the conditions to 
simplify and streamline the material handling process, streamline information 
exchange, develop cooperation and make it easier to handle variations and 
individually dependent deficiencies.  

Implications – During the study the challenges for the material handling process in a 
health care context were divided into five different categories. The methods and tools 
used to manage the challenges have different traits and characteristics. While trying to 
make the material handling process more efficient it is important for each 
organization to take into account the challenges that are the most critical to improve 
their specific situation.  

Limitations – The aim of this study was to create a deeper understanding for the 
problem area by studying a case. A single case study, however, is an unsecure 
foundation for creating generalizable results. It had been desirable to make further 
case studies in other hospitals. The focus has also been on the material handling 
process to and from the service organization, and it could have been interesting to 
broaden the perspective to get more insights.  

Keywords – Material handling process, Healthcare, Logistics, Internal logistics 
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Sammanfattning 
Syfte – Syftet med denna studie är att undersöka vilka utmaningar som finns inom 
materialhanteringsprocessen, till och från en avdelning för service och underhåll vid 
ett sjukhus, och hur utmaningarna kan hanteras för att uppnå en effektivare material-
hanteringsprocess. För att uppfylla syftet har följande två frågeställningar formulerats: 

1. Vilka utmaningar finns inom materialhanteringsprocessen, till och från en 
avdelning för service och underhåll vid ett sjukhus? 

2. Hur kan utmaningarna hanteras för att uppnå en effektivare material-
hanteringsprocess? 

Metod – För att uppnå studiens syfte genomfördes en fallstudie på Länssjukhuset 
Ryhov i Jönköping. Fallstudien har med hjälp av intervjuer, observationer och 
dokumentstudier genererat empirisk data. Insamlad data har tolkats och analyserats 
gentemot ett teoretiskt ramverk och därmed genererat studiens resultat.  
Resultat – Utmaningarna som identifierats i studien har delats in i fem olika 
kategorier: bristande processeffektivitet, bristande informationsutbyte, bristande sam-
verkan, variationer och individberoende problem. De verktyg och metoder som 
beskrivits för att hantera utmaningarna bygger på att utveckla en bättre helhetssyn och 
högre grad av rutinisering och standardisering. Genom att införa en samordnande 
transportorganisation skapas förutsättningar för att förenkla och rationalisera 
processen, effektivisera informationsutbytet, utveckla samverkan och enklare kunna 
hantera variationer och individberoende problem.   

Implikationer – Under studien har utmaningar för materialhanteringsprocessen i en 
sjukvårdskontext delats in i fem kategorier. De metoder och verktyg som använts för 
att hantera utmaningarna har olika drag och kännetecken. Vid effektivisering av 
materialhanteringsprocesser är det viktigt för varje specifik verksamhet att ta hänsyn 
till vilka utmaningar de möter och som är mest kritiska att hantera för att förbättra 
deras situation.  

Begränsningar – Målet med studien har varit att skapa djupare förståelse för 
problemområdet genom att studera ett fall. En enskild fallstudie med en analysenhet 
är dock en osäker grund för att skapa generaliserbara resultat. Önskvärt hade varit att 
göra ytterligare fallstudier på andra sjukhus. Fokus har dessutom legat på material-
hanteringsprocessen till och från serviceorganisationen, genom att bredda perspektivet 
kring materialhanteringsprocessen på sjukhus kunde fler infallsvinklar erhållits. 

Nyckelord – Materialhantering, Materialhanteringsprocess, Sjukvård, Logistik, 
Internlogistik 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp 
kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs 
studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Logistikområdet befinner sig i ständig utveckling. Bland drivkrafterna bakom 
utvecklingen är en marknadsekonomi som ständigt kräver mer effektiva och miljö-
vänliga lösningar (Lumsden, 2012). Nyttan i att styra och kontrollera materialflöden 
för detta ändamål är väldokumenterad (Lumsden 2012; Jonsson & Matsson, 2011). 
Under senare år har även sjukvården mött ökade krav på kostnadseffektivisering 
(Anell, 2005; Aronsson et al., 2011; McKoone-Sweet et al., 2005; Sveriges Läkar-
förbund, 2004). Efterfrågan på sjukvårdstjänster har ökat samtidigt som krav ställs på 
minskad resursanvändning, utan att ge avkall på kvalitet och patientsäkerhet 
(Aronsson et al., 2011; McKoone-Sweet et al., 2005). Idag uppskattas mellan 30 och 
40 procent av sjukvårdens totala kostnader kunna härledas till aktiviteter knutna till 
logistik (Nachtmann & Pohl, 2009; Rachmania & Basri, 2013; McKoone-Sweet et al., 
2005). Av dessa beräknas cirka hälften kunna elimineras genom effektivare logistik-
arbete (Aronsson et al., 2011; Poulin, 2003). 
Logistiksystemet ses ur olika perspektiv beroende på abstraktionsnivå och gräns-
dragningar. Utifrån vart gränserna går för logistiksystemet går det skilja på ett internt 
och ett externt perspektiv. Vid ett internt perspektiv går gränserna för logistik-
systemet vid den studerade organisationens gränser. Det interna perspektivet be-
gränsar alltså logistiksystemet till att beröra materialförsörjning, produktion och 
distribution, där materialflöden och informationsflöden sker inom organisationen med 
interna resurser (Jonsson & Matsson, 2011). För en industriell verksamhet syftar 
internlogistiken till att olika avdelningar försörjs med material och information, 
fungerar inte detta riskerar produktionsavdelningar stillestånd eller andra problem. 
För sjukvården har den interna logistiken en än viktigare roll, eftersom brist eller 
felaktigt utnyttjande av resurser, material och information kan påverka patienten och 
möjligheten att ge god vård (Granlund, 2011). 
Inom sjukvården är service och underhåll av medicintekniska produkter grund-
läggande för en väl fungerande patientvård (Arvidsson, 2007). Service och underhåll 
av dessa produkter sköts oftast av en särskild serviceorganisation, med utbildning och 
kompetens specifik för att hantera denna utrustning. Medicintekniska produkter 
definieras som produkter som används för att hos människor diagnosticera, behandla 
och rehabilitera sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar (Fjärstedt, 2014). För 
att uppnå hög nivå på service och underhåll och för att kunna stödja vård av patienter 
krävs en serviceorganisation som ser till att den medicintekniska utrustningen är i rätt 
kvalitet. Dessutom krävs en materialhanteringsprocess som ser till att rätt utrustning 
är på rätt plats, vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad (Arvidsson, 2007; Lumsden, 
2012). 

1.2 Problembeskrivning 
Som beskrivits i bakgrunden är behovet av att kostnadseffektivisera sjukvården stort. 
Trots detta har sjukvården varit långsam i att implementera ett logistiskt arbetssätt 
(Aronsson et al., 2011; McKoone-Sweet et al., 2005). Anledningarna till detta anses 
vara lågt engagemang från ledning, begränsad kompetens vad gäller logistik och att 
satsningar på logistik inte prioriteras (McKoone-Sweet et al., 2005). För förbättring 
ska ske är det därför viktigt att först förändra synsättet på internlogistik. Traditionellt 
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sett ses internlogistik som en stödfunktion eller en funktion bland alla andra, och den 
inverkan den kan ha på verksamheten i sin helhet underskattas (Kihlén, 2007). 
Samtidigt beskriver Jonsson och Matsson (2011) att ett välstrukturerat och korrekt 
använt system för internlogistik kan påverka en organisations effektivitet på många 
sätt. 

Senaste decennier har den svenska sjukvården förändrats organisatoriskt och 
beslutsfattande och resultatansvar har blivit mer decentraliserat (Karlberg, 2011). I en 
decentraliserad verksamhet kan verksamhetsövergripande aktiviteter såsom material-
hanteringsprocessen mellan olika avdelningar eller kliniker försvåras då den kräver 
samarbete och systemsyn för att fungera effektivt (de Souza & Pidd, 2011; Liker, 
2009). Materialhanteringsprocessen mellan olika kliniker och serviceorganisationen 
kommer också möta utmaningar i form av varierande behov av avhjälpande under-
håll, inplanering av förebyggande underhåll, att olika utrustningstyper kan hanteras 
och transporteras effektivt och att informationsutbytet fungerar ändamålsenligt. 
Likaså är det önskvärt att rätt personal är delaktiga i materialhanteringsprocessen, 
både med avseende på kostnader och vilket behov det är av personaltypen i övriga 
delar av verksamheten (Arvidsson, 2007; Sveriges Läkarförbund, 2004). 

Sjukvårdslogistik har i takt med ökade krav på kostnadseffektivisering blivit ett allt-
mer undersökt område (Aronsson et al., 2011; Sveriges Läkarförbund, 2004). Vad 
gäller materialhantering så berör tillgänglig forskning framförallt ett industriellt 
sammanhang och materialhantering i en sjukvårdskontext har inte studerats i någon 
större omfattning. Materialhantering inom industri och sjukvård skiljer sig inte av-
sevärt åt, dock blir målbilden något annorlunda då den i sjukvården syftar till att 
stödja patientvården så effektivt som möjligt. Genom att använda erfarenheter av 
materialhanteringsprocessen från industrin och applicera dem i sjukvården så kan 
materialhanteringsprocessen i sjukvårdsorganisationen effektiviseras (Aronsson et al., 
2011). 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivning framgår att svensk hälso- och sjukvård måste genomgå stora 
förändringar för att möta ökade krav på kostnadseffektivisering. En effektiviserad 
materialhanteringsprocess, till och från avdelning för service och underhåll, kan bidra 
till att uppfylla dessa krav. För att skapa en effektiv materialhanteringsprocess måste 
utmaningar knutna till material- och informationsflödet hanteras. Därmed är syftet 
med denna studie:   

Att undersöka vilka utmaningar som finns inom materialhanteringsprocessen, 
till och från en avdelning för service och underhåll vid ett sjukhus, och hur 
utmaningarna kan hanteras för att uppnå en effektivare materialhanterings-
process.  

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. Ett första steg för 
att uppfylla syftet är att identifiera utmaningar för materialhanteringsprocessen utifrån 
den särskilda kontext som en sjukhusmiljö utgör. Därmed är studiens första fråge-
ställning: 

• Vilka utmaningar finns inom materialhanteringsprocessen, till och från en 
avdelning för service och underhåll vid ett sjukhus? 

En beskrivning av nuläget visar vilka utmaningar som finns för material-
hanteringsprocessen. För att skapa en effektiv materialhanteringsprocess måste ut-
maningar knutna till material- och informationsflödet hanteras. Detta skapar en 
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utgångspunkt för att besvara nästa del av syftet. Därmed är studiens andra fråge-
ställning: 

• Hur kan utmaningarna hanteras för att uppnå en effektivare material-
hanteringsprocess? 

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en fallstudie att 
genomföras på ett sjukhus. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Denna studie kommer att begränsas till, och endast omfatta, materialhanterings-
processen mellan avdelning för service och underhåll och utvalda kliniker. Material-
hanteringsprocessen innefattar i denna studie aktiviteter knutna till hantering, för-
flyttning och lagring av material internt i en anläggning.  

 

 

 

 

Studien kommer att täcka både stora och små kliniker. Arbetet med service och under-
håll och interna flöden på avdelningen för service och underhåll kommer inte att 
behandlas. Syftet är inte att kartlägga samtliga utmaningar för materialhanterings-
processen utan att kartlägga möjliga utmaningar. Likaså presenteras ett urval av de 
verktyg som kan användas för att hantera utmaningar i materialhanteringsprocessen. 

1.5 Disposition  
Studien inleds med kapitlet introduktion. I detta kapitel ges en bakgrund till studien 
och till det problemområde som studien byggts upp kring. Därefter presenteras 
studiens syfte och frågeställningar. Slutligen beskrivs studiens omfång, avgränsningar 
och disposition. Kapitel två behandlar metod och genomförande. Kapitlet ger en 
översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens ansats och 
design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Slutligen diskuteras 
studiens trovärdighet. Det tredje kapitlet presenterar ett teoretiskt ramverk. Kapitlet 
tar upp fakta och begrepp som relaterar till problemområdet. Detta kapitel syftar till 
att skapa en teoretisk utgångspunkt till studien och det syfte och frågeställningar som 
formulerats. Kapitel fyra är empiri och ger en översiktlig beskrivning av 
verksamheten inom fallstudieobjektet. Dessutom beskrivs empirin som samlats in för 
att ge svar på studiens frågeställningar. Det femte kapitlet behandlar analys och ger 
svar på studiens frågeställningar genom att jämföra den insamlade empirin med det 
teoretiska ramverket. Studien avslutas med kapitlet Diskussion och slutsatser. Kapitlet 
ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat och beskriver studiens 
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas sedan med förslag på vidare forskning.  

          Informationsutbyte 

 

 

 

 
Klinik 

Avdelning  
för  

service och 
underhåll     Transport 

   Transport  

Figur 1 Studiens omfång och avgränsningar 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs 
studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för 
att besvara studiens frågeställningar. Figur 2 beskriver kopplingen mellan studiens 
frågeställningar och använda metoder. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
  
För att besvara studiens första frågeställning har en kombination av fallstudiemetodik 
och litteraturstudier använts. Fallstudien bestod av intervjuer, observationer och 
dokumentstudier. Utifrån fallstudien har nuläget kartlagts och ett flödesschema upp-
rättats. Med hjälp av litteraturstudier har nuläget sedan analyserats för att på så sätt 
förstå materialhanteringsprocessen och dess utmaningar.  

Den andra frågeställningen har sin utgångspunkt i nulägesbeskrivningen och de ut-
maningar som identifierats i frågeställning ett. För att analysera och besvara hur dessa 
utmaningar kan hanteras användes det teoretiska ramverket som upprättats efter 
litteraturstudier.  

 
 

 
 
 

1. Vilka 
utmaningar finns 
det för 
materialhanterings-
processen, till och 
från avdelningen 
för service och 
underhåll? 

 

2. Hur kan 
utmaningarna 
hanteras för att 
uppnå en effektiv 
materialhanterings-
process?  

 

Fallstudie 
- Intervjuer 
- Observationer 
- Dokumentstudier 

Litteraturstudier 

Fallstudie 

Litteraturstudier 

 

 

Figur 2 Koppling mellan frågeställningar och metod 
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2.2 Arbetsprocessen 
Arbetsprocessen kan övergripande beskrivas genom ett antal faser, dessa faser 
presenteras i Gantt-schemat i Figur 3. 
 

 

 

 

 

 

Examensarbetet initierades genom att en lämplig inriktning valdes. Utgångspunkten 
var att finna ett område med behov av både praktiska och teoretiska bidrag. Problem-
formuleringsfasen fortsatte sedan genom att syftet till studien utvecklades. Med syftet 
som utgångspunkt formulerades två stycken frågeställningar. Frågeställningarna är 
generella och tillämpningsbara inom sjukvården eller i liknande verksamheter. Genom 
att inleda arbetet med att formulera syfte och frågeställningar skapades en naturlig 
grund att bygga bakgrund och problembeskrivning på. Utifrån dessa moment gjordes 
sedan några lämpliga avgränsningar för fallstudien. Metodvalet gick därefter ut på att 
finna lämpliga metoder och strategier för att uppfylla studiens syfte, både med 
avseende på datainsamling och dataanalys.  

För att få förståelse för materialhanteringsprocessen och till den knuten problematik 
genomfördes litteraturstudier. Utifrån litteraturstudier upprättades sedan ett teoretiskt 
ramverk som ger en grundförståelse för materialhanteringsprocessens utmaningar och 
hur de kan hanteras. De logistiska begrepp som tycktes vara relevanta för material-
hanteringsprocessen mellan interna avdelningar inom sjukvården definierades. Under 
studiens gång utfördes litteraturstudier kontinuerligt och det teoretiska ramverket upp-
daterades för att utgöra en ändamålsenlig grund för dataanalysen.  
För att få en djupare förståelse inom undersökningsområdet så genomfördes en fall-
studie på ett sjukhus. Genom fallstudien kunde empirisk data samlas in och analyseras 
med hjälp av det teoretiska ramverket. För att få förståelse för undersökningsområdet 
inleddes fallstudien med att materialhanteringsprocessen mellan serviceorganisationen 
för medicinsk teknik och olika avdelningar på sjukhuset kartlades. För att genomföra 
kartläggningen samlades data in genom intervjuer och observationer. Efterhand ut-
ökades datainsamlingen till att granska databaser och studera dokument. Den in-
samlade empirin analyserades kontinuerligt under fallstudiefasen, och fick efterhand 
som förståelsen för den praktiska situationen ökade större fokus.   

2.3 Ansats 
För att besvara studiens syfte har en empirisk studie genomförts. Studien bygger på en 
explorativ ansats, som enligt Patel och Davidsson (2012) lämpar sig väl för under-
sökningsområden där delar av undersökningsområdet är outforskade. Studien är 
explorativ då den använder etablerade teorier i en ny kontext, det vill säga, teorier om 
materialhanteringsprocessen i en sjukvårdskontext. 

Figur 3  Studiens arbetsprocess 
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För att besvara studiens syfte har en kombination av teoristudier och insamling av 
empiri använts. Det har kontinuerligt skett en jämförelse mellan det teoretiska ram-
verket och fallstudien, där både teorierna om materialhanteringsprocessen och empiri-
insamlingen har kompletterats. Enligt Patel & Davidsson (2012) är detta angreppssätt 
abduktivt, vilket är en kombination mellan deduktion och induktion. Studien är 
deduktiv eftersom slutsatser om fallet dras från teorin och induktiv eftersom fallet 
bidrar till att formulera teorin. Studien blir därmed iterativ, då det kontinuerligt växlas 
mellan induktivt arbete och deduktivt arbete.  
Under studien har framförallt en kvalitativ ansats använts. Majoriteten av empirin har 
samlats in via intervjuer och observationer. För att besvara den första frågeställningen 
har kvantitativ ansats använts som komplement för att kunna upprätta en fullständig 
beskrivning av nuläget. 

2.4 Fallstudie 
För att besvara studiens syfte har en fallstudie genomförts. Fallstudie är ett samlings-
namn för en grupp forskningsmetoder med gemensamt att de fokuserar på studiet av 
en viss situation och de företeelser som inverkar på situationen (Bell, 2000). Vidare 
beskriver Yin (2007) att fallstudier passar bra vid explorativa studier. För att uppnå 
studiens syfte och för att besvara studiens frågeställningar lämpar det sig därför att 
utföra en fallstudie. Detta dels eftersom frågeställningarna behandlar en särskild 
situation och de företeelser som inverkar på situationen, och dels då material-
hanteringsprocessen i en sjukvårdskontext är ett relativt outforskat område. 
Fallstudien har genomförts på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, som i fortsättningen 
kommer benämnas Ryhov. Motivet för detta var att avdelningen för service och 
underhåll av medicinteknisk utrustning hade ett uttalat behov av effektivisering av 
materialhanteringsprocessen och att avdelningen faller inom ramarna för det syfte 
som formulerats.  

För formulering av studiens design bör två dimensioner tas i beaktande, antal fall och 
antal analysenheter (Yin, 2007). Denna studie är av enfallsdesign eftersom studien 
endast behandlar materialhanteringsprocessen till och från avdelning för service och 
underhåll vid Ryhov. Risken vid en fallstudie av enfallsdesign är att fokus på den sär-
skilda situation som undersökningsobjektet utgör blir för dominerande (Yin, 2007). I 
denna studie kommer materialhanteringsprocessen mellan avdelningen för service och 
underhåll och flertalet olika kliniker att undersökas. Författarna väljer att hantera hela 
materialhanteringsprocessen som analysenhet eftersom målet är att fallstudien ska 
åstadkomma breda resultat som går att applicera på alla avdelningar inom sjukhuset. 

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod dels av litteraturstudier och dels av insamling av 
empirisk data från fallstudieobjektet. Litteraturstudier har lagt grunden för det 
teoretiska ramverket. Insamling av empirisk data har genomförts med hjälp av 
intervjuer, observationer och dokumentstudier. Data har insamlats kontinuerligt under 
studiens gång. 

2.5.1 Litteraturstudier 
För att inledningsvis få grundförståelse för de områden examensarbetet berör har 
litteraturstudier genomförts, litteraturstudierna utgör därmed den teoretiska grunden 
för denna studie. Eftersom studien avgränsats till att beröra materialhanterings-
processen mellan avdelningar på ett sjukhus har ofta teorier som skapats utifrån en 
industriell kontext använts och kopplats till en sjukvårdskontext. Utifrån litteratur-
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studier upprättades det teoretiska ramverket som används för att besvara fråge-
ställningarna. Teorierna samlades in genom litteraturstudier av böcker och veten-
skapliga artiklar. Böckerna som användes vid upprättandet av det teoretiska ramverket 
var inom områdena logistik, kvalitet och produktion. För vetenskapliga artiklar 
användes högskolebiblioteket i Jönköpings sökmotor Primo. De vanligaste databaser 
artiklar inhämtades ifrån var Emerald, Google Scholar och Taylor & Francis. De sök-
ord som använts är framförallt ”logistics in healthcare”, ”lean helthcare”, 
”sjukvårdsorganisation”, ”logistik, sjukvård” och ”material handling”. 

2.5.2 Intervjuer 
Under studiens gång har flera intervjuer genomförts. Målet med intervjuerna har 
generellt varit att få förståelse för materialhanteringsprocessen på sjukhuset. 
Intervjuerna har varit primär insamlingsmetod, och den empiri som samlats in genom 
observationer och dokumentstudier har syftat till att komplettera intervjuerna. I vissa 
fall har intervjuerna bidragit till nya infallsvinklar som gjort att det teoretiska 
ramverket kompletterats. Intervjumetoden har sina fördelar eftersom den är flexibel, 
och att det är enkelt att komma med följdfrågor och försöka utveckla svar vilket inte 
är möjligt i en enkät (Bell, 1995). Enligt Bell (1995) finns två olika typer av 
intervjuer; strukturerade och ostrukturerade. Vid en strukturerad intervju används en 
checklista eller enkät som respondenten får svara på, och vid en ostrukturerad intervju 
är respondenten fri att prata om det den anser viktigt. För att hålla en ostrukturerad 
intervju krävs kunskap och erfarenhet hos den som intervjuar för att hålla intervjun till 
ämnesområdet och för att få struktur. I den här fallstudien har semistrukturerade 
intervjuer genomförts, det vill säga en blandning av dessa två intervjutyper. Detta 
skapar förutsättningarna för att ställa följdfrågor och för att få öppna svar, samtidigt 
som det skapar bättre förutsättningar för intervjun att följa en röd tråd. Enligt Mik-
Meyer (2011) lämpar sig semistrukturerade frågor väl när syftet med intervjun är att 
få fram nya kunskaper inom ett ämnesområde, vilket passar väl för de frågeställningar 
som formulerats. I Tabell 1 visas tidpunkter och innehåll för de intervjuer som 
genomförts. 

Tabell 1  Genomförda intervjuer 
Datum	   Syfte	  (Vad)	   Roll	   Metod	  (Hur)	   Tid	  
2015-‐01-‐14	   Problemformulering	   Chef,	  

serviceorganisation	  
Semi-‐Strukturerad	   1	  h	  

2015-‐01-‐26	   Problemformulering/Metodval	   Chef,	  
serviceorganisationen	  

Semi-‐Strukturerad	   1	  h	  

2015-‐03-‐19	   Förståelse	  för	  
materialhanteringsprocessen	  

Medicintekniskt	  
ansvarig	  på	  klinik	  1	  

Semi-‐Strukturerad	   0,5	  h	  

2015-‐03-‐20	   Förståelse	  för	  
materialhanteringsprocessen	  

Medicintekniskt	  
ansvarig	  på	  klinik	  2	  

Semi-‐Strukturerad	   0,5	  h	  

2015-‐03-‐20	   Förståelse	  för	  
materialhanteringsprocessen	  

Medicintekniskt	  
ansvarig	  på	  klinik	  3	  

Semi-‐Strukturerad	   0,5	  h	  

2015-‐04-‐02	   Förståelse	  för	  
materialhanteringsprocessen	  

Medicintekniskt	  
ansvarig	  på	  klinik	  4	  

Semi-‐Strukturerad	   0,5	  h	  

2015-‐04-‐16	   Förståelse	  för	  
materialhanteringsprocessen	  

Medicintekniskt	  
ansvarig	  på	  klinik	  5	  

Semi-‐Strukturerad	   0,5	  h	  

2.5.3 Observationer 
Datainsamling av empirisk data genomförs vanligtvis via observationer. Enligt Patel 
& Davidsson (2012) ska observationer av vetenskaplig karaktär vara välplanerade, 
och data som erhålls ska registreras systematiskt. Observationer möjliggör insamling 
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av information under händelseförlopp i ett naturligt sammanhang (Patel & Davidsson, 
2012). Under studiens gång har observationsmetoden vid flera tillfällen använts för att 
komplettera intervjuerna och skapa en djupare förståelse för undersökningsområdet. 

Tabell 2  Genomförda observationer 
Datum	   Syfte	  (Vad)	   Metod	  (Hur)	   Tid	  
2015-‐01-‐26	   Se	  materialhanteringsprocessen	  

utifrån	  serviceorganisationens	  
synvinkel	  

Ostrukturerad	   0,5	  h	  

2015-‐01-‐26	   Förstå	  informationsutbyte	  utifrån	  
serviceorganisationens	  synvinkel	  

Ostrukturerad	   0,5	  h	  

2015-‐04-‐16	   Förstå	  informationsutbyte	  utifrån	  
klinikernas	  synvinkel	  

Ostrukturerad	   0,5	  h	  

2015-‐04-‐16	   Se	  materialhanteringsprocessen	  
utifrån	  klinikernas	  synvinkel	  

Ostrukturerad	   0,5	  h	  

Observationerna som gjordes för att få en övergripande bild över materialhanterings–
processen var ostrukturerad, vilket innebär att så mycket information som möjligt 
samlades in (Patel & Davidsson, 2012). Vid de observationer som syftade till att 
stödja upprättandet av ett flödesschema så gjordes ett observationsschema. 
Observationsschemat planerade det som skulle observeras i förväg. I Tabell 2 visas 
vilka observationer som gjorts under fallstudiens gång.  

2.5.4 Dokumentstudier 
Under studiens gång har visst dataunderlag från fallverksamheten erhållits via deras 
affärssystem. Det är framförallt dokumentation av efterfrågan på avhjälpande- och 
förebyggande underhåll som varit till användning. Med hjälp av de erhållna 
dokumenten skapades förståelse för efterfrågan på olika typer av underhåll i verk-
samheten och hur den varierar över tid. Dokumentstudier genomfördes regelbundet 
under tidsperioden 26/1 2015 till 10/4 2015.  
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Tabell 3  Genomförda dokumentstudier 
Datum	   Syfte	  (Vad)	   Metod	  (Hur)	   Tid	  
2015-‐01-‐26-‐
2015-‐04-‐10	  

Efterfrågan	  och	  efterfrågevariationer	   Analys	  av	  registreringar	  i	  
affärssystemet	  

	  

2.6 Dataanalys 
Dataanalys är den process där den information som samlats in ställs samman och 
analyseras. Under studiens gång har den insamlade informationen kontinuerligt 
analyserats. Analyserna har utgått från att insamlad data jämförs med, och tolkas 
utifrån, det teoretiska ramverket. Detta enligt så kallad mönsterpassning (Yin, 2007). 
Efterhand som empiri samlats in så har ramverket behövt kompletterats för att 
mönsterpassning ska gå att genomföra. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 visar hur datainsamling och analys skett genom litteraturstudier och fall-
studier. Litteraturstudier har genererat en teoretisk databas, och fallstudien har med 
hjälp av intervjuer, observationer och dokumentstudier genererat en empirisk databas. 
De teorier som ansågs vara mest relevanta fick utgöra det teoretiska ramverket. 
Därefter har dataanalys genomförts. Den dubbelriktade pilen mellan dataanalys och 
teoretiskt ramverk visar utbytet mellan dessa delar, och visualiserar därmed att det 
teoretiska ramverket ibland var tvunget att kompletteras för att dataanalys skulle 
kunna ske effektivt. Slutligen genererade dataanalysen ett resultat.  

2.7 Trovärdighet 
Hög kvalitet på studien innebär att studien har uppnått både hög validitet och 
reliabilitet (Patel & Davidsson, 2012). Validitet innebär att det som ska undersökas 
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Empiri     Teori 

 Dataanalys Teoretisk- 
ramverk 

Resultat 

              Datainsamling 

 

 

Figur 4  Studiens dataanalys 
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verkligen undersöks. Reliabilitet avser i sin tur att själva undersökningen sker på ett 
tillförlitligt sätt och att undersökningen kan upprepas och ett likvärdigt resultat uppnås 
(Yin, 2007).  

Målet med reliabiliteten är alltså att minimera antalet fel och partiskhet i fallstudien. 
Yin (2007) beskriver att en förutsättning för god reliabilitet är att tillvägagångssätt 
dokumenteras så konkret som möjligt, så att det går att kontrollera att undersökningen 
sker på ett tillförlitligt sätt och så att undersökningen kan upprepas. För att säkerställa 
god reliabilitet har därför arbetsprocessen dokumenterats noga och strukturerat. 
Likaså har flera olika metoder för datainsamling använts, däribland observationer, 
dokumentstudier och intervjuer. Att använda flera metoder för datainsamling kallas 
för triangulering och har som mål att säkerställa god reliabilitet genom att resultat och 
slutsatser grundar sig på olika källor (Yin, 2007).  
Validitet kan delas in i två typer; intern validitet och extern validitet. Den interna 
validiteten avser huruvida resultatet stämmer överens med verkligheten och ifall det 
som avses mätas faktiskt mäts (Yin, 2007). Den interna validiteten säkerställdes 
genom en arbetsprocess där påbyggnad hela tiden skett successivt med syfte och 
frågeställningar som utgångspunkt. Först formulerade syfte och frågeställningar, 
därefter formulerades bakgrund och problembeskrivning och metod arbetades fram. 
Därefter byggdes arbetet vidare samtidigt som kontinuerlig återkoppling till syfte, 
frågeställningar, bakgrund, problembeskrivning och metod gjordes. Likaså har intern 
validitet uppnåtts genom mönsterpassning (beskrivs under avsnitt 2.6 dataanalys), 
vilket enligt Yin (2007) är en lämplig taktik för att uppnå intern validitet. För att 
mönsterpassning ska vara lämplig för att öka intern validitet har det teoretiska 
ramverket utgått från etablerad litteratur i ämnet.  
Den externa validiteten är i vilken utsträckning resultatet från en undersökning kan 
generaliseras utöver den aktuella fallstudien (Yin, 2007). Eftersom flertalet sjukhus-
organisationer har en liknande avdelning för service och underhåll av medicinteknisk 
utrustning antas resultaten vara relativt generaliserbara. För att åstadkomma 
generalisering jämfördes empirin från fallstudien med tidigare etablerade teorier enligt 
så kallad analytisk generalisering (Yin, 2007). Likaså har fallstudien avgränsats till 
materialhanteringsprocessen mellan avdelningen för service och underhåll och ett 
fåtal av Ryhovs totala antal klinikerna och fokus har uttalat varit på att skapa 
generella resultat och analyser som kan tillämpas på alla sjukhusets kliniker. Trots 
detta är en enskild fallstudie en något osäker grund för att generalisera.  
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar. Figur 5 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och 
använd teori. 

  
För att ge grundförståelse om problemområdet behandlas inledningsvis materialflöde 
och hantering (materialhanteringsprocessen) och processorientering. Materialflöde 
och hantering behandlas för att definiera och formulera mål för materialhanterings-
processen. Processorientering diskuteras för att ge en djupare förståelse för begreppet 
process.  

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Vilka utmaningar finns 
inom materialhanteringsprocessen, till och från en avdelning för service och underhåll 
vid ett sjukhus?” beskrivs följande fem områden i det teoretiska ramverket: effektiva 
processer, informationsutbyte, samverkan, variationer och individberoende problem. 
Dessa fem områden ger en utgångspunkt inför de utmaningar materialhanterings-
processen står inför. Effektiva processer behandlar utmaningar rörande processens 
effektivitet, informationsutbyte berör utbyte av information inom processen, sam-
verkan berör samordning av resurser och materialflöden, variationer berör om-
växlingar och fluktuationer och individberoende problem berör utmaningar kopplade 
till hur individer utför arbetsuppgifter.  

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Hur kan utmaningarna 
hanteras för att uppnå en effektivare materialhanteringsprocess?” beskrivs följande 
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3.3.4 Utmaning 4 - 
Variationer 
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fem områden i det teoretiska ramverket: effektiva processer, informationsutbyte, sam-
verkan, variationer och individberoende problem. Dessa fem områden ger en utgångs-
punkt och verktyg för att hantera de utmaningar materialhanteringsprocessen står 
inför.  

3.2 Materialhanteringsprocessen 
3.2.1 Materialflöde och hantering (materialhanteringsprocessen)  
Materialflöde definieras som förflyttning, hantering och lagring av varor (Jonsson & 
Matsson, 2005). Materialhantering definieras vidare som materialflödet internt i en 
anläggning, där aktiviteter såsom godsmottagning, inlagring och interna transporter 
ingår (Jonsson & Matsson, 2005). Nätverket av aktiviteter knutna till hantering, 
förflyttning och lagring av material internt i en anläggning utgör därmed material-
hanteringsprocessen. Hur materialhanteringsprocessen utformas är bland annat 
beroende av antalet sändare och mottagare, hur frekventa flödena är, hur långa 
sträckor som utrustning skall förflyttas och vilken typ av utrustning som avses 
(Jonsson & Matsson, 2005).  
Effektiviteten i materialflöden beskrivs av Lumsden (2012) i termer av service, 
kostnader och kapitalbindning. En förutsättning för att kunna effektivisera ett 
materialflöde är att utveckla ett helhetsperspektiv där alla element och alla aktiviteter 
beaktas. Exempelvis kan en åtgärd för att minska kostnader för interna transporter 
påverka behovet av lager eller leveranstiden. För att effektivisera materialhanterings-
processen bör alltså låg kapitalbindning, låga logistikkostnader och hög leverans-
service eftersträvas. 

      Leveransservice  
         - Leveranstid 
         - Leveranssäkerhet 
         - Servicenivå 
         - Flexibilitet 
 

         Kapitalbindning   Logistikkostnader 
            - Förråd       - Hantering 
            - PIA       - Transport 
            - Lager      - Styrning 

 

Leveransservice handlar övergripande om en leverantörs prestation gentemot kund. 
Kunden i en sjukvårdskontext kan vara den externa kunden, det vill säga patienten, 
eller en intern kund såsom en avdelning eller en klinik. Leveransservicen är inte bara 
viktig gentemot företagets externa kunder, utan är också meningsfullt mellan interna 
kunder (Jonsson & Matsson, 2005). Vilka av leveransserviceelementen som är 
prioriterade skiljer sig från fall till fall. Beskrivning av leveransserviceelementen 
enligt Lumsden (2012) och Arvidsson (2007): 

• Ledtid – Definieras som tiden från att ett behov uppstått hos kund till att 
behovet tillfredsställts. I vårdsammanhang motsvarar detta tiden från vård-
begäran till dess att patienten blivit färdigbehandlad.  

• Leveranspålitlighet - Tillförlitlighet i leveransen, det vill säga, förmågan att 
leverera på den utlovade tiden.  

Figur 6  Den logistiska målmixen enligt Lumsden (2012). 
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• Leveranssäkerhet - Förmågan att leverera rätt produkt till kund. I vård-
sammanhang innebär detta att rätt patient får rätt behandling av rätt kvalitet. 

• Flexibilitet – Kundens möjlighet att ändra en pågående order vad gäller 
exempelvis leveranstid, leveransadress och kvalitet. För en patient kan det 
handla om flytt av operationstid eller ändring av operationens upplägg. 

• Information – Handlar om utbyte av information mellan leverantör och kund 
(eller vårdproducent och patient) som syftar till att öka samarbete och 
kommunicera allt som berör leverans, order och avtal. 

• Servicegrad – Förmåga att leverera direkt från lager. I vårdsammanhang 
motsvarar detta att exempelvis att vårdinrättningens har rätt utrustning vid 
efterfrågan. 

För att definiera logistikarbetets prioriteringar utifrån en sjukvårdskontext har 
begreppet sjukvårdslogistik etablerats. Sjukvårdslogistik definieras som ”de 
aktiviteter som gör att rätt patient, får rätt vård, av rätt kvalitet, på rätt nivå, på rätt 
plats, på rätt tidpunkt, till rätt kostnad” (Arvidsson, 2007). Målet med logistikarbete 
och effektivisering av materialhanteringsprocessen i en sjukvårdskontext är alltså i 
slutändan att stödja god sjukvårdslogistik. 
3.2.2 Processorientering  
En process definieras enligt Bergman & Klefsjö (2012) som ”ett nätverk av aktiviteter 
som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern 
kund”. En process i en sjukvårdskontext är alltså nätverk av aktiviteter som syftar till 
att skapa värde för någon av kunderna som finns i verksamheten, såsom för patient 
eller klinik. Några kännetecken för processer är: 

• Processer har en bestämd början och ett bestämt slut 
• Processer har kunder och leverantörer 
• Processer är repetitiva 
• Processer beskriver flöden i organisationen 
• Processer skapar kundvärde 
• Processer har bestämda syften och mål 

Enligt Sörqvist (2004) uppvisar verksamheter ofta hög effektivitet när enskilda arbets-
uppgifter eller enheter granskas, men lägre effektivitet när verksamheten granskas 
utifrån sin helhet som arbetsflöden och processer. Några av anledningarna till detta 
beskrivs vidare vara bristande helhetssyn, suboptimering och dålig samordning. I 
många verksamheter ligger därmed stora förbättringsmöjligheter i gränssnittet mellan 
avdelningar, enheter och funktioner, och att börja arbeta med processorientering utgör 
en stor förbättringspotential (Sörqvist, 2004). Några av fördelarna med process-
orientering: 

• Det blir enklare att uppnå en helhetsbild hos medarbetarna 
• Processarbetet ger en bra grund för förbättringar 
• Möjligheter ges att förenkla en komplex organisation 
• Underlättar lärande och jämförelse med andra 
• Förbättrar förändringsstabiliteten i verksamheten 

För att kunna analysera och förbättra processer måste de i viss utsträckning kart-
läggas. Att kartlägga processer innebär att i samråd med de som är aktiva i processen 
ta fram ett flödesschema. 
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3.3 Utmaningar för att skapa en effektiv materialhanterings-
process  
3.3.1 Utmaning 1 - Effektiva processer 
Normalt sett utförs ett stort antal aktiviteter inom och mellan avdelningar i en 
organisation. I regel är de flesta aktiviteter nödvändiga för att skapa värde, men i 
många fall finns också aktiviteter som av olika skäl inte längre tillför värde eller som i 
förhållande till resursinsatsen endast bidrar väldigt lite. En utmaning för att 
effektivisera materialhanteringsprocessen är därför att identifiera och eliminera den 
här typen av mer eller mindre onödiga aktiviteter (Matsson, 2012). Att aktiviteter är 
nödvändiga att utföra innebär inte heller att de i dagsläget utförs på det mest rationella 
sättet, både tidsåtgång och resursförbrukning går i många fall att minska. 
Att eliminera, minimera eller rationalisera aktiviteter för att effektivisera arbets-
processer kallas enligt Japansk produktionsfilosofi för eliminering av slöseri. Enligt 
Lumsden (2012) introducerar alla former av slöseri osäkerhet i materialflödet och 
onödiga kostnader. Slöserierna enligt Lumsden (2012) med exempel från sjukvården: 

• Överproduktion – Att producera mer än vad som efterfrågas av kunden. 
Exempelvis att tillaga en måltid som patienten inte äter, försenad utskrivning 
av patienter och användning av medicinteknisk utrustning längre tid än vad 
som behövs. 

• Väntetider – Produkter som ligger och väntar. Exempelvis att vänta på 
medicinteknisk utrustning, på operationssalar eller på labbresultat.  

• Transport – Onödiga transporter. Exempelvis att flytta patienter mellan 
avdelningar, att flytta medicinteknisk utrustning och att flytta information. 

• Överbearbetning – Att bearbeta en produkt mer än vad som behövs. Exempel-
vis att genomföra onödiga arbetsmoment såsom att fylla i blanketter och 
papper och genomföra tester som inte behövs. 

• Lager – Produkter som ligger på lager. Exempelvis förbrukningsvaror eller 
utrustning.  

• Förflyttning – Onödiga förflyttningar inom verksamheten. Exempelvis sjuk-
sköterskor som går mellan avdelningar och att leta efter och samla in material 
och utrustning.  

• Defekta produkter – Att tillverka och skicka vidare defekta produkter. Att 
exempelvis ställa felaktiga diagnoser eller att beställa felaktiga labbtester. 

• Oanvända resurser – Resurser som är tillgängliga men inte används 
• Resurser som används på fel sätt – Resurser som inte används till det eller på 

det sätt som var avsett. 

3.3.2 Utmaning 2 - Informationsutbyte 
Lumsden (2012) beskriver att materialflödet inte kan ses isolerat från informations-
flödet, utan det finns ett flertal kopplingar mellan det fysiska flödet och flödet av 
information. En materialförflyttning består alltså av dels en materiell del och dels en 
immateriell del.  
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                   Transportuppdrag 

 

  
 Materiell del    Immateriell del 
    - Förflyttning av gods      - Information 
    - Hantering av gods      - Kvalitet 
        - Säkerhet 

 
Tillgång till information är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv verk-
samhet och för att aktörer i materialflödet ska kunna utnyttja sina resurser väl 
(Matsson, 2012). Matsson (2012) beskriver vidare att det ofta finns glapp i vilken 
information som mottagare och sändaren har, vilket gör att det byggs upp buffertar 
och andra säkerhetsmekanismer mellan aktörerna. I takt med att informationsutbytet 
blir mer effektivt ökar alltså möjligheten för avdelningar att samverka, att utnyttja sina 
resurser väl och att effektivisera sina materialflöden. Förutom de systemberoende 
utmaningarna för informationsutbyte ligger också en utmaning i att minimera att 
individberoende fel uppstår på grund av informationsutbytet. Kommunikationsfel kan 
uppstå om information uteblir, den nödvändiga informationen formuleras olämpligt, 
mottagaren missar viktig information eller tolkar den på fel sätt. 

Som tidigare beskrivits har beslutsfattande och resultatansvar inom den svenska sjuk-
vården under senare år blivit mer decentraliserat. Sjukvårdsorganisationen är 
dessutom uppdelad efter vilken typ av verksamhet som utförs, enligt så kallad 
funktionsorganisation. En nackdel med denna typ av organisationsstruktur är att 
planeringen blir komplex, att varje avdelning/funktion vill arbeta optimalt utifrån sina 
förutsättningar och att ingen har helhetsansvar (Arvidsson, 2007). En sådan verk-
samhet skapar en komplicerad struktur och försvårar arbetet med att skapa effektivt 
informationsutbyte.  

3.3.3 Utmaning 3 – Samverkan 
Enligt definitionen av en process som ”ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden” 
kommer de aktiviteter som finns inom en verksamhet att påverkas av andra aktiviteter. 
Exempelvis kommer materialflöden in till en mottagare vara beroende av material-
flödet ut från en sändare och följaktligen blir resursanvändningen hos mottagaren 
beroende av resursanvändningen hos sändaren (Matsson, 2012). Begreppet samverkan 
innebär ett övergripande gemensamt handlande på ett organisatoriskt plan. För 
ändamålet att effektivisera materialhanteringsprocessen utvecklar Matsson (2012) 
definitionen av samverkan till att omfatta samordning av resursers storlek och 
användning och för samordning av materialflöden.  

Att samverka med avseende på materialflöden och resursanvändning utgör både en 
utmaning och en möjlighet till förbättring för materialhanteringsprocessen. En grund-
läggande förutsättning för att samverkan ska fungera är omfattande informations-ut-
byte, framförallt med avseende på information om efterfrågan (Matsson, 2012). 
Vidare är det en förutsättning att relationerna mellan aktörer i materialhanterings-
processen är goda och långsiktiga, och att det finns ömsesidig tillit och förtroende 
(Matsson, 2012). 

Figur 7  Transportuppdrag enligt Lumsden (2012) 
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3.3.4 Utmaning 4 - Variationer 
Variationer förekommer överallt, och mycket sällan blir resultatet av två saker som 
utförs exakt likadan. En avgörande orsak till att fel och brister uppstår är att 
variationer påverkar resultatet och att dessa variationer inte påverkats i tillräcklig 
utsträckning (Bergman & Klefsjö 2012). Orsaker till variation kan exempelvis vara 
osäkerhet i information, brister i rutiner och olikheter mellan de individer som är 
involverade i en process. 

Övergripande går det att skilja mellan slumpmässiga och systematiska variationer 
(Sörqvist 2004). Slumpmässiga variationer innefattar små och oförutsägbara orsaker 
där varje enskild orsak endast ger ett litet bidrag till den totala variationen. 
Systematiska variationer beror på en eller ett fåtal kända orsaker, där varje orsak är ur-
skiljbar och har stor inverkan på den totala variationen. Gränsen mellan vad som är 
slumpmässigt och systematisk är flytande, och med mer fakta och kunskap går det 
ofta identifiera fler variationer som systematiska (Bergman & Klefsjö 2012). För att 
minska variationer brukar inledningsvis systematiska variationer försöka identifieras 
och elimineras eller styras. 
3.3.5 Utmaning 5 – Individberoende problem 
Individberoende problem är problem som går att härleda till de enskilda individerna 
och inte till systemet (systemberoende fel diskuteras i utmaning 1 till 4). De 
individberoende problemen är de flesta fall är i klar minoritet jämfört med 
systemberoende fel (Sörqvist, 2004). Sörqvist (2004) klassificerar individberoende 
problem i fyra kategorier: 

• Ofrivilliga fel – Uppstår trots att individen anstränger sig för att göra ett bra 
resultat. Vid ofrivilliga fel kan individen ofta vara ovetandes om att fel 
uppstått tills det att effekter och konsekvenser är synliga. Brukar kunna 
härledas till slumpen. 

• Metodfel – Uppstår genom att sättet som olika individer utför arbetet skiljer 
sig åt. Kan ofta förklaras genom att individerna skiljer sig åt med avseende på 
erfarenhet, metoder, knep och tekniker.  

• Kommunikationsfel – (se avsnitt om informationsutbyte)  
• Medvetna fel – Innebär att medarbetare medvetet och avsiktligt gör fel och 

fattar felaktiga beslut. Medvetna fel kan uppstå på grund av bristande 
motivation, slarv, konkurrerande krav från ledning (exempelvis både hög 
kvalitet och tidsbesparing), personkritik, bristande kommunikation eller oklara 
mål. 

3.4 Verktyg för att hantera utmaningarna i 
materialhanteringsprocessen  
3.4.1 Verktyg 1 - Effektiva processer 
Flödesschema 
Ett flödesschema är ett förbättringsverktyg som används för att beskriva hur ett arbete 
utförs eller hur det borde utföras (Bergman & Klefsjö, 2012). Det kan bland annat 
användas för att identifiera problem och för att beskriva lösningar på problem. Ett 
flödesschema byggs upp av symboler som symboliseras arbetsmoment och aktiviteter, 
genom att binda samman arbetsmoment och aktiviteter med pilar visualiseras olika 
processer och arbetsflöden (Sörqvist, 2004). 
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Ett aktivitetsbaserat flödesschema skapas genom att samtliga aktiviteter i processen 
eller arbetsflödet identifieras för att sedan kopplas till flödesschemat. Sörqvist (2004) 
beskriver sju steg för att upprätta ett aktivitetsbaserat flödesschema: 

1. Definiera och avgränsa processen – Det flöde som ska kartläggas ska 
definieras och avgränsas från början till slut.  

2. Fastställ flödesschemats användning – Hur flödesschemat ska användas och 
för vem det görs ska fastställas. 

3. Identifiera aktiviteter – Samtliga aktiviteter och arbetsmoment i flödet ska 
identifieras. 

4. Sortera aktiviteter - Aktiviteter och arbetsmoment som identifierats ska 
sorteras och klassificeras. 

5. Beskriv processen - Aktiviteter och arbetsmoment kopplas till varandra varpå 
flödesschemat upprättas. 

6. Komplettera flödesschemat – När flödesschemat sammanställts bör det noga 
granskas och eventuella brister bör kompletteras. 

7. Dokumentera – Avslutningsvis dokumenteras det kartlagda flödesschemat 

Minimering, rationalisering och förenkling av aktiviteter 
Enligt Japansk produktionsfilosofi bör en verksamhet sträva efter att eliminera de 
aktiviteter som förbrukar resurser men inte tillför värde på produkten eller tjänsten. 
För att reducera dessa aktiviteter används fem principer. Dessa principer är: 
specificera värdet i en process, identifiera värdeflödet, skapa ett flöde genom 
processerna, låt kundens efterfrågan styra produktionstakten och sträva efter 
kontinuerliga förbättringar och perfektion (Waring & Bishop, 2010). Matsson (2012) 
beskriver vidare flera angreppssätt för att rationalisera och förenkla processer. Några 
av dessa är: 

• Eliminera onödiga aktiviteter - Onödiga aktiviteter uppstår enligt Matsson 
(2012) framförallt av två anledningar. Dels eftersom arbetsflöden och 
processer uppstår som en konsekvens av att aktiviteter måste utföras och 

Figur 8  Exempel på flödesschema inom sjukvården (Sandholm, 
2001) 
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därmed uppstår utan vidare optimering eller analys. Och dels då krav och 
tekniska möjligheter ständigt förändras. Grunden för att eliminera onödiga 
aktiviteter är att fråga sig vad som utförs och varför en aktivitet utförs. Finns 
inget tydligt svar kan aktiviteten eventuellt elimineras. Exempel på vanliga 
aktiviteter som kan elimineras är kvalitetskontroller och upp- och 
nedpackning. 

• Kombinera aktiviteter och resurser - I varje övergång mellan individer och 
avdelningar uppstår tidsförluster och överföringskostnader. Underlag för vilka 
kombinationer av aktiviteter och resurser som är lämpliga fås genom att fråga 
sig var och varför en aktivitet utförs samt vem som utför aktiviteten och varför 
just denna individ utför den. Målet är att minska antalet inblandade individer. 

• Skapa rutinaktiviteter - Genom att rutinisera aktiviteter går det att åstadkomma 
en enklare och snabbare process. Detta innebär att försöka skapa exempelvis 
enklare beställningsförfarande, enklare avropsförfarande och överlag enklare 
samarbetsförfarande med andra involverade parter.  

• Parallellisera aktiviteter med långa ledtider - Innebär att genomföra 
aktiviteter parallellt där så är möjligt. 

• Använda förberedda lösningar och förvalda alternativ - Innebär att utgå från 
något som redan finns och skapa kopior eller modifiera dessa lösningar. 
Exempelvis genom att kopiera tidigare kundorder från samma kund, använda 
stående order och vid nybeordring endast modifiera kvantiteter och 
leveranstider etc. 

• Selektiv leveransbevakning - Leveransbevakning används traditionellt för att 
förbättra leveranstidshållning och minska bristkostnader. Selektiv leverans-
bevakning innebär att enbart leveransbevaka särskilda produkter. Exempelvis 
de som är särskild känsliga för brister eller leveranser från kunder som är 
opålitliga eller oregelbundna.  

3.4.2 Verktyg 2 - Informationsutbyte 
Informationsutbyte innebär att överföra information från en part till en annan 
(Matsson, 2012). Information fungerar ur ett styrningsperspektiv som underlag för 
analys och för beslutsfattande. Kvaliteten på den information som används kommer 
således påverka kvaliteten på analys och beslut vilket i en förlängning även påverkar 
materialflödet. Sörqvist (2004) beskriver lämpliga åtgärder för att effektivisera 
informationsutbytet: 

• Fastställ informationsbehovet – Identifiera vilken information och 
kommunikation som krävs för att arbetet ska kunna utföras på rätt sätt och för 
att inga missuppfattningar ska uppstå. 

• Studera och tydliggör viktiga informationsflöden – Informationsflödena bör 
studeras och tydliggöras så att kommunikation kan flöda utan avbrott och fel.  

• Standardisera och säkra språket – För att kommunikationen ska fungera 
effektivt krävs ett gemensamt, tydligt och lättbegripligt språk. 

• Välj lämpliga informationskanaler – Information överförs via en eller flera 
kanaler (telefon, internpost, mail, elektroniskt). Det är viktigt att välja 
informationskanal som passar för situationen. Likaså är det viktigt att inte för-
lita sig på passiv information för det som är viktigt (dvs. kritisk information 
bör förmedlas aktivt genom muntlig förmedling eller motsvarande). 

• Säkerställ mottagande och förståelse – Då information hanteras som är viktigt 
för utförande och resultat bör det finnas möjlighet att verifiera att 
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informationen mottagits, tolkats och förståtts på rätt sätt, genom exempelvis 
kvittensförfarande.  

Det finns flertalet informationskanaler för att åstadkomma informationsutbyte, och 
kanalerna är olika lämpliga och effektiva beroende på situation. Matsson (2012) 
beskriver att det som framförallt skiljer de olika metoderna är hur väl de lämpar sig 
för olika grader av spontanitet, struktur, omfattning och frekvens. Några vanliga 
kanaler och kännetecken enligt Matsson (2012): 

• Telefon – Lämpar sig väl vid informationsutbyte av mer spontan och 
ostrukturerad karaktär. Kräver att mottagaren är tillgänglig och på plats, och 
hänsyn måste tas till olikheter i arbetstid. Skapar goda möjlighet att förklara 
förhållanden och ta emot åsikter.  

• Brev – Lämpar sig väl då sändare och mottagare har delar samma standard för 
informationssystem eller om den ena parten har brist på programvara. Kan 
leda till ökad tidsåtgång och att arbetsprocesserna blir mindre effektiva.  

• E-post – Innebär att information överförs ostrukturerat i fritt format till en 
mottagare, vilket gör att informationen inte kan tolkas automatiskt av ett 
system. Enkelt att skapa, spara, vidarebefordra och svara.  

• EDI (Electronic Data Intercharge) – En metod för kommunikation som 
innebär att data överförs mellan datorsystem som automatiskt tolkar och be-
arbetat informationen. Det kräver att datorsystemen utgår från samma 
standard. Lämpar sig väl vid frekvent utbyte av strukturerad information och 
då det gäller stora datamängder. 

• EDA (Elektronisk data access) – Innebär att verksamheter gör delar av inne-
hållet i sitt affärssystem tillgängligt för samarbetspartners. Det möjliggör 
individer att få tillgång till information som angår dem och som de har nytta 
av. EDA kräver en lägre investering än EDI.  

3.4.3 Verktyg 3 - Samverkan 
Effektiv samverkan bygger på informationsutbyte och goda relationer mellan 
involverade parter och innebär samordning av resurser och materialflöden. För att ut-
veckla samverkan i en organisation är det därför viktigt att först och främst fokusera 
på att utveckla informationsutbytet och på att utveckla relationerna mellan aktörerna 
(Matsson, 2012). Vidare beskriver Matsson (2012) att den information som är grund-
läggande för att skapa samverkan med avseende på resurser och materialflöden bland 
annat är information om efterfrågan och information om planerade leveranser.  
Exempel på samverkan är när en sändare av material anpassar försändelser baserat på 
resursutnyttjandet hos mottagaren. Ett annat exempel är när planering, av exempelvis 
tidpunkter för förebyggande underhåll, görs gemensamt av flera aktörer i material-
hanteringsprocessen. Det finns också effektiviseringsmöjligheter vid samverkan 
genom så kallad samdistribution, som innebär att material från olika sändare och/eller 
olika mottagare lastas på samma fordon, vilket gör att leverans sker från flera aktörer 
vid samma leveranstillfälle (Jonsson & Matsson, 2005). 

3.4.4 Verktyg 4 - Variationer 
När en process enbart uppvisar slumpmässiga variationer sägs vara i statistisk kontroll 
(Sörqvist, 2004). För att hantera variationer bör därmed så många systematiska 
variationer som möjligt identifieras och elimineras eller styras. Målet med att hantera 
variationerna är att öka processens förmåga att uppfylla ställda krav. När en process 
uppfyller ställda krav och har en låg mängd systematiska variationer sägs den vara 
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stabil. En metod för förbättringsarbete som ofta används för att förbättra processer är 
PDCA-cykeln (Liker, 2009). Den utgår från följande punkter: 

• Plan – Analys av problemet. Ska beskriva bakgrunden till problemet och 
föreslå en eller flera lösningar.  

• Do – Testa olika åtgärder eller lösningar.  
• Check – Kontrollera effekten av lösningen. Är inte resultatet av värde för 

förbättringsarbetet testas andra lösningar, är resultatet av värde så påbörjas 
nästa fas.  

• Act – Implementera lösningen och låt lösningen bli en ny standard för att 
ständigt kunna förbättra processen.  

Grunden för att kontinuerligt kunna förbättra processer är att det finns ett standardsätt 
för hur processer utförs. Saknas referenspunkt är det inte möjligt att utvärdera 
processerna och därför inte heller möjligt att fastställa problemorsaker och att arbeta 
med förbättringar (Liker, 2009). Att standardisera processer är också ofta ett för-
bättringsarbete i sig, eftersom standardisering ofta innebär att det bästa sättet att utföra 
processen identifieras och sätts som standardmetod (Sörqvist, 2004). 

3.4.5 Verktyg 5 - Individberoende problem 
Hantering av ofrivilliga fel genom felförebyggande och felsäkring 
Både ofrivilliga fel och många andra typer av fel kan förebyggas genom att möjliga 
fel systematiskt bestäms och därefter förebyggs (Sörqvist, 2004). Det finns olika 
strategier för att förebygga fel och för att felsäkra processer, Sörqvist (2004) nämner 
några: 

• Eliminering av felmöjligheter – Att eliminera möjligheten att ett specifikt fel 
uppstår. 

• Felsäkra anordningar – Att skapa brytanordningar, såsom signaler, stop eller 
spärrar. 

• Underlättande av arbete – Att med stöd av olika hjälpmedel öka sannolikheten 
att arbetet utförs eller produkter används på rätt sätt.  

• Öka upptäcktssannolikheten – Att med stöd av tekniker öka chansen att 
upptäcka fel. Exempelvis genom rutiner för kontroll, granskning och tillsyn. 

• Säkrad kommunikation – Att se till att kommunikation och informationsflöden 
fungerar säkert (se avsnittet effektivare processer genom informationsutbyte) 

• Minska feleffekterna – Att minska konsekvenserna av att fel uppstår, genom 
att exempelvis ha hög beredskap. 

Hantering av metodfel genom Best-practice-studier 
För att hantera metodfel försöker de bästa arbetssätten identifieras och spridas till de 
som utför arbetet (Sörqvist, 2004). Studier av Best-practice, eller jämförande studier, 
är en metod för att göra just detta. Sörqvist (2004) beskriver att Best-practice-studier 
ofta genomförs i projektform där individer med god kunskap om arbetet involveras. 
Arbetsmoment granskas, mäts och analyseras med syftet att identifiera det bästa 
arbetssättet och metoderna.  När detta är gjorts utvecklas och implementeras ett nytt 
arbetssätt.  
Hantering av medvetna fel 
Sörqvist (2004) beskriver att några av metoderna för att minska de avsiktliga felen i 
en organisation är att genomföra felsäkringar, regelbundna granskningar, förbättra 
kommunikation, prioritera balans mellan krav, att medarbetarna stimuleras, motiveras 
och ges stöd samt att arbetsuppgifter omfördelas efter individernas lämplighet.
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet. 
Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar.  

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping invigdes år 1988. Länssjukhuset Ryhov har 
nominerats till Sveriges bästa mellanstora sjukhus tre år i rad 2012, 2013 och 2014. På 
sjukhuset finns 22 kliniker (avdelningar) med cirka 3 300 anställda. De största 
yrkesgrupperna är i fallande ordning sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, vård-
administratörer och skötare. Sjukhuset tillhör Jönköpings sjukvårdsområde, som 
ansvarar för vården av 145 000 människor. Länssjukhuset Ryhov, Värnamo Sjukhus 
och Höglandssjukhuset utgör tillsammans ett större sjukvårdsområde som tar hand om 
338 000 människor. 

På Länssjukhuset Ryhov finns 506 vårdplatser. Vårdplatserna omfattar både 
psykiatrisk och somatisk vård. Dagligen utförs cirka 300 undersökningar och 60 
operationer. Tiden för somatisk vård är i medeltal 4,2 dygn. På grund av det stora 
antalet kliniker och det höga patientantalet finns stora mängder medicinteknisk 
utrustning som ställer höga krav på service och underhåll. Ryhov har en egen 
serviceorganisation som ansvarar för reparation och service av medicinteknisk 
utrustning. Serviceorganisationen består av en chef, en administratör, en tekniker och 
17 ingenjörer. Övriga funktioner, såsom ekonomi- och personalfunktioner, hyrs in 
från centrala resurser. I dagsläget hanterar serviceorganisationen för medicinsk teknik 
en budget på cirka 14 miljoner kronor. De har ett register på nära 7500 inventarier till 
ett sammantaget värde av 500 miljoner kronor. Årligen genomförs ungefär 4500 
förebyggande underhåll och 9000 avhjälpande underhåll. 

4.2 Materialhanteringsprocessen till och från 
serviceorganisation 
Här presenteras materialhanteringsprocessens aktiviteter. Flödeskartor upprättas för 
serviceprocesserna avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll. Inom dessa 
processer märks de aktiviteter som faller inom ramen för materialhanteringsprocessen.  
4.2.1 Materialhanteringsprocessen inom avhjälpande underhåll 
Starten för avhjälpande underhåll är att medicinteknisk utrustning går sönder. I vissa 
fall kan utrustningen repareras på plats av MT-ansvarig (medicintekniskt ansvarig) 
sjuksköterska på kliniken, men i de flesta fall måste serviceorganisationen kontaktas. 
Utrustning som går sönder under exempelvis operation, eller utrustning som inte finns 
i flera uppsättningar riskerar att påverka patientvården. Denna utrustning kräver akuta 
underhåll och transporteras inte och faller därför inte inom ramen för material-
hanteringsprocessen. För materialhanteringsprocessen inom avhjälpande underhåll ur-
skiljs tre faser: arbetsorderfasen, transport-ankomst-avlämningsfasen och kontakt-
återlämningsfasen.  
Fas A1: Arbetsorderfasen  
För avhjälpande underhåll som inte är akuta skapas en arbetsorder i affärssystemet 
Medusa. Arbetsordern är till för att beskriva problemet och innehåller information om 
vem som är kund, vilken specifik apparat det rör sig om (varje apparat har ett specifikt 
nummer), kortfattad beskrivning av felet, vem som anmält felet och telefonnummer 
till denna person. När denna order skapats i systemet är den offentlig och kan ses av 
alla som har tillgång till affärssystemet, däribland serviceorganisationen. Den 
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innehåller flera mindre delaktiviteter. Arbetsordern skrivs ut och tas med, tillsammans 
med utrustningen, till serviceorganisationen.  
Fas A2: Transport-ankomst-avlämningsfasen  
Själva transporten till serviceorganisationen sker på två olika sätt. Antingen så är 
utrustningen stor, och är då försedd med hjul vilket gör att den blir enklare att 
transportera. I annat fall placeras utrustningen på en vagn. Transporterna sker till fots 
eller med hjälp av sparkcykel. När transportören ankommer till serviceorganisationen 
placeras utrustningen vanligtvis på en hylla för inkommande utrustning för reparation. 
Arbetsordern är fäst på utrustningen vilket gör att transportören i många fall enbart 
lämnar av utrustningen. I vissa fall kontaktar transportören även den som ska utföra 
reparationen och för då en dialog om vad som behöver göras. 

Fas A3: Kontakt-återlämningsfasen 
När serviceorganisationen utfört reparation eller service på utrustningen placeras den 
vanligtvis på en hylla för utgående och färdig utrustning. Efter att utrustningen 
placerats på hyllan kontaktas i vissa fall berörd klinik. I de fall de kontaktas görs detta 
via telefon, mail eller internpost. I många fall fungerar dock utrustningen på denna 
hylla som en visuell markör på att utrustningen är redo för att återigen brukas på 
kliniken, och serviceorganisationen tar ingen direkt kontakt med klinikerna. Detta 
innebär att kliniken ser att utrustningen är reparerad först nästa gång någon har ett 
ärende hos serviceorganisationen. Transporten tillbaka till kliniken utförs av den som 
på kliniken är ansvarig för medicinteknisk utrustning för dagen. Vanligtvis samma 
person som lämnat av utrustningen. I enstaka fall tar denna person med sig utrustning 
som ska lämnas av till en närliggande klinik, vilket kan ses som en form av spontan 
samverkan. 
 

Figur 9  Materialhanteringsprocessen inom avhjälpande underhåll 
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4.2.2 Materialhanteringsprocessen inom förebyggande underhåll 
Flödet för förebyggande underhåll inleds genom att förebyggande underhåll som 
planerats in ska utföras. Hur ofta förebyggande underhåll sker beror på vilken typ av 
medicinteknisk utrustning det rör sig om. Vanligtvis tar serviceorganisationen kontakt 
med klinikerna via mail och anger alla produkter som ska genomgå förebyggande 
underhåll. De bestämmer också vart underhållet ska utföras, om det ska ske på 
klinikerna eller på serviceorganisationen. För materialhanteringsprocessen inom 
förebyggande underhåll urskiljs två faser: transport-ankomstfasen och kontakt-
återlämningsfasen.  

Fas F1: Transport-ankomstfasen 
Transporten till serviceorganisationen sker på två olika sätt. Antingen så är 
utrustningen stor, och är då försedd med hjul vilket gör att den blir enklare att 
transportera. I annat fall placeras utrustningen på en vagn. Transporterna sker till fots 
eller med hjälp av en sparkcykel. Antingen lämnar någon från kliniken av 
utrustningen eller så hämtas utrustningen av någon från serviceorganisationen. När 
transportören ankommer till serviceorganisationen lämnas utrustningen till den 
tekniker som ska utföra förebyggande underhåll, istället för på hylla för inkommande 
gods som det görs vid avhjälpande underhåll.  
Fas F2: Kontakt-återlämningsfasen 
När underhåll utförts på serviceorganisationen så kontaktas medicintekniskt ansvarig 
på kliniken. Kontakten sker via vanligtvis via telefon. Serviceorganisationen och 
medicintekniskt ansvarig bestämmer i dialog ifall utrustningen lämnas av hos kliniken 
av någon från serviceorganisationen eller om kliniken skall hämta utrustningen hos 
serviceorganisationen. I många fall sker en kombination då serviceorganisation och 
klinik tillsammans står för transporterna. 

Figur 10  Materialhanteringsprocessen inom förebyggande underhåll 
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4.3 Utmaningar i materialhanteringsprocessen  

4.3.1 Transportfrekvens och tidsåtgång 
Hur ofta transporter av utrustning sker till serviceorganisationen skiljer sig mellan 
olika kliniker. Transportfrekvens och tidsåtgång visas i Tabell 4.  

Tabell 4 Transportfrekvens och tidsåtgång 

 Klinik 1 Klinik 2 Klinik 3 Klinik 4 Klinik 5 

Transportfrekvens 
(per vecka) 

3-4 ggr 5-10 ggr 5 ggr 1-2 ggr 0-1 ggr 

Tidsåtgång (per 
transport) 

20 min 20 min 10-60 min 20 min 5-10 min 

Transportfrekvens och tidsåtgång varierar beroende på flertalet variabler, och 
siffrorna som presenterats i Tabell 4 är uppskattade medelvärden. Några av 
anledningarna till variationen är att mängden medicinteknisk utrustning och typ av 
utrustning varierar från klinik till klinik. Dessutom kommer både efterfrågan på 
avhjälpande underhåll och inplanerade förebyggande underhåll att variera.   

4.3.2 Materialhanteringsprocessen inom avhjälpande underhåll 
Arbetsorderfasen (A1) syftar till att förmedla information om status på utrustningen. I 
studien har framkommit att vissa delaktiviteter i skapandet av arbetsordern är onödiga 
och inte fyller någon funktion med avseende på syftet. Arbetsordern fungerar som en 
mall och ser likadan ut för alla kliniker. Trots mallen saknas standarder och rutiner för 
hur mallen ska fyllas i med avseende på språk och omfattning. Detta gör att hur 
användbar arbetsordern blir skiljer sig från klinik till klinik och att den i vissa fall 
måste kompletteras vid ett senare tillfälle för att informationsutbytet ska bli tillräckligt 
bra. När informationen inte är fullständig förs en dialog mellan sändaren (på kliniken) 
och mottagaren (på serviceorganisationen) via telefon eller i person. Eftersom sättet 
på vilket arbetsordern fylls i skiljer sig mellan individer och mellan olika kliniker 
uppstår också individberoende metodfel såsom exempelvis felformuleringar eller 
ofullständig information. Sådana metodfel reds ut genom att kontakt tas med den som 
skapat arbetsordern.  

Det framkommer i studien att Transport-ankomst-avlämningsfasen (A2) tar mycket tid 
och resurser i anspråk.  I dagsläget utförs transporterna av klinikernas sjuksköterskor 
som anställts för att utföra andra arbetsuppgifter än transportuppdrag. Tidsåtgången 
för transporter och effektiviteten i övriga aktiviteter skiljer sig från fall till fall 
beroende på situation och vilka individer som utför arbetsuppgiften. Effektiviteten 
påverkas också negativt av att det inte alltid är tydligt förankrat i verksamheten vem 
som är ansvarig för att hämta och lämna utrustning. Under aktiviteten avlämning 
lagras utrustning på en hylla för inkommande gods, vilket genererar lager och 
väntetider. Avsaknaden av samarbete mellan kliniker gör också att antalet transporter 
är högre än det behövde vara. Det finns inte något etablerat samarbete mellan kliniker 
bortsett från enstaka fall då den som hämtar utrustning hos serviceorganisationen tar 
med sig utrustning som ska lämnas av till en närliggande klinik. På grund av detta 
saknas också etablerat sätt att utföra informationsutbyte för att samarbeta och 
samverka. 
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Under den sista fasen, kontakt-återlämningsfasen (A3) finns liknande brister vad 
gäller processeffektivitet som beskrivs i den tidigare fasen eftersom det även här finns 
transportaktiviteter med resurser som används på fel sätt och som upplevs som 
ineffektiva samt att det finns ett lager av väntande och färdigreparerad utrustning. 
Likaså finns liknande brister för samverkan som uppvisas i den tidigare fasen då det 
enbart förekommer spontant samarbete och det inte finns något etablerat 
informationsutbyte. I övrigt är klinikerna överens om att det finns tydliga brister i 
framförallt informationsutbytet. Det saknas i dagsläget rutiner och standarder för hur 
informationsutbytet ska utföras och serviceorganisationen använder sig av allt från 
telefon, mail, internpost, affärssystemet och/eller visuell kommunikation för att utbyta 
information med klinikerna. Detta leder bland annat till osäkerhet och längre ledtider, 
och enstaka kliniker anmärker på att det fått dem att öka mängden lager och 
reservutrustning. Vad gäller informationsutbytet är det också ibland svårt att få 
kontakt med den som är ansvarig på kliniken, då denna person även har andra 
arbetsuppgifter. Det förekommer också i viss utsträckning individberoende fel såsom 
att kontaktaktiviteten inte utförs på rätt sätt. 
Sett över alla faser förekommer varierande efterfrågan som påverkar resursåtgången i 
alla faser och även påverkar mängden reservutrustning som finns i materialhanterings-
processen. Likaså förekommer varierande arbetsmetoder, både internt på klinikerna 
och mellan klinikerna, vilket försvårar förbättringsarbete.  
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4.3.3 Materialhanteringsprocessen inom förebyggande underhåll 
Det framkommer i studien att Transport-ankomstfasen (F1) tar mycket tid och 
resurser i anspråk. Under denna fas utförs transporterna av personal från klinikerna 
(sjuksköterskor) och/eller serviceorganisationen (tekniker). Bägge personalgrupper 
finns till för andra syften än att utföra transportuppdrag, och att teknikerna är särskilt 
dyra att i drift. Studien pekar vidare på att transportaktiviteten utförs relativt 
ineffektivt eftersom den utförs på olika sätt varje gång. Det framkommer också att det 
saknas samarbete mellan klinikerna. Detta gäller även när de förebyggande 
underhållen är kända långt i förväg och när utrustning från sjukhusets alla kliniker 

Fas	   Utmaning	   	  Beskrivning	  

A1	   Onödiga	  aktiviteter	   Onödiga	  delaktiviteter	  i	  arbetsordern	  

	   Avsaknad	  av	  rutin	  och	  
standard	  

Risk	  att	  information	  uteblir,	  feltolkas	  eller	  missas	  

	   Ofullständig	  information	   Arbetsordern	  behöver	  kompletteras	  

	   Metodfel	   Sättet	  som	  arbetet	  utförs	  på	  skiljer	  sig	  från	  person	  till	  person.	  
Kontroller	  och	  åtgärder	  för	  att	  åtgärda	  fel	  kräver	  resurser.	  

A2	   Resurser	  används	  på	  fel	  sätt	   Sjuksköterskor	  sköter	  transporter	  

	   Ineffektiva	  aktiviteter	   Minimera	  och	  effektivisera	  transporter	  och	  förflyttningar	  

	   Lager	  och	  väntan	   Vid	  avlämning	  lagras	  utrustning	  på	  hylla	  

	   Avsaknad	  av	  helhetssyn	   Används	  endast	  spontant	  samarbete.	  

	   Bristande	  informationsutbyte	   Saknas	  etablerat	  informationsutbyte	  för	  samverkan	  

A3	   Resurser	  används	  på	  fel	  sätt	   Sjuksköterskor	  sköter	  transporter	  

	   Ineffektiva	  aktiviteter	   Minimera	  och	  effektivisera	  transporter	  och	  förflyttningar	  

	   Lager	  och	  väntetider	   Efter	  reparation	  lagras	  utrustning	  på	  hylla.	  

	   Avsaknad	  av	  rutin	  och	  
standard	  

Risk	  att	  information	  uteblir,	  feltolkas	  eller	  missas	  

	   Avsaknad	  av	  rutin	  och	  
standard	  

Svårt	  att	  få	  kontakt	  med	  klinikansvarig	  

	   Avsaknad	  av	  helhetssyn	   Enbart	  spontant	  samarbete	  

	   Bristande	  informationsutbyte	   Saknas	  etablerat	  informationsutbyte	  för	  samverkan	  

	   Metodfel	   Risk	  för	  metodfel	  vid	  framförallt	  kontakt	  

A1-‐A3	   Varierande	  efterfrågan	   Varierande	  behov	  av	  avhjälpande	  underhåll	  påverkar	  resursbehov	  
och	  lagerbehov	  etc.	  

	   Varierande	  arbetsmetoder	   Saknas	  standard	  och	  rutiner	  
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transporteras för förebyggande underhåll. Det finns i dagsläget ingen som tar 
helhetsansvar för transporterna.  
Under kontakt-återlämningsfasen (F2) uppstår i många fall samma problem som 
studiens övriga transportfaser. Det finns här transportaktiviteter som utförs av tekniker 
eller sjuksköterskor och som dessutom är ineffektiva och utförs på olika sätt varje 
gång. Studien visar också att det saknas rutiner för hur kontakt ska etableras, vilket 
gör att information riskerar att missas, utebli eller feltolkas. Vidare visar det sig att det 
finns en avsaknad av samverkan till följd av bristande helhetssyn, och det förekommer 
bara spontant samarbete. Till följd av varierande arbetsmetoder förekommer också i 
viss utsträckning metodfel. 
Bägge faser i materialhanteringsprocessen inom förebyggande underhåll påverkas av 
variationer i efterfrågan på avhjälpande underhåll. När behovet av avhjälpande 
underhåll är stort samtidigt som flera förebyggande underhåll planerats in påverkas 
materialhanteringsprocessens resursbehov och planering. Detta leder till att 
förebyggande underhåll ofta skjuts på och sägs påverka mängden lager och reserv-
utrustning.  
Tabell 5  Utmaningar förebyggande underhåll  

Fas	   Utmaning	   Beskrivning	  

F1	   Resurser	  används	  på	  fel	  sätt	   Sjuksköterskor	  och/eller	  tekniker	  sköter	  
transporter	  

	   Ineffektiva	  aktiviteter	   Minimera	  och	  effektivisera	  transporter	  och	  
förflyttningar	  

	   Avsaknad	  av	  helhetssyn	   Inplanerade	  underhåll	  planeras	  ej	  i	  förväg	  

F2	   Resurser	  används	  på	  fel	  sätt	   Sjuksköterskor	  och/eller	  tekniker	  sköter	  
transporter	  

	   Ineffektiva	  aktiviteter	   Minimera	  och	  effektivisera	  transporter	  och	  
förflyttningar.	  

	   Avsaknad	  av	  rutin	  och	  standard	   Risk	  att	  information	  uteblir,	  feltolkas	  eller	  missas	  

	   Avsaknad	  av	  helhetssyn	   Enbart	  spontant	  samarbete	  

	   Bristande	  informationsutbyte	   Saknas	  etablerat	  informationsutbyte	  för	  
samverkan.	  

	   Metodfel	   Sättet	  som	  arbetet	  utförs	  på	  skiljer	  sig	  från	  
person	  till	  person	  

F1-‐F2	   Varierande	  efterfrågan	   Variationer	  i	  avhjälpande	  underhåll	  påverkar	  de	  
förebyggande	  underhållen	  

	   Varierande	  arbetsmetoder	   Saknas	  standard	  och	  rutiner	  

 

 



Analys 

28 

5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri 
med teoretiskt ramverk. 

5.1 Vilka utmaningar finns inom materialhanterings-
processen, till och från en avdelning för service och underhåll 
vid ett sjukhus? 
Här används fallstudieverksamhetens materialhanteringsprocess som beskrivits i 
kapitel fyra samt det teoretiska ramverket från kapitel tre som utgångspunkt för att 
kategorisera och analysera utmaningar inom materialhanteringsprocessen, till och från 
en avdelning för service och underhåll vid ett sjukhus.  
Utmaningarna illustreras i Figur 11. 
 

 
5.1.1 Bristande processeffektivitet 
Det går utifrån flödeskartläggningarna att urskilja en struktur för hur material-
hanteringsprocessen till och från avdelning för service och underhåll är tänkt att 
fungera. Denna struktur skiljer sig inte nämnvärt mellan olika kliniker. När hela 
flödeskartan granskas närmre visar det sig att interna aktiviteter, det vill säga 
aktiviteter som berör enskilda kliniker, uppvisar relativt hög effektivitet medan 
aktiviteter som berör flera kliniker, såsom transport- och informationsaktiviteter 
uppvisar lägre effektivitet. Sörqvist (2004) beskriver att bristande samordning och 
helhetssyn gör att stora förbättringsmöjligheter ofta ligger i gränssnittet mellan 
avdelningar, enheter och funktioner, vilket alltså går att se även på Ryhov. Detta 
ligger också i linje med de Souza & Pidd (2011) som menar att samarbete och 
systemsyn är svårt i en decentraliserad verksamhet som exempelvis i sjukhusmiljö. 
 

Figur 11  Fiskbensdiagram 
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För materialhanteringsprocessen inom avhjälpande underhåll identifieras i fallstudien 
framförallt sex aktiviteter som är känsliga för bristande processeffektivitet och 
slöserier. Dessa är: skapa arbetsorder, transport till serviceorganisation, avlämning på 
ingående hylla, avlämning på utgående hylla, kontakt och transport till klinik. I grund 
och botten handlar det alltså om att skapa arbetsorder, att kontakta, att transportera 
och att lagra.  
Att skapa en arbetsorder är ett kritiskt delmoment som på många sätt styr hur väl 
informationsutbytet mellan klinik och serviceorganisation fungerar. Arbetsordern bör 
skapas på ett standardiserat, rationellt, tydligt och effektivt sätt där information 
förmedlas på ett sätt som gör att den i ett senare skede inte behöver kompletteras.  
Transporter till eller från serviceorganisationen är en av de tydligare slöserierna. I 
dagsläget utförs dem vanligtvis av sjuksköterskor som varje vecka kan spendera 
uppemot 100 minuter på enbart transporter. Transporterna genererar slöserier i form 
av transporter, förflyttningar och resurser som används på fel sätt. Vad gäller 
transporterna och förflyttningar så kommer de i någon utsträckning troligtvis alltid 
vara nödvändiga på grund av klinikernas placering i förhållande till service-
organisationen. Utmaningen ligger framförallt i att minimera dessa och se till att de 
utförs så effektivt som möjligt. Vad gäller resurser som används på fel sätt så är det en 
stor utmaning i att se till så att personal används för det som de är avsedda för. 
Sjuksköterskor är i grunden inte avsedda för att utföra transportuppdrag, och det kan 
vara ett allvarligt slöseri att låta dem göra detta då tidsåtgången är så pass omfattande 
och brist på sjuksköterskor är något som debatteras flitigt i vårdsammanhang (Dagens 
Medicin, 2015). 

När utrustningen ankommer till serviceorganisationen eller är färdigreparerad till-
kommer slöseri i form av lagring. Hur lång tid utrustning förvaras på hyllan varierar 
beroende på vilken tid på dygnet den placeras där, vilken typ av utrustning det rör sig 
om och på vilket sätt informationsutbyte sker från klinik till serviceorganisation. Efter 
reparation tar i vissa fall serviceorganisationen kontakt med involverad klinik via 
affärssystemet, mail, telefon eller internpost, och klinikerna kan då hämta 
utrustningen snarast möjligt. I de flesta fall placeras dock utrustningen på en hylla, där 
den får vänta på att någon från berörd klinik upptäcker den nästa gång de besöker 
serviceorganisationen. I bägge fall förekommer slöserier i form av väntetider och 
lager, vilket bland annat fått konsekvensen att vissa kliniker varit tvungna att utöka 
sina förråd och lager.  
Aktiviteten kontakt kommer, precis som för transporter och förflyttningar, i någon 
utsträckning alltid vara nödvändig utifrån nuvarande struktur. Det betyder dock inte 
att aktiviteten i dagsläget utförs på det mest rationella sättet, utan både tidsåtgång och 
resursförbrukning går i många fall att minska. För aktiviteten saknas i nuläget 
standarder för hur informationsutbytet ska ske, både med avseende på vilken 
information som ska utbytas, val av informationskanal och vem som ska kontaktas. 
Detta kan generera slöserier i form av överbearbetning, väntetider och resurser som 
används på fel sätt och kommer att påverka leveransserviceelement som flexibilitet 
och ledtid (informationsutbyte diskuteras vidare i avsnitt 5.1.2).  

För materialhanteringsprocessen inom förebyggande finns liknande källor till slöserier 
som för de avhjälpande underhållen för aktiviteterna transport till service-
organisationen och kontakt. För detta flöde finns dessutom en större risk att resurser 
kommer att användas på fel sätt. Det beror på att tekniker och ingenjörer ofta får 
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Figur 12  Informationsflödet 
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      Information 
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hjälpa till vid transporter och förflyttningar, både till serviceorganisation och till 
klinik. 

5.1.2 Bristande informationsutbyte 
Ett tillförlitligt och effektivt informationsutbyte är en förutsättning för att sjukvårds-
verksamheten ska fungera effektivt och för att motverka suboptimering (Apker, 
2012). Ett bra informationsutbyte leder till att aktörerna i materialhanterings-
processen enklare kan samverka och utnyttja sina resurser på ett effektivt sätt. I 
fallstudien visar Ryhov på brister i informationsutbytet inom framförallt två områden: 
mellan serviceorganisation och klinik och internt på klinikerna. (Figur 12).  

 

 

  

 

 

Informationsutbytet från klinik till serviceorganisation består framförallt av en 
arbetsorder. Arbetsordern är utformad som en mall som fylls i och ser likadan ut för 
alla kliniker. Trots detta saknas standarder och rutiner för hur mallen ska fyllas i med 
avseende på språk och omfattning på information. Detta gör att arbetsordern är olika 
användbar i olika situationer och att information ibland behöver kompletteras i 
efterhand vilket kräver resurser. De mest utmärkande bristerna i informationsutbytet 
uppstår dock i den andra riktningen, då serviceorganisationen vill kontakta klinikerna. 
Denna kontakt tas antingen för att informera om att utrustning reparerats och är färdig 
att hämta, eller för att informera om att förebyggande underhåll ska ske. För detta 
förfarande saknas fastställda rutiner och standarder. Riskerna med detta är att 
informationsutbyte helt uteblir, att viktig information missas eller att den formuleras 
eller tolkas fel. En annan konsekvens vid avsaknad av fastställda rutiner och 
standarder är att det vid vissa tidpunkter vara svårt att få kontakt med den som är 
ansvarig för medicinteknisk utrustning på kliniken. Dels av naturliga skäl såsom 
frånvaro eller på grund av att andra arbetsuppgifter utförs och dels för att de ansvariga 
på flera kliniker arbetar deltid. Dessa problem kan leda till att flera av 
leveransserviceelementen enligt Lumsden (2012) påverkas. Framförallt ledtider, 
flexibilitet och servicegrad. Långa ledtider gentemot klinik kan göra att klinikerna 
tvingas utöka sina lager eller på andra sätt kompensera. Likaså påverkas flexibiliteten 
gentemot klinikerna vid osäkert informationsutbyte. Minskad servicegrad, att kliniken 
inte har rätt utrustning vid efterfrågan, kan i sin tur ha direkt påverkan gentemot 
patienten. En klinik nämner att de tvingats låna utrustning av andra kliniker och andra 
operationssalar och en annan klinik att de utökat sitt förråd av utrustning för att 
minska risken för att brist uppstår.  
Det andra problemområdet gäller informationsutbyte internt på kliniker. Den 
medicintekniskt ansvariga är inte alltid tillgänglig och på plats, och i flera fall hamnar 
ansvaret för transporter och informationsutbyte på någon annan person. Klargörandet 
av ansvar när detta uppstår är inte tydligt förankrat i verksamheten och skiljer sig från 
klinik till klinik. Det är en utmaning att se till att rätt information finns tillgänglig för 



Analys 

31 

den som för stunden har ansvar för utrustningen, så att det inte uppstår förlängda 
väntetider och ledtider till följd av detta.  

Fallstudien visar i enlighet med Souza och Pidd (2011) och Aronsson et. al (2011) att 
brister i informationsutbytet är vanligt förekommande på sjukhus. Likaså visar 
fallstudien, likt Arvidsson (2007), att den typ av organisationsstruktur som tillämpas 
på Ryhov och flera andra sjukhus ofta skapar en komplicerad struktur med 
decentraliserat ansvar vilket försvårar arbetet med att skapa effektivt informations-
utbyte. 

5.1.3 Bristande samverkan 
Som beskrivs av Arvidsson (2007) och Hansell (2005) skapar den organisations-
struktur som ofta används på sjukhus en komplicerad struktur med decentraliserat 
ansvar vilket försvårar arbetet med att skapa effektivt informationsutbyte och därmed 
också samverkan. Den enda samverkan i materialhanteringsprocessen som går att 
identifiera är någon form av spontan samdistribution som uppstår i enstaka fall då 
personer som hämtar utrustning tar med sig utrustning som tillhör och ska lämnas av 
till närliggande kliniker. Avsaknaden av samverkan utgör en outnyttjad potential för 
materialhanteringsprocessen. Dock ligger den främsta utmaningen i att skapa ett 
effektivare informationsutbyte för att underlag ska finnas till att samverka på en högre 
nivå. Likaså är det en utmaning att etablera det långsiktiga och ömsesidiga samarbete 
som krävs för samverkan i en organisation där resultatansvar är decentraliserat 
(Hansell, 2011). 

5.1.4 Variationer 
Variationer förekommer i stor utsträckning i den studerade materialhanterings-
processen. Variationerna har till stor del sin utgångspunkt i att serviceorganisationen 
samarbetar med många olika kliniker med olika behov, krav och egenskaper. Detta 
leder till att planeringen av arbetet försvåras. Det är exempelvis svårt att förutse hur 
stort behovet av avhjälpande underhåll kommer att vara eller vilken tid på dygnet 
behovet kommer att finnas. Variationerna vad gäller det avhjälpande underhållet 
påverkar i sin tur planeringen av förebyggande underhåll vilket i sin tur påverkar 
övertidsarbete och behovet av reservutrustning. Variationer påverkar också hur 
klinikerna arbetar. När exempelvis behovet av avhjälpande underhåll är stort samtidigt 
som flera förebyggande underhåll inplanerats kommer resursbehovet i material-
hanteringsprocessen bli långt mer än det normala. 

Variationer förekommer också för arbetsmetoder och enskilda arbetsmoment. 
Avsaknaden av standarder och rutiner gör i flera fall att olika kliniker använder sig av 
olika tillvägagångssätt för att utföra aktiviteter i materialhanteringsprocessen. Som 
Liker (2009) nämner kan avsaknaden av standardiserat arbetssätt påverka möjligheten 
att arbeta med ständiga förbättringar. Likaså kommer variationer att skapa osäkerhet i 
materialflödet, vilket genererar slöserier såsom lager och att resurser går åt till ökat 
behov av styrning.  
5.1.5 Individberoende problem 
Fallstudien pekar på att majoriteten av brister och utmaningar i materialhanterings-
processen går att härleda till hur den är strukturerad, och inte till hur individer utför 
specifika arbetsuppgifter. Individberoende problem förekommer dock fortfarande i 
materialhanteringsprocessen. De flesta av dessa hanteras snabbt genom att 
involverade parter kontaktar varandra och reder ut bristerna. Formuleras exempelvis 
en arbetsorder otydligt kan mottagaren kontakta den som skrivit ut arbetsordern för att 
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reda ut otydligheterna. Även om det är relativt enkelt att kontakta den som skrivit ut 
arbetsordern är det ett problem när resurser går åt för att kontrollera och reda ut 
osäkerheter.  

De aktiviteter i flödet som är mest känsliga för individberoende problem de som berör 
informationsutbyte, det vill säga: skapandet av arbetsorder och kontaktaktiviteter. De 
individberoende fel som uppstår går i de flesta fall att härleda till metodfel då sättet 
som olika individer utför arbetet på skiljer sig åt. Avsaknaden av rutiner och 
standarder för aktiviteten skapar dåliga förutsättningar för att minska individberoende 
fel. Det finns också en möjlighet att avsaknaden av standarder och rutiner i högre grad 
ökar förekomsten av ofrivilliga fel, då avsaknaden av standarder och rutiner skapar 
dåliga förutsättningar för att förbättra arbetsmomenten (se 5.1.4 om variationer). 

5.2 Hur kan utmaningarna hanteras för att uppnå en effektiv 
materialhanteringsprocess? 
Genom att analysera utmaningarna som identifierats i frågeställning ett har ett antal 
verktyg och tillvägagångssätt för att förbättra materialhanteringsprocessen 
formulerats. Förbättringsförslagen har framtagits med hjälp av mönsterpassning 
mellan det teoretiska ramverket och empirin från fallstudien. 
5.2.1 Effektivisera processerna 
Att effektivisera materialhanteringsprocessen handlar om att rationalisera och för-
enkla materialhanteringsprocessens aktiviteter. Under fallstudiens gång upprättades 
flödesscheman för att få förståelse för aktiviteterna och för att kunna identifiera 
samband, problem och förbättringsmöjligheter. Flödesschemat pekade på brister i de 
aktiviteter som finns i gränssnittet mellan olika avdelningar på sjukhuset. För att 
rationalisera och förenkla processen och dess aktiviteter och delaktiviteter användes 
de principer som beskrivs av Matsson (2012).  

Utifrån nuvarande situation, där grundupplägget är att materialhanteringsprocessen 
sköts av klinikerna och serviceorganisationen, finns begränsade möjligheter att helt 
eliminera aktiviteter. Både för de avhjälpande och förebyggande underhållen utförs 
alla aktiviteter av en välgrundad anledning. Däremot kan det vara så att vissa 
aktiviteter kan utföras mer rationellt och effektivt än de görs i dagsläget. Ett exempel 
på detta är transportaktiviteten. Flera kliniker menar att tidsåtgången för transporter 
skiljer sig från fall till fall, och två kliniker med liknande avstånd till 
serviceorganisationen uppger skilda tider för transporterna. Genom att rutinisera och 
standardisera transportaktiviteten kan det effektivaste sättet att transportera etableras 
och genomföras varje gång, för att på så sätt skapa en mer rationell och effektiv 
transport. 
Att skapa arbetsorder är ett annat exempel på en sådan aktivitet. Den innehåller flera 
små delmoment som bör analyseras närmre, för att på så sätt kanske kunna rutinisera 
ytterligare för att snabba upp aktiviteten. Detsamma gäller aktiviteten kontakt, som 
finns med för både avhjälpande och förebyggande underhåll. Denna aktivitet bör 
kunna effektiviseras enormt genom att skapa rutinaktiviteter och standardisera arbetet.  

Generellt finns goda möjligheter att rationalisera materialhanteringsprocessen genom 
att införa fler rutinaktiviteter och genom att standardisera. Både för att förenkla 
samarbetet mellan kliniker och mellan kliniker och serviceorganisationen och för att 
snabba upp processerna. Exempel på detta är att skapa en rutin för att meddela 
kliniker som inte är frekventa besökare på serviceorganisationen att deras utrustning 
är klar, så att de inte behöver upptäcka att reparation utförts visuellt.  
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5.2.2 Effektivisera informationsutbytet 
Fallstudien pekar på att informationsutbytet varit ett problemområde för material-
hanteringsprocessen. Sörqvist (2004) beskriver lämpliga åtgärder för att effektivisera 
informationsutbytet. För det första bör informationsbehovet identifieras. I material-
hanteringsprocessen för avhjälpande underhåll fyller informationsutbytet mellan 
klinik och serviceorganisation två funktioner: att informera serviceorganisationen om 
vad som är fel och att informera kliniken om att reparation utförts. För det före-
byggande underhållet är syftet att dela information om vem som ska lämna av eller 
vem som ska hämta utrustning. Informationsbehovet blir således av två typer: att 
informera om status på utrustning (vad som är fel) och att informera om transporter 
(redo att exempelvis hämtas eller avlämnas).  

Informationsutbytet som har att göra med status på utrustning bör vara sådan att 
reparationsarbetet kan utföras effektivt och utan missuppfattningar eller osäkerhet. I 
dagsläget sker detta informationsutbyte med hjälp av en arbetsorder, där ansvarig på 
kliniken bland annat fyller i en felbeskrivning. En förutsättning för att reparationen 
ska gå bra är därmed att arbetsordern innehåller ett språk som är säkert, vilket innebär 
ett språk som är gemensamt för alla involverade (standardiserat) och lättförståeligt. 
Informationen överförs i sin tur via två kanaler, dels via affärssystemet och dels 
genom att arbetsordern skrivs ut och fästs på utrustningen. Detta är lämpliga 
informationskanaler, som dock har svagheten att de är så kallad passiv 
kommunikation. Information som är komplicerad och som på ett bra sätt inte kan 
formuleras utförligt i arbetsorderns felbeskrivning bör förmedlas aktivt, så att det går 
att ha en dialog om problemet. I dagsläget sker aktiv kommunikation på 
undantagsbasis, och det finns ingen standard för detta arbetsmoment. Slutligen så bör 
informationsutbytet säkerställas genom att mottagaren verifierar att information 
mottagits, tolkats och förståtts på rätt sätt. En aspekt som i nuläget inte tas i 
beaktande. 

Informationsutbyte som har att göra med transporter sker frekvent och innehåller i 
regel en liten mängd information. Det enda som bör förmedlas är egentligen någon 
form av bekräftelse på att reparation är färdig och att utrustning är redo att hämtas. 
Den stora svårigheten är här att se till att information kan flöda utan avbrott och fel. 
Som tidigare nämnts uppstår ofta situationer där ansvarig för medicinteknisk 
utrustning på klinik inte är tillgänglig. Vid sådana situationer kan information helt gå 
förlorad. För att hantera detta bör lämpliga informationskanaler väljas. Exempelvis 
lämpar sig inte telefonsamtal eftersom de kräver att mottagaren är på plats och 
tillgänglig. Istället bör informationskanaler som lämpar sig väl för högfrekvent 
informationsutbyte med låg omfattning väljas, förslagsvis e-mail, SMS eller någon 
form av elektronisk dataöverföring via informationssystemet. Det är antagligen inte 
rimligt att kräva verifikation eller bekräftelse på att information om transporter 
mottagits och förståtts med tanke på att denna typ av informationsutbyte sker med hög 
frekvens. Istället blir det då viktigt att standardisera och säkra språket så att 
missuppfattningar undviks, samt att samma informationskanal används så att 
variationer i arbetssätt inte bidrar till osäkerhet och missar. 

Vad gäller informationsutbytet internt på klinik är ett första steg för att etablera någon 
form av rutin för detta arbete och på så sätt möjliggöra att rätt information finns 
tillgänglig för den som för stunden har ansvar för utrustningen, så att det inte uppstår 
förlängda väntetider och ledtider till följd av detta.  
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5.2.3 Utveckla samverkan 
Som tidigare nämnts uppstår de flesta problem och förbättringsmöjligheter i gräns-
snittet mellan avdelningar, enheter och funktioner. I sjukhusmiljö är detta extra 
utmärkande då beslutsfattande och resultatansvar i stor utsträckning är decentraliserat 
vilket gör att samarbete försvåras (Arvidsson, 2007). Ett sätt att effektivisera material-
hanteringsprocessen är att förbättra möjligheterna till samarbete inom befintliga 
processer och aktiviteter. Ett annat sätt att uppnå en effektivare material-
hanteringsprocess är att upprätta en form av samordnande funktion som tar över 
ansvaret för den materiella delen (förflyttning och hantering av utrustning) och/eller 
för den immateriella delen (informationsutbytet). En funktion med samordnande 
ansvar har potential att minska de slöserier som fallstudien uppvisar. Exempel på detta 
är samordning av leveranser till och från olika kliniker som minskar antalet 
transporter och förflyttningar. Ett annat exempel är ökad transportfrekvens från 
serviceorganisationen, som minskar väntetider och behov av lager. Likaså kommer 
sjuksköterskor och tekniker inte längre att genomföra transporter och andra arbets-
moment de inte var avsedda för.  
Införandet av en samordnande transportorganisation 
Att införa en samordnande transportorganisation innebär i detta fall att låta en central 
och verksamhetsövergripande funktion överta ansvaret för hela, eller delar av, 
materialhanteringsprocessen inom förebyggande och avhjälpande underhåll. Det finns 
i dagsläget en transportorganisation som sköter transporter av förbrukningsvaror, post, 
läkemedel etc. runtom sjukhuset. Tanken är att utveckla deras arbetsuppgifter till att 
även innefatta transporter av medicinteknisk utrustning mellan kliniker och service-
organisationen. Redan i dagsläget är denna transportorganisation på klinikerna 
dagligen och på serviceorganisationen flera gånger per dag. Att låta en samordnande 
transportorganisation ta över materialhanteringsprocessen kommer direkt att påverka 
aktiviteterna som beskrivits i empirikapitlets olika faser och indirekt att påverka 
aktiviteterna utanför dessa faser. En transportorganisation som tar över material-
hanteringsprocessen har goda förutsättningar att skapa effektivare och mer rationella 
processer. Med en tydligare specialisering och med färre individer och avdelningar 
involverade skapas en bättre grund för att med helhetssyn arbeta med att rutinisera 
aktiviteter, att standardisera arbetet och att arbeta med ständiga förbättringar.  
Införandet kan också ha negativ påverkan på vissa aktiviteter, framförallt de som 
bygger på informationsutbyte. Det blir svårare för kliniker och serviceorganisation att 
ha dialoger när ytterligare en aktör inkluderas i materialhanteringsprocessen. Fall-
studien visar att flera kliniker tycker att en dialog med serviceorganisationen i många 
fall är viktig för att diskutera vad som är fel med utrustningen, ofta till följd av att 
arbetsordern inte anses vara tillräcklig som enda informationsutbyte. Vid införandet 
av en samordnande transportorganisation bör således möjligheten till mer utförligt 
informationsutbyte mellan klinik och serviceorganisation att diskuteras. Förutom 
svårigheten till dialog måste kliniken på något sätt kontakta transport-organisationen 
för att meddela att de har utrustning som ska till serviceorganisationen, i alla fall om 
det är väldigt stora volymer utrustning eller om det är stor och tung utrustning. Skulle 
detta gå att genomföra i samband med att en arbetsorder registreras i affärssystemet är 
det ett försumbart extraarbete, ifall detta inte är möjligt bör ett annat smidigt sätt att ta 
kontakt etableras. Vad gäller informationsutbytet i övrigt kan transportorganisationen 
skapa goda förutsättningar för att effektivisera detta. Informationsutbytet som gäller 
transporter av färdigreparerad utrustning kan utvecklas på ett sätt som gör att det tar 
mindre tid både för sändare och mottagare. Exempelvis kan behovet av kontakt 
mellan klinik och serviceorganisation i stor utsträckning försvinna. Eftersom 
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transportorganisationen är på serviceorganisationen flera gånger varje dag skulle 
kommunikation enbart kunna bestå av att färdigreparerad utrustning finns på en 
utgående hylla, redo för transportorganisationen att plocka med sig. 

Den logistiska målmixen (Figur 6) visar att effektivisering av materialflöden är en 
avvägning mellan leveransservice, kapitalbindning och logistikkostnader. Analyseras 
kapitalbindning i form av lager närmre visar fallstudien att behovet av lager i flera fall 
är en konsekvens av osäkerhet och långa ledtider på grund av undermåligt 
informationsutbyte. Kan en samordnande transportfunktion minska osäkerheten i 
flödet finns inga argument för att kapitalbindningen kommer att öka. Vad gäller 
logistikkostnaderna bör det analyseras närmre. Huruvida en samordnande transport-
organisation minskar eller ökar logistikkostnaderna beror på kostnaden för transport-
organisationen att ta över ansvaret gentemot kostnadsbesparingen i att ta bort denna 
arbetsuppgift från ansvariga sjuksköterskor och tekniker. En anställd på transport-
organisationen är billigare i drift än sjuksköterskor och tekniker, dessutom kommer 
möjligheten att samordna transporter, både från flera kliniker och från service-
organisationen, att göra att antalet transporter kommer att minska. I en övergångsfas 
kommer dock logistikkostnaderna antagligen att öka innan arbetssättet etablerats. 

5.2.4 Hantera variationer 
Utifrån nuvarande situation finns begränsade möjligheter att förbättra hanteringen av 
de stora variationsbidragen: varierande efterfrågan och varierande arbetsmetoder. Ett 
mer utvecklat informationsutbyte eller ett mer avancerat prognossystem för 
avhjälpande underhåll skulle kunna göra att det blir enklare att planera in 
förebyggande underhåll. På så sätt skulle variationen i behov av underhåll enklare 
kunna hanteras. För att minska variationer i arbetsmetoder skulle, som tidigare 
nämnts, standardisering och ett mer rutiniserat informationsutbyte vara av värde.  

Skulle en transportorganisation istället ta över finns andra möjligheter. Exempelvis 
skulle det gå att skilja de avhjälpande underhållen mer från de förebyggande under-
hållen. Skulle materialhanteringsprocessen inom de avhjälpande underhållen skötas av 
transportorganisationen och inom de förebyggande underhållen av kliniker och 
serviceorganisationen skulle variationerna i behov av transporter och förflyttningar bli 
enklare att hantera och planera. Dessutom ökar en samordnande transportorganisation 
förutsättningarna för att standardisera arbetsmetoder och att arbeta med ständiga för-
bättringar jämfört med om varje klinik har sin egen materialhanteringsprocess. Att 
standardisera och arbeta med ständiga förbättringar också är ett sätt att minska 
variationer i arbetsmetoder. 

5.2.5 Minska individberoende problem 
Individberoende fel går att minska på flera sätt. I grunden handlar det om att förenkla 
för individen att göra rätt saker. Sörqvist (2004) beskriver några strategier för detta. 
Den mest applicerbara strategin på Ryhov är att minska metodfel genom att skapa mer 
effektiva rutiner och standarder för olika arbetsmoment, bland annat för informations-
utbytet. Att etablera bra rutiner och standarder kommer att minska felmöjligheter och 
underlätta arbetet, vilket kommer minska sannolikheten att individberoende fel 
uppstår. 

Om en samordnande transportorganisation istället tar över materialhanterings-
processen bör risken att individberoende problem uppstår att öka på kort sikt. En av 
anledningarna till att de är så pass få i dagsläget kan vara att de som arbetar med 
materialhanteringsprocessen är erfarna och har etablerat metoder för att felsäkra 
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arbetet och för att öka upptäcktssannolikheten. Ifall en transportorganisation ersätter 
kommer ett nytt flöde uppstå med nya utmaningar. Här är det viktigt att arbeta vidare 
med att eliminera felmöjligheter, felsäkra arbetsmetoder, underlätta arbetet så att 
sannolikheten att göra rätt ökar, försöka öka upptäcktssannolikheten, säkra 
kommunikationen samt minska konsekvenserna av att fel uppstår. Eftersom 
förutsättningarna att arbeta med ständiga förbättringar ökar kan metodfelen på längre 
sikt minska.  
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6 Diskussion och slutsatser  
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 
studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Studiens syfte har varit att undersöka vilka utmaningar som finns inom material-
hanteringsprocessen, till och från en avdelning för service och underhåll vid ett 
sjukhus, och hur utmaningarna kan hanteras för att uppnå en effektivare material-
hanteringsprocess. För att bevara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. 

Vilka utmaningar finns inom materialhanteringsprocessen, till och från en avdelning 
för service och underhåll vid ett sjukhus? 

Den första frågeställningen går ut på att identifiera utmaningar för materialhanterings-
processen utifrån det särskilda kontext som sjukhusmiljö utgör. Frågeställningen 
besvarades genom att insamlad empiri från fallstudien, som genomförts på Läns-
sjukhuset Ryhov i Jönköping, jämfördes med och tolkades utifrån det teoretiska ram-
verket. Utmaningarna som identifierats har deltats in i fem olika kategorier: bristande 
processeffektivitet, bristande informationsutbyte, bristande samverkan, variationer 
och individberoende problem. 
Kategorin bristande processeffektivitet innehåller utmaningar rörande processens 
effektivitet. En verksamhet som har effektiva processer utför endast de aktiviteter som 
är nödvändiga och utför dessa på ett rationellt och enkelt sätt. De mest utmärkande 
utmaningarna vad gäller effektiva processer visar sig uppstå i gränssnittet mellan 
avdelningar, vid transport- och informationsaktiviteter. Både transport- och 
informationsaktiviteter kommer troligtvis alltid vara nödvändiga utifrån material-
hanteringsprocessens nuvarande struktur. Utmaningen ligger framförallt i att 
minimera tidsåtgång och resursförbrukning. Likaså ligger en utmaning i att se till att 
aktiviteterna inte utförs av resurser som är avsedda för andra ändamål, såsom att 
transporter utförs av sjuksköterskor. 
Kategorin bristande informationsutbyte innehåller utmaningar rörande utbyte av 
information inom processen. Informationsutbytet anses bristfälligt inom framförallt 
två områden: mellan serviceorganisation och klinik och internt på klinikerna. Den 
mest utmärkande bristen är den från serviceorganisation till klinik, där problem 
framförallt uppstår då serviceorganisationen vill kontakta kliniken för att informera 
om att utrustning reparerats och är färdig att hämta, eller för att informera om att 
förebyggande underhåll ska ske. För detta saknas fastställda rutiner och standarder, 
vilket gör att informationsutbyte riskeras att helt utebli, att viktig information missas 
eller att den formuleras eller tolkas fel. Detta bristfälliga informationsutbyte skapar 
osäkerhet och påverka ledtider, flexibilitet och servicegrad negativt. 

Kategorin bristande samverkan innehåller utmaningar rörande samordning av resurser 
och materialflöden. Generellt kommer samverkan vara svårt att utveckla i sjukhus-
miljö då den organisationsstruktur som ofta tillämpas är relativt komplicerad och 
ansvar är decentraliserat. Den främsta utmaningen för att skapa utökad samverkan är 
vara att utveckla informationsutbytet och att vidareutveckla och skapa långsiktiga 
relationer mellan aktörerna i materialhanteringsprocessen. Samverkan anses utgöra en 
stor outnyttjad potential för materialhanteringsprocessen på Ryhov. 
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Kategorin variationer innehåller utmaningar kopplade till varierande efterfrågan och 
varierande arbetsmetoder. Varierande efterfrågan på underhåll innebär att mängden 
medicinteknisk utrustning som går igenom materialhanteringsprocessen varierar. 
Detta påverkar i sin tur att bland annat tidsåtgång, resursförbrukning och behov av 
reservutrustning. Denna variation är svår att hantera. Varierande arbetsmetoder 
uppkommer i sin tur på grund av att det saknas standarder och rutiner för hur 
materialhanteringsprocessens aktiviteter ska utföras och att flera olika kliniker och 
olika individer är involverade i den.  
Kategorin individberoende problem innehåller utmaningar kopplade till hur individer 
utför arbetsuppgifter, och inte till hur själva materialhanteringsprocessen är 
strukturerad. Utmaningen här handlar om att minimera mängden individberoende 
problem. I materialhanteringsprocessen uppstår de flesta individberoende problem då 
sättet som olika individer utför arbetet skiljer sig. De individberoende problemen går 
därmed att koppla till avsaknad av rutiner och standarder. 
Sammanfattningsvis går det att urskilja avsaknad av helhetsperspektiv, rutiner och 
standardisering som genomgående teman för utmaningarna i materialhanterings-
processen. Organisationsstrukturen är decentraliserad vilket gör att de flesta 
avdelningar och kliniker enbart ser till sina egna aktiviteter. Detta skapar dåliga förut-
sättningar till att effektivisera aktiviteter där flera avdelningar och kliniker är 
involverade, att effektivisera informationsutbytet och att upprätta en god samverkan. 
Avsaknaden av rutiner och standardisering innebär i sin tur en ökad risk för hög 
tidsåtgång och hög resursförbrukning i processerna, att det blir svårare att hantera 
varierande arbetsmetoder och de individberoende problem de leder till och att det blir 
svårare att arbeta med ständiga förbättringar av materialhanteringsprocessen och dess 
aktiviteter.  

Hur kan utmaningarna hanteras för att uppnå en effektivare materialhanterings-
process? 

För att skapa en effektivare materialhanteringsprocess måste de utmaningar som 
identifierats i frågeställning ett att hanteras. Frågeställning två besvarades genom att 
resultatet från frågeställning ett och det teoretiska ramverket jämfördes och 
analyserades. Hur utmaningar kan hanteras har delats in i fem olika kategorier: 
effektivisera processerna, effektivisera informationsutbytet, utveckla samverkan, 
hantera variationer och minska individberoende problem. 

Kategorin effektivisera processerna innehåller verktyg och metoder som används för 
att rationalisera och förenkla materialhanteringsprocessens aktiviteter. För att 
rationalisera och förenkla aktiviteter upprättades ett flödesscheman för att ge 
förståelse för aktiviteterna och för att kunna identifiera samband, problem och för-
bättringsmöjligheter. Utifrån nuvarande situation identifieras ett flertal aktiviteter som 
bör ses över så att de utförs på ett rationellt och effektivt sätt, ofta föreslås införandet 
av rutinaktiviteter och utökad standardisering av arbetet som förbättringsförslag. Detta 
gäller exempelvis transportaktiviteter, vars tidsåtgång ofta skiljer sig från fall till fall 
och för olika kliniker. För att skapa en mer rationell och effektiv transportaktivitet 
föreslås en ökad rutinisering och standardisering av transporterna. Detta innebär 
strävan efter att förenkla arbetssätt, att identifiera bättre arbetssätt och att 
standardisera arbetet så det utförs likadant varje gång. 

Kategorin effektivisera informationsutbytet innehåller verktyg och metoder för att 
förbättra utbytet av information inom processen. Informationsutbytet delas in i två 
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huvudtyper: utbyte som har med status på utrustning att göra respektive utbyte som 
har med transporter att göra. Informationsutbyte som har med status på utrustning att 
göra bör stödja reparationsarbetet så det kan utföras utan missuppfattningar eller 
osäkerhet, vilket kräver en viss utveckling av arbetsmetoderna vad gäller 
standardisering och möjlighet till att verifiera kritisk information. Informationsutbyte 
som har att göra med transporter bör framförallt kunna flöda utan avbrott och fel. För 
att uppnå detta föreslås att informationskanaler väljs som lämpar sig väl för 
högfrekvent informationsutbyte med låg omfattning, och att metoder för informations-
utbyte standardiseras och förankras tydligt i verksamheten. Detta så att kontakt alltid 
lyckas etableras och att information kan flöda utan avbrott och fel. 
Kategorin utveckla samverkan innehåller verktyg och metoder för att utveckla 
samordning av resurser och materialflöden. Under fallstudien identifierades 
samverkan som en stor förbättringspotential för materialhanteringsprocessen. För att 
utveckla samverkan föreslås införandet av en samordnande transportorganisation som 
tar över ansvaret för hela, eller delar av, materialhanteringsprocessen. Det finns i 
nuläget en transportorganisation som sköter transporter av förbrukningsvaror, post 
och läkemedel runtom sjukhuset. Förslaget går ut på att utveckla deras arbetsuppgifter 
till att även innefatta transporter av medicin-teknisk utrustning mellan kliniker och 
serviceorganisationen. Att låta en samordnande transportorganisation ta över 
materialhanteringsprocessen skapar goda förutsättningar att skapa effektivare och mer 
rationella processer. Med en tydligare specialisering och med färre individer och 
avdelningar involverade skapas en bättre grund för att med helhetssyn arbeta med att 
rutinisera aktiviteter, att standardisera arbetet och att arbeta med ständiga 
förbättringar. På så sätt kommer en samordnande transportorganisation även att kunna 
hantera variationer bättre och minska individberoende problem. 

Sammanfattningsvis går det urskilja avsaknad av helhetsperspektiv, rutiner och 
standardisering som genomgående teman för de utmaningar som identifierats i 
frågeställning ett. Följaktligen blir det naturligt att hantera utmaningarna i material-
hanteringsprocessen genom att utveckla helhetsperspektiv, rutiner och 
standardisering. Detta är utmaningar som är vanliga i svenska sjukvårdsorganisationer 
och därför finns också goda förbättringsmöjligheter inom dessa områden. Genom att 
identifiera utmaningar och tillvägagångssätt för att hantera dessa anses studiens syfte 
vara uppfyllt. 

6.2 Implikationer  
Denna studie har undersökt utmaningar för materialhanteringsprocessen till och från 
en serviceorganisation vid ett sjukhus och hur dessa utmaningar kan hanteras. Efter att 
utmaningarna identifierats formulerades olika sätt att hantera dessa utmaningar. De 
metoder och de verktyg som använts för att hantera utmaningarna har olika drag och 
kännetecken vilket gör att vissa implementationer är enkla och andra är svårare och 
tar längre tid. När en verksamhet vill effektivisera sin materialhanteringsprocess är det 
också viktigt att hänsyn tas till vilka särskilda utmaningar de möter och som är mest 
kritiska för att förbättra just deras process.  

Ett lösningsförslag som presenterats i studiens resultat är att införa en samordnande 
transportorganisation som helt, eller delvis, tar över materialhanteringsprocessen inom 
förebyggande och/eller avhjälpande underhåll. Detta är ett relativt konkret förslag som 
är möjligt att implementera omgående då det redan i dagsläget finns en etablerad 
transportorganisation på Ryhov som sysslar med liknande arbetsuppgifter. Fördelen 
med att implementera en samordnande transportorganisation skulle vara att en enskild 
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aktör tar hand om transporter och informationsutbyte vilket skapar en bättre grund för 
att standardisera arbetet, att arbeta med att rutinisera aktiviteter, att samordna 
materialflöden och att arbeta med ständiga förbättringar. Införandet av den sam-
ordnande transportorganisationen anses även ha en positiv påverkan på kostnaderna 
för materialhanteringsprocessen eftersom antalet transporter beräknas minska och 
eftersom en anställd på transportorganisationen är billigare i drift än sjuksköterskor 
och tekniker. Detta lösningsförslag kommer också bidar till att resurserna används till 
det som de är avsedda för. 
En annan förändring är att i högre utsträckning standardisera materialhanterings-
processen och dess aktiviteter. Eftersom sjukhusorganisationen i hög grad tillämpar en 
decentraliserad struktur där arbetet styrs av varje klinik för sig arbetar de på sina egna 
sätt. Det innebär att materialhanteringsprocessens aktiviteter utförs på olika sätt 
beroende på vilken klinik som är involverad. Likaså saknas ofta standardisering 
internt på serviceorganisationen och klinikerna, vilket gör att arbetssätt varierar 
ytterligare. Genom att standardisera arbetsmetoder och tillvägagångssätt i material-
hanteringsprocessen kommer antalet fel och problem att minska. Likaså skapas 
underlag för att arbeta med att vidare effektivisera aktiviteter då jämförelser och 
förbättringsarbete förenklas. Att införa standardisering kan ta lång tid då det måste 
involvera hela organisationen, alla kliniker, serviceorganisationen och alla 
involverade individer. Likaså måste riktlinjer och arbetssätt som stödjer 
standardisering att tas fram. För att standardiseringsarbetet ska bli lyckat måste det 
dessutom accepteras av alla medarbetare. De kan också behöva viss utbildning för att 
förstå vikten av att standardisera arbetet och på vilket sätt det kan få positiva 
konsekvenser för dem. 
Studien har inte bidragit till några teoretiska implikationer då inga nya teorier eller 
modeller utvecklats. De teorier som använts i studien har varit tillgängliga teorier 
inom logistik, kvalitet och produktion. Att dessa teorier använts i en ny kontext gör 
studien relevant, men påverkar inte dess teoretiska implikationer nämnvärt.   

6.3 Metoddiskussion  
I detta avsnitt diskuteras studiens metodval och genomförande, vad som varit bra och 
det som kunde göras på ett bättre sätt. Diskussionerna avser metoder som använts för 
datainsamling och dataanalysens genomförande samt hur väl studien uppfyllt kraven 
på validitet och reliabilitet. 
Datainsamlingen har utgått från litteraturstudier och en fallstudie som utförts på 
Länssjukhuset Ryhov. Datainsamlingen inleddes genom att ett teoretiskt ramverk 
upprättades för att få grundförståelse för det område studien behandlade. Därefter 
genomfördes kontinuerlig mönsterpassning för att anpassa det teoretiska ramverket till 
fallstudien. Detta ansågs vara ett lämpligt tillvägagångssätt då det gav möjlighet att 
anpassa det teoretiska ramverket efterhand som empiri samlades in från fallstudien. 
Studiens problemområde är förhållandevis outforskat vilket innebar att egna 
tolkningar krävdes för att koppla ihop litteraturstudierna och fallstudien. Ut-
värderingar av dessa kopplingar gjordes kontinuerligt, men det går ändå rikta viss 
kritik mot kopplingen mellan litteraturstudier och fallstudien.  
Intervjuer har genomförts dels med chefen på serviceorganisationen och dels med 
flera av de medicintekniskt ansvariga ute på klinikerna. Syftet med intervjuerna var 
framförallt att få djupare inblick i materialhanteringsprocessen och dess utmaningar, 
både från serviceorganisationens och klinikernas synvinkel. Intervjuobjekten besitter 
praktisk erfarenhet av arbetet, vilket stärker tillförlitligheten i intervjuerna. Likaså 
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intervjuades flera olika kliniker som bedriver olika typer av verksamhet och som 
därmed har olika behov av service och underhåll av medicinteknisk utrustning. Detta 
för att få flera infallsvinklar och åsikter på problematiken. Nackdelen vid intervjuerna 
på klinikerna är att endast den ansvariga för medicinteknisk utrustning intervjuades 
och inte fler personer som är involverade i materialhanteringsprocessen. 
Observationerna genomfördes för att samla in empiri som inte erhållits vid 
intervjuerna samt för att bekräfta den empiri som intervjuobjekten förmedlat. En 
fördel med observationerna är att de skapar en neutral bild av materialhanterings-
processen. Det genomfördes flera observationer för att få en tillförlitlig bild av 
materialhanteringsprocessen. Likaså genomfördes observationer både från service-
organisationens och klinikernas synvinkel av samma anledning. 

Dokumentstudierna har tillsammans med intervjuer och observationer utgjort grund 
för att förstå utmaningar i materialhanteringsprocessen. Att använda sig av dokument-
studier var lämpligt eftersom all utrustning som behöver underhåll eller reparation 
rapporteras in i affärssystemet innan den transporteras till service-organisationen. På 
grund av att alla underhåll och reparationer registreras är informationen även till-
förlitlig för att visa på efterfrågan och efterfrågevariationer. 

Dataanalysen genomfördes genom att det teoretiska ramverket analyserades gentemot 
den insamlade empirin enligt mönsterpassning. Eftersom mönsterpassning utfördes så 
kunde en ständig utvärdering av det teoretiska ramverket utföras, vilket skapade goda 
förutsättningar för att skapa ett relevant och ändamålsenligt teoretiskt ramverk för 
studien. Genom vald analysmetod genererades ett resultat som kunde besvara studiens 
frågeställningar.  

Under studiens gång har datainsamling genomförts på ett systematiskt och strukturerat 
sätt och de metoder som använts för datainsamling har beskrivits tydligt. Det 
teoretiska ramverket har byggts upp av etablerad litteratur och analyser och 
kopplingar till empirin genomförts med försiktighet och kontinuerlig utvärdering. 
Datainsamling har i sin tur skett med hjälp av triangulering, där flera olika metoder 
använts. Dessa aspekter gör sammantaget att studien anses ha uppnått god reliabilitet.  

För att uppnå hög intern validitet formulerades först ett tydligt syfte och fråge-
ställningar för att låta dessa vara utgångspunkt till resten av arbetet. Fokus lades på att 
tydligt formulera vad som ansågs vara ett problem och varför det var relevant att 
undersöka. Därefter skedde successiv påbyggnad av arbetet samtidigt som regel-
bunden återkoppling gjordes till tidigare avsnitt. För att vidare säkerställa att 
resultaten stämmer överens med verkligheten hölls regelbunden kontakt med hand-
ledare på Länssjukhuset Ryhov. Genom att dessutom kontinuerlig jämföra den 
insamlade empirin och det teoretiska ramverket genom mönsterpassning kunde den 
interna validiteten stärkas eftersom ramverket utgick från etablerad litteratur i ämnet. 
Studien anses ha uppnått en god extern validitet eftersom flertalet sjukhus-
organisationer har en liknande avdelning för service och underhåll av medicinteknisk 
utrustning.  Det har lagts stor vikt på att göra studiens resultat generaliserbart utifrån 
givna förutsättningar. Detta genom att redovisa metoder och tillvägagångssätt för 
datainsamling och dataanalys. Den externa validiteten kunde dock ökat ytterligare 
genom att undersöka flera sjukhus då en enstaka fallstudie är en något osäker grund 
för att skapa hög extern validitet. 
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Bakgrunden till studien är att sjukvården är i stort behov av effektiviseringsarbete. 
Efterfrågan på sjukvårdstjänster ökar samtidigt som krav ställs på minskad resurs-
användning. Studien visar tydligt att en effektiv materialhanteringsprocess där 
utmaningar hanteras effektivt kan hjälpa till att uppnå detta. 
De utmaningar inom materialhanteringsprocessen som identifierats under studien är 
bristande processeffektivitet, bristande informationsutbyte, bristande samverkan, 
variationer och individberoende problem. Genomgående teman för dessa utmaningar 
är avsaknaden av helhetsperspektiv, som på många sätt uppstår på grund av att 
sjukvårdsorganisationen är decentraliserat styrd, samt avsaknaden av rutiner och 
standarder för hur arbetet ska utföras. Svensk sjukvård är känt för att i hög grad ha ett 
decentraliserat beslutsfattande och resultatansvar, vilket försvårar för verksamhets-
övergripande aktiviteter. När slutsatser dras är det viktigt att ta hänsyn till att endast 
ett sjukhus inkluderats i denna studie. För att få ett mer tillförlitligt och generaliserbart 
resultat bör fler fallstudier genomföras på fler sjukhus. 
Då avsaknad av helhetssyn, rutiner och standardisering varit genomgående teman för 
de utmaningar som identifierats i materialhanteringsprocessen blir följaktligen de 
verktyg som föreslås för att hantera utmaningarna knutna till detta också. Genom att 
standardisera och skapa rutinaktiviteter kopplade till materialhanteringsprocessen kan 
utmaningar i bristande processeffektivitet hanteras. För att hantera problem som upp-
står vid informationsutbytet så bör en standard införas för vilka informationskanaler 
som skall användas och hur information ska utbytas så att variationer i arbetssätt inte 
bidrar till osäkerhet och missar. Utmaningen samverkan kan hanteras genom att 
antingen förbättra möjligheterna till samarbete inom befintliga processer och 
aktiviteter eller att införa en samordnande transportorganisation som tar över ansvaret 
för både den materiella och immateriella delen. Införandet av en samordnande 
transportorganisation ökar möjligheterna till att effektivisera processen och 
informationsutbytet, hantera variationer och att minska individberoende problem. 

Genom att materialhanteringsprocessens utmaningar identifierats och förslag på hur 
dessa kan hanteras beskrivs så anses studiens syfte ”Att undersöka vilka utmaningar 
som finns inom materialhanteringsprocessen, till och från en avdelning för service 
och underhåll vid ett sjukhus, och hur utmaningarna kan hanteras för att uppnå en 
effektivare materialhanteringsprocess” vara uppfyllt.  

6.5 Vidare forskning  
Studien använder etablerade teorier för materialhanteringsprocessen och dess ut-
maningar i en ny kontext. Problemområdet får därmed ses som relativt outforskat 
vilket innebär att det finns ett behov av vidare forskning för att stärka kopplingen från 
en industriell kontext till en sjukvårdskontext. Studien visar att det finns god potential 
för effektivisering av materialhanteringsprocessen mellan avdelningar i sjukhusmiljö. 
En studie som involverar fler sjukhus hade varit intressant då fler utmaningar och 
hanteringsmöjligheter kan upptäckas vilket skulle öka generaliserbarheten av 
resultatet. 
Denna studie berörde endast materialhanteringsprocessen till och från avdelning för 
service och underhåll. Det skulle därför vara intressant att bredda perspektivet genom 
att utreda fler materialflöden i verksamheten. Genom att undersöka även andra 
materialflöden finns potential att ytterligare öka samverkan och finna vägar till att 
effektivisera verksamheten ytterligare.
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