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Abstract 
 
Effective material handling in a healthcare organization can both reduce operational costs and 
at the same time result in higher quality of care. Traditionally, materials management issues 
have not been a priority for explanatory reasons. A hospital is primarily a healthcare facility 
and not a company that actively needs to seek profitability to ensure its survival. However, 
this has resulted in insufficient management and procedures with high costs and lack of 
resource efficiency as a result. Deficient work routines and methods for materials 
management along with improper utilization of storage facilities have been the main focus of 
this study. The study provides suggestions for how operation ward 1 at Södra Älvsborgs 
hospital can work to improve stock management of its consumables. Semi-structured 
interviews along with quantitative data form the basis of this study, which is divided into 
three main areas, processes, material management and warehouse design. After analysing the 
empirical data together with the theoretical frame of reference, some recommendations may 
be presented to the operations department. The consumables should be moved to an 
appropriate storage space on the lower floor that has appropriate ventilation for medical 
materials and a specific unpacking area. The new storage area should be dimensioned and 
optimized based on product family, pick rate and physical characteristics of the articles to 
minimize overwork, unnecessary movements and promote ergonomics. In order to ensure that 
the right skills are utilized for the correct task, a warehouse manager should be employed with 
main responsibility for materials handling. Valuable time can thus be saved for the nurses so 
that they can focus more on their primary tasks. In order to simplify materials management, 
implementation of a two-bin system should be carried out, where safety stocks, re-order 
points and order quantities are built-in and visualized. 
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Sammanfattning 
 
Effektiv materialhantering i en sjukvårdsorganisation kan både reducera de operationella 
kostnaderna och samtidigt resultera i högre vårdkvalitet. Traditionellt sett har frågor kring 
materialhantering inte varit någon prioritet, av förklarliga skäl. Ett sjukhus är primärt en 
vårdinrättning och inte ett företag som aktivt behöver sträva efter lönsamhet för att säkerställa 
sin överlevnad. Detta har emellertid mynnat ut i bristande styrning och rutiner med höga 
kostnader och bristande resurseffektivitet som resultat. Obefintliga arbetsrutiner och metoder 
för materialstyrning tillsammans med felaktigt utnyttjande av lokaler har föranlett denna 
studie. Studien ger förslag på hur operationsavdelning 1 på Södra Älvsborgs sjukhus kan 
arbeta för att förbättra lagerhanteringen av sitt förbrukningsmaterial. Semistrukturerade 
intervjuer tillsammans med kvantitativ data står till grund för arbetet som är indelat i tre 
huvudområden, processer, materialstyrning och lagerstruktur. Efter analys av empirisk data 
tillsammans med den teoretiska referensramen kan några rekommendationer ges till 
operationsavdelningen. Förbrukningsmaterialet bör flyttas till lämpligt förrådsutrymme på 
nedre våning som har tillgång till anpassad ventilation för medicinskt material och tillägnad 
uppackningsyta. Det nya förrådet bör dimensioneras och optimeras utifrån produktfamilj, 
plockfrekvens och artiklarnas fysiska egenskaper för att minimera överarbete, onödiga 
rörelser och främja ergonomi. För att säkerställa att rätt kompetens utnyttjas för rätt 
arbetsuppgift bör en lageransvarig anställas som ansvarar för materialhanteringen. Värdefull 
tid kan på så sätt frigöras för undersköterskorna och de kan i större utsträckning fokusera på 
sina primära arbetsuppgifter. För att förenkla materialstyrningen bör en implementering av ett 
två-bingesystem genomföras, där säkerhetslager, beställningspunkt och beställningskvantitet 
är inbyggt och visualiseras. 
 
 
Nyckelord: Sjukvård, Logistik, Lagerhantering, Materialstyrning, Lagerlayout 
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1 Introduktion 
 
En organisations försörjningskedja kan utifrån logistisk synvinkel karakteriseras av aktiviteter 
och processer som krävs för att producera och distribuera en produkt eller tjänst till 
slutkunden (Callender & Grasman 2010). Inom sjukvården beskrivs försörjningskedjan som 
ett enormt och komplext system där avsevärda mängder information och material flödar 
dagligen. Dagliga materialhanteringsprocesser inom sjukvården innefattar upphandling, 
inköp, godsmottagning, uppackning, distribution, inventering och hantering av förråd för att 
kunna erbjuda en säker och högkvalitativ vård till patienterna (Callender & Grasman 2010). 
Även Little & Coughlan (2008) diskuterar materialhanteringen på sjukhus och understryker 
vikten av väl framtagna lagerstyrningsmetoder som säkerställer ett effektivt materialflöde. 
Sjukvården har traditionellt sett fokuserat på att leverera högkvalitativ vård utan att tidigare 
behövt fokusera på kostnader. Studier som analyserat olika sjukhus metoder för 
lagerhantering har visat att det ofta förekommer större mängder av säkerhetslager. Bristande 
lagerhanteringsmetoder och okvalificerade bedömningar har ofta varit avgörande för de 
förhöjda lagernivåerna (Callender & Grasman 2010). Många produkter är av betydande vikt 
för den dagliga sjukhusverksamheten. Det kan därför argumenteras för att lagerhålla större 
kvantiteter av dessa produkter. Little & Coughlan (2008) har även lyft fram andra parametrar 
som samtidigt påverkar lagerhanteringen såsom begränsat lagerutrymme och 
leveransrestriktioner. Sjukhusens allt mer ansträngda ekonomiska situation i samband med 
skenande priser på material har dock bidragit till att behov av att se över rutiner för 
materialhantering har växt fram. En större insikt har kommit till stånd om att effektiv 
materialhantering kan både reducera de operationella kostnaderna och samtidigt resultera i 
högre vårdkvalitet (Callender & Grasman 2010). Bristfällig lagerhantering inom sjukvården 
kan leda till allvarliga konsekvenser såsom för stora lager, frekventa brister på material, 
utökat behov av kostsamma expressleveranser, tillfälligt driftstopp, omarbetningar och utökat 
behov av personal som hanterar och administrerar sekundära behov hos patienter (Callender 
& Grasman 2010). 
 
Operationsavdelningen på ett sjukhus ansvarar för att genomföra operationer på patienter som 
är inlagda på sjukhuset, eller som kommer direkt hemifrån. Det sistnämnda som även kallas 
för poliklinisk verksamhet har en tendens att öka när sjukhus utsätts för besparingsåtgärder 
(Strömberg 2008). Tillsammans med operationspersonal arbetar även anestesipersonal som 
ansvarar för den medicinska vården och omvårdnaden som patienten behöver under en 
operation. Anestesipersonalen ansvarar bland annat för narkos, lokalbedövning, smärtlindring 
och andra medicinska åtgärder (Strömberg 2008).  
 
Varumottagningen sker för närvarande i korridoren utanför ankomsthissen där materialet 
packas upp och kontrolleras av undersköterskor. Detta tidskrävande arbete inskränker ofta på 
deras redan ansträngda tidsschema. Aiken et al. (2013) skriver i en artikel att endast 53 
procent av svenska sjuksköterskor anser att det finns tillräckligt med tid för att ge patienterna 
kvalitetsvård. Flera av de utrymmen som i dagsläget används för att lagerhålla materialet var 
från början inte avsedda för detta ändamål. Detta medför försvårande omständigheter vid 
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lagerhållning av produkterna då visst ytteremballage inte kan avlägsnas på grund av 
kontaminationsrisk. Bristande rutiner för godsmottagning och provisoriska lagerutrymmen 
har försvårat lagerhanteringen och belastar avdelningen negativt. 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med rapporten är att undersöka hur en operationsavdelning kan arbeta för att 
effektivisera sin lagerhantering av förbrukningsmaterial. Rapporten kommer att beröra bland 
annat: 
 
• Analys av materialflöden och arbetsrutiner 
• Olika former av lagerstruktur & lagerlayout 
• Relevanta verktyg för materialstyrning 
• Logistiska effektivitetsvariabler för att säkerställa låg kapitalbindningskostnad samt 
bibehålla hög patientsäkerhet. 
 

1.1.1 Avgränsningar 
Rapporten avgränsas till att endast beröra artiklar som går under kategorin 
förbrukningsmaterial vid Operationsavdelning 1 (OP1). Kartläggning av materialflöde med 
utgångspunkt från godsmottagning, till slutlig påfyllning av förbrukat material i 
operationssalarna kommer att utföras. Vidare har arbetet avgränsats till att endast resultera i 
konkreta och genomförbara förbättringsförslag, som sedan kan användas som underlag för 
framtida förbättringsarbete inom avdelningen.  
 

1.1.2 Målgrupp 

Rapporten riktar sig främst till ledningsgruppen på Södra Älvsborgs sjukhus och övriga 
intresserade på den berörda enheten OP 1. Andra målgrupper innefattar logistikstudenter samt 
andra som kan vara intresserade av logistik inom sjukvård. 
 
 
  



8 
 

2 Metod 
I detta kapitel beskrivs forskningsansatsen och vilka metodval som gjorts. Här ges även en 
förklaring till de olika datainsamlingsmetoderna och hur dessa tillämpas i arbetet. Kapitlet 
avslutas med det generella tillvägagångssättet som använts under studien. 
 

2.1 Litteraturgranskning och dataanalys 
Innan rapporten påbörjades, genomfördes litteraturstudier inom relevanta forskningsområden. 
Litteraturstudien berörde bland annat materialhantering, lagerstyrning och optimering av 
lagerlayout. Med hjälp av litteraturgenomgången fick gruppen en uppfattning om hur man 
tidigare upprättat forskning inom området samt vilka metoder och processer som använts. Ett 
teoretiskt ramverk kunde därefter byggas upp för att ändamålsenligt stå till grund för det 
empiriska arbetet. Lämplig litteratur har sökts genom Högskolan i Borås och det teoretiska 
ramverket har uppdaterats efterhand som arbetet pågått. Under studiens gång har insamlad 
data jämförts och tolkats med det teoretiska ramverket som utgångspunkt. Litteraturstudien 
har lagt grunden till studiens teoretiska databas. Fallstudien har i sin tur med hjälp av 
observationer, dokumentstudier och semistrukturerade intervjuer resulterat i en empirisk 
databas. Parallellt med insamlingen av empiri har det teoretiska ramverket behövt 
kompletteras med ytterligare teori som ansågs vara relevant för studiens genomförande. Figur 
1 nedan illustrerar hur studien byggts upp och genomförts utifrån litteraturstudier och 
fallstudier för att slutligen mynna ut i det resultat som presenteras. 
 

 
Figur 1: Koppling mellan litteraturstudie och fallstudie. 

 

2.2 Metodval 
Inom forskning skiljer man på två typer av metoder för att samla in relevant information, den 
kvalitativa och den kvantitativa. Den kvalitativa metoden anses ha en låg form av 
standardisering och struktur men samtidigt bidrar den med hög flexibilitet för forskaren under 
informationsinsamlingen (Andersen, Liungman & Mårtensson 1994). Den kvantitativa 
metoden är i sin tur mer strukturerad då den till stor del avhandlar numeriska och statistiska 
observationer. Den kvantitativa forskningsmetoden utgår ofta utifrån en positivistisk 
vetenskapsuppfattning där forskaren genom empiriska studier försöker hitta regelbundna och 
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återkommande egenskaper hos studieföremålet. Möjligheten att finna statistiska sammanhang 
som exempelvis korrelationer och andra fasta parametrar tillåter forskaren att förstå och 
förutsäga framtida fenomen inom forskningsområdet (Andersen, Liungman & Mårtensson 
1994). 
 

2.3 Intervjuer 

Holme, Solvang & Nilsson (1997) talar om två former av intervjuer. Den kvantitativa formen 
och den kvalitativa. Den kvantitativa intervjun riktar sig mer storskaligt och används där 
forskaren mest är intresserad av att finna samband och korrelationer för olika händelser och 
fenomen. Den kvalitativa intervjun erbjuder istället en flexibilitet. Enligt Holme, Solvang & 
Nilsson (1997) bör intervjun likna en vardaglig situation och ett vanligt samtal. Forskaren bör 
utgå från att styra samtalet så lite som möjligt. Målet är att låta intervjupersonerna påverka 
samtalets utveckling utifrån de givna tematiska ramarna men samtidigt se till att få svar på de 
frågor som är relevanta för forskningen. Lantz (2013) belyser möjligheten att använda sig av 
olika grader av struktur beroende på vilken typ av kunskap som eftersöks. Graden av struktur 
varierar från låg till hög. I en lågstrukturerad intervju har intervjuaren som uppgift att följa 
intervjupersonens resonemang. Intervjupersonen bestämmer ofta vad i situationen och 
sammanhanget som ska åskådliggöras Lantz (2013). 

Hur vid skall cirkeln bli runt den kärna som var föremål för undersökning? 

          (Lantz 2013, s. 68) 

Vad som uppfattas som tillräcklig information måste avgöras under intervjuns 
planeringsskede och vid upprättande av en intervjuplan. Intervjuplanen kan beskrivas som en 
skriftlig specifikation över intervjuns frågeområden. Strukturen på intervjuplanen avgörs 
beroende på vilken grad av struktur intervjuaren valt i sin intervju (Lantz 2013). 
 
Baserat på problemställningen och förutsättningarna som ges för att samla in relevant data för 
analys, har en både kvalitativ och kvantitativ datainsamlingsmetod använts. Relevant 
information har delvis samlats in via mindre informella och semistrukturerade intervjuer av 
ansvarig berörd personal samt via uppsamling av väsentlig statistisk data. 
 

2.4 Validitet och reliabilitet 
En förutsättning för att erhålla hög kvalitet på studien, är att uppnå både hög validitet och hög 
reliabilitet. Validitet innebär att det som ska granskas verkligen har granskats. Reliabilitet i sin 
tur innebär att studien har utförts på ett sådant sätt att den skulle kunna upprepas med ett 
jämbördigt resultat (Yin 2007). Validitet kan med fördel delas in i två kategorier, intern 
validitet och extern validitet. Den interna validiteten granskar huruvida rätt analyser och 
mätningar har gjorts i studien och om resultatet stämmer överens med verkligheten. Den 
interna validiteten har under studiens gång säkerställts genom att arbetsprocesser och 
tillvägagångssätt utformats med syfte och frågeställning som utgångspunkt (Yin 2007). 
Extern validitet eller generaliserbarhet beskriver i vilken omfattning studiens resultat kan 
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generaliseras utöver den rådande studien (Yin 2007). Eftersom de flesta sjukhus i Sverige har 
liknande operationsavdelningar med ungefär samma behov och förutsättningar antas 
resultaten vara förhållandevis generaliserbara. För att uppnå hög validitet på arbetet har 
empiriska delen vidarebefordrats till ansvarig personal på OP1. På så sätt har eventuella 
felaktigheter och missförstånd kunnat undvikas. Projektgruppen har även valt att intervjua 
flera personer vid olika tillfällen för att undvika insamlandet av ensidig data. Under 
intervjuerna har diktafon använts för att spela in samtalen, detta anses bidra till att stärka 
reliabiliteten av den insamlade informationen. Hög reliabilitet har även åstadkommits genom 
att beskriva tillvägagångssättet för läsaren, på så sätt skulle studien i möjligaste mån kunna 
göras om och erhålla likvärdigt resultat.  
 

2.5 Tillvägagångssätt 
Ett möte med avdelningsansvariga på OP1, samt extern handledare hölls inledningsvis för att 
skapa förståelse om verksamheten och organisationen i stort. I början av arbetet genomfördes 
även en rundvandring i lokalerna där gruppen fick en övergripande beskrivning av 
arbetsrutiner, materialflöde och informationsflöde. Här utgick gruppen från ostrukturerade 
observationer, vars syfte är utforskande och handlar om att samla in så mycket information 
som möjligt för analys (Davidsson & Patel 2011). Under de inledande mötena fastställdes 
även syfte, problemformulering och avgränsningar i samråd med samtliga inblandade parter. 
Det är av stor vikt att alla intressenter och inblandade är överens om dessa formuleringar för 
att arbetet skall fortskrida mot ett gemensamt mål och för att skapa tydlighet i projektet 
(Tonnquist 2014). Under studiens gång har flertalet semistrukturerade intervjuer och 
diskussioner hållits med personal på plats, detta har varit den främsta metoden för att samla in 
data och utgör grunden för en stor del av empirin. Under studiens gång har även uppföljande 
informationsmöten med berörda avdelningsansvariga samt handledare genomförts för att se 
till att projektet håller tidsplanen samt klargöra eventuella frågeställningar. 
Materialflödeskartläggning genomfördes även för att skapa en helhetssyn över 
förbrukningsmaterialets väg genom verksamheten och underlätta arbetet med analysen. För att 
kunna räkna på teoretiska materialhanterings- och lagerstyrningsmodeller har kvantitativ data 
samlats in. Detta innefattar inköpsstatistik, artikelregister och varuvärden som hämtats från 
den så kallade “Handelskuben”. Avslutningsvis gjordes en ABC-analys på 
förbrukningsmaterialet där målet var att ge underlag för en optimerad lagerlayout, där artiklar 
med hög plockfrekvens kan erhålla optimal placering. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel behandlar projektgruppen den teoretiska referensramen som står till grund för 
arbetet. Teorierna som presenteras nedan kan knytas samman med studiens syfte och har 
varit till hjälp för att ta fram möjliga lösningsförslag. Det teoretiska ramverket har delats in i 
tre delar: 
 - Del 1: Processer 
 - Del 2: Materialstyrning 
 - Del 3: Lagerstruktur  

3.1 Del 1 – Processer 
Detta är den första delen av det teoretiska ramverket, här definieras processer rent generellt 
tillsammans med olika tillvägagångssätt för att kartlägga processer och flöden. Efter detta 
beskrivs Lean management och dess kopplingar till sjukvård.   

3.1.1 Definition av process 
Bergman & Klefsjö (2012) definierar en process som en upprepad kedja av värdeskapande 
aktiviteter där input transformeras till output. En process har alltid en kund och en leverantör 
med en början och ett slut. Kunden och leverantören till en process kan t.ex. vara föregående 
och nästkommande process. En process initieras av ett kundbehov och når sitt slut när output 
har tillfredsställt kunden.  

3.1.2 Kartläggning av processer 

För att ge förutsättningar till en hög effektivitet av de logistiska funktionerna i en organisation 
är det ofta lämpligt att kartlägga processer, material och informationsflöde. Inte helt sällan 
saknas en helhetsbild över processflödet då chefer och anställda många gånger endast har 
kännedom av sin egen avdelning. Att genomföra en kartläggning av flödet blir en viktig 
förutsättning för att kunna analysera nuläget och därefter utveckla nya arbetssätt och rutiner 
(Jonsson & Mattsson 2011). Genom kartläggning av processer och aktiviteter skapas också 
transparens i organisationen vilket i sin tur främjar förbättringsarbete (Klotz et al. 2008). 

3.1.3 Funktionsflödesschema 
Funktionsflödesschema eller så kallat Blockschema/Swimlanes används ofta när processer 
och aktiviteter sträcker sig över flera avdelningar. Denna typ av kartläggning är särskilt 
användbar när man vill veta vem som utför aktiviteterna, och var de utförs. Efter upprättandet 
av ett funktionsflödesschema är det enkelt att överblicka antalet avdelningar som är 
inblandade i processen. Funktionsflödesschemat ger också en lättöverskådlig bild över ett 
kanske komplext system av aktiviteter. Detta sätt att kartlägga är även en bra utgångspunkt 
när målet är att omstrukturera eller slå ihop processer, vilket ofta är fallet vid t.ex. 
ledtidsreduktion (Jonsson & Mattsson 2011). 

3.1.4 Materialflödeskartläggning 
Syftet med materialflödeskartläggning kan vara att t.ex. rationalisera materialhanteringen, 
förflytta material eller att minska genomloppstiden. Många gånger används samma mall som 
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vid funktionsflödesschema då materialet sannolikt går över flera avdelningar. För att få en bra 
överskådlighet används olika standardiserade symboler, dessa symboler illustreras i Figur 2. 
 

 
Figur 2: Vanliga symboler för kartläggning av materialflöden  

(Jonsson & Mattsson 2011, s. 421) 
 

Om tanken är att få till stånd en förbättrad layout kan det också vara till fördel att upprätta ett 
materialflödesschema. Detta görs genom att skalenligt skissa upp det berörda området, 
därefter läggs de olika lagren, transporter och aktiviteter till på skissen. Här är det också 
lämpligt att använda samma standardiserade symboler som i figur 2 (Jonsson & Mattsson 
2005).  

3.1.5 Tillvägagångsätt 
Enligt Ljungberg & Larsson (2001) finns det två olika sätt att samla in den informationen som 
behövs för att upprätta en processkarta, det ena sättet kallas ”Walk through”, där man fysiskt 
går runt och kollar hur aktiviteter i processen utförs. Det andra sättet kallas ”Virtual walk 
through”, här samlas representanter av de olika ingående aktiviteterna för att virtuellt gå 
igenom delarna i processen. För att erhålla ett enhetligt syfte och för att få ut det mesta av 
processkartläggningen föreslår Ljungberg & Larsson (2001) att nedanstående steg utförs: 
 
1. Definiera processens syfte, start och slut. 
2. Brainstorma fram aktiviteter och notera dessa på post-it lappar. 
3. Ordna aktiviteterna i rätt följd. 
4. Lägg till och slå ihop aktiviteter. 
5. Fastställ objekt in och objekt ut för varje aktivitet. 
6. Kontrollera att aktiviteterna hänger ihop med objekten.   
7. Se till att aktiviteterna ligger på likartade detaljeringsnivåer och att dem har ändamålsenliga 
namn. 
8. Justera så att en tillfredsställande beskrivning av processen erhålls. 

3.1.6 Lean Management 

Lean Management är en metodologi som initialt syftade på att optimera produktionsprocesser 
genom att öka produktiviteten samtidigt som den bidrog till att reducera resursbehovet i 
organisationen. Lean Management har sitt ursprung i den japanska tillverkningsindustrin och 
är starkt förknippat med Toyota Production System (TPS).  
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Det huvudsakliga syftet med Lean är att fokusera på att skapa värde för kunden och eliminera 
aktiviteter som inte anses värdeadderande. De icke värdeskapande aktiviteterna brukar kallas 
för slöseri och förknippas som en oönskad kostnad för tillverkningsföretaget, eftersom 
slutkunden inte är villig att betala för detta. Venkateswaran, Nahmens & Ikuma (2013) 
påvisar genom sin forskning att Lean även kan användas för att förbättra lagerhanteringen på 
sjukhus. Lean Management kartlägger och beskriver åtta typer av slöserier som kan 
förekomma i alla former av organisationer. Dessa slöserier är defekta produkter, 
överproduktion, onödiga transporter, onödiga rörelser, väntan, lager, överarbete och 
outnyttjad kompetens. Defekta produkter eller misstag kan i en sjukhusmiljö vara 
felmedicinering av patient eller fel utnyttjande av sjukhusutrustning. Överproduktion är en 
process som utförs utan att den egentligen behövs, resurser som används i onödan fråntas tid 
från andra arbetsuppgifter som är viktigare. Onödiga transporter kan handla både om material 
och patienter. Onödig transport av material kan leda till risk för transportskada, förlust eller 
utökad väntetid. Onödiga rörelser i sin tur avser vårdpersonalen i deras dagliga arbete, där 
optimalt utnyttjande av tid är av största vikt. Onödiga rörelser leder till att onödig tid 
spenderas på förflyttning från exempelvis en avdelning till en annan. De ovan nämnda 
slöserier leder ofta till det sjätte slöseriet som är väntan. Detta innebär stora kostnader för ett 
sjukhus och resulterar i att långa köer bildas i systemet. Lager med medicinskt material 
betraktas i en sjukvårdsorganisation som en nödvändighet för att kunna tillhandahålla olika 
sorters behandlingar, både elektiva och akuta. En operationsenhet utför många olika sorters 
ingrepp och material för dessa måste ständigt finnas tillgängligt. Lagerhållning av onödigt 
mycket material kan dock vara ytterst kostsamt för organisationen med avseende på inköp och 
hantering av godset. Överarbete kan härledas till felfungerande processer eller bristande 
rutiner i den dagliga verksamheten som tvingar personalen till överarbete. Detta överarbete är 
inte på något sätt värdeadderande för patienten och belastar organisationen med extra 
kostnader. Den sista formen av slöseri enligt Lean Management är outnyttjad kompetens inom 
organisationen. Anställda bär ofta på mycket kunskap och erfarenhet som kan utnyttjas till att 
utveckla och förbättra verksamheten. Bristande ledarskap kan ibland vara orsaken till att 
personalens kreativa tänkande och talang förblir outnyttjade samtidigt som förbättringsarbetet 
blir lidande (Lindenau-Stockfisch 2011). 
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3.2 Del 2 - Materialstyrning 

I denna del av det teoretiska ramverket beskrivs olika delar i materialstyrningen. 
Inledningsvis ges en bild av lagerhållning rent generellt, därefter förklaras begrepp som 
beställningspunkt, säkerhetslager, ekonomisk orderkvantitet och två-bingesystem.  

3.2.1 Lagerhållning 

Lumsden (2012) beskriver en organisations logistiska effektivitet i form av tre termer, service, 
kostnader och kapitalbindning. Lagerhållning definieras som kapitalbindning, vilket innefattar 
förråd av komponenter, produkter i en förädlingsprocess (PIA) samt produkter i 
färdigvarulagret. Iannone et al. (2013) skriver bland annat i sin forskning att det uppenbara 
första steget i att effektivisera en verksamhet är att se över och förbättra dess lagerhantering. 
Lagerhållning av produkter förknippas ofta med kostnader för företaget, till stor del beroende 
av hur stora kvantiteter av produkter som lagerhålls. Jonsson & Mattsson (2005) delar upp 
kostnaden i en finansiell del, en fysisk del och en osäkerhetsdel. Den finansiella delen redogör 
för det kravet på avkastning som företaget har på produkterna som lagerhålls medan den 
fysiska delen redogör för driftskostnaderna som förknippas med ett lager. Den fysiska delen 
avser personalkostnader, lagerlokal, lagrings- och hanteringsutrustning samt 
lageradministration. Osäkerhetsdelen beskriver oförutsedda kostnader som uppkommer vid 
lagerhantering såsom bristfällig hantering som leder till kassering av en vara. Höga 
lagringsvolymer kan dessutom öka den genomsnittliga liggtiden för en vara. För produkter 
med kort hållbarhet kan det följaktligen innebära en ökad risk för reklamationer (Jonsson & 
Mattsson 2005). Det finns olika anledningar till varför en organisation kan behöva använda 
sig av lager. Nordén (1986) menar att långa ledtider inom inköp, produktion och transporter 
ofta leder till ett ökat behov av lager inom organisationen. Osäker tillgång på råvaror och 
komponenter kan samtidigt leda till behov av säkerhetslager. Driftstopp eller 
produktionsstörningar kan vara mycket kostsamt för ett företag. Därför menar Nordén (1986) 
att det kan ses väl motiverat att öka kostnaderna för lagerhållning i form av ett säkerhetslager. 
Lumsden (2012) nämner att lager skapas för att ge en intern säkerhet i företaget eller 
avdelningen mot eventuella oförutsedda problem eller störningar i materialflödet. Utifrån 
japansk tillverkningsfilosofi framhävs konceptet att ta bort lager för att identifiera och lyfta 
fram problem inom organisationen och företrädesvis produktionen.  
 
Förhållandet mellan kund och leverantör avgörs med utgångspunkt från leveranserna som 
kunden kommer att erhålla från leverantören menar (Lumsden 2012). I detta förhållande 
spelar lagertillgängligheten en betydande roll. Lagertillgängligheten som är ett mått på om rätt 
artiklar finns i lager påverkar direkt leveranspålitligheten, som beskriver hur väl leverantören 
kan hålla den utlovade ledtiden på leverans. Till följd av lagertillgängligheten påverkas även 
leveranssäkerheten, det mått som beskriver företagets möjlighet att leverera rätt material som 
utlovats.  
 
Volland et al. (2016) lyfter fram i sin forskning att mer än 30 procent av ett sjukhus kostnader 
är förknippat med logistiska aktiviteter. Logistiska kostnader är därmed den näst största 
kostnaden för ett sjukhus, efter personal. Optimering av logistisk inom sjukvård har därför 
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enligt senare forskning blivit en nyckel till att minimera sjukvårdens kostnader. Volland et al. 
(2016) nämner i sin forskning att effektiv materialstyrning och hantering kan halvera de 
logistiska kostnaderna i en sjukvårdsorganisation. Lumsden (2012) framhåller vikten av att 
betrakta de olika logistiska processerna som en helhet. Åtgärder som vidtas för att förbättra 
vissa delar av verksamheten kan leda till negativa effekter i andra delar utav den. En åtgärd 
som är avsedd att minimera kostnaderna med avseende på kapitalbindning kan samtidigt 
försämra servicenivån och leda till minskade intäkter i längden. Figur 3 nedan beskriver något 
som kallas för ”Logistiska målmixen”. Figuren visualiserar hur de tre komponenterna 
påverkar varandra och i längden den logistiska effektiviteten hos organisationen. 
 

 
                Figur 3: Logistiska målmixen (Lumsden 2012, s. 267) 

 
 

Kostnader som förknippas med lagerhållning: 

 
• Transport- och hanteringskostnader 
• Lagerhållningskostnader 
• Administrativa kostnader 
• Orderkostnader 
• Kapacitetsrelaterade kostnader 
• Brist- och förseningskostnader 
• Kapitalbindning      
• Lagrets omsättningshastighet 
• Lagrets genomsnittliga liggtid 
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3.2.2 Beställningspunktsystem 

För att inte brist skall uppstå kan beställningspunktsystem användas. Detta innebär att man 
vid en viss referenskvantitet beställer mer av den aktuella artikeln. Referenskvantiteten 
motsvarar beräknad efterfrågan av artikeln under ledtiden plus en variationsgardering i form 
av säkerhetslager. Beräkning av efterfrågan kan ske utifrån prognoser, förbrukningshistorik 
eller från nedbrytning av produktionsplaner. Figur 4 nedan illustreras principen bakom 
beställningspunktsystem (Jonsson & Mattsson 2005). 
 

 

 
Figur 4: Illustration av beställningspunktsystem (Jonsson & Mattsson 2005, s. 307) 

 
Beställningspunkten fastställs på följande sätt: 

 
𝐵𝑃 = 𝑆𝐿 + 𝐸 × 𝐿𝑇      (1) 

 
BP = Beställningspunkt 
SL = Säkerhetslager 
E = Efterfrågan per period 
LT = Ledtiden 
 
Beställningspunktsystemet är sämre på att hantera stora variationer i efterfrågan än andra 
materialhanteringssystem, Lumsden (2012) skriver emellertid att ett relativt lågt 
säkerhetslager kan hållas vid användandet av metoden. Detta eftersom man endast behöver ta 
hänsyn till variation i efterfrågan under ledtiden.  
 

3.2.3 Ekonomisk orderkvantitet (EOK) 

Formeln för ekonomisk orderkvantitet, även kallad Wilsonformeln är en härledning som 
genomförs med hjälp av ett antal förenklade antaganden. I beräkningen utgår man ifrån att 
leveransen av hela orderkvantiteten sker momentant, att pris per styck inte påverkas av 
storleken på ordern och att brist inte förekommer. Orderkvantiteten beräknas helt enkelt 
genom en avvägning mellan ordersärkostnader, det vill säga den administrativa kostnaden för 
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att generera en order och lagerhållningskostnader för den kvantiteten av produkter som man 
beställer (Jonsson & Mattsson 2005). Formeln för EOK härleds enligt följande: 
 

𝐸𝑂𝐾 =  ! × ! × !
! × !

       (2) 
 
E = efterfrågan per tidsenhet 
O = ordersärkostnaden per ordertillfälle 
L = lagerhållningssärkostnaden i procent per tidsenhet 
V = varuvärde per styck 

3.2.4 Säkerhetslager 
I alla sammanhang med materialflöden uppstår oväntade händelser och störningar i systemet, 
det kan handla om t.ex. variation i efterfrågan, försenade eller felaktiga leveranser. 
Osäkerheten kan alltså göra sig uttryckt i både tid och kvantitet, på både tillgång och 
efterfrågan. Företag skyddar sig mot osäkerhet på olika sätt och säkrar framtida tillgång med 
hjälp av säkerhetslager. Ett stort säkerhetslager innebär bra skydd mot varians men ökar i sin 
tur kapitalbindningen (Jonsson & Mattsson 2005). Nedan presenteras några olika metoder 
som används för att dimensionerna säkerhetslager. 

3.2.4.1 Uppskattningsmetoder 
Med dessa metoder uppskattas säkerhetslagret utifrån personlig erfarenhetet och blir således 
präglat av den som gör uppskattningen. Nackdelen med denna metod är att ingen enhetlighet 
finns för företagets leveransförmåga, metoden är också arbetskrävande och allt eftersom 
artiklarnas efterfrågan ändras krävs ny bedömning av säkerhetslagret (Jonsson & Mattsson 
2005).   

3.2.4.2 Proportionalitetsmetoder  
Här dimensioneras säkerhetslagret proportionellt mot efterfrågan. Att använda sig utav dessa 
metoder betyder emellertid att man inte tar hänsyn till varken variation i efterfrågan eller 
frekvensen på inleveranserna. En relativt enkel proportionalitetsmetod är att beskriva 
säkerhetslagret som antal dagars täcktid. Denna metod är speciellt användbar när det saknas 
information om efterfrågevariationer. Enligt Jonsson & Mattsson (2005) beräknas antal 
dagars täcktid på följande sätt vid antagandet att uttag sker under 240 dagar/år: 
 
 

𝑆𝐿 = 𝐸 × !"#
!"#

      (3) 
 

SL =  Säkerhetslager 
E =  Efterfrågan per år 
SLT = Önskad säkerhetslagertäcktid i dagar 
 
 
 



18 
 

3.2.4.3 Servicenivåmetoder 
Dessa metoder kännetecknas av ett servicenivåmått vid dimensionering av säkerhetslager. 
Servicenivåmåttet motsvarar önskad leveransförmåga och uttrycks i procent. Det finns i 
huvudsak två olika varianter av servicenivåmetoder: 
 
1. Cykelservice (Serv1) 
Uttrycks i sannolikheten att en brist inte inträffar under en lagercykel, alltså tiden mellan två 
inleveranser av artikeln. 
 
2. Fyllnadsgradsservice (Serv2) 
Här bestäms leveransförmåga i procent till den del av efterfrågan som kan levereras direkt 
från lager.  
 
För att kunna använda metoderna krävs information om ledtider och efterfrågevariation i form 
av standardavvikelse. Vid fyllnadsgradsservice behövs också orderkvantitet eller 
inleveranstillfällen per år. Servicenivåmetoderna har precis som föregående metod nackdelen 
att inte ta hänsyn till lagerhållningskostnader eller bristkostnader. Metoden gör det emellertid 
enkelt att t.ex. bestämma leveransförmåga för olika artikelgrupper med leverantörer och är 
objektiv till skillnad från uppskattningsmetoder (Jonsson & Mattsson 2005). 

3.2.4.4 Bristkostnadsmetoder 
Bristkostnadsmetoderna går ut på att optimera lagerhållningssärkostnader och bristkostnader. 
De olika bristkostnader som finns är kopplade till följande variabler: kvantitet, order, tid och 
bristtillfällen. Vid beräkning av säkerhetslager behövs information om ledtider, 
efterfrågevariation i form av standardavvikelse samt orderkvantitet eller inleveranstillfällen 
per år. Denna metod kan vara bra för att hålla låga kostnader, snarare än att uppnå en viss 
servicenivå (Jonsson & Mattsson 2005). 

3.2.5 Tvåbingesystem 

I ett försök att bättre visualisera när en orderpunkt är nådd kan man med fördel använda sig av 
ett så kallat tvåbingesystem. I detta fall är varje artikel uppdelad i två olika behållare. En 
större behållare där artiklar plockas primärt (behållare nr. 1) och en ytterligare mindre 
behållare (behållare nr. 2) som innehåller en kvantitet motsvarande förväntad efterfrågan 
under ledtiden för påfyllning samt eventuellt säkerhetslager. När den första stora behållaren är 
tom på artiklar signaleras ett behov av lagerpåfyllning och personalen kan därefter fortsätta att 
plocka ur behållare nummer 2 (Jonsson & Mattsson 2009). Signalen för lagerpåfyllning kan 
genereras på olika sätt. Ett exempel kan vara att använda en röd/grön bricka eller annan typ av 
visuellt signalsystem på lagerplatsen. Full behållare har ett grönt kort och tom behållare 
markeras med rött kort. Detta system är relativt enkelt och gör det lätt för inköpsansvarig att 
kontrollera och övervaka lagret (Jonsson & Mattsson 2009). Costa, Carvalho & Nobre (2015) 
beskriver i sin forskning att två-bingesystemet är vanligt förekommande på sjukhus på grund 
av olika anledningar. Den främsta anses vara att det erbjuder en förenklad metod för 
materialhantering, utan något behov av datoriserat system. Ett två-bingesystem kan jämföras 
med ett Pull-system som genererar en påfyllningsorder av en viss artikel så snart behållare nr. 
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1 är förbrukad. Den kvarvarande behållaren nr. 2 måste således kunna täcka för behovet under 
ledtiden för påfyllning och för ett visst säkerhetslager (Jonsson & Mattsson 2009). Formeln 
för beställningspunkten kan härledas enligt följande:  

𝐵𝑃 = 𝑆𝑆 + 𝐷 × 𝐿      (4) 

BP = Beställningspunkt 
SS = Säkerhetslager 
D = Efterfrågan per tidsenhet 
L = Ledtid 
 

3.3 Del 3 - Lagerstruktur 
I den sista delen av det teoretiska ramverket presenteras teorier kring lagerstruktur. 
Inledningsvis förklaras effekterna av en centraliserad respektive decentraliserad 
lagerstruktur. Därefter beskrivs lagerlayout, zonindelningar, placering av artiklar samt ABC-
analys.  

3.3.1 Centraliserat och decentraliserat lager 
När det gäller utformning av lagerstruktur skriver Jonsson & Mattsson (2005) om graden av 
centralisering. Hög centraliseringsgrad innebär färre lagringspunkter och ofta större 
materialflöden i distributionskedjan. Färre lagringspunkter medför att det krävs mindre lager 
för att upprätthålla en specifik servicenivå, medan stora materialflöden bildar förutsättningar 
att kunna investera i mer effektiva och automatiserade hanteringssystem som på sikt sänker 
transport- och hanteringskostnaderna i distributionskedjan. En låg centraliseringsgrad ger 
enligt Jonsson & Mattsson (2005) en ökad närhet till kunden. Den ökade närheten förbättrar 
leverantörens möjlighet att ge användarsupport och Jonsson & Mattsson (2005) pekar på att 
det finns ett starkt samband mellan leveransservice och antalet lagringspunkter i 
distributionssystemet. De övergripande fördelarna med en centraliserad lagerstruktur är att 
mängden av icke värdeskapande aktiviteter blir mindre. Färre nivåer i lagerstrukturen medför 
ett mindre behov av materialhantering i form av lossningar, uppackningar, nerpackningar, 
inlägg och uttag av material (Jonsson & Mattsson 2005). En centraliserad lagerstruktur gör 
även att risken för ett felsammansatt lager minskar. Jonsson & Mattsson (2005) påtalar en 
överhängande risk för att det som transporteras och lagras i en viss punkt inte kommer att 
efterfrågas av kunden. Med en centraliserad lagerstruktur läggs istället fokus på en central 
lagringspunkt som ansvarar för distributionen till kunder över ett brett regionalt spektrum och 
felmarginalen för lagring av produkter som inte efterfrågas minskar. 
 
Materialflödet har en stark inverkan på mängden information som krävs för att hantera detta. 
En lagerstruktur med få lagrings- och hanteringspunkter innebär samtidigt ett reducerat behov 
av informationshantering i distributionskedjan. Figurerna nedan skildrar de två olika 
lagerstrukturer som berörts i texten ovan. Figur 5 skildrar en decentraliserad 
distributionskedja med ett stort antal lagernivåer och lagerställen. Figur 6 i sin tur lyfter fram 
en centraliserad distributionskedja med betydligt färre lagernivåer och lagerställen. 
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3.3.2 Lagerlayout  
Tanken bakom utformningen av en optimal lagerlayout är att försöka skapa så effektiva 
flöden som möjligt samtidigt som utnyttjandegraden hålls på en hög nivå. Det finns två enkla 
lagerlayoutsmodeller som kan användas som utgångspunkt vid planering. Den första är en 
lagerlayout med linjärt flöde där godsmottagning och utleverans sker på motsatta sidor av 
lagret. Materialflödet genom anläggningen blir tydligt och kan vara en fördelaktig layout vid 
hantering av stora volymer av få artiklar. Den andra typen av lagerlayout är en U-formad. 
Godsmottagning och utlastning sker i detta fall i samma ände av anläggningen. Den 
gemensamma godsmottagningen och utlastningen innebär att godshanteringen kan 
effektiviseras avsevärt (Jonsson & Mattsson 2005). I verkligheten existerar många olika 
kombinationer av layouter som i grunden baseras på dessa två principiella lösningar. I 
utformningen av en lämplig lagerlayout måste flera faktorer tas i beaktande. Ett beslut måste 
tas gällande i hur hög grad lokalens höjd skall utnyttjas för lagerhållning och hur breda 
gångarna ska vara. Fördelen med att utnyttja lokalens höjd är att lagringskostnaden per 
lageryta minskar ju högre lagret är, men å andra sidan medför detta ett behov av 
specialutrustning för att kunna hantera godset. Breda gångar medför bättre framkomlighet 
men nackdelen är att ytan som kan användas till lagring minskar (Jonsson & Mattsson 2005). 
Figur 7 nedan föreställer de två olika lagerlayouter som beskrivits i texten ovan. Till vänster 
illustreras linjär lagerlayout och till höger U-layout. 
 

En tumregel vid lagerutformning är att hanteringseffektivitet går före ytutnyttjande. 
(Jonsson & Mattsson 2005, s. 69) 

Figur 5: Decentraliserad struktur 
(Jonsson & Mattsson 2005, s. 263)  

Figur 6: Centraliserad struktur 
(Jonsson & Mattsson 2005, s. 263) 
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Figur 7: Linjär och U-formad lagerlayout (Jonsson & Mattsson 2005, s. 69) 

 

3.3.3 Zonindelning av lager 
En zonindelning av lagret innebär att det delas upp i flera mindre lagringsytor som kallas 
zoner. Zonindelning är verkningsfullt vid en U-formad lagerlayout eftersom 
förflyttningsavstånden kan bli mycket större än för ett lager med linjär layout. Målet är att 
minska hanteringsarbetet i så stor grad som möjligt. Det finns tre kriterier att utgå ifrån vid en 
zonindelning. Artiklar kan kategoriseras med avseende på produktfamilj, uttagsfrekvens och 
fysiska egenskaper. Det är även vanligt förekommande att en liten del av artiklarna står för en 
stor del av plockaktiviteten. Det är inte ovanligt att 20 procent av artiklarna står för 80 procent 
av åtgången, detta kallas för 80/20 regeln. Ett sätt att minska både transportsträckorna och 
hanteringsarbetet är att placera dessa artiklar med hög plockfrekvens ihop (Jonsson & 
Mattsson 2005). 

3.3.4 Fast eller flytande lagerplacering 
Fast lagerplacering innebär att varje artikel har en förutbestämd lagerplats medan flytande 
placering innebär att artiklarna inte har någon bestämd plats i lagret, utan kan placeras vid 
första lediga lagerplats. Vid en flytande lagerplacering används ett administrativt 
lagerhanteringssystem för att registrera var artikeln finns lagrad. Fast lagerplacering kräver 
större total lagringsvolym än vid flytande på grund av att lagringsutrymmet måste utformas 
för att kunna hantera maximal lagervolym för respektive artikel. Fördelen med fast layout är 
däremot att artiklar med låg plockfrekvens kan placeras långt in i lagret och de med hög 
plockfrekvens kan placeras strategiskt för att minimera transportsträckorna (Jonsson & 
Mattsson 2005). Det är även möjligt att kombinera dessa två system. Fast placering kan med 
fördel användas för plockplatserna, där artiklar plockas efter behov och flytande placering kan 
användas för buffertlagret, varifrån artiklar tas för att fylla på plockplatserna (Jonsson & 
Mattsson 2005). 
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3.3.5 ABC-analys 
Tanken bakom ABC-analys är att skapa förutsättningar till att prioritera rätt och att 
effektivisera verksamheten. Ofta klassificerar företag sina artiklar utifrån t.ex. volymvärde 
eller sina leverantörer utifrån anskaffningsvärde, ABC-analysen kan dock tillämpas på många 
olika variabler. ABC-analys är en förlängning av minoritetsprincipen vilken säger att en liten 
del av objekten (20 procent) står för en stor del av effekten (80 procent). Det vanligaste 
användningsområdet för ABC-analys är vid volymvärdesklassificering, beräkningen utförs 
vanligtvis av datorsystem men manuellt kan tillvägagångssättet se ut enligt följande: (Jonsson 
& Mattsson 2005). 
 
1. Sammanställ information om årsförbrukning för berörda artiklar. 
2. Multiplicera årsförbrukning med genomsnittspris för att få fram volymvärde. 
3. Ta fram volymvärde för samtliga berörda artiklar. 
4. Beräkna varje artikels procentuella volymvärde i andel till det sammanlagda volymvärdet. 
5. Rangordna artiklarna utifrån procentandel till det sammanlagda volymvärdet. 
6. Analysera artiklarna och dela in dem i lämpliga volymvärdeintervall 
7. Låt varje artikel representera den klass som motsvarar dess volymvärd 
 

4 Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel inleds först med en beskrivning av verksamheten varvid en nulägesbeskrivning 
ges där projektgruppen går djupare in på aktuella processer, lagerstruktur och 
materialstyrning. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. 
Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård inom onkologi 
och strålbehandling. SÄS har cirka 500 vårdplatser och 4200 anställda. De flesta arbetar i 
Borås och resterande på Skene lasarett som tillsammans med Borås lasarett utgör Södra 
Älvsborgs sjukhus. SÄS anses vara ett av landets bästa akutsjukhus. Sjukhuset ligger sedan 
2005 i topp i Swedehearts kvalitetsindex som ansvarar för att mäta hur väl sjukhusen följer  
Socialstyrelsens riktlinjer för den akuta hjärtinfarktsvården. SÄS ligger även i topp bland 
Sveriges sjukhus när det gäller att uppfylla vårdgarantin. Vid årsskiftet 2012/2013 var 
måluppfyllelsen 99 procent för mottagningsbesök och 98 procent för behandling. För mer än 
hälften av patienterna var väntetiden maximalt 30 dagar. 
 
Borås har en gedigen tradition i att driva utvecklingen framåt inom sjukvården. År 1952 
skapades landets första intensivvårdsavdelning med modern teknik och specialistutbildade 
sjuksköterskor. Detta låg sedan till grund för utvecklingen av intensivvården i Sverige och i 
andra länder i Europa. År 1958 startades även landets första rehabiliteringsklinik som snabbt 
blev en förebild för andra sjukhus i både Sverige och Europa.  
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Södra Älvsborgs Sjukhus är ett utvecklings- och processorienterat sjukhus som främjar 
forskning och innovation. Under senare år har SÄS ledning aktivt arbetat med att 
implementera Lean Management principer i organisationen. En ny strategisk ledningsprocess 
har växt fram med syfte att skapa en enad målbild för hela organisationen samt forma vitala 
mätetal som tydligt illustrerar organisationens prestation. Ett högintensivt förbättringsarbete 
(HIFA) har bland annat införts, där mindre förbättringsprojekt utförs under en 
femdagarsperiod. Fokus ligger där på att lära, testa, studera och genomföra nya lösningar och 
förbättringar för att eliminera slöserier och förbättra patientupplevelsen. 
 
Operationsenhet 1 (OP 1) på SÄS i Borås har i uppdrag att utreda och behandla akuta och 
elektiva kirurgiska tillstånd. Upptagningsområdet är cirka 160 000 invånare, med ytterligare 
100 000 avseende vissa specialistfunktioner. OP 1 bedriver både planerad och akut kirurgi 
inom öron, kirurgi, urologi, ortopedi, gynekologi, röntgen och akutlarm på sjukhuset. 
På avdelningen jobbar cirka 110 anställda fördelat på anestesisjuksköterskor, 
operationssjuksköterskor och undersköterskor. OP 1 förser ortopedkliniken, kirurgkliniken 
och urologen med logistiska lösningar i form av orderläggning, godsmottagning, uppackning, 
lagring och distribution av förbrukningsmaterial ut till de elva operationssalarna på 
avdelningen. Studien ämnar till att kartlägga och optimera OP 1 lagerhantering. Optimering 
av lagerhanteringen utifrån logistisk synpunkt innefattar inte enbart den generella 
lagerkapaciteten, utan även arbetsrutiner, flöden och processer som tillsammans utgör en 
viktig del i OP1 materialförsörjning.  
 

4.2  Del 1 - Processer 
Förbrukningsmaterialet som används på OP1 beställs två gånger i veckan, på måndag och 
onsdag. Leveransen av det beställda materialet sker två dagar efter beställning, således på 
onsdag och fredag varje vecka. Godset anländer till OP1 via hiss nr. 72 på morgonen mellan 
08.00 och 09.00 och rullas in på stora vagnar, för att sedan ställas i korridoren, som i 
dagsläget används som varumottagning. Godset placeras i korridoren i väntan på uppackning. 
Uppackning görs av tre undersköterskor som ansvarar för att avlägsna ytteremballaget på 
godset och kontrollera att rätt material mottagits med följesedel som referens. Det uppackade 
materialet delas sedan upp beroende på vilken klinik det tillhör. I vissa fall är godset redan 
uppdelat utifrån sektionstillhörighet då det beställs sektionsvis. På operationsenheten finns 
förråd riktat mot specifika arbetsområden, såsom anestesi-, ortopedi- och kirurgi. I dessa 
utrymmen finns både klinikspecifika artiklar och förbrukningsmaterial. Resterande 
förbrukningsmaterial förflyttas till ett större gemensamt förråd på enheten som även kallas för 
ytterförrådet. Detta utrymme var tidigare avsett att vara ett genomgångsrum för införsel av 
patienter på brits. Då ytterförrådet ursprungligen inte var avsett för lagring av medicinskt 
material och utrustning saknas det adekvat ventilation. Materialet packas således inte upp ur 
sitt ytteremballage utan personalen applicerar istället något som kallas för 
“tvålagersprincipen” där man behåller ett lager extra av emballage som tätt omsluter 
förpackningen, för att förebygga risken för kontamination av materialet. Det extra lagret av 
emballage på materialet gör det mer svårhanterligt på grund av ökad volym och vikt och gör 
det svårare att identifiera vilken typ av material det är. Materialet har inga förutbestämda 
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lagerplatser utan det placeras på en lämplig tom yta. Det medför ofta att tungt emballage får 
placeras högt upp på hyllorna i brist på utrymme och det saknas hjälpverktyg som personalen 
kan använda för att underlätta hanteringen. Utrymmet är utformat med en U-formad 
lagerstruktur där införsel och utförsel av material sker från samma ställe och lagerplaceringen 
sker i flytande struktur. Det skapas individuella och informella system för godsplacering och 
det tenderar att bli ytterst tidskrävande att hitta det efterfrågade materialet när det väl behövs. 
Problem uppstår även när nytt material ska beställas, då inga lagersaldon finns i systemet och 
det finns knapphändig information om hur mycket material som har förbrukats. Detta medför 
att personalen måste påbörja mindre inventeringar för varje gång material beställs. En annan 
försvårande omständighet är att varje artikel inte har en förutbestämd plats på hyllorna för 
lättare identifiering och dokumentation. När allt förbrukningsmaterial har packats upp och 
placerats i förråden konteras beställningarna och arkiveras. Hela godsmottagninsprocessen 
brukar ta de tre undersköterskorna cirka 4 timmar att genomföra på fredagar. På onsdagar 
måste de förutom att ta emot leveranser av gods även inventera och beställa nytt material. 
Detta medför att hela onsdagen ägnas åt godsmottagning och beställning av nytt material till 
klinikerna. Det kan onekligen konstateras att materialhanteringen på OP1 är i allra högsta 
grad tidskrävande och inskränkande på undersköterskornas övriga operationsrelaterade 
arbetsuppgifter. Figur 8 nedan ger en överskådlig illustration över hur mycket tid som 
undersköterskorna ägnar åt inköp och materialhantering på OP1 i veckan. I dagsläget är det 
tre undersköterskor som har detta ansvarsområde. Sammanställt resulterar det i 60 timmars 
arbetstid för inköp och materialhantering.  
 

 
Figur 8: Tid som avsätts för materialhantering i dagsläget på OP1. 

 
De första planerade operationerna på enheten startar klockan 08.30 på morgonen. Varje 
operationssal med tillhörande förberedelserum har skåp med förvaring av både 
förbrukningsmaterial och operationsspecifika artiklar. Dessa skåp fylls på dagen innan för att 
de ska kunna vara redo för användning under operation på morgonen dagen därpå. I en 
operation deltar en operationssköterska, en anestesisköterska, en undersköterska samt en till 
två kirurg- eller ortopedläkare beroende på vilken typ av operation det handlar om. Utanför 
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operationssalen finns också utsedda resurspersoner. Resursen ansvarar för att tillförse två 
operationssalar med diverse utrustning och material som kan behövas ytterligare för att 
färdigställa operationen. Operationspersonalen får inte lämna salen för att hämta materialet 
själva. Detta med anledning av uppsatta rutiner vid operation för att säkerställa optimerat 
luftflöde och på så sätt hålla partikelnivåerna under riktvärdet för CFU-halt. CFU står för 
ColoForming Units och mäter antal bakteriebärande partiklar per kubikmeter luft. Vid dagens 
slut ansvarar operationsteamet i varje operationssal för att sammanställa en lista på materialet 
som förbrukats under dagen, för att säkerställa att det fylls på återigen. Resurspersonen 
ansvarar för att allt på listan hämtas ifrån förråden och fylls på i skåpen i operationssalarna. 
Det förekommer ofta att operationerna tar längre tid än förväntat vilket medför problem för 
personalen som avslutar sitt arbetspass klockan 16.30. Innan de slutar måste de fylla på 
förråden i operationssalarna, för att detta ska kunna genomföras måste listor med förbrukat 
material i operationssalarna vara färdigställda kl. 15.00. Det är dock sällan det går på grund av 
att pågående operationer inte är avslutade. Det förekommer ofta att personal få jobba över för 
att kunna se till att material fylls på i operationssalarna och säkerställa att de är färdiga för 
operation dagen efter. Centralt på operationsavdelningen finns en stor översiktstavla för 
avdelningens alla operationssalar, där man markerar när man fyllt på och städat, innan man 
går hem för dagen. Det förekommer dock att tavlan inte fylls i korrekt och detta skapar viss 
förvirring bland personalen.  
 

4.3 Del 2 - Materialstyrning 
I dagsläget inventerar undersköterskor lager av förbrukningsmaterial sektionsvis innan 
beställning sker, detta görs måndagar och onsdagar. Kvantiteten som beställs in varierar i stor 
utsträckning beroende på vem som utför beställningen. Under intervjuerna har det 
framkommit att personalen ibland köper in onödigt mycket av en ny produkt. Södra 
Älvsborgs Sjukhus får sitt material levererat från Sisjödepån i Göteborg som drivs av 
Regionservice. För att säkra tillgången på en ny produkt, behöver enheten lägga en större 
order än normalt, då hanteringen via Sisjödepån tar över en vecka. Problemet med detta 
system är att OP1 tvingas köpa in och lagerhålla större kvantiteter av en ny produkt, för att 
Sisjödepån ska kunna se lönsamhet i att ta in och lagerhålla denna produkt för leverans 
framöver. Vanligtvis kommer produkter två dagar efter att de beställts, personal på plats 
berättar emellertid att detta i hög grad varierar och att man inte riktigt kan lita på att produkter 
kommer när de ska. Ledtidsvariationerna från Sisjödepån resulterar i att personal garderar sig 
mot osäkerheten genom att beställa större kvantiteter. Det har förekommit att operationer 
ställs in på grund av att nödvändiga artiklar saknats, vilket oftast kan härledas till 
ledtidsvarationerna från Sisjödepån. Eftersom artiklarna lagerhålls saldolöst finns i dagsläget 
ingen automatisk styrning av säkerhetslager och beställningspunkt. Personalen gör istället 
individuella bedömningar i samband med inventering, hur mycket som anses lämpligt att 
beställa för att kunna bedriva verksamheten och även kunna hantera oplanerade akuta 
operationer. Ett säkerhetslager på sju dagar hålls för produkter som anses viktiga och som inte 
går att ersätta. Säkerhetslagret är normalt avsett för att säkerställa att OP1 kan hantera ett 
utlyst undantagstillstånd eller en kris som försvårar leveranser av nytt material till enheten. 
Klinikledningen har under möten med personal uttryckt vikten av att lagerhålla så små 
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kvantiteter som möjligt och inte beställa mer än nödvändigt, för att minimera 
kapitalbindningen. Det finns dock inga förutbestämda nivåer för säkerhetslager utan 
personalen får ta hänsyn till flera olika faktorer vid beställning. Överlag är det otydligt vilka 
instruktioner som finns för hantering av säkerhetslager och vilken kvantitet som skall 
beställas in. Arbetet utförs av olika personer och varje person skapar sitt egna inofficiella 
system för att kunna få en känsla av hur mycket som skall köpas in. Det är ytterst 
tidskrävande för personalen att kontinuerligt behöva inventera artiklar för att kontrollera 
tillgängligheten. Arbetet försvåras ytterligare av att artiklar i ytterförrådet med flera lager 
emballage blir svåridentifierade.  
 
I Figur 9 jämförs inköpsstatistik på artikeln “Op bordsunderlägg” med antal utförda 
operationer under 2016. Efterfrågan på artikeln var relativt lätt att fastställa då ett “Op 
bordsunderlägg” går åt till varje operation. Problematiken kring beställningskvantiteter och 
säkerhetslager illustreras tydligt i figuren. Bristande rutiner och styrning leder till att 
inköpskvantiteter varierar kraftigt från en beställningspunkt till nästa. Vissa månader beställs 
långt mer än efterfrågan och andra månader beställs ingenting. Den aktuella artikeln är också 
förhållandevis skrymmande då en EU-pall har plats för 192 st.  
 

 
Figur 9: Jämförelse av inköpskvantitet tillsammans med förbrukning av “Op 

bordsunderlägg” under år 2016. 
 

4.4 Del 3 - Lagerstruktur 
I dagsläget använder man på OP1 en decentraliserad lagerstruktur. Varje enskild operationssal 
har skåp där material finns för att täcka dagsbehovet för de inbokade operationerna.  
På operationsenheten finns begränsade utrymmen för förråd. Varje sektion har ett eget 
förrådsutrymme där klinikspecifika artiklar lagerhålls tillsammans med förbrukningsartiklar.  
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Förråden är utformade utefter en U-formad layout och är inredda med skåp och hyllor längs 
väggarna. På operationsenheten finns också ett förråd som internt benämns som ytterförråd. 
Detta var initialt tänkt som en insluss för patienter på väg till operation. Det har dock aldrig 
använts till detta, utan stängdes ganska kort efter inflyttningen 1992 och gjordes om till 
ytterförråd. Syftet med ytterförrådet är att konsolidera förbrukningsmaterial för alla tre 
kliniker. Härifrån plockas sedan förbrukningsmaterial som används för att fylla på i 
klinikernas förråd och operationssalarna. Även ytterförrådet har en U-formad lagerstruktur, 
däremot finns det inga klara riktlinjer för anpassning av lagerlayouten till godset som det 
härbärgerar. Det råder en flytande lagerplacering på artiklarna och godset placeras i respektive 
sektions hyllområde. Onödiga rörelser och transporter är frekvent förekommande eftersom 
personal tvingas leta efter produkter som inte har en känd lagerplats. Överarbete förekommer 
också i stor utsträckning då personal tvingas inventera lagren inför varje beställning på grund 
av avsaknad av lagersystem med lagersaldo. Tungt och volymmässigt stort gods tenderar ofta 
att hamna högt upp på hyllorna, detta medför onödigt tung belastning för personalen vid 
hantering av godset, eftersom det dessutom saknas relevant hanteringsutrustning. Lagrets 
funktionalitet ifrågasätts dessutom av anledning att det saknas adekvat ventilation. 
Avsaknaden av fungerande ventilation medför att materialet måste förbli tätt förslutet i ett 
ytterligare lager av emballage. Detta upptar onödigt mycket plats samtidigt som det blir 
svårare för personalen att känna igen vilken typ av artikel det är. Om en förpackning inte är 
helt försluten löper den dessutom risk för att kontamineras och då blir materialet obrukbart 
och måste kasseras.  
 
Figur 10 nedan är en planritning över OP1. I planritningen finns ytterförrådet, kirurgförrådet, 
anestesiförrådet och ortopedförrådet markerade. Intill var och en av de 11 operationssalarna 
finns ett förberedelserum, innehållande skåp där förbrukningsmaterial lagerhålls. 
 

 
Figur 10: Planritning av OP 1, Södra Älvsborgs Sjukhus. 
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4.4.1 Operationssalarna 
OP1 huserar totalt 11 operationssalar. Utrustningen som varje operationssal innehåller skiljer 
sig lite åt beroende på om salen används av kirurgkliniken eller ortopedkliniken. 
Operationssalarnas förrådsskåp innehåller ett basutbud av förbrukningsmaterial. 
Operationsspecifikt förbrukningsmaterial fylls vanligtvis på under föregående arbetsdag för 
att säkerställa att det finns tillgängligt och att operationerna kan fortgå obehindrat dagen efter. 
Vanligt förekommande förbrukningsartiklar i operationssalarna är t.ex. tejp, handskar, 
kompresser, knivblad, och sterila pennor.  
 

5 Detaljerad problembeskrivning 
I detta kapitel bryts problemen ner i mindre delar med syfte att komma åt rotorsakerna. 
 

5.1 Hög kapitalbindning 
Under studiens gång har det identifierats flera orsaker till hög kapitalbindning med avseende 
på förbrukningsmaterial. Flera av orsakerna grundar sig i att artiklarna som tas emot inte 
registreras i någon form av WMS-system. Lagerhållningen sker därför utan någon exakt 
dokumentation av saldo och det saknas även styrning för hantering av säkerhetslager, 
beställningspunkt och beställningskvantitet. Personalen avgör och bestämmer på egen 
hand utifrån tidigare erfarenhet vilken kvantitet av varje artikel som skall införskaffas. 
Bedömningen ser annorlunda ut beroende på vem som beställer och inköpskvantiteter varierar 
kraftigt i storlek. Den stora variationen i inköpskvantitet redovisas tydligt i figur 9. Ytterligare 
en anledning till hög kapitalbindning är den rådande decentraliserade lagerstrukturen av 
förbrukningsmaterialet som råder på OP1. Lagerhållning av likvärdiga produkter på flera 
olika lagerutrymmen leder i detta fall inte bara till överarbete utan bidrar även till större 
kapitalbindning. Grundorsaker till hög kapitalbindning: 
 
• Produkterna lagerhålls saldolöst. 
• Det saknas riktlinjer för säkerhetslager. 
• Det saknas riktlinjer för beställningspunkt. 
• Det saknas riktlinjer för beställningskvantitet. 
• Decentraliserad lagerstruktur av förbrukningsmaterialet. 
 

5.2 Materialbrist 
Avsaknaden av lämplig materialstyrningsmetod leder inte bara till hög kapitalbindning utan 
också i vissa fall till materialbrist. Materialbrist kan för sjukhusets del betyda inställda 
operationer och outnyttjade operationssalar. En inställd eller framskjuten operation är inte 
endast problematiskt för patienten som är i behov av vård, det ställer även till med stora 
problem och kostnader för operationsenheten. Den genomsnittliga kostnaden för en outnyttjad 
operationssal uppgår i genomsnitt till ca 12 000 kr/timme. På grund av att det inte finns 
möjlighet att få information om lagertillgänglighet i realtid via något integrerat system så blir 
det svårare för personalen att få aviseringar när någon artikel når en kritiskt låg lagernivå. 
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Personalen måste därför utföra kontinuerliga och tidskrävande inventeringar för att säkerställa 
lagertillgänglighet på de nödvändiga artiklarna. 

5.3 Skrymmande gods 
Det större lagerutrymmet på OP1 som även kallas för ytterförrådet är direkt olämpligt för att 
lagerhålla förbrukningsmaterialet. Det var ursprungligen avsett att vara ett genomgångsrum 
eller en sluss för patienter in till avdelningen. För att medicinskt material ska kunna lagras 
måste det finnas en fungerande ventilation för att säkerställa hög luftkvalitet. På grund av 
avsaknaden av adekvat ventilation tvingas man behålla ett extra förslutet lager av 
ytteremballage på materialet, just för att minimera kontaminationsrisken. En direkt effekt av 
detta blir att materialet tar onödigt mycket plats i förrådet och det blir svårare att hitta och 
identifiera vilken typ av artikel som är placerad på hyllan. 

5.4 Kontaminationsrisk 
Godsmottagning och uppackning av material på OP 1 sker i dagsläget i korridoren utanför 
hiss nr. 72. Det förefaller som en självklarhet att det inte är optimalt att ha stora godsvagnar 
stående i korridoren på en operationsenhet, men brist på alternativa lösningar har lett till att 
personalen tvingas använda sitt begränsade utrymme till varuuppackning. Hiss 72 försörjer 
också operationsenhet 2 med material, både externt gods och sterila produkter från 
sterilcentralen. I operationsenhetens korridorer förekommer mycket rörelse till och från olika 
mindre avdelningar och personalen handskas även med utrustning som i allra högsta grad 
måste hållas steril. Därför kan det ses som direkt olämpligt att varuuppackning och 
avlägsnande av ytteremballage sker i en korridor där risken för spridning av partiklar och 
orenheter till olika avdelningar är överhängande. Figur 11 visar tydligt hur det kan se ut i 
korridoren efter att godsleverans skett.  
 

 
Figur 11: Varuleverans i korridoren på OP1. 
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Ytterförrådet som nämns ovan saknar adekvat ventilation som säkerställer hög luftkvalitet. 
Om förbrukningsmaterialet inte förvaras i ett tätt förslutet yttre emballage eller efter 
tvålagersprincipen som man internt kallar det, löper materialet stor kontaminationsrisk. För att 
förhindra kontamination tejpar personalen igen lådorna efter att de fyllt på eller hämtat en 
artikel från förrådet. 

5.5 Överarbete 
Den saldolösa lagerhanteringen leder oundvikligen till en hel del överarbete som i längden är 
mycket tidskrävande. För att personalen skall kunna förse enheten med material tvingas de 
utföra tidskrävande inventeringar flera gånger i veckan. Detta förekommer specifikt på 
måndagar och onsdagar när personal går igenom lagret för att få en överblick av läget och 
fastställa vad som behövs införskaffas. Avsaknaden av fungerande rutiner för 
materialstyrning bidrar även i sin tur till överarbete, då personal vid varje beställningstillfälle 
på nytt måste uppskatta vilken kvantitet som skall köpas in, istället för att utgå från klara 
riktlinjer gällande exempelvis säkerhetslager och orderkvantitet. En decentraliserad 
lagerstruktur medför naturligtvis att personalen har flera lager att ta hänsyn till när beställning 
skall genomföras. Eftersom merparten av produkterna finns på två olika platser behövs två 
inventeringar genomföras varje gång för att fastställa orderkvantitet av en specifik produkt. 
Inventeringar är tidskrävande och kan ses som ytterst monotont arbete av personal. 
Tidskrävande merarbete leder dessutom bort fokus från andra viktiga arbetsuppgifter som 
vårdpersonal på en operationsenhet förknippas med. 
 
I dagsläget används en flytande lagerlayout i ytterförrådet där personal placerar produkterna 
vid första bästa lagerplats. Den bristfälliga lagerlayouten i ytterförrådet gör det svårt att hitta 
den efterfrågade artikeln. Tunga artiklar kan i brist på annan lageryta placeras högt upp på 
hyllorna, vilket försvårar hanteringen ytterligare och kan medföra arbetsskador för personalen 
i längden. 

5.6 Outnyttjad kompetens 
Merparten av all materialhantering på OP1 utförs i dagsläget av undersköterskor som 
samtidigt har andra primära arbetsuppgifter. Vid närmare konsultation med en av 
undersköterskorna konstaterades att den tidskrävande materialhanteringen delvis inskränker 
på övriga sjukvårdsrelaterade arbetsuppgifter. Samtidigt lyftes ett påstående om att det skulle 
behövas fler undersköterskor för att kunna hinna med både materialhanteringen och de övriga 
arbetsuppgifter. Tre undersköterskor spenderar idag tillsammans cirka 60 timmars arbetstid i 
veckan på olika uppgifter som är relaterade till materialhantering. Det är förhållandevis enkla 
arbetsuppgifter men på grund av bristfälliga rutiner och avsaknad av relevanta verktyg blir 
dessa moment väldigt tidskrävande och komplicerade. I en organisation med stort behov av 
utbildad och specialiserad personal och där det är livsavgörande att personalens kompetens 
utnyttjas maximalt, kan det förefalla orimligt att personal med viktig sjukvårdskompetens ska 
ägna en stor del av sin arbetstid åt materialhantering istället för sjukvård. 
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5.7 Ineffektiv materialhantering 
Efter noggrann undersökning och kartläggning av OP1 materialhantering kan det konstateras 
att det finns stort utrymme för förbättring. Det saknas i dagsläget standardiserade arbetssätt 
för hantering av inköp av nytt material. Det finns inga klara riktlinjer för hur stort 
säkerhetslager man behöver för varje produkt. Det finns heller ingen genomförd ABC-analys 
som kan klassificera in materialet i olika behovskategorier. Detta medför försvårande 
omständigheter för personalen som måste utföra tidskrävande inventeringar flera gånger i 
veckan för att kunna fastställa vad som skall beställas in. Avsaknad av hjälpmedel i form av 
lagerhanteringssystem med artikelsaldo innebär också en försvårande omständighet för 
personalen, då tillgänglighet på material är av största vikt för att operationsverksamheten skall 
kunna fortgå obehindrat. Materialhanteringen på OP1 förknippas idag med många moment 
som inte är värdeadderande ur logistisk synpunkt. Sådana processer förknippas som rent 
slöseri och är tidskrävande. De befintliga lagerutrymmen och mer specifikt ytterförrådet är 
idag utformade utan någon närmare tanke på ergonomi. En god arbetsmiljö är av största vikt 
för personal inom alla yrkeskategorier. En arbetsskada innebär inte enbart lidande för den 
drabbade utan även ett misslyckande för verksamheten. En god planering av lagerutrymmen 
med hänsyn till de tre dimensionerna, längd, bredd och höjd leder inte endast till förbättrad 
ergonomi utan även till minskat slöseri i form av onödiga rörelser. Idag lagerhålls en hel del 
skrymmande och tungt gods i ytterförrådet utan någon närmare tanke på optimal placering för 
att underlätta hantering och främja ett ergonomiskt arbetssätt. Det saknas även relevant 
utrustning och hjälpmedel för hantering och lastning av godset. Det förekommer ofta när 
personal ska hämta ut material, att de får sträcka sig över det normala och försöka med 
fingerspetsarna dra ut den tunga lådan för att sedan fånga upp den när den faller ner mot 
golvet.  
 

 
       Figur 12: Ytterförråd.            Figur 13: Ytterförråd. 
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5.8 Driftstopp 
Centralt på operationsenheten sitter en whiteboardtavla, där vårdpersonalen efter arbetspasset 
fyller i om städning och materialpåfyllning genomförts i respektive operationssal. Det har 
under intervjuerna framkommit att det ibland brister i dessa rutiner. Antingen kan det vara så 
att både material och städning har genomförts men att personalen glömt att fylla i tavlan, 
alternativt kan det förekomma att någon av uppgifterna inte genomförts på grund av tidsbrist 
eller missförstånd. I det senare fallet är det upp till personal dagen därpå att färdigställa salen, 
vilket kan medföra försenade operationer. Om en operation blir långdragen och fortgår långt 
in på eftermiddagen, byts personalen av vid arbetstidens slut. Vid dessa tillfällen kan det 
missas information gällande vilka förbrukningsartiklar som använts och vad som kan behövas 
fyllas på vid operationens slut. 

6 Analys 
Detta kapitel inleds med att tydligt illustrera utmaningarna, dess orsaker och förslag på 
lösningar. Projektgruppen behandlar sedan processerna, materialstyrningen och 
lagerstrukturen för att ge relevanta förslag på förbättringar. 

6.1 Problem, utmaningar och lösningsförslag 
I figur 14 illustreras utmaningarna som OP 1 ställs inför i dagsläget på grund av bristande 
materialstyrning och hantering. Samtidigt lyfts problemen till dessa utmaningar fram och 
förslag på lösningar. 
 
         Problem          Utmaningar           Lösningsförslag 

 
Figur 14: Utmaningar på OP 1 och dess problem tillsammans med lösningsförslag. 
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6.2 Del 1 - Processer 
I rapporten har det framlyfts ett antal utmaningar beträffande lager- och materialhantering 
som personalen på OP 1 står inför. En betydande del av dessa problem kan härledas till 
användningen av ytterförrådet som lagerhållningsyta för förbrukningsmaterial. Under det 
initiala besöket på OP 1 genomfördes en rundvandring för att få inblick i verksamheten och 
dess omfattning. Under rundvandringen gjordes även ett besök på en sterilcentral belägen på 
våningen under operationsavdelningen. OP 1 använder idag en stor del operationsmaterial 
som behöver vara sterilt vid användning. Sterilcentralen på nedre våning ansvarar för att förse 
OP 1 med sterilt förpackade operationsmaterial och utrustning som används i olika 
operationer dagligen. Sterilcentralen består av flera rum där sköterskor med hjälp av stora 
maskiner tvättar, steriliserar och paketerar operationsutrustning. Projektgruppen blev under en 
pågående intervju med en operationssköterska informerade om att det i anslutning till 
sterilcentralen finns ett utrymme som just nu inte används till något annat än lagring av ett 
litet antal operationsrockar. Detta utrymme var ursprungligen avsett att vara ett lagerutrymme. 
Ventilationen är fullt godkänd för att kunna lagerhålla medicinska artiklar och det finns ett 
uppackningsrum i anslutning. Vid närmare granskning av detta just nu outnyttjade 
lagerutrymme kunde projektgruppen konstatera att det finns tydliga fördelar med att 
omvandla denna yta till den nya lagret av förbrukningsmaterial. Det skulle innebära att OP 1 
övergår från en decentraliserad lagerstruktur i dagsläget till en centraliserad struktur. Detta 
skulle medföra en reducering av ett antal icke-värdeskapande aktiviteter som i dagsläget 
utförs, såsom exempelvis kontinuerliga inventeringar för att kontrollera saldo på 
förbrukningsmaterial i de fyra olika lagerytorna. Även antalet inlägg och uttag från lager 
tillsammans med den administration som krävs kan minskas påtagligt. En centralisering 
kommer medföra minskad risk för felsammansatta lager med onödigt stora lagersaldon och ett 
minskat behov av personal som hanterar inköp och godsmottagning, då materialet inte längre 
behöver distribueras ut till flera olika lagerytor. En nackdel som kan identifieras med flytten 
och centraliseringen är att avståndet till operationssalarna skulle öka. En viss ökning av 
transportsträckan till operationssalarna kommer ställa högre krav på att materialpåfyllning 
planeras och genomförs vid varje arbetspass slut för att operationerna ska kunna påbörjas utan 
försening morgonen därpå. Kostnadsminskningen som en centraliserad lagerstruktur innebär i 
form av minskad kapitalbindning, lägre hanteringskostnader, ökad servicenivå och reducering 
av icke-värdeskapande aktiviteter väger mer än väl upp den ökade transportsträckan till 
operationssalarna som skulle bli resultatet av flytten. Centraliseringen av lagerstrukturen och 
flytten av förbrukningsmaterialet till lagerytan vid sterilcentralen, skulle medföra att 
förbrukningsmaterialet inte längre behöver levereras till OP 1 och ställas i korridoren i väntan 
på uppackning. Godset kan med fördel istället placeras i uppackningsrummet. Där kan det 
packas upp från sitt ytteremballage utan risk för kontamination eller risk för blockering av 
korridor och andra viktiga passager där kirurger och vårdpersonal förflyttar sig.  
Ventilationssystemet innebär att personalen numera skulle kunna avlägsna allt ytteremballage 
ifrån materialet och inte längre behöva ta hänsyn till “tvålagersprincipen” för att undvika 
risken för kontamination. Godset blir således mindre skrymmande och mer lätthanterligt för 
personalen. 
 



34 
 

Figur 15 nedan illustrerar fördelarna med att flytta och konsolidera förbrukningsmaterialet i 
lagerutrymmet intill sterilcentralen på våningen under OP 1. 
 

 
Figur 15: Fördelar med en flytt av förbrukningsmaterialet från ytterförrådet till 

lagerutrymmet intill sterilcentralen. 
 

6.2.1 Anställning av kvalificerad lagerpersonal 
På OP 1 arbetar idag tre undersköterskor med olika arbetsuppgifter rörande materialhantering. 
Detta förefaller vid första anblick som direkt olämpligt då bristen på personal inom 
sjukvården i många fall kan medföra en ansträngd och stressig arbetsmiljö. (Aiken et al.) 
skriver bland annat att 53 procent av svenska sjuksköterskor inte anser att det finns tillräckligt 
med tid för att ge patienterna kvalitetsvård. Det uppfattas som orimligt att låta en utbilda 
undersköterska på en operationsenhet avlägga halva sin arbetstid på uppgifter som inte rör 
hennes expertis och i värsta fall åsidosätta sina primära arbetsuppgifter på enheten. Inom Lean 
Management definieras detta som outnyttjad kompetens och anses vara ett av de största 
slöserier inom en organisation (Petersson & Ahlsén 2009). Huarng (1998) beskriver i sin 
forskning att sjukhus som låter kvalificerad personal med utbildning inom logistik arbeta med 
lagerhantering och materialstyrning, påvisar högre lageromsättningshastighet och lägre 
kapitalbindningskostnad jämfört med övriga sjukhus. 
 
Idag avlägger de tre undersköterskorna ca 60 arbetstimmar i veckan för planering av inköp, 
godsmottagning, uppackning, lagring och påfyllning av förråden på enheten. I detta 
sammanhang skulle det vara bättre lämpat att anställa en person som endast har i uppgift att 
arbeta med materialhanteringen på enheten. Med en centraliserad lagerstruktur på 
förbrukningsmaterialet, en ny bättre lämpad lagerlokal med anpassad lagerlayout och nya 
uppdaterade riktlinjer för materialstyrning kommer det innebära en avsevärd förenkling av 
materialhanteringsarbetet. Projektgruppen anser således att arbetet med fördel kan hanteras av 
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en person med heltidsanställning. Arbetsuppgifterna för den nyanställda kan innefatta 
följande: 
 
• Övervakning av lagernivåer med hjälp av två-bingesystem. 
• Inköp av nytt material med utgångspunkt från beställningspunkt och ekonomisk 
orderkvantitet. 
• Mottagning, uppackning av gods och placering på bestämda lagerhyllor. 
• Avstämning av mottaget gods mot följesedel. 
• Förse OP 1 med diverse operationsmaterial som efterfrågas under dagen. 
• Ta emot lista (elektroniskt) från resurser i operationssalar, plocka det efterfrågade 
materialet från lagret och fylla på i operationssalarna i slutet av dagen. 
 
En kritisk arbetsuppgift för den nyanställda är att se till att förråden i operationssalarna är 
påfyllda vid dagens slut. Detta medför att operationerna kan påbörjas i tid dagen efter utan 
kostsamma driftstopp. Det är således viktigt att personen arbetar fram till 18.00 för att hinna 
ta emot påfyllningsordrar från resurspersonerna och fylla på förråden. Godsleveranser sker på 
onsdagar och fredagar mellan 08.00 och 09.00 på morgonen. Då godset kan levereras in till 
uppackningsrummet går det alldeles utmärkt att personen börjar arbeta kl. 09.00 och startar 
med att packa upp godset. Ett arbetspass för den nyanställda lagermedarbetaren skulle således 
börja kl. 09.00 och sluta 18.00. 
 

6.3 Del 2 - Materialstyrning 
Vid närmare analys av logistiska processer, är det av stor vikt att sätta dem i sitt rätta 
sammanhang. Lumsden (2012) pratar om den logistiska målmixen där kapitalbindning, 
leveransservice och logistikkostnader påverkar varandra. Att suboptimera en parameter 
påverkar de andra två negativt, detta gör att alla tre parametrar bör hållas i åtanke.  
 
Effektiva rutiner och inköpsprocesser är viktigt för att kunna reducera kostnader förknippade 
med materialstyrning (Ketikidis et al. 2010). Materialstyrningen på OP 1 förefaller i dagsläget 
ytterst ineffektiv. Med utgångspunkt i intervjuer och övrig empiri har projektgruppen 
analyserat problematiken kring den bristfälliga materialstyrningen och dragit slutsatsen till ett 
fåtal grundorsaker: 

• Artiklarna lagerhålls saldolöst. 
• Det saknas riktlinjer för säkerhetslager. 
• Det saknas riktlinjer för beställningspunkt. 
• Det saknas riktlinjer för beställningskvantitet. 
 
Att artiklar lagerhålls saldolöst är problematiskt i dagsläget, införande av ett WMS-system 
eller liknande ligger dock utanför ramen för detta arbete. Projektgruppen har under studiens 
gång analyserat flera olika alternativ som lämplig materialstyrningsmetod. Traditionellt sett 
registreras planerade ordrar in i ett affärssystem, något som i fallstudien skulle bli tämligen 
svårstyrt med tanke på att artiklarna lagerhålls saldolöst. Istället skulle materialstyrningen 
med fördel kunna initieras visuellt genom ett två-bingesystem. Fördelarna med detta system, 
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speciellt i sjukhusmiljö, har visat sig många. Escobar et al. (2015) beskriver att man med hjälp 
av visuella materialstyrningsmetoder uppnått högre tillfredsställelse hos vårdpersonalen. 
Sådana metoder är ofta dragande, till skillnad från traditionella system och initieras därför av 
materialbehov. Dragande system har en tendens att hålla mindre kapital eftersom man 
undviker att bygga lager genom i förtid planerade ordrar. En variant av visuell 
materialstyrning är två-bingesystemet. Det har visat sig extra lämpligt för lågvärdesartiklar 
och där efterfrågan är relativt jämn (Silver et al. 1998), vilket är fallet för 
förbrukningsmaterialet på operationsavdelningen. I två-bingesystemet är säkerhetslager, 
beställningspunkt och beställningskvantitet inbyggt i bingarna och det hela styrs visuellt 
vilket gör det mer överskådligt och lättarbetat (Jonsson & Mattsson 2009). 
 

6.3.1 Tvåbingesystemet 
Artiklarna förvaras i två bingar och material plockas primärt ur den ena behållaren, när denna 
är tom initieras en påfyllningssignal, antingen genom att vända på behållaren eller genom att 
markera med röd bricka. Efter att påfyllningssignal visualiserats påbörjas plock ur behållare 
två, kvantiteten i denna behållare motsvarar beställningspunkten och kan räknas ut med 
följande formel: 

 𝐵𝑃 = 𝑆𝐿 + 𝐸 × 𝐿𝑇     (5) 

BP = beställningspunkt 
SL = säkerhetslager 
E = efterfrågan per tidsenhet 
LT = ledtid 
 

6.3.1.1 Efterfrågan 
Efterfrågan i fallstudien grundar sig på inköpshistorik från 2016. Att räkna på efterfrågan 
utifrån historik är emellertid inte lika säkert som att göra det med utgångspunkt i t.ex. 
planerade kundordrar. Förbrukningsmaterialet på operationsenheten anses dock ha en relativt 
jämn efterfrågan, vilket gör det lämpligt att använda historik som underlag för efterfrågan.  
 

6.3.1.2 Ledtid 
Beställningar görs måndag och onsdag eftermiddag på OP 1 och leverans sker två dagar 
senare på förmiddagen. Veckans beställningar och leveranser illustreras i figur 16. För att 
kunna räkna korrekt på ledtiden har projektgruppen analyserat hur efterfrågan ser ut under 
veckans dagar, vilket också detta illustreras i figur 16. Om en brist uppstår torsdag morgon 
skulle detta i princip innebära att man är utan produkten tills på onsdag veckan därpå. Detta 
blir dock lite missvisande, efterfrågan under lördag och söndag är försumbar i sammanhanget 
och kan vid beräkning ses som en förlängning av fredagen. Detta innebär i praktiken att 
ledtiden som kortast 1.5 dagar och som längst, 4.5 dagar. 
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Figur 16: Antal operationer fördelat per veckodag under 2016.  

 

På grund av förbrukningsmaterialets relativt låga värde och det faktum att beställningar 
initieras av förbrukning gör att ledtiden bestämts till 4.5 dagar. På detta sätt garderar man sig 
ytterligare mot variation än om man t.ex. tagit ett genomsnitt av ledtiderna.  
 

6.3.1.3 Säkerhetslager 
Säkerhetslagret i tvåbingesystemet skall i möjligaste mån täcka skillnaden mellan den 
verkliga efterfrågan under ledtiden och den beräknade efterfrågan. Precis som i alla 
beräkningar av säkerhetslager handlar det om att täcka upp för eventuella variationer. 
Paltriccia & Tiacci (2016) påtalar vikten av att sjukhus måste fastställa sin egen servicenivå 
för att kunna beräkna optimal orderkvantitet för artikelpåfyllnad. I teorin beskrivs några av 
metoderna att räkna säkerhetslaget på, dock spelar några variabler in vilket gör att 
projektgruppen valt att räkna på tisdbaserad säkerhetslager. Att t.ex. räkna säkerhetslager 
utifrån servicenivå på kritiska artiklar skulle ge ett stort säkerhetslager då man vill uppnå 
närmare 100 procent servicenivå. För att fastställa säkerhetslager utifrån servicenivå eller 
bristkostnad behövs även efterfrågevariationen vilket i fallstudien visat sig svårt att fastställa. 
Volland et al. (2016) pekar på att tidigare forskning visat att patientmix och motsvarande 
materialbehov är nästintill omöjligt att förutspå. För projektgruppen förefaller det dock 
naturligt att använda prognoser baserat på tidigare statistik, som en referensram. Typen och 
antalet av operationer som utförs skiljer sig troligtvis inte avsevärt från år till år, så länge inte 
en extraordinär händelse inträffar i form av en katastrof. Eftersom efterfrågan anses relativt 
jämn för förbrukningsmaterialet på OP 1, används tidsbaserat säkerhetslager. Här går att 
justera till önskvärt antal dagar som säkerhetslagret teoretiskt skall täcka. Säkerhetslagret 
beräknas i detta fall genom att gångra den genomsnittliga efterfrågan med ledtiden. 
Förbrukningsmaterialet delas förslagsvis in i följande underkategorier: 
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Kategori 1: Artiklar som anses kritiska för att genomföra vissa operationer. 
Kategori 2: Artiklar som är ersättningsbara eller där brist inte innebär driftstopp. 
 
I Kategori 1 bör ett större säkerhetslager hållas eftersom det är kostsamt för 
operationsavdelningen att ställa in operationer, en tom operationssal kostar för avdelningen i 
snitt 12000kr/h. Little & Coughlan (2008) argumenterar t.ex. för ett större säkerhetslager för 
produkter som är av betydande vikt för verksamheten. För att undvika att brist uppkommer 
vid t.ex. felleverans eller miss i beställning föreslås här ett säkerhetslager på 4.5 dagar. I 
empirin har det även framkommit att sjukhuset skall kunna verka självständigt i sju dagar vid 
en kris. Det anses då lämpligt att artiklar under kategori 1 förses med ett extra säkerhetslager 
på sju dagar, vilket i praktiken innebär ett totalt säkerhetslager på (4.5 dagar + 7 dagar).  

I Kategori 2 placeras artiklar som inte anses kritiska för operationsavdelningens 
funktionalitet. Eftersom dessa artiklar inte anses kritiska för verksamheten utesluts här 
säkerhetslagret på sju extra dagar. För att täcka upp för eventuella variationer, felbeställningar 
och felleveranser bör enligt projektgruppen ett säkerhetslager på 4.5 dagar hållas. 
 

6.3.1.4 Beställningspunkt 
Beställningspunkten motsvarar i två-bingesystemet även den kvantiteten som lagerhålls i den 
inre bingen. Beräkningen av beställningspunkten illustreras i ekvation nummer 5. 
 

Kategori 1  
 - Säkerhetslager (SL) = 4.5 + 7 dagar 
 - Ledtid för beställning = 4.5 dagar  

Beställningspunkt Kategori 1 = 16 × efterfrågan/dag 

 
Kategori 2  
 - Säkerhetslager (SL) = 4.5 dagar 
 - Ledtid för beställning = 4.5 dagar 

Beställningspunkt Kategori 2 = 9 × efterfrågan/dag 
 

6.3.1.5 Orderkvantiteter 
I tvåbingesystemet motsvarar orderkvantiteten den kvantiteten i den yttre bingen som det 
vanligtvis plockas ur. För att tvåbingesystemet skall fungera korrekt behöver orderkvantiteten 
vara större eller lika med beställningspunktkvantiten, annars är det inte säkert att 
orderkvantiteten räcker till att fylla upp den inre behållaren efter ledtiden. Vid beräkning av 
orderkvantitet måste man i detta fall anpassa sig till förpackningsstorleken som levereras. 
Projektgruppen har valt att använda ekonomisk orderkvantitet för beräkningar av 
orderkvantitet. Beräkningsformeln ger den mest lönsamma kvantiteten att beställa, dock har 
metoden vissa begränsningar. Metoden tar t.ex. inte hänsyn till hur ofta inleveranser sker, 
inkurans på artiklar, brist osv och bör därför endast ses som ett beslutsunderlag (Jonsson & 
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Mattsson 2005). För att räkna på ekonomisk orderkvantitet behövs information om följande 
variabler: 
 
- Efterfrågan per tidsenhet    (Tillhandahålls genom inköpshistorik) 
- Ordersärkostnaden per ordertillfälle             (Uppskattas till 100 kr) 
- Lagerhållningssärkostnaden   (Uppskattas till 10 procent) 
- Varuvärde per styck    (Tillhandahålls genom inköpshistorik) 
 
Projektgruppen har varit i kontakt med flera avdelningar på sjukhuset för att ta fram korrekta 
uppgifter på ordersärkostnad och lagerhållningskostnad. Det har emellertid visat sig svårt att 
fastställa dessa, istället har gruppen valt att använda något generella uppgifter vid beräkning. I 
samråd med expertkonsultation har ordersärkostnad och lagerhållningsränta avrundats till 
något som anses rimligt i sammanhanget. För att överskådligt illustrera hur säkerhetslager, 
beställningspunkt och ekonomisk orderkvantitet skulle kunna se ut, visas några exempel i 
tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1: Säkerhetslager, beställningspunkt och ekonomisk orderkvantitet på fem olika 
artiklar med olika efterfrågan. 
 
När säkerhetslager och beställningspunkt beräknats har det i detta fall gjorts med hjälp av 
efterfrågan. Om t.ex. efterfrågan på en produkt är för låg betyder det att säkerhetslagret skall 
vara under 1st, vilket självklart inte är applicerbart. I fall där säkerhetslager och 
beställningspunkt blir orimligt lågt anses det att manuella bedömningar skall göras. Resultaten 
av EOK-beräkningarna visar sig också ha brister. Vid beställning av polyuretanförband skall 
drygt 2.5 årsförbrukningar köpas in, vilket mycket beror på dess låga pris. Med hänsyn till 
eventuell inkurans är det troligtvis ändå inte lämpligt att köpa in så pass många. 

6.3.1.6 Praktiska tillämpningar 
Förslagsvis utgör beräkningarna av säkerhetslager, beställningspunkter och orderkvantiteter 
ett praktiskt beslutsunderlag. Vid bestämmande av ovanstående parametrar bör man utöver 
beräkningsunderlaget ta hänsyn till följande variabler: 

• Förpackningsstorlek 
• Volym 
• Eventuell inkurans 

Även om föreslagna åtgärder vidtas kommer lagret att vara saldolöst, emellertid kommer 
visualiseringen av beställningspunkt samt riktlinjerna för säkerhetslager och orderkvantitet 
göra att arbetstiden minskar i samband med materialstyrningen. I dagsläget är det svårt att 
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göra några nämnvärda förbättringar eftersom det saknas ordentliga riktlinjer och rutiner. Om 
man istället använder sig av bestämda nivåer för artiklarna ger detta också förutsättningar till 
förbättringar.  

Idag är man bunden till beställningar två gånger i veckan, skulle beställningar t.ex. göras varje 
dag skulle lagret kunna optimeras ännu mer. Detta skulle i så fall behöva sättas i relation med 
de kapitalkostnadsvinster som skulle göras, vilket troligtvis skulle bli svårt med tanke på 
förbrukningsmaterialets relativt låga värde. Callender & Grasman (2010) menar att hög 
kapitalomsättningshastighet är något som alla sjukvårdsorganisationer bör sträva efter. En 
ökad omsättning av det lagerhållna materialet leder till att organisationen behöver lagerhålla 
mindre volymer, vilket resulterar i mindre kapitalbidning och högre lönsamhet i 
organisationen (Callender & Grasman 2010). 
 

6.4 Del 3 - Lagerstruktur 
Projektgruppen anser att det finns många fördelar med att förflytta förbrukningsmaterialet till 
lagerutrymmet intill sterilavdelningen. Både uppackningsytan och själva lagerutrymmet på är 
bättre lämpat för ändamålet än dagens befintliga lösningar. Vid förflyttning av 
förbrukningsmaterialet finns även möjlighet att skapa en lagerlayout som är optimerad för det 
material den skall husera. En av de viktigaste faktorerna i planeringen av en välfungerande 
lageryta är utrymme. Den metod som organisationen använder vid utnyttjande av detta 
utrymme, har en stor effekt på personalens möjlighet att utföra sitt arbete på ett korrekt och 
effektivt sätt. Planering av en lagerlayout kräver noga övervägande och utvärdering för att 
säkerställa att de rätta förutsättningar finns för att kunna bedriva lagerverksamhet med 
tillhörande aktiviteter. Målet med planeringen av lagerlayout bör vara att utnyttja lagerytan på 
ett så effektivt sätt som möjligt. Den skall främja och underlätta hanteringen av alla sorters 
gods, samtidigt som den kan erbjuda flexibilitet och möjlighet till förändring för att kunna 
hantera förändringar i artikelsortiment. Vanligtvis utgår man från två olika huvudtyper av 
lagerlayout, u-formad och linjeformad. I fallstudien finns det endast ett utgångsläge, nämligen 
u-formad lagerlayout. Denna layout definieras av att varumottagning och utleverans sker från 
samma sida av lagret. Det finns emellertid flertalet variabler att ta hänsyn till när ett nytt lager 
planeras, det föreslås därför att nedanstående variabler tas i konsideration. 
  

6.4.1 Dimensionering  
Det finns naturliga begränsningar när det gäller dimensionering av den nya lagerlokalen 
eftersom det i detta fall handlar om flytt till en befintlig yta och inte uppbyggnad av en ny. 
Hänsyn måste därmed tas till den befintliga ytan, lokalens utformning, eventuella pelare, 
dörrar och även takhöjd. Trots de ovan nämnda begränsningar finns det fortfarande många 
möjligheter att förändra och förbättra en befintlig lokal med en optimal lagerlayout för de 
givna artiklar som skall lagerhållas. Det är dock av yttersta vikt att alltid ta arbetsmiljö och 
säkerhet i beaktande innan beslut om förändringar fattas. Projektgruppen har en enad 
uppfattning om att det är viktigt för OP 1 att anpassa en layout som säkerställer en hög 
utnyttjandegrad av den tillgängliga lagerytan. Lagerytan bör planeras med yttersta 
noggrannhet för att undvika misstag. En överdimensionerad yta kan dock paradoxalt leda till 
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lika mycket slöseri som en underdimensionerad. Roodbergen & Vis (2006) menar att plock av 
artiklar i lager är en tidskrävande och kostnadsdrivande process, som kopplas till lagrets 
operationella kostnader. Plockaktiviteten kan delas upp i tre delar, transport från en lagerplats 
till en annan, plockning av den efterfrågade artikeln samt eventuella extra aktiviteter 
förknippade med materialhanteringen. Försök till processoptimering i en lagermiljö handlar 
ofta om att reducera rörelser och transporter eftersom detta anses vara den lättaste faktorn att 
påverka (Roodbergen & Vis 2006). De Koster, Le-Duc & Roodbergen (2007) talar om två 
olika typer av transportsträckor som bör tas i beaktande vid närmare undersökning av 
plockaktiviteten i ett lager. Den första är den genomsnittliga sträckan vid en vanlig plockorder 
och den andra är den totala transportsträckan. Lyckas man minimera den genomsnittliga 
sträckan så reduceras även den totala transportsträckan. De Koster, Le-Duc & Roodbergen 
(2007) lyfter även fram flera faktorer som anses viktiga vid planering av lagerlayout. Några 
av dessa är minimering av genomloppstiden för en plockorder, maximalt utnyttjande av 
lageryta, optimalt utnyttjande av arbetskraft och främjandet av ergonomi i arbetet.  
 
Lagerytan vid sterilcentralen är 10,7m x 7,2m och det finns inga pelare att ta hänsyn till. 
Takhöjden bör utnyttjas för att säkerställa hög utnyttjandegrad av lagerytan. För att säkerställa 
att arbetsergonomi inte förbises bör man samtidigt investera i relevant 
materialhanteringsutrustning. Väggpartierna kan med fördel inredas med vägghyllor eller med 
hyllstallage. Den centrala lagerytan bör också inredas med hyllstallage och utformas på ett vis 
som underlättar personalens rörelser i lagret och samtidigt främjar överskådlighet.   
Merparten av artiklarna som används på OP 1 tillhandahålls i mindre förpackningar. Det är 
dock viktigt att det finns anpassad lageryta som kan husera artiklar med större emballage som 
tar större plats. För att kunna säkerställa att det finns relevant lageryta tillgänglig för alla typer 
av artiklar och samtidigt främja en effektiv materialhantering, bör man dela in lagerytan i 
olika zoner. I detta fall föreslås tre olika zoner som kategoriserar artiklarna efter 
produktfamilj, uttagsfrekvens och fysiska egenskaper. 

6.4.2 Produktfamilj 
Artiklar från samma produktfamilj placeras med fördel nära varandra eller i samma gång för 
att underlätta för personalen och minimera gångavstånd. Förslagsvis delas artiklarna upp med 
utgångspunkt från vilken klinik som de används utav. Detta innebär att lagret delas upp i tre 
delar, där en del innehåller förbrukningsmaterial tillhörande anestesikliniken, en annan del för 
kirurgen och den tredje avdelningen förser ortopeden med sitt förbrukningsmaterial. 
Uppdelningen kan med fördel ske på så sätt att varje klinik har sin egna specifika avdelning i 
lagret för att undvika misstag och förvirring. Anestesiklinikens material placeras med fördel 
på en central plats i lagret eftersom dessa artiklar ofta används till både kirurg- och 
ortopedoperationer. Denna metod bör underlätta identifiering och plock av artiklar samtidigt 
som det minimerar gångavstånd och materialhantering.  

6.4.3 Uttagsfrekvens 
Materialhanteringen kan optimeras avsevärt genom att se till att artiklar med hög 
plockfrekvens finns nära till hands. För att kunna identifiera dessa artiklar genomfördes en 
ABC-analys på allt förbrukningsmaterial som används på OP 1 med hjälp av inköpsstatistik 
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från år 2016. ABC-analys redovisas i bilaga 1 och redogör för, samt delar upp artiklarna i tre 
kategorier, A, B och C. Kategori A representerar de artiklar med högst plockfrekvens och det 
är således av största intresse att ha dessa placerade nära varandra och på en lättillgänglig plats, 
förslagsvis nära in- och utgång. Syftet är återigen att minska gångavstånd och optimera 
materialhanteringen. 

6.4.4 Fysiska egenskaper  
En artikels fysiska egenskaper såsom dimensioner och vikt bör tas i beaktande vid val av 
placering i lagret. Tungt gods bör med fördel placeras på en ergonomisk höjd för att 
underlätta hantering. Relevant materialhanteringsutrustning bör införskaffas såsom elektrisk 
palldragare och annan utrustning som kan underlätta hantering av tunga artiklar. Förslagsvis 
placeras volymmässigt större och skrymmande gods i bakre delen av lagret, detta för att 
frigöra utrymme åt klinikspecifikt material och artiklar med hög plockfrekvens i främre delen 
av lagret. Figur 17 visar ett förslag på lagerlayout i lokalen på nedervåningen.  
 

 
Figur 17: Förslag på ny lagerlayout. 
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7 Diskussion 
 
Materialhanteringen står för en betydande del av kostnaden på ett sjukhus. Traditionellt sett 
har frågor kring materialhantering inte varit någon prioritet, av förklarliga skäl. Ett sjukhus är 
primärt en vårdinrättning och inte ett företag som aktivt behöver sträva efter lönsamhet för att 
säkerställa sin överlevnad. Detta har emellertid resulterat i bristande styrning och rutiner kring 
OP1 lagerhantering. Syftet med rapporten har varit att identifiera vilka utmaningar OP1 ställs 
inför med avseende på materialhanteringen och samtidigt med utgångspunkt från tidigare 
forskning och teori inom området lyfta fram enkla och genomförbara förslag på förbättringar.  
Studien pekar på flertalet problem med materialhanteringen på OP1, förrådsansvariga har 
ingen tidigare utbildning inom logistik och har ingen direkt kunskap om nyckelbegrepp såsom 
säkerhetslager, beställningspunkt eller ekonomisk orderkvantitet. Förrådsutrymmen som i 
dagsläget används för att lagerhålla förbrukningsmaterialet har inte utformats korrekt för att 
säkerställa ergonomi, plockeffektivitet och eliminering av kontaminationsrisk. I en 
sjukvårdsmiljö med förhållandevis hög arbetsbelastning och högt arbetstempo är det viktigt 
med bra och fungerande arbetsrutiner som underlättar den dagliga verksamheten. Överarbete i 
form av ofta förekommande inventeringar, eftersökning av material och tunga lyft av 
skrymmande gods bidrog till en ansträngd arbetsmiljö. Det bristfälliga förrådsutrymmet bidrar 
också till den ansträngda arbetsmiljön och resulterar i olika former av slöseri och överarbete.  
 
Utifrån studiens resultat, anser projektgruppen att en optimerad lösning för lagerhållning av 
enhetens förbrukningsmaterial, hade varit att förflytta det till det bättre lämpade 
lagerutrymmet på nedre våningen intill sterilcentralen. För att frigöra undersköterskorna från 
arbetsuppgifter som rör förbrukningsmaterialet bör SÄS med fördel anställa en 
lagermedarbetare med grundläggande logistisk utbildning, som ansvarar för det nya lagret av 
förbrukningsmaterial. Fördelen är att undersköterskorna kan återgå och fokusera på sina 
primära arbetsuppgifter och enheten kan dra större nytta av deras kompetens. Materialstyrning 
och lagerhantering sköts med fördel av personal som har erfarenhet och utbildning inom 
logistiska processer och aktiviteter. Resultatet av detta blir en mer effektiv och kvalitativ 
vårdinrättning med en optimerad materialförsörjning som säkerställer högre produktivitet till 
en lägre kostnad. 
 
Under studiens gång har fler problemområden upptäckts men dessa ligger utanför 
avgränsningen och är således inte behandlade i arbetet. Inköpsprocessen har redan från början 
uppfattats som problematisk och bristfällig. SÄS beställningssystem “Marknadsplatsen” 
påvisar stora brister och lämnar mycket kvar att önska innan SÄS kan uppnå sömlös 
interaktion med sin leverantör av medicinskt material. Inköpsprocessen har medvetet lagts 
utanför arbetet eftersom denna är bunden till “Marknadsplatsen”. Det finns emellertid stort 
potential till förbättring, en av de intervjuade förklarar processen som “fruktansvärt 
tungrodd”. Det framkom även svårigheter med att fastställa lagerränta och ordersärkostnad för 
OP1. Frågan togs upp med ekonomiavdelningen på SÄS som inte hade några beräkningar på 
detta. En utökad undersökning om ordersärkostnad och lagerränta efterfrågas således, för att 
kunna säkerställa mer exakta beräkningar av ekonomiska orderkvantiteter. 
Förbrukningsmaterialet lagerhålls i dagsläget saldolöst, projektgruppen föreslår därför i 
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studien införandet av ett två-bingesystem för att visualisera och underlätta materialstyrningen 
på enheten. Framtida forskning kan med fördel göras om införande och implementering av ett 
WMS-system som ytterligare förenklar och förbättrar materialstyrningen med fokus på så hög 
servicegrad som möjligt tillsammans med låg kapitalbindning. 
 
Rapporten bygger på fakta och synpunkter som samlats in från olika berörda parter på OP1 
och intilliggande avdelningar. Observationer har genomförts på OP1 för att kartlägga 
nuvarande arbetsprocesser. De befintliga lagerutrymmen har undersökts tillsammans med 
operationssalarna för att få en grundläggande förståelse om hur personalen arbetar med 
lagerhantering och materialstyrning. Observationer och mätningar har även genomförts i den 
underliggande våningen med tillhörande sterilcentral, vidare har semistrukturerade intervjuer 
förts med personal för att ytterligare bidra med underlag till en helhetsbild. Det som i studien 
kan argumenteras ha lägre validitet är uppgifter som används med avseende på 
ordersärkostnad och lagerränta. Dessa uppgifter är ungefärliga och används för att illustrera 
beräkningen av ekonomisk orderkvantitet. Rapportens reliabilitet anses också vara hög. 
Gruppen har utförligt beskrivit tillvägagångssättet som användes för att upprätta rapporten, 
tillsammans med relevanta teorier inom forskningsområdet. Därför anses det sannolikt att 
liknande resultat skulle erhållas om en annan grupp skulle upprepa studien. Resultaten som 
denna studie framvisar kan med fördel användas som underlag vid närmare undersökning av 
andra sjukvårdsorganisationer med liknande förutsättningar. Studien tar inte hänsyn till olika 
datoriserade materialhanterings- och inköpssystem, den pekar istället på ett antal enkla 
materialstyrningsmetoder och teorier som utan behov av stora investeringar med fördel kan 
implementeras, för att förbättra lagerhanteringen på en organisation. En fortsatt studie skulle 
med fördel kunna göras på det klinikspecifika materialet, då det finns möjlighet och utrymme 
att även flytta ner detta till det nya förrådsutrymmet. En centralisering av det klinikspecifika 
materialet tillsammans med förbrukningsmaterialet skulle kunna leda till synergieffekter vid 
t.ex. plock och godsmottagning. 
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8 Rekommendationer 
I detta kapitel presenterar projektgruppen tre problemområden med tillhörande 
lösningsförslag. Problemen har identifierats med hjälp av empirisk analys och 
lösningsförslagen har tagits fram med utgångspunkt från den teoretiska referensramen. 
 
Projektgruppen drar slutsatsen att det finns tre huvudelement för att få en optimal 
helhetslösning för lagerhanteringen, sambandet illustreras i figur 18 nedan. 
 

 
Figur 18: Sambandet mellan huvudelementen processer, materialstyrning och lagerstruktur. 

 
Nedan presenteras huvudproblemen som identifierats med OP1 materialhantering: 
 
Processer 

• Det saknas bestämda arbetssätt och rutiner för materialhanteringen, vilket i sin tur 
leder till slöserier och överarbete. 

• Vårdpersonal ansvarar för materialhanteringen. Detta anses av projektgruppen vara 
olämpligt då det kan inskränka i deras primära arbetsuppgifter som vårdpersonal. 
 

Materialstyrning 
• Det saknas i dagsläget riktlinjer kring säkerhetslager, beställningspunkt och 

beställningskvantitet.  
• Nya bedömningar görs varje gång en artikel beställs in, som leder till överarbete, 

osäkerhet och oregelbundenhet. Resultatet blir även att vissa artiklar lagerhålls i 
onödigt stora kvantiteter samtidigt som flertalet andra artiklar riskerar att lida brist.  
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Lagerstruktur 

• Projektgruppen anser att lokalerna utnyttjas på fel sätt, varken korridoren eller 
ytterförrådet är lämpligt till att lagerhålla eller hantera gods i. Undermålig ventilation 
gör att artiklarna utsätts för onödig kontaminationsrisk och lagerhålls på ett 
skrymmande sätt.  

• Det finns ingen bestämd placering för materialet i ytterförrådet. Det leder till en 
ineffektiv lagerlayout, onödiga rörelser och ett arbetssätt som inte främjar ergonomi.  

 
För att optimera lagerhanteringen på OP1 föreslås följande lösningar till ovanstående 
problemområden:  
 
Processer 

• I dagsläget spenderas ca 60 arbetstimmar i veckan på arbetsuppgifter relaterade med 
materialhantering. Med utgångspunkt från de förbättringsförslag som presenteras, 
anser projektgruppen att det är tillräckligt med att tillsätta en heltidstjänst vars 
ansvarsområde är lagerstyrning och materialhantering. På detta sätt utnyttjas rätt 
kompetens till rätt arbetsuppgifter. 

• Godsmottagning och uppackning sker i ett ändamålsenligt utrymme som inte 
inskränker i OP1 verksamhet. Kontaminationsrisken reduceras avsevärt samtidigt som 
det krävs mindre personal för uppackning av materialet, då det inte längre blockerar 
korridoren på OP1. 

 
Materialstyrning 

• Implementera två-bingesystem för att visualisera och förenkla materialstyrningen. 
• Fastställa och bygga in nivåer för säkerhetslager, beställningspunkt och 

beställningskvantitet utifrån beräkningar gjorda i analysen. 
 
Lagerstruktur 

• Flytta förbrukningsmaterialet till lämplig lokal på nedervåningen med adekvat 
ventilation.  

• Dimensionera det nya förrådet så att tunga lyft undviks, dela in och optimera lagret 
utifrån produktfamilj, plockfrekvens, och artiklarnas fysiska egenskaper. 
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9 Slutsatser 
 
Bristande arbetsrutiner och metoder för materialstyrning tillsammans med felaktigt 
utnyttjande av lokaler har föranlett denna studie, vars syfte har varit att undersöka hur en 
operationsavdelning kan arbeta för att effektivisera lagerhanteringen av sitt 
förbrukningsmaterial. Tre huvudsakliga utmaningar och problemområden har identifierats 
under studiens gång: processer, materialstyrning och lagerstruktur. Del 1 i studien behandlar 
problematiken kring befintliga processer, här föreslås att en lageransvarig anställs, för att 
säkerställa att rätt kompetens utnyttjas till rätt arbetsuppgifter. Del 2 i studien berör den 
bristfälliga materialstyrningen på OP1. I dagsläget styrs många artiklars säkerhetslager, 
beställningspunkter och orderkvantiteter utifrån personliga erfarenheter utan några direkta 
rutiner. Ett två-bingesystem föreslås, där ovanstående parametrar bestäms och visualiseras för 
att optimera materialstyrningen. Avslutningsvis behandlas lagerstrukturen i del 3. 
Användandet av det så kallade ytterförrådet anses olämpligt eftersom det saknas adekvat 
ventilation och anpassad layout. En avsevärd förbättring skulle enligt projektgruppen uppnås 
om förbrukningsmaterialet centraliserades i en befintlig lagerlokal med lämplig ventilation på 
nedervåningen. Det nya lagerutrymmet bör dimensioneras och optimeras utifrån 
produktfamilj, plockfrekvens och artiklarnas fysiska egenskaper. Studien har i viss mån 
utvecklat förståelsen för hur förbättringar kan åstadkommas vad det gäller 
materialhanteringen av förbrukningsmaterial. Resultatet bör därför kunna användas som 
underlag vid närmare undersökning av sjukvårdsorganisationer med liknande förutsättningar. 
En framtida studie som undersöker eventuella synergieffekter av att även flytta det 
klinikspecifika materialet till samma lagerlokal skulle vara av stort värde.  
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Bilaga A: ABC-Analys på kirurgklinikens förbrukningsmaterial 
 
ABC-analys Kirurgkliniken (Inköp 
under 2016) Antal 

  
A B C 

Stomi 2 dels platta ring 55mm Nova 2 hål 15-47 mm (1155-15) 610 

A 
    Diatermikniv Epitome 0,2x18mm tot 52mm (CBE-200) 572 

    Knivblad op 3,5mm svart S Micro Sharp Beaver 30 gr (377530) 138 

    Diatermikniv Epitome 0,2x18mm tot 100mm (CBE-250) 126 

    Urinpåse spol 4,0L m tryckboll S (74.5340.002) 120 

    Rektoskop tub plast Wing Plast (1561) 100 

    Stomi 2 dels platta ring 70mm Nova 2 hål 15-62 mm (1170-15) 70   
    Stomi 2 dels påse tömbar ring 55mm Nova 2 Fold Up klar (1216-55) 70 

B 
    Dränagepåse 100ml S Mini (022100) 60 

    Insufflator slang m filter (031200-10) 44 

    Stomi 2 dels påse tömbar ring 70mm Nova 2 Fold Up klar (1216-70) 40 

    Lyostypt 5x8cm (1069152) 28 

    Proktoskop plast Wing Plast (1522) 25   
    Diatermikniv Epitome 0,2x4mm tot 52mm FLEX (CBE-210) 25   
    ACCESS NEEDLE "Spinal/Chiba" 18Gx20cm (N12018200) 20   
    Fixeringsförband huvud large brun markering (017050-05.01.057) 10   
    Fixeringsförband huvud medium blå markering (017050-03.01.057) 10   
    Fixeringsförband huvud small gul markering (017050-01.01.057) 10   
    Adapter diatermi flerg (142014) 10   
    Transversostomistav, 65 mm (22355) 10   
    Transversostomistav, 90 mm (22356) 10   
    Filter diatermi Lp-10-38 m Lock (142010) 8   
    ABThera™ SensaT.R.A.C.™ Förbandskit för öppen buk (M8275026-5S-A) 5 

C 
    Undertrycksb behållare gel 1L S InfoV.A.C (M8275093-5-A) 5 

    Fascia incision kanyl 18G 10cm (090070-S5) 5 

    Lunderquist Extra-Stiff (0.035'' ledare, 145 cm, 4 cm tipp, rak) (TSMG-35-
145-4-LES) 

5 

    Adapter diatermi flerg (142013) 5 

    Sond mag dubbellum Ch36 120cm S Lavacuator (157-36) 4   
    2X4CM VERISET HEMO PATCH E X6 (HP0204E) 3   
    5X10CM VERISET HEMO PATCH E X6 (HP0510E) 3   
    Op skydd probe till Gama finder (Z5085-01) 3   
    Sond mag dubbellum Ch36 120cm S Lavacuator (157-36) 3   
    Hemostat cellulosa 100x200mm   S Surgicel 10 (förpackning) (1902SK) 2   
    Hemostat gelatin 80x30mm diam S Spongostan (20 st/förpackning) 

(MS0004) 
2 

  
    Hemostaticum flytande med trombin (MS0012) 2   
    Penna hud m linjal medium spets S Securline (100L-00-PDG) 2   
    Bröstförband L vit bomull öppn fram kardb (321151-05.02.J10) 1   
    Bröstförband S vit bomull öppn fram kardb (321151-01.02.J10) 1   
    Bröstförband XL vit bomull öppn fram kardb (321151-07.02.J10) 1   
    Hemostat cellulosa 50x100mm   S Surgicel SNoW 10 (förpackning) (2092) 1   
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Bilaga B: ABC-Analys på anestesiklinikens förbrukningsmaterial 
 
ABC-analys Anestesikliniken (Inköp under 

2016) Antal 
  

A B C 
Ekg elektrod diagn f tryckknapp WhiteSensor 35x40mm fast gel (WS-00-S/50) 36 900   

    Kanyl inj 1,2x50mm rosa S Sterican (4667123) 32 900 

A 
    Propp luerl kombi f hane/hona S vit (4495209) 32 000 

    Kompress gasväv  7,5x7,5cm Höggradigt ren (1220002) 27 480 

    Op kompr gasv rtgtr 10x60cm S BARRIER grön 5pack (159660) 25 350 

    Backventil luerl m propp S R-lock (165250) 23 250 

    Munskydd op imfritt BARRIER klass IIR (4291) 18 900   
    OP-MÖSSA ANNIE BASKER BLÅ, L (55cm) (621815) 18 450   
    Spruta Luer-lock 50 ml BD syringe (309653) 17 680   
    Mössa op hätta m nackresår BARRIER Kosack grön (621000) 16 200   
    Förkläde 76x130cm pl Rulle (2014752) 15 300   
    Spruta 10ml S Omnifix luer (4616103V) 15 200   
    Kombipropp vit (9888.002) 15 000   
    Injectomat line 200 cm PVC-fri (9004142) 13 400   
    Celltork/Spartork 5x5cm (6060001) 13 200   
    Op duk nonw rtgtr 30x40cm S BARRIER brun 5-pack (185460) 11 340   
    Munskydd op f känslig hy Tie-On klass II (1818) 11 000   
    Förkläde 76x130cm pl Rulle (02014752) 10 500   
    Spruta  5ml S Omnifix luer (4616057V) 9 700   
    Spruta 20ml S Omnifix luer (4616200V) 7 900   
    Förb infart 7x8,5cm slits S Tegaderm IV (1633IV) 7 800   
    Mössa op hätta m nackresår BARRIER Kosack lila (621001) 7 800   
    Spruta  2-2,5ml S Omnifix luer (4616022V) 7 700   
    BD Emerald spruta 10ml luer (307736) 7 600   
    Uppdragn/spike f ej toxisk sub S Mini-Spike blå (4550234) 7 350   
    Kanyl inj KD-FINE kort slipning 1,20x50mm 18G x 2" rosa (914090) 7 300   
    Op bordsunderlägg fuktabs mittparti 102x229cm (DYKQSUITEL4CEA) 7 264   
    Omnistrip 6x38mm (540682) 6 900   
    Kompress gasväv 10x20cm 5-pack Steril (1250008) 6 480   
    Omnistrip 12x101mm (540685) 5 700   
    Syrgasgrimma vuxen, raka kanyler DEHP-fri (HU-1103P) 5 575   
    Sorbact kirurgiskt förband  5x7,2cm Steril (98140) 5 400   
    Op tejp 9x49cm 2st S BARRIER (381045) 5 400   
    BD™ Syringe 20ml Luer-Lok™ (302830) 5 376   
    Pharma Mini Vinklat, med port, kombinerad filter/HME,  tidalvolym 50- 900 ml, Dead 

space 28 ml (PS-6130) 
5 375 

  
    Kanyl uppdragn KD-FINE utan filter 1,2x50mm 18G röd/lila trubbig (910597) 4 900   
    Op tork gasv rtgtr nr 1 5-pack S BARRIER gul (150160) 4 900 

B 
    Op duk nonw rtgtr 20x40cm S BARRIER grön 5-pack (185260) 4 680 

    BD Plastipak 10 ml Luer-Lok™/Centrerad 3-komponent spruta, Gradering 0,2ml 
(300912) 

4 500 

    Kanyl inf m port 1,3x32mm grön S Venflon Pro Safety (393226) 4 000 

    BD Emerald™ 5ml Luer/Centrerad (307731) 3 900 

    



52 
 

Sugsystem påse 2,0L Serres (6057167-3) 3 816   
    Knivblad op nr20 S Swann Morton (0206) 3 800   
    BD Plastipak™ 20ml Luer/Excentrisk (300613) 3 760   
    Op duk nonw rtgtr 7,5x7,5cm S BARRIER gul 5-pack (185105) 3 700   
    Op handduk häft 75x 75cm S BARRIER (706500) 3 556   
    BD Emerald™ 2ml Luer/Centrerad (307727) 3 500   
    Kanyl inf m port 1,1x32mm rosa S Venflon Pro Safety (393224) 3 350   
    Uppdragningsspike för icke-toxiska läkemedel BLÅ (4550591) 3 200   
    Munskydd op imfritt anknäbb Filtron 3M klas IIR (1838R) 3 200   
    Kompress gasväv 10x20cm Höggradigt ren (1220004) 3 100   
    Knivblad op nr15 S Swann Morton (0205) 2 800   
    Öronpinne trä/bomull 15cm (120783) 2 800   
    Kanyl inj 0,7x 50mm svart S Sterican (4650018) 2 600   
    Op påse diatermi transp 43x38cm S Foliodrape (258323) 2 600   
    Op Universalset Standard, zone förstärkt (699054) 2 532   
    Tork rund nonw högren Selefa Ø50mm large (223250L) 2 400   
    IV 3000, 10 x 12 cm (59410882) 2 400   
    Munskydd op risk m visir Fluidshield klass IIR (6048247) 2 350   
    Tömbar urinpåse 2,0 lit. 110 cm slang (KL-8758) 2 325   
    Bitblock 75x22mm Vuxen (322402) 2 250   
    Kran inf 3v roterbar S Discofix (16495C) 2 200   
    Spruta 1 ml grad 0,01ml luer S (9161406V) 2 200   
    Klipperhuvud till Clipper 9681 (9680) 2 200   
    Op kontr syst påse fem fack Purple Surgical Swab bag (PS3050) 2 150   
    Slanghållare kardborre 2,5x30cm S BARRIER (708131) 2 150   
    Mössa op hätta m nackresår Tricolor m svettband (2770-01) 2 050   
    Sorbact kirurgiskt förband 8x10cm Steril (98141) 1 920   
    Kompress gasväv  7x10cm 2-pack Steril (1250011) 1 800   
    Infagg m luftn 1,8m S (60MR60500154TW) 1 800   
    Op tork gasv rtgtr nr 0 5-pack S BARRIER orange (150060) 1 800   
    Skyddsrock västkeavvisande XL, grön (1923) 1 800   
    Op duk nonw rtgtr 40x65cm S BARRIER svart 5-pack (185860) 1 770   
    Sugslang 5,5x8,0mm 2,1m kona/nippel H, med sugreglage (E1320210083USM) 1 750   
    Sugsystem påse 1,0L Serres (6057157) 1 656   
    Kanyl lp/spin 0,5x90mm 25G S atraumatisk, inkl ledare, modell Sprotte med 

fortoringseffekt. 2 Genera (P021251-29A) 
1 500 

  
    Omläggningsset non-woven Steril (9150024) 1 500   
    Op tejp 10x55cm  S Steri-Drape (9099) 1 500   
    Choice (100/150/070) 1 450   
    Tvättset 10 tork nw 50mm utan tråg (1985) 1 440   
    Diatermihandtag med integrerat rökutsug med hylsa och knivelektrod (SHK-VS) 1 350   
    Mössa op hätta m nackresår Tricolor m svettband (2770) 1 350   
    Kanyl uppdragn KD-FINE filter 1,2x50mm 18G röd/lila trubbig (910603A) 1 300   
    Hudbarriärskydd 3 ml (3345N) 1 275   
    AQUACEL Extra, 15x15 cm, förband gelbildande förstärkande fibrer (420673) 1 270   
    Infagg blandn f antibiotika S infagg m luftn 1 blandn del (251068) 1 250   
    Mössa op hjälm m svett/knytb BARRIER Glenn stort dok (620200) 1 240   
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Linser till skyddsglasögon Resposables (9210-250) 1 225   
    Penna hud m linjal medium spets S Securline (100L-00-PDG) 1 202   
    AQUACEL Extra, 5x5 cm, förband gelbildande förstärkande fibrer (420671) 1 200   
    Kanyl uppdragn filter 5my S för glas ampuller (305211) 1 200   
    Spruta Omnifix 50/60ml med kateterkona, latexfri (4613503F) 1 200   
    TIVA set 3 med infusionsaggregat (763423) 1 120   
    Choice (100/150/080) 1 110   
    Svalgtub Guedel (100/322/100) 1 050   
    Plåster vattentät 22x28mm S Nexcare Protect Strips (12100HD1) 1 000   
    Mössa op basker grön svettband BARRIER Annie 18g (621845) 960   
    Inf agg gravitation evercare inLine m luftn 180cm PVC-fri (10500) 920   
    Diatermi platta REM m kabel REM platta, vuxen, 2,7 m (E7507) 912   
    Tork rund nonw Selefa 5p Ø50mm large steril (22325050) 900   
    Kanyl inf m port 0,9x25mm blå S Venflon Pro Safety (393222) 900   
    Op lakan slits 150x200cm S BARRIER slits 7x65cm (60502) 900   
    Sugsystem påse 3,0L Serres (6057187-3) 888   
    Slangstrumpa avrivbar topp 15x240cm (1820) 880   
    Kanyl artär 1,0x45mm S (682245) 850   
    BD Plastipak™ 1ml Luer/Centrerad (303172) 840   
    Sugslang 5,8x8,3mm 2,1m kona/kona S (E1301210083) 825   
    C-bågsskydd transparent med gummiband 104x188cm (4951R) 820   
    Tvättset 10 tork nw 50mm utan tråg (1985-01) 800   
    Kanyl inj 0,8x80mm grön S Sterican (4665465) 800   
    Sugkateter rak nr 16 40cm S (05089181) 800   
    Sugslang 6,0x8,7mm 2,1m kona/nippel S (E1303210083) 800   
    Ambu AuraStraight (324400000) 730   
    Svalgtub Guedel (100/322/090) 710   
    SafeStar 55 (MP01790) 700   
    Sorbact kirurgiskt förband 10x25 cm steril (98144) 700   
    Plåster vattentät 27x57mm S Nexcare Protect Strips (12100HD2) 700   
    Sugkateter rak nr 12 40cm S (05080181) 700   
    Mössa op hjälm m knytband Foliodress Astro (992460) 700   
    Urinspolsystem m droppkammare S slang 280cm (60Y-280T) 700   
    Larynxmask 70-100kg nr 5,0 S Ambu AuraStraight (324500000) 650   
    Blandningsaggregat Mono-Set Flowstop green line® (254800) 650   
    Assistansbordspåse 80x145cm (258300) 640   
    Häfta nonwoven 2,5cmx10m beige (42721) 636   
    Op duk nonw rtgtr 40x65cm S BARRIER grå 1-pack (185830) 630   
    Förb abs polyuret sårfilm 15x10cm S OpSite Post-Op Visible (66800137) 620   
    Sorbact kirurgiskt förband 8x15cm Steril (98142) 600   
    Sugkateter rak nr 14 50cm S (05086181) 600   
    Inj/inf ventil S Swan-Lock injektionsmembran (165267) 600   
    Op tork gasv rtgtr nr 3 5-pack S BARRIER blå (150360) 600   
    AQUACEL Extra, 10x10 cm, förband gelbildande förstärkande fibrer (420672) 590   
    Perifix® 700 filterset 18G med Soft Tip kateter (4510216) 580   
    LIMB-O ™ komplett med knä och samplingsport 180 cm (AFNXXXXX) 580   
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Förb abs polyuret sårfilm 20x10cm S OpSite Post-Op Visible (66800138) 560   
    MEPILEX 10X10CM S (294100) 555   
    Kran inf 3v slang 10cm S Discofix C (16500C) 550   
    Op påse diatermi 24x46cm S Steri-Drape (1018L) 530   
    Sugset dubbelrör slits sl3,5mS Medena 3110 (68146) 510   
    Lamphandtagsskydd Lite Glove®  3611 (1-pack) (31140208) 500   
    Kanyl inj 0,6x25mm 23G 100st/fp (4657667) 500   
    Kran inf 3v roterbar S Discofix C-3 blå (16494C) 500   
    Sugslang 5,5x8,0mm 2,1m kona/nippel S, med sugreglage (E1320210083M) 500   
    Sugset rak dubbelrör sl 3,5m S OpFlex Rissler rtgtät (34071181) 500   
    Förb abs polyuret sårfilm 8x10cm S OpSite Post-Op Visible (66800136) 480   
    TIVA-set 3 med infusionsaggregat, backventil x 2 green line (764796) 480 

C 
    Drän sug bälg m troakar nr14 S HandyVac Combi 65mm Hg (40125181) 480 

    Hålduk häftande 75x100cm (1513-01) 480 

    Op lakan häft 175x150cm S BARRIER (777400) 480 

    TUR-set (1081PD) 480 

    Op set sectioset med rockar S blå baby filt (97011827-05) 478   
    Sorbact kirurgiskt förband 10x20cm Steril (98143) 460   
    Tm-set xtrans 1-linje BSS 120+90cm lim längre aggrat (746697) 450   
    Förb infart 8,5x11,5cm slits S Tegaderm IV (1655IV) 450   
    Op tork gasv rtgtr nr 5 5-pack S BARRIER svart (150560) 450   
    Sugset avsmal sp 15,5cm sl 3,5m S OpFlex m vakuumkontroll (34076181) 450   
    Danauniversal 10 cm x 5 m, höggradigt ren (6050404) 440   
    Danauniversal 8 cm x 5 m, höggradigt ren (6050403) 440   
    Blodvärmare set standardflöde till Ranger (24250) 410   
    Danauniversal 6 cm x 5 m, höggradigt ren (6050402) 400   
    Kanyl inj KD-FINE Safety 0,7x50mm 22Gx2" svart säkerhetskanyl (911693S) 400   
    Op påse uppsaml u-formad 83x88cm S BARRIER (5217) 396   
    Danauniversal 12 cm x 5 m, höggradigt ren (6050405) 390   
    Underläggsduk med uppsamlingspåse Obstetrik/Gynekologi, 102 x 112 cm, 

förstärkning 40x50cm, graderad (6089584) 
390 

  
    OP ärmskydd med mudd 570mm (1398-01) 390   
    Op set universal pediatrik S Sengenwald (33678) 370   
    Ambu AuraOnce (321400000) 360   
    No Zmoke by Kungshusen (12-01) 360   
    Transfusionsagg blod 1,8m S (60MR60500200T) 360   
    Op rock Classic HP, XL-L 145 cm, utan handdukar, bröstvidd 73 cm (660107) 360   
    Uppdragn/spike f toxisk substans S Chemoprotectspike SWAN-Lock (165288) 350   
    Danauniversal 15 cm x 5 m, höggradigt ren (6050406) 330   
    Spinocan® spinalkanyl 0,7x 88mm 22G, Svart (4507908-01) 325   
    Förb abs polyuret sårfilm 25x10cm S OpSite Post-Op Visible (66800139) 320   
    Tappningskateter HomeCath hydrofil nelatonspets 20 cm CH 14 40 st/fp (HCF 2014) 320   
    Ambu AuraOnce (321500000) 310   
    Svalgtub Guedel (100/322/110) 310   
    AQUACEL Band, 2x45 cm, förband gelbildande förstärkande fibrer (202043) 310   
    MEPILEX 10X20CM S (294200) 305   
    Syrgas kateter nr 10 skumkudde S (19013181) 300   
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Kompress ej vidhäftande 10x10cm Steril (2290005) 300   
    Tegaderm IV 5x5,7cm, Steril (1610IV) 300   
    Kanyl inj KD-FINE 0,8x80mm 21Gx3 1/5" grön (900543) 300   
    Kat cvk 1,7x200mm S Vingmed (CV-04301) 300   
    Kanyl inf m port 1,5x45mm vit S Venflon Pro Safety (393228) 300   
    Sugset 4 hål 15,5cm sl 3,5m S OpFlex (34094181) 300   
    Op duk epidural häft 75x80cm S hål 6x15cm (1510-01) 300   
    Urinpåse tömbar 2,0 L S (74.5220.008) 300   
    Timdiures set slang 110cm tömbar S Unometer 500 (25033181) 294   
    Mepore Film Ångpermeabel, transparent, polyuretanfilm, S, 20x30 cm (273500) 290   
    Pharma Flex direct med swivel, Deadspace 15 ml - 36 ml (PS-5002) 275   
    3M Tegaderm Foam Adhesive 19x22,2cm, Steril (90616) 260   
    Sandel 4-in-1 Marker (1041) 250   
    Kanyl inf m port 1,8x45mm grå S Venflon Pro Safety (393229) 250   
    Slang förl t sprutpump PE 04F09 (MFX1954) 250   
    3M Tegaderm Foam Adhesive 14,3x15,6cm, Steril (90613) 240   
    Tappningskateter HomeCath hydrofil nelatonspets 40 cm CH 12 40 st/fp (HCM 4012) 240   
    Urinspol Y-aggregat, dubbel spike 210 cm step konnektor (765645) 240   
    Transfusionsaggregat B93 Flowstop green line® (454804) 230   
    Stomi antiodör 50ml Salts Fresh Aire Spray (FA1) 221   
    Op set gyn/cyst set (1250-01) 220   
    Kanyl inf m port 2,2x45mm orange S Venflon Pro Safety (393230) 200   
    Sugkateter rak nr 10 40cm S (05076181) 200   
    3-vägskran Click evercare inLine utan slang (10554-01) 200   
    Kran inf 3v slang 15cm mikro S med mikroslang (394982) 200   
    Diatermikniv Epitome 0,2x18mm tot 52mm (CBE-200) 200   
    Band bomull 6 mm vit (13006) 200   
    Munstycke till Risslersug, slit tip, dubbelrör (68142) 200   
    Drän påse avt 700ml S HandyVac (40067069) 200   
    Op handduk häft absorb 56x37cm S DryMax Midi superabsorberande (F50163) 200   
    Slang för seriekoppling t sugpåse (6057918) 200   
    Mepilex Border Post-Op 9x15cm (495300) 190   
    3-v kran med slang 12 cm, fast luer-lock (60MR04100110) 190   
    Svalgtub Guedel (100/322/070) 180   
    Primalast steril 8cmx4m (607029S) 170   
    3M Tegaderm Foam Adhesive 10x11cm, Steril (90611) 170   
    Syrgasmask barn (9222MM) 170   
    Mepilex Border Post-Op 10X20 CM, S (495400) 160   
    Mepilex Border Post-Op 6x8cm (495100) 160   
    LIMB-O ™ komplett med knä och samplingsport 270 cm (AFPXXXXX) 160   
    Strappal - Sporttejp (71496-00015) 152   
    Kanyl inf m port 0,7x19mm gul S Versatus (SR+DU2419PX) 150   
    Skyddsglasögon bågar flergång (9211-100) 150   
    Tarmhållare 25 cm steril (606125) 150   
    Sugset avsmal sp 15,5cm sl 3,5m S OpFlex u vakuumkontroll (34065181) 150   
    Drän dränagekateter spiral 20 CH utan troakar (40049181) 140   
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MEPILEX BORDER LITE 4x5 CM (281000) 130   
    Kanyl plexus 0,7x50mm S för ultraljudsteknik, 22° facettslipad (P001185-74) 130   
    Danamull Haft Blå 6 cm x 20 m (6051102B) 125   
    Op duk nonw rtgtr 10x40cm S BARRIER orange 5-pack (185060) 125   
    Sond tarm CH 30/40cm S (60614130-1) 125   
    Kat uretär Ch 3 70cm 1 öga S Rüsch metallmandrin (223600-3) 120   
    Foliodrape Protect Plus Extremitetsset II (938717) 115   
    Ambu AuraOnce (321300000) 110   
    Op set Hand/fot S (1232-02) 108   
    Binda Esmark 15x365cm S Latexfri (4612) 100   
    Förb infart 10,0x15,5cm S Tegaderm IV PICC-line (1650IV) 100   
    Kanyl inj 0,4x20mm grå S Sterican (4657705) 100   
    Kanyl inj KD-FINE Safety 0,6x25mm 23Gx1" blå säkerhetskanyl (911709S) 100   
    Uppdragningsspike för toxiska läkemedel (4550592) 100   
    Kran inf 3v slang 100cm S Discofix (16560C) 100   
    Sugslang 5,9x8,9mm 3,5m kona/kona S (E1301350083) 100   
    Andningsskydd FFP3 med ventil (1873V+) 100   
    Termometerskydd Genius 2 (303030) 96   
    Termometerskydd Genius 2 (303030) 96   
    Ambu AuraStraight (324300000) 90   
    Kat cvk 3lum 2,3x200mm S Vingmed 18/18/16 G (CV-15703) 90   
    Satin Slip, intubationsmadrin,  hygienpack (116-10) 90   
    Medena sugset rektoskop 2,0m slang (68152) 90   
    Sorbact kirurgiskt förband  10x30cm Steril (98145) 80   
    Kanyl plexus 0,7x80mm S för ultraljudsteknik, 22° facettslipad (P001185-71) 80   
    Drän Dränagekateter spiral 24 CH utan troakar (40051181) 80   
    Drän sug bälg u troakar nr18 S HandyVac Combi 65mm Hg (40107181) 80   
    Foliodrape Protect Urologiset I (938700) 80   
    Glidslem 260ml Lectro Derm (1062620) 75   
    Binda elastisk tunn  4cmx4m, Steril (3350021) 75   
    Danamull Haft Röd 6 cm x 20 m (6051102R) 75   
    Omniplast 1,25cmx9,2m (900570) 75   
    OxyMask (Medium) 24-90% (OM-1125-8) 75   
    Instrument bordslakan 150x190cm (1725-01) 75   
    CPAP Boussignac kompl set small (5561.400) 72   
    Soffban Syntet 10cm x 2,7m (71486-00005) 72   
    Op rock urolog xstor 150cm Sengenwald (464428S) 72   
    Tm-set xtrans 2-linje BSS 180+30/15+180+10cm limmad (744594) 70   
    Choice (100/150/060) 70   
    Tamponad  2 cm x 5 m (370611) 70   
    Säkerhetsskalpell Bard Parker Strl 15 (372615) 70   
    SonoPlex synlig med ”cornerstone” reflektorer, singelshot nål för ultraljudsvägledd 

nervblockad. Fac (P001180-71) 
70 

  
    Kanyl lp/spin 0,5x120mm 25G S atraumatisk, inkl ledare, modell Sprotte med 

fortoringseffekt. 2 Gener (P051251-29A) 
70 

  
    Op påse tarm 50x50cm S MCD (D1003) 70   
    Op set laparoskopi S BARRIER (694240) 70   
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Satin Slip, intubationsmadrin,  hygienpack (116-10) 69   
    Filter diatermi (143012) 69   
    Ambu AuraOnce (321250000) 60   
    Svalgtub Guedel (100/322/060) 60   
    Blue Line (100/199/050) 60   
    Binda Esmark  8x270cm S Latexfri (4309) 60   
    Standard agg till Alaris GP (60593) 60   
    MEPILEX BORDER POST-OP 10X25 CM, S (495450) 60   
    AQUACEL Extra, 4x20 cm, förband gelbildande förstärkande fibrer (420821) 60   
    AQUACEL Extra, 4x30 cm, förband gelbildande förstärkande fibrer (420822) 60   
    Polyuretanförband tracheostomi 8x9cm (430-507) 60   
    Säkerhetsskalpell Bard Parker Strl 10 (372610) 60   
    Kanyl plexus 0,7x100mm S för ultraljudsteknik, 22° facettslipad (P001185-77) 60   
    Incisionsfilm antibakteriell Ioban™ 2 90x60cm, inc yta 60x60cm S (6648EZ) 60   
    Op lakan slits bilateralt S Steri-Drape, slits 15x35cm (9046) 60   
    Andningsskydd FFP2 (1862+) 60   
    Op påse uppsaml häft 50x58cm S Steri-Drape avtappning (1016) 60   
    Op set gyn/laparoskopi S BARRIER allt i ett (696600) 56   
    Förb hydrok transp 5x25cm S Comfeel Plus (35480) 53   
    FD Comfort Extremitetset III (257142) 52   
    Contour Next teststicka för blodglukos (84030881) 50   
    Ambu AuraOnce (321200000) 50   
    Binda elast plåster 10cmx2,5m Porelast Superforte (95412) 50   
    Ligasano 15x15x1cm (8821444) 50   
    Polyuretanförband 10x10cm (430-502) 50   
    Salvkompress, Jelonet, 10x10 cm (7404) 50   
    Epidural säkerhetsfixering för kateter 18G (100/399/218) 50   
    Kanyl inj KD-FINE 2,10x80mm 14Gx3 1/5" grön (914076) 50   
    Kanyl inf u port 0,7x19mm gul S BD Neoflon (391350) 50   
    Kat uretär Ch 4 70cm 1 öga S Rüsch metallmandrin (223600-4) 50   
    Kran inf 3v slang 75cm S Discofix (16551C) 50   
    OxyMask (Medium) 24-90% (OM-1125-8) 50   
    Diatermikniv Epitome 0,2x18mm tot 100mm (CBE-250) 50   
    Sugslang 5,8x8,3mm 3,1m S Extrudan kona/slang koppling (E1304350083) 50   
    Sond mag Ch30 80cm rtgtr S (60612630-1) 50   
    Filter diatermi Lp-10-38 m Lock (142010) 48   
    Inf agg gravitation evercare inLine m luftn 320cm PVC-fri (10502) 45   
    Förband abs polyret 7,5 x 7,5 cm (66000043) 44   
    Suctionaid med möjlighet till sug ovan kuff, Soft Seal®kuff stl 8,0 (100/860/080CZ) 40   
    Nackband "Large" (552) 40   
    Choice (100/150/055) 40   
    Blod/vätskevärmare inf agg std SA200 t Fluido kap 15-400ml/min (671200) 40   
    Blod/vätskevärmare inf agg std SA200 t Fluido kap 15-400ml/min (671200) 40   
    Kat cvk 1,7x160mm S Vingmed (CV-04306) 40   
    Kat uretär Ch 5 70cm 1 öga S Rüsch metallmandrin (223600-5) 40   
    Infagg m luftn 3,2m S (60MR60500155TW) 40   
    



58 
 

Op incisionduk jod 15x20cm S Ioban (6635) 40   
    OP duk Häft Fluoroscope duk (D1012) 40   
    Foliodrape Protect Vertikallakanset I (938705) 40   
    Allevyn Non adhesive, Heel (66000695) 36   
    grön,3 x 5 mm 30 m (6099970-1) 36   
    Diatermi platta REM m kabel REM platta, vuxen, 2,7 m (E7507) 36   
    Sugkyrett Corisco 10 mm (färgkod: grön) (24100) 36   
    Sugkyrett Corisco 8 mm (färgkod: blå) (24080) 36   
    Polyuretanförband 10x20cm (430-503) 35   
    CPAP Boussignac kompl set large (5561.600) 34   
    Duscbart, bakterietätt polyuretanfilmförband på rulle för fixering, 5cmx10m, R 

(803010) 
32 

  
    Swivel med sug-och bronkoskopiport 15M/15F (1898000) 30   
    Blod/vätskevärmare inf agg trauma TA500 t Fluido kap 15-800ml/min (671500) 30   
    Blod/vätskevärmare inf agg trauma TA500 t Fluido kap 15-800ml/min (671500) 30   
    Polyuretanförband 5x5cm (430-500) 30   
    Förb hydrokoll 10x10cm (31100) 30   
    Ligasano tamponad  5cmx0,3cmx3m (8821449) 30   
    Tamponad bomull 32tråd 10x300cm stadkant rtg-tråd (222477) 30   
    Syrgasmask vuxen (102MM) 30   
    Andningssystem koaxialt UniFlow 1,8 m (2900050) 30   
    Slangstrumpa 15x250cm (1815) 30   
    Intubationsskop flexibelt eng Ambu® aScope3 Slim 3.8/1.2 (402001000) 25   
    I-gel supraglottisk luftväg stl. 3 (30-60 kg) (8203000) 25   
    I-gel supraglottisk luftväg stl. 4 (50-90 kg) (8204000) 25   
    I-gel supraglottisk luftväg stl. 5 (90+ kg) (8205000) 25   
    Epidural fixering Perifix® PinPad (4515510) 25   
    Kanyl lp/spin 0,4x90mm 27G S atraumatisk, inkl ledare, modell Sprotte med 

fortoringseffekt. 2 Genera (P121251-27A) 
25 

  
    SWiTCH artärkateter (FEP) 20G OD 1,1 x 45mm lång (SW204501) 25   
    SWiTCH artärkateter (PUR) 20G OD 1,1 x 45mm lång (SW204511) 25   
    Kat cvk högflöde 1,7x160mm S Secalon-T (681004) 25   
    Altius Guidewire Nitinol (KGW03570N) 25   
    3-vägskran Click evercare inLine 100cm slang 3x4,1mm (10553) 25   
    Sugset rak 18cm sl 3,5m S OpFlex SuperFlow ortopedi (34055181) 25   
    3M Microfoam 2,5cmx5m kirurgisk tejp, elastisk (1528-1) 24   
    Op lakan höft m fickor S Convertors (TB29429CE) 24   
    VERTIKALLAKANSET, S (903016) 24   
    Andningsballong, vuxen, med mask (7152000) 23   
    DualWave utflödesslang (AR-6430) 22   
    Main Pump Tubing for AR-6480 (AR-6420) 22   
    Patient Extension Tubing with LuerLock Connection (AR-6425) 21   
    FD Comfort Urologiset I (257133) 21   
    Svalgtub Guedel (100/322/080) 20   
    Choice (100/150/065) 20   
    Trachealtub armerad med förmonterad ledare 7,0 mm (104204-070) 20   
    Allevy Adhesive 12,5x12,5cm (66000044) 20   
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Platta tryckförebygg 200x50x2cm Ligasano (8821461) 20   
    Polyuretanförband 18x22cm (430-506) 20   
    Kompr salv 10,0x40,0cm S Jelonet (7459) 20   
    AQUACEL Extra, 4x10 cm, förband gelbildande förstärkande fibrer (420820) 20   
    Säkerhetsskalpell Bard Parker Strl 11 (372611) 20   
    Kanyl plexus set 1,3x100mm Contiplex® S Ultra set 20° (4898752NC) 20   
    SonoPlex synlig med ”cornerstone” reflektorer, singelshot nål för ultraljudsvägledd 

nervblockad. Fac (P001180-74) 
20 

  
    ACCESS NEEDLE "Spinal/Chiba" 18Gx20cm (N12018200) 20   
    CELSITE CONCEPT ST505L SM SET SIL8.5F IV (4437029) 20   
    Diatermi knivelektrod 2,7cm flerg Valleylab (E1020) 20   
    Stomi 2 dels påse tömbar ring 55mm Nova 2 Fold Up klar (1216-55) 20   
    Urinpåse spol 4,0L m tryckboll S (74.5340.002) 20   
    HMEF Mini 60-500 ml (8004231) 18   
    Suspensoar, strl 7, för support av scrotum. (56859) 18   
    Stretchbart tubförband för fixering, 11cmx10m (31103) 18   
    Op set akut aorta 2 BARRIER (669600) 18   
    Glidescope eng.blad nr 3 GVL 3 Stat 10st/fp (förpackning) (0270-0446) 17   
    LIMB-O ™ komplett med integrerad gassamplingslang, knä och samplingsport 180 

cm (AGNXXXXC) 
17 

  
    Syntetisk polsterbinda, 10cmx3m, steril (12771) 16   
    Slang sampling CO2 (8290286) 16   
    Glidescope eng.blad nr 4 GVL 4 Stat 10st/fp (förpackning) (0270-0444) 15   
    Trachealtub armerad med förmonterad ledare 8,0 mm (104204-080) 15   
    Magsond dubbellumen, 36 Fr 120 cm (340.36) 15   
    Suspensoar, strl 6, för support av scrotum. (56858) 13   
    Förb abs polyuret 12,5x22,5cm S Allevyn Vidhäftande (66000744) 13   
    Delta-Net Stockinette - Polsterstrumpa (72307-00002) 13   
    Pleuratappningsset (601-89T) 13   
    Binda fix kohesiv 6cmx4m vit, latexfri (A91010060.040-10) 12   
    Opsite Spray 100 ml. Semipermeabelt filmförband i sprayform (66004979) 12   
    Ventil 2-vägs inj luerlock ssc-1000 (4091000) 12   
    Axellakan för halvsittandes strl 400x240, hål 15x15 (60004) 12   
    Foliodrape Protect Plus Extremitetsset III (938905) 12   
    Suspensoar, strl 5, för support av scrotum. (56857) 11   
    Delta-Net Stockinette - Polsterstrumpa (72307-00001) 11   
    Contiplex® Tuohy Ultra set 1,3x100mm för perifer nervblockad (331693NC) 11   
    Contiplex® Tuohy Ultra set 1,3x50mm, Set för nervblockader (331691NC) 11   
    Rakapparat Clipper 9681 för fast huvud (9681) 11   
    Drän kateter thorax 20Fr S Argyle m troakar (8888561043) 11   
    Ambu AuraOnce Larynxmask nr 1,5, 5-10 kg (321 150 000) 10   
    Larynxmask >100kg nr 6,0 S Ambu AuraStraight (324600000) 10   
    Nästub Virupren, nästub i Neopren, st CH24 (185420-24) 10   
    Nästub Virupren, nästub i Neopren, st CH26 (185420-26) 10   
    Nästub Virupren, nästub i Neopren, st CH32 (185420-32) 10   
    Syrgasgrimma m CO2 mätning vuxen hankoppling (368MM) 10   
    Suctionaid med möjlighet till sug ovan kuff, Soft Seal®kuff stl 7,0 (100/860/070CZ) 10   
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Ivory okuffad (100/105/025) 10   
    Övertrycksmanschett InfuselT 500ml (ZIT-500) 10   
    EDGE System elektroder med QUIK-COMBO kontakt och REDI-PAK föranslutnings 

system (11996-000017) 
10 

  
    AQUACEL Ag, 10x10 cm, förband gelbildande silver (808734/403708) 10   
    AQUACEL Foam, 10x20 cm, förband polyuretan med häftkant (421151) 10   
    AQUACEL Foam, 8x13 cm,  förband polyuretan med häftkant (421149) 10   
    Strappal - Sporttejp (71487-00000) 10   
    Soffban Syntet 15cm x 2,7m (71465-00001) 10   
    Sax modell Cooper böjd spets/trubb 14.5cm, avdelningskvalitet (1012-14-6) 10   
    Perifix® ProSet epidural kit (4453698) 10   
    SonoPlex synlig med ”cornerstone” reflektorer, singelshot nål för ultraljudsvägledd 

nervblockad. Fac (P001180-77) 
10 

  
    Kat cvk 3lum 2,3x160mm S Vingmed 18/18/16 G (CV-12703) 10   
    Bougie Boussignac (5576.01) 10   
    Adapter diatermi flerg (142014) 10   
    Utsugslang Ø19x1900mm Hytrelslang (420001) 10   
    Op set vertikal 235x328cm S Foliodrape incis 30x70cm (257193) 10   
    Stomi 2 dels påse tömbar ring 70mm Nova 2 Fold Up klar (1216-70) 10   
    Suspensoar, strl 8, för support av scrotum. (56860) 9   
    Pannband osterilt (400450) 9   
    Autotrans klocka 225ml  S Cell Saver 5+ (00263-00) 8   
    Binda komp hög 10 cm x 7m (sträckt) ViTri Forte (30770) 8   
    Kabel 3 meter till bipolär pincett flatstift med kontakt för apparat CoaComp/Valleylab 

(80100021) 
8 

  
    Ligaturhjul res n mult 3-0 250cm S Polysorb viol LL222 24 (förpackning) (LL-222) 8   
    VICRYL* 3-0 5X70CM (V1215E) 8   
    Insufflator slang m filter (031200-10) 8   
    Op set knä artroskopi S BARRIER (60102) 8   
    Förb abs polyuret 17x17cm (66000700) 7   
    Gypsona S - Kalkgips (71998-00002) 7   
    Ligatur res n mult 4-0 12x45cm  S Polysorb viol L11 24 (förpackning) (L11) 7   
    Disposa - View ™ Inkl. spegel (8000HDP) 6   
    Tensoplast textilhäfta (72067-00000) 6   
    Oasis thoraxdränage m. torr sugregulator inkl. vatten till vattenlås. (3600-100) 6   
    Laryngoskop blad böjd nr 3 Macintosh (670000-3) 5   
    Nästub Virupren, nästub i Neopren, st CH16 (185420-16) 5   
    Nästub Virupren, nästub i Neopren, st CH20 (185420-20) 5   
    Nästub Virupren, nästub i Neopren, st CH28 (185420-28) 5   
    Nästub Virupren, nästub i Neopren, st CH30 (185420-30) 5   
    Uniperc® justerbar trakeostomikanyl med kuff stl 7,0 (100/897/070CZ) 5   
    Stretchbart tubförband för fixering, 7,5cmx10m (31102) 5   
    3M Medipore H, 7,5 cm x 9,1m kirurgisk fixationstejp utan skyddsfilm (2863) 5   
    Drän suprapub set Ch 5 S Cystofix Minipaed m pigtail spets (4441036) 5   
    Ligaturhjul res n mult 3-0 250cm S Polysorb viol LL222 24 (förpackning) (LL222) 5   
    Rektoskopiljushuvud (1564) 5   
    Safe Air förlängningspets kona 125mm (SHK-EST-0125) 5   
    Sugsystem kanister 2,0L Serres (6057328) 5   
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Hi Contour (107-45G) 4   
    Hi Contour (107-45G) 4   
    Flödesmätare RS 0-15,0 And. oxygen slitsfäste vinklad koppling (VGR-434143) 4   
    Pediatrisk EDGE System RTS elektroder med QUIK-COMBO kontakt (11996-000093) 4   
    Suspensoar, strl 9, för support av scrotum. (56861) 4   
    Gypsona S - Kalkgips (71998-00003) 4   
    Stretchbart tubförband för fixering, 5cmx10m (31101) 4   
    CELSITE CONCEPT ST501 ST SET SIL 8.5F IV (4437022) 4   
    Sugsystem kanister 1,0L Serres (6057308) 4   
    Laryngoskop batteri 3,6V (340-000-000) 3   
    Laryngoskop batteri 3,6V (340-000-000) 3   
    Uniperc® justerbar trakeostomikanyl med kuff stl 8,0 (100/897/080CZ) 3   
    Duo Medium (201140650) 3   
    Förb abs polyuret 22x22cm (66000451) 3   
    Delta-Net Stockinette - Polsterstrumpa (72307-00000) 3   
    3M Medipore H, 15 cm x 9,1m kirurgisk fixationstejp utan skyddsfilm (2866) 3   
    Fix häfta nonw 10cmx10m (4565) 3   
    2X4CM VERISET HEMO PATCH E X6 (HP0204E) 3   
    Kateter intubation airway stl 11 (C-CAE-11.0-83) 3   
    Ligatur mult PET öd 3-0 12x75cm S Ti-cron blå 3003-42 24 (förpackning) (88863003-

42) 
3 

  
    Ligatur mult PET öd 3-0 12x75cm S Ti-cron blå 3003-42 24 (förpackning) 

(8886300342) 
3 

  
    Laddare till Clipper 9681 (9683) 3   
    Draperingslakan för instrumentbord 427 STERILT (418-HDE-S) 3   
    Andningsballong barn, mask stl 1 (7154000) 2   
    Engångsblad st 4 Glidescope 10st/fp (förpackning) (0574-0101) 2   
    Hi Contour (107-40G) 2   
    Autotrans blodreservoir Cell Saver 5+ (00205-00) 2   
    Duo Large (201140660) 2   
    Delta-Net Stockinette - Polsterstrumpa (72307-00005) 2   
    Gypsona S - Kalkgips (71993-00057) 2   
    Gypsona S - Kalkgips (71993-00058) 2   
    Gypsona S - Kalkgips (71993-00059) 2   
    Hemostat cellulosa 50x100mm   S Surgicel SNoW 10 (förpackning) (2092) 2   
    Hemostaticum flytande med trombin (MS0012) 2   
    45 mm nål 1 st (V9079-1) 2   
    Training Power Driver G3 (träningsborr) (V9059) 2   
    Drän suprapub set Ch12 S Curity m kuff (5046-02) 2   
    Ligaturhjul res n mult 4-0 250cm S Polysorb viol LL221 24 (förpackning) (LL-221) 2   
    VICRYL 2-0 5X70CM (V1216E) 2   
    Trach kanyl m cuff 6,0mm sugkanal S Blue Line Ultra (100/860/060) 1   
    Dubbellumentub Vä (198-37L) 1   
    Cellsaver 5/5+bowlset 125 ml (00261-00) 1   
    Sugslang till Cell Saver autotranfusion (00208-00) 1   
    Rak steril engångsmanschett ben vuxen, m strumpa - Enkelport,, längd 30 in/76 cm, 

bredd 10 cm (ATS 7 (60-7075-155-00) 
1 

  
    HIP-FIX Patient kit engångs (2015-50) 1   
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Pulsoximeter tillbehör Baskabel fingersensor 1m (TS-F1-H) 1   
    Pulsoximeter utrustning Utech uPM30 inkl sensor o skyddsh (7.000030.A1) 1   
    Duo X-Large (201140670) 1   
    Gypsona S - Kalkgips (71993-00055) 1   
    Stretchbart tubförband för fixering, 18,5cmx10m (31104) 1   
    5X10CM VERISET HEMO PATCH E X6 (HP0510E) 1   
    Hemostaticum flytande (MS0010) 1   
    EZ Stabilazor (5pack) (V9066-5) 1   
    Drän suprapub set Ch12 S Curity m kuff (5046-02) 1   
    Katet luftväg utbyte (C-CAE-19.0-83) 1   
    Ledare för trachtub S Portex typ Bougi (100/123/515) 1   
    Satin Slip, intubationsmadrin,  hygienpack (116-06) 1   
    Satin Slip, intubationsmadrin,  hygienpack (116-06) 1   
    Ligatur res n mult 4-0 12x45cm  S Polysorb viol L11 24 (förpackning) (L-11) 1   
    Gas sampling line, 6m (73306) 1   
    Utflödesset Duo+ (284649) 1   
    Biopsiventil eng MAJ-210  S Till Olympus bronkoskop (028988) 1   
    Kanister 2 liter blå flergångs (6057329) 1   
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Bilaga C: ABC-Analys på ortopedklinikens förbrukningsmaterial 
 

ABC-Analys Ortoped (Inköp under 2016) Antal 
  

A B C 
Sugset 4 hål 15,5cm sl 3,5m S OpFlex (104957386) 450   

    Primalast steril 8cmx4m (103600029) 430 

A 
    Op set Hand/fot S (106125149) 360 

    Sugset rak dubbelrör sl 3,5m S OpFlex Rissler rtgtät (104957469) 350 

    Sugset avsmal sp 15,5cm sl 3,5m S OpFlex u vakuumkontroll (104957352) 350 

    Incisionsfilm antibakteriell Ioban™ 2 90x60cm, inc yta 60x60cm S (104606546) 340 

    C-bågsskydd transparent med gummiband 104x188cm (104588181) 320   
    Binda Esmark 15x365cm S Latexfri (102714557) 300   
    Sågblad oscillerande 77x1,10x12mm (103522686) 290   
    Op lakan höft m fickor S Convertors (102758521) 252   
    Op tejp 10x55cm  S Steri-Drape (102759529) 250   
    Binda Esmark  8x270cm S Latexfri (102714532) 240   
    FD Comfort Extremitetset III (105003743) 228   
    No Zmoke by Kungshusen (104824172) 220   
    Foliodrape Protect Plus Extremitetsset II (111696951) 185   
    Kompress gasväv 10x20cm Höggradigt ren (106124837) 150   
    Isbandage axel skulder universal (103499844) 140   
    Op set vertikal 235x328cm S Foliodrape incis 30x70cm (102759198) 110   
    Kompress ej vidhäftande 10x20cm Steril (106116148) 100   
    Gips öppnare plastprofil 125cm (102735842) 100 

B 
    Gips öppnare sågtråd 85cm (102735867) 100 

    Isbandage knä universal (103499760) 100 

    GentaFleece 20x5 cm Resorberbart hemostatikum (103500286) 98 

    Sågblad , Precisions Falcon Oscillating Tip Saw Cartridge Cut Edge 19,5mm.Cut 
Depth 105,0mm (110154465) 

95 

    Sågblad oscillerande 90x1,27x12mm (103788329) 90   
    Op set knä artroskopi S BARRIER (102759032) 88   
    Axellakan för halvsittandes strl 400x240, hål 15x15 (104040498) 84   
    VERTIKALLAKANSET, S (105248603) 84   
    Ambient Megavac 90 Coblation (105998603) 75   
    Soffban Syntet 15cm x 2,7m (106122617) 75   
    Foliodrape Protect Vertikallakanset I (111696993) 72   
    T – Koppling  dubbelkoppling  Grön serres sugsystem (111090502) 62   
    Gypsona S - Kalkgips (106120504) 60   
    Binda elastisk tunn  4cmx4m, Steril (106115975) 50   
    Kompress ej vidhäftande 10x10cm Steril (106116163) 50   
    MEPILEX 10X20CM S (102733151) 50   
    Sugslang 5,9x8,9mm 3,5m kona/kona S (106081573) 50   
    Sugset rak 18cm sl 3,5m S OpFlex SuperFlow ortopedi (104957519) 50   
    Cannula arbetsport Dry Doc 8x75mm röd  inkl disp obturator (103517488) 48   
    Soffban Syntet 10cm x 2,7m (106122690) 48   
    MEPILEX 10X10CM S (102733110) 45   
    Gypsona S - Kalkgips (106120520) 43   
    Gypsona S - Kalkgips (106120355) 40   
    Gypsona S - Kalkgips (106120512) 40   
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Gypsona S - Kalkgips (106120538) 40   
    Foliodrape Protect Plus Extremitetsset III (111696977) 36   
    Syntetisk polsterbinda, 10cmx3m, steril (106114911) 32   
    Rak steril engångsmanschett ben vuxen, m strumpa - Enkelport,, längd 30 in/76 cm, 

bredd 10 cm (ATS 7 (102840865) 
31 

  
    Sågblad oscillerande 90x1,27x19mm (103606075) 30   
    Excalibur, 4.0 mm x 13 cm (105221758) 30   
    Torpedo, 4.0 mm x 13 cm (110910031) 30   
    Danauniversal 12 cm x 5 m, höggradigt ren (102714144) 30   
    Cannula, arbetsport Dry Doc 8x85mm gul (103521613) 24   
    Sutur loop, rak nål (106078702) 24   
    Niceloop 60 cm (105890867) 21   
    Niceloop 60 cm (105890883) 21   
    BATTERI KNAPPCELL LIT CR2025 (106111750) 20   
    Dammsugspåse UZ964 10st/fp (104407424) 20   
    Saw Blade 37/22*8*0.4/0.3 (105076798) 20   
    Niceloop 60 cm (105890875) 20   
    Duo Large (103353165) 20   
    Ligasano 15x15x1cm (102734613) 20   
    Gypsona S - Kalkgips (106120546) 20   
    Gypsona S - Kalkgips (106120330) 20   
    Ligasano tamponad  5cmx0,3cmx3m (102791282) 20   
    Benstrumpa 32x120cm fp 48 (106213275) 20   
    Rak steril engångsmanschett arm vuxen, m strumpa - Enkelport, längd 18 in/46 cm, 

bredd 10 cm (ATS 75 (102840741) 
19 

  
    Duo Medium (103353405) 19   
    Coblation SUPER MULTIVAC 50 with Integrated Finger Switches (IFS) (109463844) 18   
    Op lakan höft m fickor S Convertors (112921945) 18   
    Rak steril engångsmanschett ben vuxen lång, m strumpa - Enkelport, längd 34 in/86 

cm, bredd 10 cm (A (102840931) 
16 

  
    DualWave utflödesslang (105222038) 15   
    Delta-Net Stockinette - Polsterstrumpa (106122971) 15   
    Delta-Net Stockinette - Polsterstrumpa (106123011) 15   
    FD Comfort extremitetset II (104588355) 15   
    Saw Blade 30/15*6*0.4/0.3 (111831772) 13   
    Saw Blade 37/22*8*0.4/0.3 (111832135) 13   
    Saw Blade 42/27*14*0.6/0.4 (111832374) 13   
    Soffban Syntet 7,5cm x 2,7m (106122666) 13   
    Visir justerbar rem m kardborre Half Face Shield (102800034) 13   
    HANDSKE GUIDE 761 7 (104315304) 12   
    Suturankare, Y-knot Flex system 1,8mm (105327043) 11   
    Duo X-Large (103353090) 11   
    3M Medipore H, 15 cm x 9,1m kirurgisk fixationstejp utan skyddsfilm (102740321) 11   
    Saw Blade 30/15*6*0.4/0.3 (105076376) 10   
    Drill-Tip pin 2,4mmx38cm (103518643) 10 

C     Assistarm Sterilkit för skuldra och knä (112163555) 10 

    Danauniversal 15 cm x 5 m, höggradigt ren (102714169) 10 

    Gypsona S - Kalkgips (106120348) 10 
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GentaFleece 6x4 cm Resorberbart hemostatikum (103499851) 10 

    Sutur menisk ultrafast fix (103586731) 10   
    Main Pump Tubing for AR-6480 (105221576) 9   
    Suturankare axel Y-Knot RC Triple-loaded w/ three # 2 Hi-Fi sutures (109817569) 9   
    Duo Small (103355962) 9   
    Saw Blade 65/50*10*0.6/0.4 (111831749) 8   
    Patient Extension Tubing with LuerLock Connection (105220925) 8   
    Rak steril engångsmanschett arm och ben barn. m strumpa - Enkelport, längd 12 

in/30 cm, bredd 9 cm ( (102840626) 
7 

  
    Saw Blade 65/50*10*0.6/0.4 (105076368) 7   
    Burr, Oval, FlushCut™, 8 Flute, 5.0 mm x 13 cm (105220958) 7   
    Reservplasthuvud Till Hammare (103530218) 7   
    5MM FLUTED BALL (105075824) 6   
    Drillbit fast till DVR borr 2,5mm (112167416) 6   
    Sutur Fiber Nr 5 Fiber Wire         12st/fp (förpackning) (103518528) 6   
    Dissector, 3.5 mm x 13 cm (105221998) 6   
    Kirschner sträck krok, liten (112875372) 6   
    Sutur Orthocord V/B W/OS-6 12/BOX (103598157) 6   
    Bio Composite Tenodesis Skruv 3x8mm (104071410) 5   
    Burr, Oval, FlushCut, 12 Flute, 5.5 mm x 13 cm (105222053) 5   
    Excalibur, 5.0 mm x 13 cm (105222129) 5   
    Oval Burr, 8 Flute, 4.0 mm x 13 cm (105220875) 5   
    Delta-Net Stockinette - Polsterstrumpa (106123029) 5   
    5MM FLUTED BALL (111832630) 4   
    ACL Tightrope RT till korsband (103630695) 4   
    Borrpinne till korsband 4mm (103630703) 4   
    Ankle Distractor Foot Strap Guhl     6 st/fp (förpackning) (104773627) 4   
    Borr drill, Y-knot Flex 1,8mm (105327050) 4   
    HIP-FIX Patient kit engångs (110895760) 4   
    Actimove Sling - Mitella på rulle (106120272) 4   
    Delta-Net Stockinette - Polsterstrumpa (106123045) 4   
    Draperingslakan för instrumentbord 427 STERILT (104594023) 4   
    Ansiktsmask för fixation, enpat (103760278) 3   
    Drill 3,3mmx25mm (104906102) 3   
    1.85MM X 16MM FLUTED ROUTER (105076228) 3   
    1.85MM X 16MM FLUTED ROUTER (111832895) 3   
    Drill 4,0mm x 25mm (103518775) 3   
    Drillbit fast till DVR borr 2,0mm (105376594) 3   
    Drillbit fast till DVR borr 2,0mm (112874318) 3   
    AIR INSTRUMENT LUBRICATION (112622766) 3   
    Sterile sutureledare/förare diam 2,5cm (105890859) 3   
    Armslynga till axelförband (förpackning) (103500583) 3   
    Reservkuts till hammare (103522777) 3   
    Instrumentolja (112819297) 3   
    Pannband osterilt (103643219) 3   
    Batteri (105291298) 2   
    Rak steril engångsmanschett arm och ben vuxen, m strumpa steril, längd 24 in/61 2   
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cm, bredd 10 cm (ATS (102840808) 

Rak steril engångsmanschett ben vuxen  X lång, m strumpa - Enkelport, längd 42 
in/107 cm, bredd 10 c (102840519) 

2 
  

    Borr 1,1mm för mini snabbkoppling (111987962) 2   
    Borr Flexibelt Trident (104074463) 2   
    Suture passing wire (112901749) 2   
    Batteri t/532.001+532.010 12V std (111831913) 2   
    Fiberstick 5st/fp (förpackning) (103515938) 2   
    FiberWire 2 Sutur, 38"/97cm blue w/Tapered Needle, 26,5mm  1/2 Circle 

(103520920) 
2 

  
    Koppling huvudpåförare t hammare (111066981) 2   
    Saw Blade 42/27*14*0.6/0.4 (105076467) 2   
    Starsleeve Velcro (103516225) 2   
    Tenodesis skruv 6,25x15mm (111065108) 2   
    Sabre, 4.0 mm x 13 cm (105220933) 2   
    Avflödeskanyl 4,5mm (102743523) 2   
    Optikkorg 287mm (109822965) 2   
    Benvax 2,5g syntet (109484949) 2   
    Hemostat gelatin 70x50x10mm S Spongostan standard 20 (förpackning) 

(102739398) 
2 

  
    Skruvmejsel till DVR (112447925) 2   
    LINA POLYESTER 4,0MMX100M VIT (106027121) 1   
    Yoga Flex matta 60x90cm svartför industrimiljö (109316240) 1   
    LiNA osteotainer (105335699) 1   
    Steril blodtomhetsmanschett konisk (106044282) 1   
    AO/ASIF-snabbkoppl t/532.001 532.010 532 (105075980) 1   
    Borrhylsa (105155139) 1   
    Pushlock 3,5 5st/fp (förpackning) (103516704) 1   
    Sutur 2,0 fiberwire 18" blå med nål (104275946) 1   
    Sutur fiber loop 2/0 12st/fp (förpackning) (103520011) 1   
    Artroskopiska instrument axel SUTURE GRASPER 45GR (103573911) 1   
    Burr, Oval, ClearCut™, 8 Flute, 5.0 mm x 13 cm (105221071) 1   
    Round Burr, 8 Flute, 4.0 mm x 13 cm (105220826) 1   
    AGGRESSIVE CUTTER (LO) 3.5MM (103120960) 1   
    Trimano beach chair kit (104926076) 1   
    Blå stroppar till optik korg, 20 st/fp (109822999) 1   
    Gips öppnare sågtråd 125cm (103789517) 1   
    Jamshidi Bone Marrow Biopsy Needle Acquisition Cradle (106120405) 1   
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