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1 Inledning

Arbetet med att ta fram en övergripande logistik- och försörjnings-
strategi för Västra Götalandsregionen har resulterat i tre dokument 
som tillsammans bildar strategin, men som skall kunna läsas separat 
från varandra: 
• Logistik- och försörjningsstrategi
• Nuläge
• Handlingsplan

Detta dokument utgör Nuläget och är en beskriving av hur dagens 
logistik- och materialförsörjningsprocess fungerar. 
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2 Försörjningskedjan

Västra Götalandsregionen är Sveriges största region och består av 49 
kommuner och ca 1,6 miljoner invånare. Västra Götalandsregionen 
ansvarar för hälso- och sjukvården och ca 80 % av budgeten går till 
detta. Ca 46 000 medarbetare arbetar inom hälso- och sjukvård av 
totalt 55 000 anställda och 77 % av dessa arbetar på sjukhusen. 

Vårdutbudet fördelar sig över 17 sjukhus inriktade mot patien-
ter som behöver specialistsjukvård, ca 200 vårdcentraler och ca 160 
tandvårdskliniker. Utöver det finns verksamheter utlokaliserade på 
ett stort antal olika adresser runt om i regionen. 

Under 2017 gjordes ca 3,3 miljoner besök till öppenvården och ca 
220 tusen vårdtillfällen inom slutenvården (inkluderar både soma-
tisk- och psykiatrisk vård).  1

Figur 1: Sjukhus, centrallager och 
 produktionsenheter i Västra Götaland
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Sjukvårdens och då i synnerhet sjukhusens försörjningskedjor är 
omfattande och komplexa. Totalt har Västra Götalandsregionen ca 
13 000 leverantörer som levererar varor och tjänster. Distributionen 
sträcker sig ut till ett stort antal sjukhus, vårdcentraler, tandvårds-
kliniker och övriga verksamheter i regionen samt 160 000-200 000 
patienter i hemmet som tar emot hjälpmedel. Flödena distribueras 
dels via centrallager eller går direkt från leverantör till sjukhus- och 
andra vårdinrättningar och produktionsenheter. 

När det gäller leveranser av de stora flödena av förbrukningsma-
terial, textilier, läkemedel och läkemedelsnära produkter finns re-
gionala centrallager och produktionsenheter i Västra Götaland som 
levererar till samtliga vårdenheter i regionen. 

Sisjödepån är regionens centrallager för förbrukningsmaterial och 
där hanteras ca 24 000 artiklar, varav 7 000 lagerlagda. Dessa köps 
in från 250 olika leverantörer och levereras avdelningsförpackat till 
ca 5 000 kunder. Varje dag lämnar ca 350 vagnar Sisjödepån. Om-
sättningen för Sisjödepån uppgår till drygt 740 miljoner kr/år. 

Figur 2: Illustration av försörjnings
kedjan i Västra Götalandsregionen

Alingsås tvätteri sköter textilhanteringen inom regionen. Dagli-
gen tvättas drygt 40 ton tvätt och det levereras ut ca 400 vagnar 
vilket motsvarar ca 100 000 plagg varje dag. Alingsås tvätteri omsät-
ter > 230 miljoner kr/år. Nyinvestering av textilier uppgår till ca 27 
miljoner kr/år och svinn till ca 10 miljoner kr/år. 

Det finns också en övergripande regional hjälpmedelscentral i 
regionen, lokaliserad till fyra geografiska enheter i Borås, Skövde, 
Mölndal och Uddevalla. Hjälpmedelscentralen ansvarar för inköp, 
lagerhållning, distribution samt service och underhåll av hjälp-
medelsartiklar till regionens 49 kommuner och Västra Götalands-
regionens egna verksamheter. De hanterar knappt 28 000 artiklar 
varav 95 % hyrs ut till ca 350 000 brukare inom Västra Götaland 
och kommunerna. 65 % av utlevererade hjälpmedel är återanvända. 
Omsättningen för hjälpmedelscentralen uppgår till ca 600 miljoner 
kr/år varav 35-40 % går till kommunerna. Nyinvestering av hjälp-
medel uppgår till ca 200 miljoner kr/år. 

LMN ansvarar för produktsortimenten inom de läkemedelsnära 
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produktområdena samt beställning och distribution av läkemedels-
nära produkter till patient. Detta sker via ett centrallager i Skövde. 
Läkemedelsnära produkter omfattar ca 3400 olika artikelnummer. 
Mellan 2017 tom. halva 2018 gjordes leveranser av läkemedelsnära 
produkter till ca 121 000 patienter. Omsättningen för denna verk-
samhet uppgår till ca 640 miljoner kr/år. 

Västra Götalandsregionen har ett regiongemensamt sjukhusapo-
tek och en regiongemensam organisation för läkemedelsförsörjning 
till sjukhus och andra vårdinrättningar som drivs i regionens regi. 

Vårdenheter på sjukhus använder Hamlet, ett beställnings-, för-
rådshanterings-, sortimentstyrnings- och kommunikationssystem 
för läkemedel. Övriga vårdinrättningar använder marknadsplatsen 
för läkemedelsbeställningar. Vårdenheter både på och utanför sjuk-
hus har ett PNL (patientnära lager) i vilket de har, ett för respektive 
enhet, specificerat bassortiment. På sjukhusen finns i VGR totalt 23 
stycken VNL (vårdnära lager), gemensamhetslager i vilka vårdenhe-
terna kan hämta läkemedel som de använder mer sällan. Läkemedel 
beställs till PNL och VNL ifrån RGL (regiongemensamt lager) som 
på uppdrag av VGR idag drivs av Apoteket AB. 

VGR har ett definierat sortiment, som ska användas i första hand. 

Dessa varor, ca 3 000 är markerade i journalsystemet, så att det är 
enkelt för ordinerande läkare att välja det i första hand. 

Tillverkade läkemedel, s.k. ex tempore läkemedel tillverkas lokalt 
på sjukhusen eller vid en gemensam tillverkningsenhet beroende på 
ledtids- och hållbarhetskrav. VGR har upphandlat APL för försörj-
ning av ex tempore läkemedel. 

Måltidsverksamheten inom Västra Götalandsregionen omsätter 
drygt 400 miljoner kr och tillverkar årligen 3 200 000 patientmålti-
der och 830 000 personalluncher per år. Tillagningskök finns på de 
större sjukhusen som även tillverkar måltider för mindre sjukhus. Just 
nu pågår en upphandling av extern leverantör som skall överta an-
svaret för att bedriva restaurangverksamheterna på sjukhustomterna. 

Utöver detta tillkommer ett stort antal flöden till sjukhusen som 
antingen kommer direkt från leverantörerna eller andra grossister 
som paket eller i andra former av lastbärare. På godsmottagningarna 
vid regionens sjukhus har man uppmärksammat ett ökande flöde 
av paket och leveranser på pall direkt från leverantörerna och utan-
för centrallagerhanteringen på Sisjödepån, vilket utgör en växande 
utmaning då detta innebär ett betydligt mer resurskrävande arbete 
internt på sjukhuset än de leveranser som sampackas på Sisjödepån. 
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Figur 3: Exempel på direktställd leverans av paket/pall till 
Östra sjukhusets godsmottning via Postnord
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Figur 5: Andel orderrader via centrallager jan‐sep 2017 exkl läkemedel 
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3 Kostnader för varor

Västra Götalandsregionen köper in varor till regionen för ca 6,5 mil-
jarder kr per år. Av dessa går ca 2,2 miljarder via Marknadsplatsen 
och resterande 4,3 miljarder i andra beställningssystem eller direkt 
från leverantörer.

Av inköpen via Marknadsplatsen stod läkemedel för ca 1 miljard 
(46%), varor via Sisjödepån för ca 740 miljoner kr (34 %) och övrigt 
för ca 450 miljoner kr (21 %). De varor som ligger under katego-
rin övrigt transporteras direkt till sjukhus och andra vårdbyggnader 
medan läkemedel och förbrukningsmaterial passerar regionens cen-
trallager för förbrukningsmaterial och läkemedel, se figur 4.

Av övriga inköp av varor omfattar läkemedelsnära produkter ca 
640 miljoner kr per år, hjälpmedel ca 320 miljoner kr per år och 
textilier ca 27 miljoner kr per år  2. Livsmedel köps in för ca 100 mil-
joner kr per år plus ca 10 miljoner för nya investeringar. Hjälpme-
del, läkemedelsnära produkter och textilier hanteras via regionens 
centrallager och produktionsenheter medan livsmedel går direkt till 
sjukhus och andra vårdbyggnader. 

Återstående ca 3,2 miljarder omfattas av varor som går direkt till 
sjukhus och andra vårdbyggnader.

Det pågår en diskussion kring hur stor andel av förbruknings-
materialet som hanteras via centrallager. Av de inköp som görs via 
Marknadsplatsen exklusive läkemedel går ca 87 % av antalet order-
rader via centrallagret Sisjödepån, se figur 5. Motsvarande siffra sett 
till kostnader är 60 %.

Figur 4: Kostnader per år för regionens inköp av varor

Figur 5: Andel orderrader via centrallager jansep 2017 
exkl läkemedel
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4 Flöden

Försörjningskedjan består utöver de fysiska flödena utan även av ad-
ministrativa och finansiella flöden. 
• Fysiska flöden avser processen av gods och utrustning från leve-

rantören till den slutliga brukaren inklusive service kopplad till 
leveransen (vårdnära service/FM) till eventuell retur av en pro-
dukt, utrustning eller tjänst

• Administrativa flöden inkluderar generering av behov, order, upp-
datering av information angående ordern, mottagning (kvittens) 
av produkten/tjänsten samt betalning

• Finansiella flöden avser kreditvillkor, betalningssätt, konsigna-
tion samt övriga frågor som berör ägandet av varu- och utrust-
ningslager och fordringar. 

När det gäller de fysiska flödena till hälso- och sjukvården kan dessa 
huvudsakligen delas in i tre delar; inkommande, sjukhusinterna samt 
utgående flöden. De inkommande fysiska flödena omfattar t.ex. för-
brukningsmaterial, textilier, läkemedel, post- och paket mm som 
antingen transporteras via centrallager eller produktionsenheter och 
sampackas eller går direkt till sjukhus, vårdcentraler och andra en-
heter. Dessa ankommer vanligen sjukhusens godsmottagning och 
transporteras därifrån direkt till respektive vårdenhet utan vidare 
förädling. 

När det gäller de sjukhusinterna flödena avser detta primärt flö-
den där någon form av produktion eller förädling sker lokalt på sjuk-
huset. Ett exempel kan vara måltider som produceras i ett lokalt 
tillagningskök på sjukhuset och distribueras ut till respektive vård-
enhet på bestämda tider. Ett annat omfattande sjukhusinternt flöde 
är det sterila flödet av sampackade vagnar mellan sjukhusets centrala 
sterilcentral och de opererande enheterna. Ett tredje exempel är pro-
ver som tas runt om på sjukhusets olika enheter och transporteras till 
ett centralt laboratorium. 

Med utgående flöden avses de flöden som transporteras från vård-
enheter ut från sjukhus och andra vårdbyggnader och omfattar bl.a. 
ett stort antal olika fraktioner avfall och återvinning (brännbart av-
fall, smittförande avfall, läkemedelsavfall, elektronik, kontorspapper 
och tidning mm). Det omfattar också tomma vagnar i retur till cen-
trallagren och orena textilier till Alingsås tvätteri. 

Flera av de sjukhusinterna flödena kan också vara inkommande 
eller utgående flöden för ett mindre sjukhus eller en mindre enhet. 
Tillagningsköket på ett större sjukhus kan t.ex. försörja flera mindre 
sjukhus med måltider och då blir måltiderna från tillagningsköket 
på det stora sjukhuset utgående flöden och inkommande flöden på 
de mindre sjukhusen.   
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5 Materialförsörjningsprocessen i vården

Materialförsörjningsprocessen inom hälso- och sjukvården är decen-
traliserad och styrs av respektive vårdenhet. Ofta finns förrådsansva-
riga sjuk- eller undersköterskor som utöver sitt kliniska arbete även 
beställer material och fyller på i förråd och salar. Det pågår dock en 
omställning där s.k. uppgiftsväxling sker på flera håll i regionen som 
innebär att Regionservice tar över delar av den interna hanteringen 
av beställning och påfyllning av material men utan att ta ett större 
ansvar och grepp om sortiment, förrådsstruktur, leveranstillfällen, 
lagerhållning osv. 

Godset transporteras vanligen ut med hjälp av truckar och Re-
gionservice transportvaktmästare från godsmottagning eller andra 
sjukhusgemensamma lager eller inlastningsplatser på sjukhuset utan 
vidare avemballering eller förädling innan. Det innebär att vårdper-
sonal ofta får stå i patientmiljöer eller i sjukhusets korridorer och 
avemballera transportförpackningar för att sedan, när tid finns, fylla 
på i de lokala förråden inne på avdelningen. Antalet leveranser per 
vecka beror naturligtvis på vilken typ av flöde och vilket behov som 
finns, men när det exempelvis gäller förbrukningsmaterial till en 
vårdavdelning sker detta normalt 1-3 gånger per vecka. Det innebär 
relativt stora leveranser med material som transporteras direkt till 
vårdenheten i depåvagnar. 

Ofta saknas en standardiserad utformning av förråd och vårdper-
sonal måste lägga mycket tid på att springa och leta upp saker. Inter-
nationell forskning visar att upp till 40 % av vårdpersonalens tid går 
åt till s.k. ”hunting & gathering”, d.v.s. att leta efter saker. Med en 
genomtänkt infrastruktur kan detta minskas till 10 %.  3

I och med den decentraliserade materialförsörjningsprocessen 
saknas det till stor del samordning mellan enheterna kring vilket 
material som köps in och det finns ofta ett stort antal olika artiklar 
av i princip samma produkt. Den regionalt gemensamma styrningen 
av sortiment och artikelvarianter är begränsad och egentligen bero-
ende av den enskilda upphandlingsgruppens mål och ambition.

Det saknas vanligen sjukhusgemensamma förråd eller lager utö-
ver de regionala centrallager som beskrivs ovan vilket innebär att 
de enskilda vårdenheterna hamstrar material i sina lokala förråd, 
vilket i sin tur innebär bundet kapital och risken att material blir 
för gammalt och måste slängas. Undersökningar som gjorts visar 
att 80-90% av det bundna lagerkapitalet finns ute i den operativa 
vårdverksamheten. Detta gäller såväl läkemedel som andra förbruk-
ningsartiklar. 

Det saknas också en standardiserad utformning av förråd – ma-
terial placeras där det finns plats. Sjukhusen byggdes på 60-70-ta-
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let och är inte anpassade för att inhysa den stora mängd utrustning 
(både fasta installationer och mobil apparatur) – och det stora sorti-
ment av material. 

Olika typer av verksamheter genererar olika typer av flöden. En 
operations- eller IVA-avdelning har ett helt annat materialbehov än 
en medicinavdelning eller en besöksmottagning. Kunskapen om 
vilka verksamheter som förbrukar vad är i dagsläget begränsad. En-
skilda kartläggningar har gjorts på flera sjukhus i Västra Götaland, 
men generella nyckeltal och övergripande kunskap saknas fortfa-
rande och det beror till stor del på den decentraliserade hanteringen 
samt avsaknaden av digitala system för uppföljning. 

Figur 6: Exempel på förråd med förbrukningsmaterial som vanli
gen finns på varje vårdenhet (tv) och exempel på garderob inuti 
ett operationsmottagningsrum (th). Garderoben innehåller ca en 
veckas förbrukning av patienttextilier

”Jag beställer förrådsmaterial en gång per vecka, ibland 
varannan vecka om jag inte hinner” 

- Specialistsjuksköterska Kirurgmottagning
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6. Försörjningskedjans transporter

Det sker ett stort antal leveranser från leverantörer till centrallager 
och direkt till vårdbyggnaderna samt mellan centrallager och vård-
enheter och patienter i hemmet. Transporter mellan centrallager och 
sjukhus, övriga vårdbyggnader samt patienter i hemmet sker anting-
en av regionen upphandlade transportörer eller med fordon i egen 
regi. Dessa utförs med både tunga och lätta lastbilar. 

Sen 2006 har Västra Götalandsregionen minskat sina totala kol-
dioxidutsläpp från transporter (inklusive kollektivtrafik) med 65 %, 
vilket kan förklaras vid en stor andel gasbilar i den interna fordons-
flottan, vid nyanskaffning av personbilar och lätta lastbilar finns en 
tydlig policy som säger att fordon som går på förnybara drivmedel 
väljas och där fordonsgas, laddhybrid och elfordon är prioriterade. 
Västra Götalandsregionen arbetar också aktivt med leverantörer av 
förnybart drivmedel för att kunna ersätta diesel. Det pågår också ett 
aktivt arbete kring avtalet om tunga transporter, där finns krav på 
gasfordon och uppföljning av tankning med förnybart bränsle. 

Totalt kördes 3,3 miljoner km med lätta lastbilar år 2017 och 
dessa beräknades släppa ut ca 840 ton CO2. Detta omfattar Region-
transporters verksamhet. 

Tunga fordon kördes 1,3 miljoner km om beräknades släppa ut 
360 ton CO2. Totalt motsvarar detta ca 1200 ton CO2 per år. Detta 
omfattar de transporter som upphandlats för att transportera texti-
lier och förbrukningsmaterial mellan Sisjödepån, Alingsås tvätteri 
och vården. 

För transporter från leverantör till centrallager eller vårdbyggna-
der saknas idag uppföljning och kunskap. Varor upphandlas frakt-
fritt och leverantörerna ansvarar för transporterna. 

Av de transporter regionen själva har kontroll över, d.v.s. de trans-
porter som sker mellan centrallager och sjukhus, övriga vårdbygg-
nader samt patienter i hemmet står de lätta fordonen för 67 % av 
transportomsättningen. I denna siffra ingår kostnader för Region-
transporters verksamhet samt hjälpmedelscentralens egna fordon. 
De tunga fordonen står för 31 % av transportomsättningen och om-
fattar transporterna mellan Sisjödepån, Alingsås tvätteri samt hjälp-
medelscentralen och vården. Transporter av paket och pall samt 
budtransporter står för 2 respektive 1 % av transportomsättningen.

Andel av 
transportomsättning

66%

31%

1% 2%

Bud

Paket & pall

Tunga transporter

Lätta transporter

Figur 6: Koldioxidutsläpp per år från regionens egna fordon 
respektive upphandlade fordon

Figur 7: Andel av transport
omsättning per transportkategori
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7 Regionens IT-system

Det finns ett stort antal olika IT-system inom regionen som har bä-
ring på logistik- och materialförsörjningsprocessen och i detta av-
snitt kommer de viktigaste att kort beskrivas. 

Under 2019 lanseras den nya Marknadsplatsen 2.0. som är regio-
nens nya e-handelssystem med standardiserade verktyg som omfattar 
bl.a. beställarstöd till regionens verksamheter, upphandlingsverktyg, 
leverantörsgränssnitt och produktinformation. Den stora skillnaden 
mellan Marknadsplatsen 1.0 och det nya 2.0 är möjligheten att han-
tera fasta artikelnummer. 

Raindance är Västra Götalandsregionens ekonomisystem och 
Cognos är rapportvertyget. 

Jeeves är det IT-verktyg som används i Sisjödepån. Jeeves är ett 
affärssystem där i första hand kundorderhantering, leverantörsbe-
ställning, inventering, lagerhantering, statistik och grundregister 
(artikel, kund, leverantör och avtal) används. Jeeves är integrerad 
mot Marknadsplatsen med ett flertal meddelandetyper, bl. a. orders, 
refillorder, orderbekräftelse, leveransavisering, inleveransfil och eko-
nomifiler.

Capslock används i produktion och beställning av textilier hos 
Alingsås tvätteri, men det förs diskussioner inom Regionservice att 
även Alingsås tvätteri skall använda Jeeves. 

Hamlet är ett förråds- och lagerhanteringssystem som bygger på 
Jeeves plattformen och används för sortimentsstyrning och beställ-
ning av läkemedel. Huvudsyftet med Hamlet är att med hjälp av 
väl definierade processer och rutiner säkerställa en god tillgång av 
läkemedel inom vården. Systemet är regiongemensamt och hanterar 

beställningar till samtliga vårdnära- och patientnära lager (VNL/
PNL) samt ger information om i vilket VNL eller PNL ett specifikt 
läkemedel finns tillgängligt.

T-Doc är Västra Götalandsregionens regiongemensamma steril- 
och spårbarhetssystem. Systemet används som stöd i hanteringen 
av sterila flergångsinstrument (s.k. cirkulerande gods) och till viss 
del även det fabrikssterila godset som hanteras via sterilcentralen. 
För instrumenten stöds processtegen för retur av orena instrument, 
disk, packning, sterilisering och plockning till operation. För det 
fabrikssterila godset stöds processtegen för plockning till operation. 
T-Doc är integrerat med vårdens operationsplaneringssystem Or-
bit och överför sterilgodskatalog till Orbit. Orbit skickar planerade 
operationer och använda artiklar och instrument till T-Doc. T-Doc 
överför stericentralens fakturering till Raindance. 

Sesam 2 är Hjälpmedelscentralens affärssystem med moduler för 
ordination (beställning), inköp, lager, service, fakturering och bok-
föring. WebSesam är ett beställningssystem för hjälpmedel och ett 
webbaserat gränssnitt gentemot Sesam 2. Användarna är förskrivare 
och beställare i Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna. 

SendSuite är en relativt ny applikation för att spåra, transpor-
ter, paket, post, laboratorieprover, läkemedel, hjälpmedel och tvätt. 
Stödjer Regiontransporter labbemballage. Det planeras nu för en ut-
rullning även för andra flöden, bl.a. 
• Sisjödepån- transport av förbrukningsmaterial i vagnar 
• Tvätteriet Alingsås (TvA) - transport av ren/smutstvätt i säckar/

vagnar 
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• Hjälpmedelscentralen (HMC) - transport av olika typer av hjälp-
medel 

• Interntransporter – distribuerar inkommande gods inom sjuk-
husen 

• Post och Gemensam Service – hantering av paket och post inom 
alla Regionens Hus

• Skövdedepån – Sesam LMV

Problemet med dagens logistik- och försörjningssystem är att de till 
stor del saknar koppling till vårdens produktionssystem, med un-
dantag för T-Doc. Systemen är till viss del överlappande med mer 
eller mindre samma funktioner och omfattar oftast en begränsad del 
av försörjningskedjan. Många system innebär också mycket manuell 
hantering för att säkra upp överlappning mellan olika system. Det 
finns exempel på dubbel registreringar. Det finns utrymme för ökad 
digitalisering och bättre IT-stöd, då det fortfarande finns processer 
som stöds av pappersdokument. Det finns exempel på avdelningar 
som faxar beställningar mellan sig, följesedlar på papper etc.

Det saknas idag systemstöd för regional enhetlig uppföljning (BI) 
av logistik och materialförsörjningsverksamheten, mätning av re-
surseffektivitet, lagernivåer, kvalitet, KPI:er etc. Det saknas också en 
övergripande målbild för det optimala IT-systemstödet för verksam-
heten och en strategi för hur vi inom regionen skall ta oss dit. 

Foto: Karel Miragaya
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8 Inköpsprocessen inom regionen

Koncerninköp ansvarar tillsammans med Västfastigheter och Väst-
trafik för alla inköp inom Västra Götalandsregionen. Det finns en 
inköpspolicy som reglerar vem som upphandlar och vem som ska ha 
vilken typ av kontakt med leverantörer. Samtliga upphandlingar ska 
tecknas av någon av de tre inköpsfunktionerna, övriga verksamheter 
avropar sedan från upphandlade avtal.

Inom Koncerninköp finns elva inköpsstyrgrupper för upphand-
ling. I alla inköpsstyrgrupper ingår upphandlingar av både varor och 
tjänster, förutom i två styrgrupper som enbart upphandlar tjänster 
(Administrativa tjänster och Hälso-och sjukvårdstjänster). 
• Administrativa tjänster
• Diagnostik
• FM-tjänster (Facility management)
• Hjälpmedel
• Hjälpmedel OTA syn hörsel

• Hälso- och sjukvårdstjänster
• IT och nätverk
• Läkemedel och läkemedelsnära produkter
• Medicinska specialiteter
• Opererande specialiteter
• Tandvård

Då Västra Götalandsregionens inköp är verksamhetsstyrda har de 
flesta upphandlingar en upphandlingsgrupp med representanter 
från berörda verksamheter och inköp. Gruppens uppgift är att ge 
sakkunskap i inköpsprocessen och är en investering i tid för att kun-
na ställa rätt krav och göra bättre upphandlingar. I nuläget är drygt 
1000 medarbetare med i en upphandlingsgrupp. Det finns behov av 
sakkunniga medarbetare som representerar logistik- och försörjning 
vid upphandling, vilket saknas inom flera områden. 
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