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Frågor och svar  
Vad är MiV 2.0? 
MiV står för Materialförsörjning i vården. MiV 2.0 är ett av de prioriterade initiativen i 

den politiskt förankrade Logistik- och försörjningsstrategin inom VGR. MiV innebär en 

utveckling och standardisering av materialhanteringen inom vården. Konceptet MiV 2.0 

bygger på fem komponenter: 

                                                                                                                                                                            

• Definierat sortiment av material och bäddtextilier, anpassat till respektive avdelning.  

• Standardiserade materialhanteringspunkter – standardiserad försörjningsstruktur. 

Anpassade förrådsskåp där varje artikel har sin speciella plats.  

• Effektiv lagerstyrning – rätt material på rätt plats i rätt tid. Lagernivåer som är 

anpassade efter förbrukning.  

• Standardiserade processer, roller och ansvar. Ett materialförsörjningsteam från 

Regionservice administrerar, beställer, packar upp och fyller på förråd. Kontinuerlig 

ledning, styrning och utveckling av processer, sortiment och servicenivåer.  

• IT-stöd som möjliggör ett mer effektivt arbete. Till exempel genom mer automatiska 

beställningar av artiklar som börjar ta slut. 

Vad är skillnaden mellan MiV 1.0 och MiV 2.0? 
MiV 1.0 utformades 2010-2012 i VGR. Konceptet implementerades på bland annat Skas 

Skövde. MiV 2.0 är en vidareutveckling av det tidigare konceptet. Den största skillnaden 

mellan koncepten är att MiV 2.0 inkluderar ett systemstöd för automatisk 

materialpåfyllnad och saldokontroll samt registervård, vilket sparar tid i sortimentanalys 

och materialbeställning. MiV 2.0 innebär också en vidareutveckling av en 

införandemodell samt processer och rutiner för drift, förvaltning och konceptutveckling. 

Vilka förvaltningar/avdelningar omfattas av MiV 2.0? 
Konceptet MiV 2.0 omfattar vårdavdelningar, mottagningar och operationsenheter på 

regionens sjukhus. Stödjande funktioner såsom bilddiagnostik och labb är exkluderade. 

Detta gäller även vårdcentraler, tandvårdsenheter samt mottagningar förlagda utanför 

sjukhustomt. 

Finns ett anpassat koncept för operation? Från början utvecklades konceptet MiV 

2.0 för mottagningar och avdelningar och i dagsläget finns Miv 2.0 i samma omfattning 

på ett fåtal operationsenheter i regionen. Under 2021-2022 pågår ett 

konceptutvecklingsarbete för att vidareutveckla MiV 2.0 ytterligare för att bättre 

anpassas till operationsenheternas förutsättningar.  
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Vilket material omfattas av MiV? 
Med material avses förbrukningsartiklar som beställs från VGRs gemensamma lager 

Sisjödepån samt bädd- och badartiklar från Tvätteriet Alingsås. 

Vad ska MiV leda till? 
MiV leder till en mer effektiv materialhantering och skapar förutsättningar för en mer 

effektiv vårdproduktion. Effektiv materialförsörjning nås genom bland annat en minskad 

sortimentsbredd, minskad kassation, minskade inköpskostnader samt en minskad 

kapitalbindning tack vare mer optimerade lager. MiV skapar också förutsättningar för 

rätt använd kompetens. Genom att ett materialförsörjningsteam hanterar beställning, 

uppackning och påfyllnad i förråd frigörs tid för vårdpersonal. Förbättrade processer gör 

också att arbetsmiljön och ergonomin förbättras samt att krav avseende brand och 

vårdhygien med säkerhet följs. IT-stödet innebär att lagernivåer av förbrukningsmaterial 

i regionens förråd kommer att saldoföras i systemet, vilket är en nödvändig utveckling 

för att bl a förenkla materialplanering och vid behov omfördelning av resurser. 

Vem berörs av MiV när det är implementerat? 
MiV involverar både vården och Regionservice och bygger på samarbete.  

• Vårdpersonal - uppgifter såsom att beställa material, packa upp, fylla på förråd 

kommer att hanteras av ett materialhanteringsteam. Vårdpersonal involveras i att 

definiera enhetens/avdelningens sortiment, signalera behov av nya 

artiklar/beställningar samt i kontinuerligt förbättringsarbete.  

• Regionservice - ett materialhanteringsteam från Regionservice kommer att beställa 

material, packa upp och fylla på förråd. Regionservice kommer också att tillsammans 

med vården driva kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete. 

Är uppgiftsväxling samma sak som MiV? 
Nej. Historiskt har projektinitiativ som servicepaket/Uppgiftsväxling haft 

starkaberöringspunkter med MiV konceptet. Dock ska MiV och andra initiativ ses som 

åtskilda koncept. MiV 2.0 bygger på fem kompententer (se fråga 1 ovan), som alla är 

viktiga för att nå förväntad effekt. 

Vad händer just nu? 
I februari år 2020 antogs VGRs logistik- och försörjningsstrategi i regionstyrelsen där 

införande av MiV 2.0 är ett av de prioriterade initiativen i handlingsplanen. Under 2021 

startade breddinförandet av MiV 2.0 på Regionens sjukhus som kommer pågå under tre 

år, till slutet av 2023.  

Finns MiV 2.0 implementerat i VGR innan breddinförandet? 
Olika varianter av MiV fanns i viss mån införda i bland annat SkaS Lidköping, Mölndal, 

Uddevalla och Borås. Inga av de MiV-koncept som funnits innan 2021 uppfyller dock 

kriterierna för MiV 2.0 fullt. Sedan slutet av 2020 implementeras MiV 2.0 succesivt 

sjukhustomt för sjukhustomt.  
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När kommer MiV 2.0 att implementeras på sjukhusen i VGR? 
MiV 2.0 kommer att implementeras under 2021-2023. 

Får vården vara med och bestämma vilket sortiment som bör finnas förråden? 
Ja. Vården äger alltid ansvaret för vilket sortiment som man önskar. 

Hur ofta får avdelningen/enheten leverans av material? 
Leveransfrekvensen sätts utefter behov. En vårdavdelning har oftast leverans 1-3 gånger 

i veckan i sitt enhetsförråd medan närförråden oftast fylls på 2-3 gånger per vecka. 

Är transithall ett krav för MiV? 
Ja, man måste ha en transithall. Detta beror på att transithallens funktion är att 

balansera flödena som finns i närförråden. Dessa är både volymintensiva och 

högfrekventa. Vi kan i nuläget inte erbjuda direktleverans från leverantör rätt in i 

närförråd utan behöver en mellanpunkt för att säkerställa leverans. 

Hur stort ska ett enhetsförråd vara? 
Storleken på enhetsförråd beror på respektive vårdenhets sortimentsbehov samt lokala 

fysiska förutsättningar. Normalt innehåller ett enhetsförråd skåp på ena sidan av 

förrådet och hyllplan på motsatt sida. 

Vilka skåp ska man köpa OM man ska köpa? 
Utifrån MiV 2.0 rekommenderas att man köper skåpinredning från Careco som är den 

upphandlade leverantören av förrådsinredning. 

Kan man använda befintliga skåp? 
MiV 2.0 kräver att skåpen har flexibel inredning, för att innehållet ska kunna byggas om 

och anpassas vid sortimentsfärndringar. Vidare beror det på vilket skick skåpen är. MiV 

2.0 tillåter inte att kompaktförråd används. En inventering av befintliga skåp görs i 

samband med respektive införandeprojekt. 

Varför tillåter MiV inte förrådstypen kompaktförråd? 
Den avgörande orsaken är att skåpstypen inte uppfyller de kriterier som krävs för en 

kostnadseffektiv materialhantering utifrån ett helhetsperspektiv. Skåpen måste vara:  

yteffektiva, i hög grad vara enkla och flexibla att inreda, med snabbhet kunna anpassas 

vid behov, enkla att fylla på, underhålla, samt vara specialbyggda för tom-full. 

Kompaktförråd är visserligen yteffektiva men medför svårigheter och är tidskrävande, i 

förlängningen kostsamma, såväl vid uppförande av förråd som i drift (i synnerhet vid 

påfyllnad).  

Vilka möjligheter finns att göra akutbeställningar inom ramen för MiV 2.0? 
För vanligt flöde är deadline för beställning 15.00 för leverans nästnästa dag, det vill 

säga leveranstid två dygn, förutsatt att sjukhuset har leveranser alla vardagar. Om 

vården har behov av mer akut leverans måste vården ringa till Sisjödepåns kundtjänst 

och förklara sitt behov som Sisjödepån försöker tillgodose i största möjliga mån. 

Lösningen kan variera från situation till situation. Med akutbeställning tillkommer en 

akutavgift. Vid bedömning att en akutorder behöver ske måste vårdpersonalen själva 
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beställa materialet. Uppföljning av antal och orsak till akutbeställningar som ingår i MiV-

sortiment alternativt går via Depån sker centralt i MiV.  

Hur ser processen ut för sterila produkter? 
Sterila produkter ingår i materialflödet som ska fyllas på i vårdenheternas enhetsförråd 

alternativt sterilförråd. Vid leverans kommer materialet att avemballeras i 

avemballeringsrum och transporteras i rena interna vagnar till vårdenhet. Både under 

den interna transporten och i enhetsförrådet bör sterilt, höggradigt rent och osterilt 

material hållas åtskilt. Sjukhusförvaltningens vårdhygienansvarig ska involveras i 

införandeprojektet för att säkerställa en materialhantering som möter vårdens behov 

Hur ser övrigt flöde ut som inte ingår i MiV 2.0-sortiment? Ska ett flöde gå 
utanför och ett via MiV 2.0? 

Befintligt flöde avseende paket direkt från leverantör kommer att kvarstå. Artiklar som 

inte ingår i MiV-sortiment beställs utav vården själva via Marknadsplatsen.  

För artiklar som inte ingår i MiV-sortiment men som levereras via Sisjödepån kan MiV-

team leverera artiklarna till vårdenheten, leveransen sker då till tydligt avskild yta 

tillsammans med följesedel. 

Skapar MiV 2.0 fler lagerpunkter? 
Nej, tvärtom. Det råder en stor variation på förrådsstruktur, processer och rutiner för 

materialhantering idag som inte har rätt förutsättningar för att stödja en effektiv och 

säker materialhantering. Materialhanteringspunkter som enhetsförråd och närförråd är 

en etablering av en tydlig förrådsstruktur som kommer att förenkla inventering och 

beställning såväl som minska tidsåtgång som går åt spring och letande. 

Behöver skåpen i enhetsförråden vara låsbara om det finns kortläsare för att 
komma in i förrådet? 
Nej, det räcker om det är låst till förrådet och att detta innebär att inga obehöriga 

kommer att ges tillträde till förrådet. 

Finns det möjlighet att få förbrukningsmaterial som används i 
läkemedelsrummen levererade till läkemedelsrummen? 
Det finns möjlighet att ha vagnar med förbrukningsmaterial vid förbrukningspunkten. 

Detta ligger i vårdens ansvar att införskaffa och fylla på. Läs mer i konceptbeskrivning 

kring tydlig avgränsning mellan materialhanteringspunkt och förbrukningspunkt. 

Kommer MiV teamet att fylla på inne på sal? 

Nej, inom ramen för MiV är det vården själva som fyller på i salarna. 

Vad styr vilket material som finns på depån? 
Inköpsorganisationen och Depån bedömer tillsammans vilket material som bör gå via 

Depån. Flera faktorer påverkar bland annat kundens behov, prognosticerat behov i 

framtiden, omsättningshastighet, om materialet är kritisk för vårdproduktion etc. På 

Depån finns cirka 7 000 artiklar på hyllan, resterande cirka 15 000 artiklar beställs först 

vid order från kund för att sampackas och samlevereras från Depån. 
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Ska kylvaror ingå i lagerlagt sortiment? 
Nej. 

Går det att inkludera till exempel kontorsmaterial inom MiV-konceptet? 
Ja, högfrekvent förbrukningsmaterial med jämn förbrukning över tid är lämpliga att ingå 

i sortimentet. 

Går det att hantera sterila produkter inom ramen för MiV? 
Ja, antingen i eget skåp i enhetsförråd alternativt om vårdenheten har ett separat 

sterilförråd. I samråd med sjukhusförvaltningens vårdhygienansvarig säkerställs att 

avemballeringslokaler och enhetsförråd uppfyller vårdens behov för hantering av sterila 

produkter på vårdavdelning och mottagningar som konceptet omfattar. 

Finns säsongsbaserade artiklar i MiV-sortiment? Hur hanteras dessa? 
Säsongsartiklar är inte lämpliga för att ingå i MiV-sortiment (kalendrar, påsk-/julartiklar, 

sällanköp). Förbrukningsvaror med jämn förbrukning över tid och/eller är så pass kritiska 

för vården att artiklar alltid måste finnas på hylla/skåp bör ingå i MiV-sortiment. 

 


