
Det här dokumentet avser att beskriva konceptet 
Materialförsörjning i Vården (MiV 2.0) för vårdavdelningar 
och vårdmottagningar. 

Läs konceptbeskrivningen från start till slut eller hoppa 
direkt till de avsnitt som du vill få mer information om.
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Materialförsörjning i vården (MiV 2.0) 
– konceptbeskrivning för vårdavdelningar och mottagningar 
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Begreppslista MiV 2.0

Begrepp Förklaring

MiV 2.0 Konceptet Materialförsörjning i Vården 2.0 är en tjänst som Regionservice erbjuder

RnS Förkortning på Regionservice. Regionservice är Västra Götalandsregionens interna serviceorganisation

Depån, Depå Förkortning på Sisjödepån, VGR Centrallager

Tvätteriet, Tvätten, 
TvA

Förkortning på Tvätteriet i Alingsås, VGR, bedriver tvätt- och textilservice

Vårdenhet Samlingsbegrepp för vårdmottagning och vårdavdelning

(V), (M), (V/M) Förkortning på (V)årdavdelning och Vård(M)ottagning, det senare syftar på båda

Udda tvättartiklar En udda tvättartikel är en lågfrekvent, unik och kritisk artikel på en eller fåtal vårdenhet/-er. Behovet av 
artikeln delas inte av flertalet andra vårdenheter på sjukhuset, således finns det inget mervärde i att 
försörja artikeln via den sjukhusgemensamma transithallen. Istället lagerläggs en udda artikel på en 
tydligt avskild yta i förråd och beställs när påfyllnadsbehov uppstår

Tjänsteorganisation Synonym med förvaltningsorganisation. Består av ett antal aktörer/roller som genom koordinerade 
arbetsuppgifter har i ansvar att vidmakthålla och säkerställa driften samt vidareutveckla samtliga 
komponenter som ingår i tjänsten MiV 2.0



Begreppslista MiV 2.0

Begrepp Förklaring

Tjänsteägande 
organisation

En del av tjänsteorganisationen. En samling roller som tillsammans ansvarar för tjänstens utformning, 
regionala processer och rutiner, sortimentsförvaltning, kompetensförsörjning, styrning och uppföljning, 
ekonomi, förvaltning och utveckling av IT-stöd, samt utveckling av densamma 

Utförarorganisation En del av tjänsteorganisationen. En samling roller som ansvarar för den operativa serviceleveransen på 
ett sjukhus

Materialförsörjnings
-team

En del av utförarorganisationen

TBS Förkortning på tillbyggnad nya barnsjukhuset. Lokaliserad på Östra sjukhuset och tillhör Sahlgrenska 
universitetssjukhus 

SkaS Skövde Skaraborgs Sjukhus i Skövde

Kund Regionservice kunder. I det här dokumentet syftar begreppet kund på vårdenheter 

MiV IT-stöd Samlingsbegrepp för MiV-relaterade IT-stöd: MiV-handdator, MiV-admin (klient), MiV-etikettskrivare och 
MiV-rapportverktyg

OSV Objektspecialist verksamhet. En roll i VGR IS/IT-styrmodell. OSV har en verkställande funktion och verkar 
på operativ nivå samt utgör objektorganisationens kontaktyta mot nyttjarna av objektprodukterna. 
Objekt avser i MiV 2.0, komponenter i MiV IT-stöd



Begreppslista MiV 2.0

Begrepp Förklaring

Externa artiklar Förbrukningsartiklar som inte ingår i Sisjödepåns sortiment, som ofta men inte nödvändigtvis är 
beställningsbara i MP2.0 och vars materialprocess hanteras samt levereras direkt från leverantör

Transithall En sjukhusgemensam yta och utjämnande funktion för hantering och mellanlager i korta perioder av 
högfrekventa tvättartiklar och fåtal förbrukningsartiklar (blöjor, engångsunderlägg dylikt.) Förbrukas 
typiskt styckvis, dagligen och nära patient. Möjliggör en hög servicenivå till en totalt sett låg lagernivå
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I januari år 2020 antog Regionstyrelsen VGR Logistik- och försörjningsstrategi, breddinförande av MiV 2.0 lyfts fram som ett prioriterat utvecklingsinitiativ

För att möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård behövs en 
välfungerande logistik som möjliggör en effektiv och störningsfri 
vårdproduktion

Enhetliga och effektiva 
försörjningslösningar med 
vårdprocessen i centrum

Vården betalar för 
material först när uttag 

sker vid förbrukning 

Processutvecklingen är 
styrt av vårdens behov

och ägarnas krav på 
effektivitet för hela 

VGR

Professionaliserad 
process med robusta 

lösningar och minimal 
manuell hantering

VGR styr sin 
materialförsörjnings
-process baserat på

en helhetssyn, 
totalkostnad och miljö

Optimerad servicenivå med 
visibilitet och kontroll 

i alla delar av 
materialförsörjnings-

processen

https://regionservice.vgregion.se/RNS/om-oss/logistik--och-forsorjning/
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Materialförsörjning i vårdens (MiV) resa från år 2010 till idag, och framåt…



Källa: ”Rapport nyttoanalys MiV 2.0”, 190329

Kvantifierbara effektmål vid ett regionalt införande av MiV 2.0 i VGR

Så väl nationellt som internationellt har koncept motsvarande MiV 2.0  
införts på vårdenheter och samtliga har visat på mycket goda resultat

Tidsbesparing Minskade 
inköpskostnader

Tid för beställning och 
uppackning idag

Övriga ekonomiska 
nyttor

MiV 2.0

Inköpskostnader idag

MiV 2.0

Frigjord lokalyta

Minskning med 37% Minskning med 6,4% Minskning med 50% i vårdmiljö

Dessutom…

Rätt använd 
kompetens

Förbättrad arbetsmiljö

Ökad beredskap

Ökad patientsäkerhet

Kortare ledtid och
hög servicegrad, 
artiklarna finns 

hemma när de behövs

Hygienmässiga vinster 
genom separerad 

avemballering



Hållbar resursanvändning

Effektiv 
materialförsörjning

Rätt använd 
kompetens

Robust och flexibel 
försörjningskedja

MiV 2.0

”Syftet med MiV är att stödja 
vårdprocessen med en effektiv 

och tillförlitlig 
materialförsörjning där rätt 
kompetens används på rätt 

sätt.”



• Stöd för beställningsförfarande, saldohantering och 
registervård av förbrukningsmaterial från centrallagret 
Sisjödepån

• Handdator med beställningsbrickor
• Användarvänligt gränssnitt 
• Ökad styrning och uppföljning av förbrukningssortimentet
• Ökad kunskap om vårdens faktiska förbrukning och behov

IT-stöd

• En tjänsteorganisation som säkerställer:
• Drift och utveckling av tjänstens 

samtliga komponenter
• Kontinuerlig utveckling och 

kvalitetssäkring av tjänsten
• God kommunikation och samverkan 

mellan Regionservice och kunder

• Regionservice äger skåpinredning och lagerställen i vården 
• Vården betalar för materialet vid förbrukning
• Förväntas uppnå minskad kapitalbindning genom ökad 

kontroll och kännedom om vårdens behov

Ägarskap lager    Utvecklade processer

Tydligt

Enkelt

Inte uppfinna 
hjulet igen

Standardiserat 
koncept

Leverantörs-
oberoende

MiV 1.0       2.0

Ledstjärnor

• Utvecklade och förbättrade processer för hela 
materialhanteringsprocessen

• Utvecklade stödprocesser 
(t ex sortimenthantering, kommunikation, HR)

Tjänsteorganisation

MiV 2.0 jämfört med MiV 1.0
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Genom att tillämpa MiV 2.0-konceptet uppnås ett 
stort antal nyttor:

Fokus på kärnverksamheten

MiV 2.0 skapar förutsättningar för förbättrad patientsäkerhet och ekonomi genom att vården tillåts fokusera på sin kärnverksamhet

Konceptbeskrivningen omfattar enbart försörjningslösning för 
vårdavdelningar och mottagningar och inkluderar godsflöden 

från Sisjödepån och tvätteriet i Alingsås

Materialförsörjning i Vården

Materialhanteringspunkter

Roller, ansvar, mandatProcessbeskrivning

• Ordning och reda

• Minskat spring

• Lägre kapitalbindning

• Minskade 

inköpskostnader

• Högre servicegrad

• Förenklad 

inventering

• Minskat ytbehov

• Förbättrad ergonomi

• Förbättrad hygien

Konceptidé - effektiv materialförsörjning möjliggör bättre vårdkvalitet



MiV 2.0 bidrar till en ökad patientsäkerhet och skapar förutsättningar för en effektiv vårdproduktion

Standardiserade materialhanteringspunkter
• Avemballeringsrum och transithall på varje sjukhustomt
• Enhetsförråd och närförråd på varje vårdenhet
• Modulskåp med enkel och flexibel inredning 

Standardiserade processer, roller och ansvar 
• Regionservice administrerar, beställer, packar upp och fyller på förråd
• Ledning, styrning, uppföljning och utveckling av processer, sortiment och servicenivåer

Effektiv lagerstyrning
• Lagernivåer anpassade till förbrukning
• Visuella tekniker för enkel överblick – tom/full-metoden
• Regionservice äger och underhåller förråd och lager
• Vården betalar först vid förbrukning

Definierat sortiment 
• Omfattar förbrukningsartiklar från Sisjödepån centrallager och bädd, bad och 

patienttextilier från Tvätteriet i Alingsås
• Sortimentet definieras och standardiseras för respektive lagerpunkt

IT-stöd för MiV 2.0 

• Stöd för beställning, lagerhantering 
och registervård av 
förbrukningsmaterial

• Synliggör lagernivåer på varje 
vårdenhet

• Ökad kontroll och uppföljning av 
förbrukningssortimentet 

Materialförsörjning i vården består av fem viktiga principer, alla lika viktiga 
att tillämpa för att uppnå förväntade nyttoeffekter

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwijyZqnxd_kAhWMB5oKHQC8CXsQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.jeeveserp.com/sv&psig=AOvVaw18_ACUnvxZhKpbo_cELvHK&ust=1569073733416896
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwijyZqnxd_kAhWMB5oKHQC8CXsQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.jeeveserp.com/sv&psig=AOvVaw18_ACUnvxZhKpbo_cELvHK&ust=1569073733416896


Vilka vårdavdelningar och mottagningar ska inkluderas i MiV 2.0?

1. Verksamheten är definierad som en mottagning, vårdavdelning eller operationsavdelning*

2. Vårdenheten är geografisk lokaliserad på sjukhustomt

3. Stor andel av material är karaktäriserat som förbrukningsmaterial enligt MiV-uppsatta kriterier

4. Vårdenheten är inte en administrativ enhet, laboratorie- eller bilddiagnostikverksamhet

5. En helhetsbedömning ska göras i samverkan med sjukhusförvaltningen

*Projektet FVM har beslutat att införa MiV 2.0 på operationsavdelningar och sterilcentraler inför systemimplementation av Millenium. Utveckling av koncept- och införandemodell för 
operationer är därmed under utformning och förväntas pågå under 2021. 

Kriterier



Vilka förbrukningsartiklar är lämpliga för MiV 2.0?

Baskrav för MiV 2.0 Kategori Kriterier Tjänst Placering

Avtalade artiklar

Förbrukningsmaterial eller bad-, 
bädd- eller patienttextilier

Förbrukningsmaterial möjligt att 
gå via Sisjödepån

1. Frekvent material – ”artiklar 
som används ofta i det dagliga 
arbetet på enheten”

• Återkommande behov
• Hög volym

Miv 2.0 Närförråd eller enhetsförråd 

2. Kritiska artiklar 
”behovsprodukter vid särskilda 
tillfällen”

• Låg (eller ingen) volym
• Patientkritisk – måste finnas på hyllan när 

behov uppstår. Går inte att ersätta med 
annan artikel

• Ej möjligt att förutse när behovet kommer 
uppstå

• Så tidkritisk att den ej kan beställas och vänta 
på leverans

MiV 2.0 Enhetsförråd

3. Sällanköp • Låg volym
• Ej tidskritiskt, möjlighet att förutse behov och 

beställa

Vårdbeställning 
eller vårdnära 
servicetjänst

Bör ej ha behov av lagerplats

Där ovan ej uppfylls

4. Artiklar ej möjliga att hantera i 
MiV 2.0

Vårdbeställning 
eller vårdnära 
servicetjänst

Placeras i skåp eller hylla som 
vården ansvarar för
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I MiV-konceptet används ett antal standardiserade materialhanterings-
punkter för att möjliggöra en effektiv materialförsörjning i vården

Transithall

Avemballeringsrum

B

A Transithall

Avemballeringsrum

Tvätt
Depå

Avdelning

Mottagning

Transithall

Avemballeringsrum

B

A

Närförråd

C
Enhetsförråd

Enhetsförråd

Närförråd

Textilflöde

Depåflöde

D



Bör placeras i direkt anslutning till godsmottagning för att:

• Minimera behovet av interna transporter på sjukhuset

• Optimera förutsättningarna för ett effektivt nyttjande av servicepersonal

• Möjliggöra en rationell hantering av externa vagnar

Bör placeras i direkt anslutning till transithall för att underlätta 
sampackning till närförråd

Gemensam funktion och utrymme som används för de implementerade enheterna

Avemballeringsrummet kan innehålla en eller flera arbetsstationer. Storleken beror på antalet 
anslutna enheter samt arbetsprocessens upplägg

Vatten ska finns indraget för handtvätt i samband med hantering

Rummet ska enbart ha frånluftsventilation, tilluft tas från anslutande utrymmen

Möjliggöra standardiserad och effektiv 
avemballering av depåmaterialets 
transportemballage

Utgöra hygienteknisk sluss innan leverans till 
vårdenhet

A

Idé

Utformning

Avemballeringsrum – möjliggör rena transporter till vårdenheterna 
och fungerar som en hygienteknisk sluss för inkommande gods

Avemballeringsrum möjliggör standardiserad och effektiv avemballering med stora hygienvinster som följd

Placering



B

Transithallen är en förutsättning för att möjliggöra en hög servicenivå till en totalt sett låg lagernivå

Bör placeras i direkt anslutning till godsmottagning för att:

• Minimera behovet av interna transporter på sjukhuset

• Optimera förutsättningarna för ett effektivt nyttjande av servicepersonal

• Möjliggöra en rationell hantering av externa vagnar

Bör placeras i direkt anslutning till avemballeringsrum för att underlätta 
sampackning till närförråd

Möjliggöra hög servicenivå i vårdavdelningarnas 
och mottagningarnas närförråd 

Utgöra distributionspunkt för patientnära textilier 
och ett högfrekvent depåsortiment som gifts 
samman och lagerläggs i "närförråd"

Utgöra hygienteknisk sluss innan leverans till 
vårdenhet 

En transithall försörjer flera enheter på sjukhuset och utgör en utjämnande funktion. Den ska 
dock inte ses som en extra lagerpunkt eftersom nivåerna ska hållas så låga som möjligt

Storleksmässigt ska det vara möjligt att rangera inkommande tvätt och depåvagnar samt 
utgående närförrådsvagnar

– Ytbehovet styrs av sortimentsbredd, bemanning, lokalens utformning, ingående logistik samt 
karaktären på de enheter som ska försörjas

– Transithallen ska hysa en mindre arbetsplats för administration

Transithall – navet för de mest förbrukade artiklarna och en central 
distributionspunkt

Placering

Utformning

Idé



Förrådsstrukturen möjliggör för vården att lägga större andel av tiden på patientvård genom att mindre tid läggs på att leta och springa till förråd

C

D

Två olika förrådstyperVårdavdelningar Mottagningar

Eftersom mottagningarnas salsförråd innehåller upp till 70-80 artiklar 
och dessutom inte kan fyllas på under besök ansvarar vårdpersonalen 
för att fylla på dem. De två olika förrådstyperna skiljer sig något för 
mottagningar.

God förutsättning för lagerhantering skapas när artiklarna delas 
upp i två olika typer av förråd. Uppdelningen sker i det som 
används ofta och det som används mer sällan. 

I enhetsförrådet förvaras de 
lagerlagda artiklar som inte finns i 
närförråden. Då det endast finns en 
beställningspunkt undviks onödigt 
letande. Enhetsförrådet innehåller 
depå- och udda tvättartiklar.

C

I närförråd lagras de 20-25 mest 
använda artiklarna. På detta sätt 
finns de artiklar som används oftast 
nära patienten. Genom att placera 
förrådet nära salens dörrpost 
minskas springet ytterligare 

D D
Oftast väldigt litet eftersom 
förbrukningen är låg. Den låga 
förbrukningen i kombination 
med att tvättartiklar finns i 
transithallens sortiment 
möjliggör att detta förråd 
försörjs via transithallen

Innehåller samtliga depåartiklar och 
udda tvättartiklar, även det som 
förvaras i salsförråden

C

En förrådsstruktur bestående av enhets- och närförråd skapar 
förutsättningar för att ha rätt sak på rätt plats



Enhetsförråd – ett förråd för förbrukningsartiklar och tvättartiklar 
beläget centralt på enheten

C

D

EnhetsförrådVårdavdelningar Mottagningar

C

Lagerhållning centreras till ett enhetsförråd per avdelning

Med tom/full-principen säkerställs att det lagerlagda sortimentet alltid finns på plats 
samtidigt som inventeringsinsatsen minimeras

Enhetsförrådet är utrustat med modulskåp för majoriteten av sortimentet samt hyllor för den skrymmande minoriteten av sortimentet

Modulskåp och hyllor är uppmärkta med innehållslistor och kvantiteter

I enhetsförrådet bör sterilt, höggradigt rent och osterilt material hållas åtskilt i separata skåp

Ur hygiensynpunkt ska lagring ej ske på golvplan, handsprit ska finnas uppsatt och sterila artiklar som lagras på hylla bör förvaras i slutna 
containers

Icke-lagerlagda artiklar som vården själva beställt via RnS Sisjödepån levereras på avsedd leveransyta

Enhetsförrådssortimentet omfattar normalt ca 
200-300 artiklar på en vårdavdelning

Enhetsförrådet innehåller övriga 
förbrukningsartiklar och tvättartiklar som inte 
ingår i vårdavdelningens närförrådssortiment

Enhetsförrådssortimentet omfattar normalt ca 
150-250 artiklar på en mottagning

Enhetsförrådet bör innehålla samtliga 
förbrukningsartiklar och udda tvätt som behöver 
lagerhållas



Med tom/full-principen i enhetsförråd säkerställs att det lagerlagda 
sortimentet alltid finns på plats samtidigt som inventeringsinsatsen 

minimeras

C

D

Alla artiklar ligger i två lika stora fack, ett plockfack och ett buffertfack

Varje artikel har två brickor

- När plockfacket är tomt är det dags att 
beställa

- Vårdpersonalen signalerar 
beställningsbehov med hjälp av 
beställningsbrickorna

- Beställningsbrickorna sätts upp på en 
list som är monterad i direkt anslutning 
till modulskåpen, tydligt uppmärkt ”SKA 
BESTÄLLAS”

C



Enhetsförrådet kan beroende på verksamhetens omfattning och 
behov kompletteras med ”förråd nära förbrukning”

C

För att underlätta för vårdpersonalen finns emellanåt behov om att 
komplettera enhetsförrådet med ”förråd nära förbrukning”

”Förråd nära förbrukning” är lämpligt när man har ett antal förbrukningsartiklar som används av 
vårdpersonalen i ett specifikt rum, tex i skölj-/miljörum eller avdelningskök

”Förråd nära förbrukning” hanteras som en förlängning av enhetsförrådet och artiklar placeras på 
lagerplats enligt tom/full-principen. Påfyllnadsbehov signaleras med flytt av beställningsbrickor och 
beställning och påfyllnad görs av materialförsörjningsteam i samband med dessa aktiviteter för 
enhetsförrådet. Om möjligt placeras artiklarna i modulskåp, annars på hylla.

Fördelarna/nyttan med dessa materialhanteringspunkter är att:

• Artiklar placerar direkt där det används istället för att vårdpersonalen själva måste förflytta 
materialet från enhetsförrådet

• Frigör yta i enhetsförråd

”Förråd nära förbrukning” används med fördel för sköljrum och kök, som är standardiserade 
punkter som finns på merparten av vårdenheterna. Ytterligare punkter kan upprättas vid 
avdelningsspecifika behov.

Förråd nära förbrukning



Närförråd – ett förråd innehållande det som behövs dagligen beläget
nära patienten

C

D

Vårdavdelningar Mottagningar

Med tydlig uppmärkning och med hjälp av max-nivåer i närförråd säkerställs att 
det lagerlagda sortimentet alltid finns på plats

D

Transithallen utgör distributionspunkt för patientnära textilier och högfrekvent depåsortiment som gifts samman och lagerläggs i närförråd

Alla skåp på en avdelning innehåller samma artiklar

Förrådet bör placeras i anslutning till salens dörrpost för att 
minimera tiden för såväl påfyllnad som uttag

Sortimentet består av dagligen använda patientrelaterade artiklar 
som när behov uppstår typiskt hämtas en och en

Reducerar ”spring” för vården genom att förvara de mest använda 
artiklarna nära patienten

Ca 20-25 tvätt- och förbrukningsartiklar

- Exempelvis blöjor, lakan, bäddskydd och joggingbyxor

Oftast ingår endast ca 5-20 tvättartiklar i en mottagnings närförråd

Närförråd på en mottagning bör placeras centralt, med fördel i 
anslutning till enhetsförråd

Närförrådet bör innehålla de tvättartiklar mottagningen använder som 
ingår i transithallens sortiment

- Övriga tvättartiklar kan förvaras i samband med de artiklar som 
materialförsörjningsteamet hanterar men i så fall tydligt avskilt

Närförrådet ska vara lättåtkomligt för materialförsörjningsteamet vid 
påfyllning

Ur hygiensynpunkt ska lagring ej ske på golv



I förråden lagerhålls artiklar med beställningspunkter Placering i förbrukningspunkter

Allt lagerlagt MiV-material lagerhålls antingen i enhetsförrådet eller i 
närförrådet

En viktig del i MiV-konceptet är att reducera antalet beställnings-
punkter på en enhet 

• Detta gör det lättare att hitta för både vårdpersonal och 
materialförsörjningsteamet

Lagerhållning av material på vårdavdelningar och mottagningar sker 
enbart i förråd - , men av praktiska skäl får material även 

placeras där det förbrukas

Material får dock, i lämpliga mängder, placeras ut där 
det används i så kallade förbrukningspunkter

Lagerlagt material som alltid förbrukas på vissa platser 
som exempelvis stickvagn, skölj- eller beredningsrum, 
kan förvaras i ett mindre antal där de används. 
Vårdpersonalen fyller själva på dessa punkter.
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Materialförsörjningsprocessen utgörs huvudsakligen av två processer samt ett 
antal stödjande rutiner

STÖDJANDE PROCESSRUTINER

Hantera avvikelser Förvalta sortiment SchemaläggningFörråd & lager

2.0 UTTAG UR 
NÄRFÖRRÅD

2.2 LEVERANS TILL 
TRANSITHALL

2.4 SIGNALERA 
BEHOV2.4 UTTAG UR 

ENHETSFÖRRÅD

2.5 BESTÄLLA

2.6 LEVERANS TILL 
ENHETSFÖRRÅD

2.7 PÅFYLLNAD AV 
ENHETSFÖRRÅD

2.3 PÅFYLLNAD AV 
NÄRFÖRRÅD

ENHETSFÖRRÅD

(Vårdavdelningar 
och mottagningar)

NÄRFÖRRÅD

(Vårdavdelningar 
och mottagningar)

SupportAttesthanteringStändiga förbättringar Utbilda nyanställda

2.1 BESTÄLLA

https://vgregion.sharepoint.com/:u:/r/sites/sy-sn-materialforsorjning-i-varden-20/Delade dokument/2.0 Uttag ur n%C3%A4rf%C3%B6rr%C3%A5d.vsdx?d=wcc0aa13a851f428a81435e6a06a673dc&csf=1&web=1&e=ERFHGQ
https://vgregion.sharepoint.com/:u:/r/sites/sy-sn-materialforsorjning-i-varden-20/Delade dokument/2.2 Leverans till transithall.vsdx?d=w2d9c02160f5440babec3a87d5401018d&csf=1&web=1&e=rWpYal
https://vgregion.sharepoint.com/:u:/r/sites/sy-sn-materialforsorjning-i-varden-20/Delade dokument/2.4 Uttag ur enhetsf%C3%B6rr%C3%A5d.vsdx?d=wbc295be70ac84babacedbc763dee833c&csf=1&web=1&e=gNqqPP
https://vgregion.sharepoint.com/:u:/r/sites/sy-sn-materialforsorjning-i-varden-20/Delade dokument/2.5 Best%C3%A4lla till enhetsf%C3%B6rr%C3%A5d.vsdx?d=w9aeb2eea234c4da799094ffddb3943a5&csf=1&web=1&e=rdBeUs
https://vgregion.sharepoint.com/:u:/r/sites/sy-sn-materialforsorjning-i-varden-20/Delade dokument/2.6 Leverans till enhetsf%C3%B6rr%C3%A5d.vsdx?d=w6ab8e1cab4734a67a80ed63c0d5beae4&csf=1&web=1&e=vN5dH4
https://vgregion.sharepoint.com/:u:/r/sites/sy-sn-materialforsorjning-i-varden-20/Delade dokument/2.7 P%C3%A5fyllnad av enhetsf%C3%B6rr%C3%A5d.vsdx?d=w43e1e2391def401abdc3bfccf28d2e83&csf=1&web=1&e=AoUfCg
https://vgregion.sharepoint.com/:u:/r/sites/sy-sn-materialforsorjning-i-varden-20/Delade dokument/2.3 P%C3%A5fyllnad av n%C3%A4rf%C3%B6rr%C3%A5d.vsdx?d=w9d8b80b71f534981ae60f350cfdad317&csf=1&web=1&e=AGv0f6
https://vgregion.sharepoint.com/:u:/r/sites/sy-sn-materialforsorjning-i-varden-20/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={3FAC9783-B33C-41EB-BC95-07138FB210E4}&file=2.1 Best%C3%A4lla tv%C3%A4ttartiklar till transithall.vsdx&action=default


Processen ”materialförsörjning för enhetsförråd” består av 5 huvudsakliga aktiviteter:

Materialförsörjningsprocess för 
enhetsförråd

Processbeskrivning av materialförsörjning för enhetsförrådC

SIGNALERA BEHOV
UTTAG

BESTÄLLA

LEVERANS

PÅFYLLNAD

ENHETSFÖRRÅD

(Vårdavdelningar och 

mottagningar)

1. Uttag
Vårdpersonal gör uttag och ombesörjer eventuell 
återfyllnad av plockfack

2. Signalera behov
Vårdpersonal signalerar beställningsbehov 

3. Beställning
Materialförsörjningsteam uttagsregistrerar 
depåmaterial, ett IT-stöd genomför beställning till 
Depån. Udda textilier inventeras och beställs manuellt 
genom tvätteriets beställningsportal

4. Leverans
Materialförsörjningsteam ombesörjer kvalitets-och 
kvantitetskontroll, avemballering och interntransport 
till beställande vårdenhet

5. Påfyllnad
Materialförsörjningsteam fyller på inkommande artiklar 
ur det lagerlagda sortimentet i enhetsförråd 



Processen ”materialförsörjning för närförråd” består av 4 huvudsakliga aktiviteter:

Processbeskrivning av materialförsörjning för närförrådD

UTTAG

LEVERANS

BESTÄLLNING

PÅFYLLNAD

NÄRFÖRRÅD

(Vårdavdelningar 

och mottagningar)

1. Uttag
Vårdpersonal gör uttag från närförråd/-en

2. Beställning
Materialförsörjningsteam uttagsregistrerar depåmaterial i 
transithallen, ett IT-stöd genomför beställning till Depån. 
Textilier inventeras i transithallen och beställs manuellt 
genom tvätteriets beställningsportal

3. Leverans
Materialförsörjningsteam ombesörjer kvalitets- och 
kvantitetskontroll, avemballering och samlastning av depå-
och tvättartiklar för transithallen

4. Påfyllnad
Materialförsörjningsteam sköter påfyllnad av närförråd/-en 
för ett förutbestämt urval av artiklar, enligt max-nivåer, för 
varje vårdenhet

Materialförsörjningsprocess för
närförråd



Vårdenheternas sortiment består av MiV-sortiment och icke MiV-sortiment

Totalt sortiment på vårdenhet

1. Lagerlagt MiV-sortiment i 
enhets- respektive närförråd

2. Icke MiV-sortiment

1. Lagerlagt MiV-sortiment
Materialförsörjningsmedarbetare ansvarar för beställning, 
leverans och påfyllnad av det lagerlagda sortimentet i enhets-
och närförråd.

2. Icke MiV-sortiment
Förrådsansvarig vårdpersonal ansvarar för att beställa artiklar 
som inte ingår i MiV-sortiment. Materialförsörjningsteam 
ansvarar för leverans till tydligt markerad inleveransyta i 
enhetsförråd

Processbeskrivning stödjande rutiner: förvalta sortiment



Förändringshantering i MiV-sortiment 

1. Tjänsteorganisationens ansvar
Artikelinformation förändras centralt om beställningsbart 
sortiment ändras. Tjänsteorganisationen MiV 2.0 hanterar 
kontinuerliga förändringar som uppstår i samband med 
avtalsbyten, ersättningshantering av likvärdiga artiklar, 
förändringar i förpackningsstorlek etc. 
Materialförsörjningsmedarbetare sätter upp nya brickor, 
skåpslistor och etiketter vid behov

2. Vårdenheten
Vårdenheternas behovsbild förändras med krav på anpassning 
av det lagerlagda sortimentet

• Förrådsansvarig vårdpersonal ansvarar för att meddela 
tjänsteorganisationen MiV 2.0 om förändringar i 
behovsbilden via ett standard webbformulär på 
Regionservice webbhemsida 

Processbeskrivning stödjande rutiner: förvalta sortiment

https://regionservice.vgregion.se/RNS/prodnarservice/materialforsorjning-i-varden/
https://regionservice.vgregion.se/RNS/prodnarservice/materialforsorjning-i-varden/
https://regionservice.vgregion.se/RNS/prodnarservice/materialforsorjning-i-varden/
https://regionservice.vgregion.se/RNS/prodnarservice/materialforsorjning-i-varden/


Olika inleveransavvikelser inträffar och resulterar i utebliven 
påfyllnad

• Artiklar har restnoterats

• Artikel har inte levererats och har inte restnoterats

• Fel kvantitet levereras

• Artiklar ersätts tillfälligt

Tjänsteorganisationens ansvar
Vården meddelas via Whiteboard och ”restnoterat-listen”.
Materialförsörjningsteamet ansvarar för uppföljning och återkoppling. 
Vid behov och om möjligt, administrera och utföra lagerflytt mellan 
vårdenheter på sjukhuset

Vårdenhetens ansvar
Vårdpersonal behöver ta ställning till om artikeln behöver 
akutbeställas

• Bedömning baseras på fysisk kontroll av lagerstatus i enhetsförråd 
och möjlighet till lagerflytt inom sjukhuset

Hantering av leveransavvikelser Akutbeställning

Akutbeställning är inget som görs rutinmässigt men när 
det behövs så är behovet akut

Vårdenheten ansvarar för att bedöma och lägga 
akutbeställning, efter att möjligheter att genomföra 
lagerflytt emellan vårdenheter är uttömda

• Alla kollin som är märkta med ”Brådskande”, innebärande 
akutorder, ska levereras av intern logistiken RnS i samband 
med paket eller postgång

• Paketet levereras på definierad inleveransyta

• Materialförsörjningsteamet ansvarar varken för beställning, 
mottagning av leverans eller påfyllnad

• Tjänsteorganisationen MiV 2.0 ansvarar för central 
uppföljning av artiklarnas tillgänglighet och för att sätta in 
lämpliga åtgärder på brister

Processbeskrivning stödjande rutiner: hantera avvikelser
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Syftet med ett IT-stöd för MiV 2.0 är att stödja materialförsörjnings-
processens olika aktiviteter

IT-stödet kompletterar MiV 2.0’s standardiserade 
verksamhetsprocesser

Stöd för beställningsförfarande och registervård

Handdator med beställningsbrickor

Användarvänligt gränssnitt för att hanteras av  
materialförsörjningsteamet

Ökad kontroll och uppföljning av förbrukningssortimentet

Ökad kunskap om vårdens verkliga förbrukning och behov

IT-system som stöd

Lagerlagda artiklar och kvantitet i förråden synliggörs i IT-stödet vilket möjliggör en säker och mer effektiv resursallokering

Idag antas 10 % av artiklar skapa avvikelser såsom nytt avtal, nytt artikelnummer etc. vilket orsakar onödigt arbete. IT-stödet möjliggör proaktiv 
hantering av dessa ständiga förändringar vilket minskar risken för störningar och förseningar i materialförsörjningsprocessen

Enligt en rapport ”Analys av lagerföring Depåvaror Materialförsörjning” (Salvén, 2016) uppskattas att ett lagervärde på 65 Mnkr för depåvaror 
finns ute i vården. Detta lagervärde kommer att synliggöras och blir en tillgång i balansräkning och därmed en positiv nyttoeffekt under 
införandetiden

IT-systemet som en möjliggörare



IT-stöd för MiV 2.0 möjliggör ökad kunskap om vårdens faktiska behov

MiV IT-stöd består av fyra olika komponenter

MiV-Handdator är ett stöd som används av lokala MiV-teammedarbetare för att genomföra inleverans, uttagsregistrering och automatisk 
beställning till MiV-förråden samt för att, vid behov, genomföra lagerflyttar mellan sjukhusförråden 

MiV-Etikettskrivare används för att skriva ut placerings- och beställningsetiketter

MiV-Admin är ett program som installeras på dator (klient). Programmet har ett användarvänligt gränssnitt och hanteras av centrala MiV-
supporten bl.a. för att underhålla sortimentsregister, underhålla användarkonton samt för analys och uppföljning

MiV-Rapportverktyg nås via webbgränssnitt och används av sjukhusförvaltningens ekonomiavdelning samt chefer för att hämta 
transaktionshistorik samt för att skapa rapporter i analys- och uppföljningssyfte

Förbättrad kontroll och styrning över Regionens lager

Handskar strl M

Kanyl 2mm 

Max-saldo: 100
Akuellt saldo: 50

Max-saldo 10 
Aktuellt saldo:10

SkaS 
Hematologen 237

Enhetsförråd

Central 
MiV-

support 

Lokalt 
MiV-
team
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Processer och rutiner IT-stöd Förråd och lager

Sortiment Ekonomi Support

Styrning och 
uppföljning

Kompetensförsörjning Kommunikation

Tjänsteorganisationen ansvarar för att säkerställa driften samt för att 
vidareutveckla samtliga komponenter som ingår i tjänsten MiV 2.0



Tjänsteorganisationen utgörs av en samling roller i nära samarbete och som 
tillsammans innehar både en bred och djup kompetens

Tjänsteägande organisation
Central MiV-support

Utformar, stödjer, och följer upp

Forum & 
samverkansformer

Styrning & uppföljningDrift & utveckling

MiV-team

Utför

Sjukhus 1

Sjukhus 2

Sjukhus 3

Sjukhus 4

Sjukhus 5

Sjukhus n...



Under år 2021 fortsätter arbetet med att utforma, förankra och rekrytera för 
tjänsteorganisationen MiV 2.0

Ramar och 
utgångspunkter

Ansvarsfördelning 
tjänsteägande-

respektive 
utförarorganisation

Identifiera 
kompetensbehov 

och beskriva roller

Etablera forum och 
samverkansformer

• Beskrivning av 
tjänsteorganisation; 
rollbeskrivningar, 
ansvarsfördelning, 
befogenhet, uppskattad 
resursåtgång

• Kompetensprofiler

• Informations- och 
kommunikationsstruktur

• Underlag för beslut 
tjänsteorganisation MiV 2.0

LEVERANSERÖVERGRIPANDE PROCESS FÖR ATT UTFORMA TJÄNSTEORGANISATION  
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Referenser, länkar och kontaktlista

• VGR Regional logistik och försörjningsstrategi länk

• MiV 2.0 projekthemsida länk

• Nyttoanalys Materialförsörjning i Vården- MiV 2.0, länk

• SOFIA: Införandemodell MiV 2.0 och MiV 2.0 Regionala    
processer och rutiner länk

• Projektledare MiV 2.0, Elin Westlin, Elin.westlin@vgregion.se

https://regionservice.vgregion.se/RNS/om-oss/logistik--och-forsorjning/nyhetsarkiv-logistik/logistik-och-forsorjningsstrategin-antagen-av-servicenamnden/
https://regionservice.vgregion.se/RNS/om-oss/logistik--och-forsorjning/miv-2.0-materialforsorjning-till-varden/
https://vgregion.sharepoint.com/sites/sy-sn-materialforsorjning-i-varden-20/Delade dokument/Forms/Kategorier.aspx?id=/sites/sy-sn-materialforsorjning-i-varden-20/Delade dokument/Rapport nyttoanalys MiV 2.0 20200220.pdf&parent=/sites/sy-sn-materialforsorjning-i-varden-20/Delade dokument
https://vgregion.sharepoint.com/sites/sy-sn-materialforsorjning-i-varden-20/
https://regionservice.vgregion.se/RNS/om-oss/logistik--och-forsorjning/nyhetsarkiv-logistik/logistik-och-forsorjningsstrategin-antagen-av-servicenamnden/
mailto:Elin.westlin@vgregion.se
https://regionservice.vgregion.se/RNS/om-oss/projekt/miv-2.0-materialforsorjning-till-varden/



