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1 Inledning  

1.1 Bakgrund och syfte 

Under 2018 utarbetades en regional övergripande logistik- och försörjningsstrategi för Västra 
Götalandsregionen som beslutades i Servicenämnden 2018-12-14. Det övergripande målet för 
strategin är att:  

”Västra Götalandsregionen har en enhetlig, sammanhållen, hållbar och resurseffektiv logistik 
och materialförsörjning som styrs med utgångspunkt att stödja patientsäkra vårdprocesser med 
hög kvalitet i hela regionen.” 

I handlingsplanen har fem insatser pekats ut som särskilt prioriterade och en av de fem 
insatserna – insats nr 13 – avser en utredningsinsats enligt följande beskrivning:  

”Regional översyn av dagens processer för att styra och definiera tillgängligt sortiment samt 

identifiera förbättringsområden för ökad tillgänglighet och lägre kostnader.” Detta uppdrag 
syftar till att påbörja arbetet med denna insats.  

1.2 Genomförande och omfattning 

Arbetet har genomförts i följande steg.  

 

Nulägeskartläggning 

Arbetet har inneburit en kartläggning av dagens processer för att upphandla och besluta om 
tillgängligt sortiment på kort och lång sikt vilket har inkluderat en övergripande genomlysning 
av organisation och strukturer bestående av bland annat ledningsråd, inköpsstyrgrupper och 
operativa verksamheter.  

Arbetet har också omfattat en översiktlig kartläggning av avtal, kostnader, antal artiklar, 
inköpsvägar etc.  

Målbild och GAP-analys 

En gemensam målbild för arbetet har tagits fram som ligger i linje med den övergripande 
logistik- och försörjningsstrategins målbild. En GAP-analys mellan målbilden och nuläget har 
gjorts för att identifiera förbättringspotentialer i dagens processer.  
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Benchmark 

Inom ramen för uppdraget har jämförelser mellan olika typer av varugrupper gjorts med 
avseende på sortimentsstyrning. En benchmark med andra landsting har också ingått i 
uppdraget.  

Förbättringsförslag 

Målet med uppdraget har varit att analysera hur Västra Götalandsregionen definierar och styr 
tillgängligt sortiment och identifiera förbättringsåtgärder för en mer effektiv och enhetlig 
logistik och försörjning. 

Omfattning 

Fokus i denna utredning har lagts på det sortiment som köps via Marknadsplatsen, regionens 
stora e-handelsportal, samt det som köps utanför avtal direkt från leverantör. För läkemedel och 
hjälpmedel finns redan idag ett strukturerat arbete med sortimentsstyrning och det pågår ett 
arbete kring läkemedelsnära produkter till patienter i hemmet.  

Uppdragsorganisation 

Arbetet har bedrivits på uppdrag av styrgruppen för Regional logistik- och försörjningsstrategi, 
i en tvärorganisatorisk arbetsgrupp bestående av representanter från Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Koncerninköp, Regionservice och Koncernkontoret. Samtliga deltagare 
redovisas i Bilaga 1.  

Tidplan 

Arbetet har genomförts mellan mars och maj 2019 och resulterat i en övergripande analys av 
problem och förslag på förbättringsåtgärder. De föreslagna förbättringsförslagen kräver vidare 
utredningsarbete i nästa steg.  

 

Processer för att styra och definiera tillgängligt sortiment

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Uppstartsmöte

Intervjuer med arbetsgruppen

Workshop - Nuläge och problembild (3/4)

Specificera Målbild

Workshop - GAP-analys (23/4)

Framtagning av förbättringsförslag

Workshop - Förslag på åtgärder (6/5)

Rapport klar för utskick till styrgrupp (10/5)

Mars April Maj
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1.3 Regionens inköpspolicy – en viktig förutsättning 

Västra Götalandsregionen har tre inköpsfunktioner. Västfastigheter upphandlar 
fastighetsförvaltning och byggnationer. Västtrafik upphandlar trafik- och trafikrelaterade 
tjänster och Koncerninköp hanterar alla andra upphandlingar. Respektive verksamhet avropar 
sedan från upphandlade avtal.  

Det övergripande inköpsmålet i inköpspolicyn är ett effektivt och hållbart nyttjande av resurser 
vid varje inköp.  Det ska uppnås genom att alla inköp 

 sker enligt gällande lagstiftning och Västra Götalandsregionens riktlinjer. 
 främjar ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 
 har som utgångspunkt att de är regiongemensamma, eftersom de kan ha en påverkan 

även utanför egen förvaltning. Helhetssyn och Västra Götalandsregionens gemensamma 
bästa ska ha företräde framför enskild verksamhets intresse. 

 stödjer genomförandet av andra måldokument och policyer som regionfullmäktige 
beslutar om.  

Det pågår för tillfället ett arbete inom regionen med att ta fram en inköpsstrategi i syfte att 
stärka upphandlingens roll som strategiskt verktyg. Inköpsstrategin grundas på Inköpspolicyn 
och den nationella upphandlingsstrategin, som är en nationell vägledning till upphandlande 
myndigheter med det övergripande målet att offentlig upphandling ska vara effektiv, rättssäker 
och ta tillvara konkurrensen på marknaden. Den beskriver också att upphandling ska främja 
innovativa lösningar och både ta miljömässiga och sociala aspekter i beaktande.  

1.4 VGR:s organisation  

Det finns i huvudsak tre olika funktioner med beröring på hälso- och sjukvårdens sortiment och 
sortimentsstyrning inom VGR. Koncerninköp genomför som nämndes tidigare upphandlingar 
och ligger organisatoriskt under Koncernkontoret. Logistikfunktionerna ligger samlade under 
Regionservice och hälso- och sjukvården är indelad i 8 sjukhusförvaltningar samt Närhälsan, 
Folktandvården och Habilitering & Hälsa, se Figur 1.  
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Figur 1: VGR:s tjänstemannaorganisation 
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2 Nuläge
I nulägesanalysen görs en beskrivning av dagens processer som på något sätt påverkar hur
vårdens sortiment ser ut idag. Dessa har delats in 6 huvudsakliga områden, se Figur 2:

Behov av en vara uppstår
Upphandlingsprocess genomförs
Under avtalsperiod -direktupphandling
Varan tillgängliggörs i Marknadsplatsen
Användare beställer varor i Marknadsplatsen
Varan levereras till kund

Figur 2. Inköpsprocessens 6 huvudsakliga områden.
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2.1 Behov av en vara uppstår 

Vårdens beställning av varor 

Materialförsörjningen ute i vården sker helt decentraliserat där respektive 
vårdenhet själva beställer varor och beslutar om sitt sortiment. Beställarna 
är ofta undersköterskor och/eller sjuksköterskor som hanterar 
beställningar vid sidan av sitt kliniska arbete och utifrån funktionens 
lokala perspektiv. Inköp av varor görs huvudsakligen via regionens e-
handelssystem Marknadsplatsen.  

När behov av en ny vara uppstår som inte finns avtalad och tillgänglig i Marknadsplatsen skall 
Koncerninköp kontaktas. Koncerninköp ska i första hand hänvisa till en likvärdig upphandlad 
vara. Finns inte det görs antingen ett tillägg på den specifika artikeln till befintligt avtal eller i 
andra hand en direktupphandling.  

I regionenVården görs också inköp direkt från leverantörer utanför avtal, s.k. ”vilda inköp” 

vilket strider mot regionens inköpspolicy.  

Kostnader för inköp av varor 

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

Det går inte att på ett enkelt sätt få ut detaljerade underlag om Västra Götalandsregionens inköp 
av varor via Koncerninköps uppföljningssystem utan där finns endast aggregerad data från de 
46 olika förvaltningarna och bolagen inom regionen. Av denna framgår att kostnaderna för det 
som enligt regionens kontoplan definieras som ”Material och varor” uppgick till ca 3,6 
miljarder kronor 2018 (exklusive läkemedel).  

För att få ut mer detaljer kring hur kostnaderna fördelas gjordes en grundligare genomgång av 
Sahlgrenska Universitetssjukhusets resultaträkning för 2018. Där framgår att inköp av varor 
exklusive läkemedel uppgick till 1,2 miljarder. Detta konteras på 14 olika konton i kontoplanen, 
se Figur 3 och Tabell 1. Det gäller samtliga förvaltningar i regionen som alla använder samma 
kontoplan. Kontot ”sjukvårdsartiklar och medicinskt material” står för 78 % av de totala 

kostnaderna för SU. Förbrukningsinventarier och material omfattar 8 % och tekniska 
hjälpmedel för funktionshindrade och livsmedel står för vardera 3 % av kostnaderna.  

Det bör noteras att det utöver dessa 1,2 miljarder kr tillkommer stora summor varuinköp som 
istället bokförs som investeringar och dessa ingår inte i nedanstående sammanställning.   

Fördelningen mellan de olika kontona ser likartad ut på de olika sjukhusen och att nedanstående 
siffror kan anses representativa för vårdverksamheten i hela regionen.  
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Figur 3. Inköpskostnader av varor och material visualiserat i ett stapeldiagram. 

 

Tabell 1. Inköpskostnader av varor och material visualiserat i en tabell. 

Konto Tkr [%] 
Sjukvårdsartiklar, medicinskt material 923 535 78% 

Tekniska hjälpmedel för funktionshindrade 39 583 3% 

Livsmedel och övriga råvaror 34 533 3% 

Rengörings- och hygienmaterial 15 105 1% 

Spec verksamhetsanknutna konton för skolor 3 138 0% 

Övrigt material och varor (verksamhetsankn) 30 135 3% 

Förbrukningsinventarier och -material 92 040 8% 

It-material 23 295 2,0% 

Kontorsmaterial  9 176 0,8% 

Förbrukningsmaterial 12 193 1,0% 

Trycksaker, blanketter 2 259 0,2% 

Arbetskläder och skyddsutrustning 2 648 0,2% 

Tidningar, tidskrifter, facklitteratur 3 521 0,3% 

Totalt 1 191 160  

 

Kontot Sjukvårdsartiklar, medicinskt material är i sin tur uppdelad i 10 undergrupper, se Figur 
4: Implantat (23 %), laboratorieartiklar (23 %) och övrigt sjukvårds-/tandvårdsmaterial (41 %) 
är de största undergrupperna.  

78%

3%

3%

1%
0%

3%
8%

2%
1% 1% 0% 0%

0%
Sjukvårdsartiklar, medicinskt material

Tekniska hjälpmedel för funktionshindrade

Livsmedel och övriga råvaror

Rengörings- och hygienmaterial

Spec verksamhetsanknutna konton för
skolor
Övrigt material och varor
(verksamhetsankn)
Förbrukningsinventarier och -material

It-material

Kontorsmaterial

Förbrukningsmaterial

Trycksaker, blanketter

Arbetskläder och skyddsutrustning

Tidningar, tidskrifter, facklitteratur
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En jämförelse mellan SU:s inköp via Marknadsplatsen och resultaträkning visar att i genomsnitt 
48 % av kostnadsmassan går via Marknadsplatsen, men att variationen är stor beroende på 
produktområde, se Figur 5. För implantat och laboratorieartiklar är skillnaden stor vilket beror 
på att en mycket stor del av dessa artiklar inte går att beställa genom Marknadsplatsen medan i 
princip allt beställs via Marknadsplatsen inom andra produktområden, såsom inom suturer, 
staples och hörhjälpmedel.  

0
50 000

100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000

Tk
r

Sjukvårdsmaterial och medicinskt material

Figur 4. Inköpskostnader för de 10 undergrupper under kontot Sjukvårdsartiklar och medicinskt material. 
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Figur 5: Jämförelse av totalt inköp och inköp via Marknadsplatsen 

  

0 100 000 000 200 000 000 300 000 000 400 000 000

5631 Inkontinensartiklar

5632 Medicinska instrument

5633 Implantat

5635 Suturer

5636 Staples

5637 Laboratorieartiklar

5649 Övr sjukvårds-/tandvårdsmtrl

5711 Ortopediska hjälpmedel

5712 Andningshjälpmedel

5713 Hörhjälpmedel

5714 Synhjälpmedel

5719 Övr hjlpmedel funktionshindrad

5721 Livsmedel och råvaror

5723 Ekologiska livsmedel

5731 Rengörings- och hygienmaterial

5758 Övr undervisningsmaterial

5799 Övr mtrl o varor (verks ankn)

6412 Möbler

6413 Medicinteknisk utrustning

6419 Övriga förbrukn.inventarier

6421 Dataprogram, licenser

6431 Datorer, IT-utrustning

6432 Förbrukningsmaterial IT

6451 Kontorsmaterial

6469 Övrigt förbrukningsmaterial

6471 Trycksaker, blanketter

6481 Arbetskläder skyddsutrustn

7671 Tidningar, tidskrifter, fackli

Jämförelse mellan kostnader för inköp i MP och totala inköp

Totalt inköp Inköp via MP
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2.2 Upphandlingsprocess genomförs 

Upphandlingar 

Årligen genomför Koncerninköp ett stort antal upphandlingar enligt en 
standardiserad process med avtalsansvariga inköpare, 
upphandlingsgrupper och inköpsstyrgrupper. Totalt finns 11 
inköpsstyrgrupper enligt följande:  

 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 

I alla inköpsstyrgrupper ingår upphandlingar av både varor och tjänster, förutom i två som 
enbart upphandlar tjänster (Administrativa tjänster och Hälso-och sjukvårdstjänster). 

Enligt regionens Upphandlingsplan 2019 planeras 217 upphandlingar att genomföras under 
året, se Tabell 2.  

Tabell 2: Planerade upphandlingar 2019 

Område Antal upphandlingar 

Administrativa tjänster 19 

Diagnostik 30 

FM-tjänster 52 

Hjälpmedel & hjälpmedel OTA, syn, 
hörsel 

11 

Hälso- och sjukvårdstjänster 18 

IT- och nätverk 30 

Läkemedel och läkemedelsnära 
tjänster 

11 

Medicinska specialiteter 22 

Opererande specialiteter 18 

Tandvård 6 

Totalt 217 
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Det uppskattade årliga avtalsvärdet uppgick till 7,43 Mdr 2018. I Figur 6 visas detta fördelat 
per inköpsstyrgrupp och där framgår att störst avtalsvärden omfattar inköpsstyrgruppen kring 
läkemedel och läkemedelsnära produkter (22 %), hälso- och sjukvårdstjänster (18 %) och FM-
tjänster (15 %).  

 

Det pågår ett arbete inom Koncerninköp där man liksom i många andra regioner och landsting 
arbetar med kategoristyrning. Det innebär att leverantörer och avtal kategoriseras under 17 
huvudkategorier med upp till fyra underkategorier, se Figur 7. Totalt omfattas 1710 avtal och 
3784 olika leverantörer av detta arbete som pågår nu och beräknas vara klart till sommaren 
2019. I dagsläget saknas information om avtalsvärden per kategori.  

 

22%

18%

15%

10%

9%

8%

7%

4%
3% 3% 1%

Läkemedel och läkemedelsnära
produkter
Hälso- och sjukvårdstjänster

FM-tjänster

IT & nätverk

Opererande specialiteter

Diagnostik

Medicinska specialiteter

Administrativa tjänster

Tandvård

Figur 6: Uppskattat årligt avtalsvärde per inköpsstyrgrupp 2018 
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Figur 7. Avtalsnivåer i Västra Götalandsregionens kategoristyrning. 

Avtalat sortiment 

Under våren 2019 lanserades en ny uppdaterad version av Marknadsplatsen, Marknadsplatsen 
2.0. Totalt finns 380 000 avtalade artiklar i Marknadsplatsen 2.0 fördelat på 1160 leverantörer.  

I Marknadsplatsen finns även s.k. punchoutslösningar där det går att klicka sig vidare till 
upphandlade leverantörers egna beställningssidor för beställning av avtalat sortiment. Dessa 
varor leverereras då direkt från Staples till sjukhusen.  

2.3 Under avtalsperiod – direktupphandling 

Om vården är i behov av en ny vara i mindre omfattning under en 
avtalsperiod kan Koncerninköp, som nämndes tidigare antingen lägga till 
den specifika artikeln till befintligt avtal, eller om det inte är möjligt, 
använda sig av direktupphandling. Vid direktupphandling upphandlas 
produkter till en mindre summa än vid en ramavtalsupphandling av 
Koncerninköps kundservice.  

Det årliga uppskattade avtalsvärdet för direktupphandling 2018 uppgick 
till ca 28 Mkr.  

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 

Administrativa tjänster

Anestesi Intensivvård Andningshjälpmedel

Anestesi och intensivvård övrigt

Blod- och vätskevärmare

Hemodynamisk monitorering

Injektion och infusion

Invasiv tryckmätning

MFE:er (tom) (tom)

Patientövervakning EKG (tom)

Förbrukningsvaror (tom)

Hemodynamik (tom)

Monitorer (tom)

Pulsoximetri (tom)

Bild- och funktionsmedicin

Bygg- och fastighetsentreprenad

Fastighetsrelaterade varor och tjänster

Fordon och transporter

Hjälpmedel 

Hälso- och sjukvårdstjänster

IT

Laboratoriemedicin

Livsmedel

Läkemedel och tillhörande tjänster

Medicinsk sjukvård

Möbler och vårdrumsinredning

Operation

Tandvård

Vårdrelaterat
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2.4 Varan tillgängliggörs i Marknadsplatsen 

När en upphandling har färdigställts är det leverantören som ansvarar 
för att registrera rätt masteradata avseende varan i Marknadsplatsen, 
såsom produktkod, produktnamn, bild på produkten, 
förpackningskvantitet och pris. Koncerninköp kontrollerar och 
godkänner sedan denna information innan varan görs tillgänglig för 
beställning i Marknadsplatsen.  

2.5 Användare beställer varor i Marknadsplatsen 

Varor beställs vanligen en till två gånger per vecka av utvalda 
förrådsansvariga undersköterskor eller sjuksköterskor på respektive 
vårdenhet. Bara SU har ca 3600 registrerade användare som beställer 
varor i Marknadsplatsen. Totalt antal för hela regionen gick inte att få 
fram på ett enkelt sätt.  

Sökning kan ske på olika sätt via direktsök eller kategori. Resultatet av 
sökningar i Marknadsplatsen kan visas sorterat antingen på leverantör, 
benämning eller pris. Det saknas dock en prioriteringsordning och det 
går inte att sortera på varor som är lagerlagda.  

Det finns möjlighet för användare att skapa färdiga beställningslistor, s.k. mallar för att 
underlätta vid beställning.  

2.6 Varan levereras till slutkund 

Totalt levereras cirka 25 000 artiklar via Sisjödepån, varav ca 7 000 är 
lagerlagda och övriga hanteras som beställningsprodukter.  

Som Figur 8 visar har totalt antal artiklar som finns att beställa via 
Sisjödepån ökat markant de senaste åren och det är i huvudsak 
beställningsprodukterna som har ökat.  

Ca 10 000 artiklar av beställningsprodukterna har i princip inte omsatts 
under det senaste året.  
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Figur 8. Antal artiklar lagerlagda på eller levererade via Sisjödepån2017-2018.

Varorsom beställs direkt från leverantör, och inte levereras via regionens centrallager, levereras
direkt till sjukhusen, vanligen som paket. Statistikvisar att antalet paketleveranser till sjukhusen
har ökat med ca 12 % mellan 2015-2018, Figur 9.

Figur 9: Antal registrerade paket till sjukhusen i VGR 2015-2018
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3 Gemensam målbild

Västra Götalandsregionen skall ha ett regionalt enhetligt sortiment
baserat på faktiska behov. Produkterna karakteriseras av rätt kvalitet,
hållbara val och kostnadsmedvetenhet genom hela
försörjningskedjan. Regionens inköpspolicy liksom goda möjligheter
till kunskaps- och produktutveckling utgör grundläggande
förutsättningar.
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4 GAP – identifierade problem 
I detta kapitel görs en GAP-analys mellan målbild och nuläge. De identifierade ”gapen” 

redovisas enligt samma struktur som nuläget.   

4.1 Behov av en vara uppstår 

Ingen äger frågan om sortimentsstyrning idag. Respektive vårdenhet 
sköter själva beställningar och beslutar om sitt sortiment. Samtidigt 
saknas systemstöd för sortiment och lagersaldon i vården, vilket innebär 
att det saknas överblick över både sortiment och faktiskt förbrukning.  

En del av inköpen sker utanför avtal, vilket strider mot regionens 
inköpspolicy men det saknas både uppföljning och konsekvenser för 
dessa inköp.  

För att möta detta problem har regionen fokuserat på att upphandla ett så brett sortiment som 
möjligt för att synliggöra inköpen och öka avtalstroheten. Det har resulterat i att 
Marknadsplatsen nu har ca 380 000 beställningsbara artiklar. För vissa leverantörer finns s.k. 
punchoutlösningar som ytterligare bidrar till att bredda sortimentet. För exempelvis 
kontorsmaterial finns ett stort upphandlat sortiment beställningsbart via centrallagret, vilket 
innebär att en lösning med punchout för ytterligare artiklar inom området kontorsmaterial direkt 
från leverantör inte rimligtvis kan behövas.  

Ett exempel på detta är tidskriftställ där det finns 7 olika produkter lagerlagda på Sisjödepån, 
se Figur 10. Tidskriftställ, till och med exakt samma artiklar, kan också beställas via Staples 
eller Tools punchouts, se Figur 11.  
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Figur 10. Lagerlagda tidsskriftsställ på Sisjödepån.
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Figur 11. Tidskriftsställ via punchouts hos Staples eller Tools.

En lösning med punchouts bidrar till att öka sortimentsbredden eftersom det leder in kunden i
ett svanssortiment som regionen snarare borde försöka motverka. Det leder också till ökad
lastbilstrafik, negativ miljöpåverkan, ökad materialadministration och en betydligt högre
logistikkostnad internt på sjukhusen.
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4.2 Upphandlingsprocess genomförs 

Det kan inom vissa områden vara svårt att resurssätta 
upphandlingsgrupperna med rätt kompetens, vilket blir problematiskt när 
kravspecifikation mm ska fastställas.  

Vården har svårt för att avvara resurser till upphandlingsgrupper p.g.a. 
personalbrist. Den vårdpersonal som efterfrågas i upphandlingsgrupperna 
med god verksamhetskännedom och mandat har också ofta en central roll i 
vårdproduktionen på enheten och kan därmed vara svår att friställa. Det kan innebära att 
verksamhetsrepresentanter inte har rätt kompetens eller mandat utifrån upphandlingsgruppens 
uppdrag.  

Ett annat problem som har identifierats är att det ofta saknas logistikkompetens i 
upphandlingsgrupperna. Det kan resultera i att fel krav eller inga krav ställs på t.ex. 
förpackningsstorlek eller emballage, som i sin tur kan innebära att upphandlingen inte ger det 
bästa resultatet sett till hela värdekedjan. Det kan exempelvis uppstå högre kostnader för det 
interna logistikflödet och för materialadministration.   

Upphandlingsgrupperna behöver ett kunskapsunderlag från vården i form av prognoser för 
upphandlingsperiodens beräknade volymer. Eftersom det saknas gemensamma 
produktionplaneringssystem i regionen är det svårt att få ut underlag och det blir upp till 
enskilda personer om de har tid att plocka fram relevant data till upphandlingsgrupperna. 
Bristen på systemstöd innebär också att underlaget kräver mycket handpåläggning.  

Bristen på prognoser är ett problem som kan bidra till högre inköpspris än om det funnits mer 
tillförlitlig information.  

Produkter som används av många kliniska discipliner, exempelvis sårvård, kan upphandlas 
inom flera olika inköpsstyrgrupper. Det finns inget systemstöd för att upptäcka om en produkt 
redan är upphandlad eller är på väg att dubbelupphandlas. Det innebär att samma produkt kan 
finnas lagerlagd eller beställningsbar i det övriga sortimentet med olika namn och olika pris. 
Figur 12 visar ett exempel på en sådan produkt, Sondnäring, som är exakt samma produkt men 
som finns lagerlagd på Sisjödepån med två olika namn och två olika pris.    
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Figur 12. Likadana varor upphandlade till olika pris och lagerlagda påolika platser i Sisjödepån.

4.3 Under avtalsperiod – direktupphandling
Nya artiklar som läggs till befintliga avtal eller direktupphandlas har inom
vissa områden identifierats som ett problem eftersom kontrollen av befintligt
sortiment uppfattas vara lägre än vid de större upphandlingsprocesserna. Det
leder till att nya artiklar läggs till befintliga avtal eller direktupphandlas trots
att jämbördiga produkter redan finns upphandlade.

Att detta kan ske beror på en otydlighet i styrning och mandat och det råder
oklarheter kring vilket uppdrag Koncerninköp har. Koncerninköp anser sig inte ha mandat att
besluta om vårdens behov avseende sortiment. Om vården påstår sig behöva en ny produkt är
det svårt för Koncerninköp att säga nej.

4.4 Varan tillgängliggörs i Marknadsplatsen
Det saknas systemstöd avseende masterdata, vilket innebär att samma produkt
kan finnas upphandlad inom olika avtal och tillgängliga att beställa med olika
namn och pris i Marknadsplatsen. Det innebär också att det vid upphandling
kan vara svårt för en inköpare att kontrollera om en vara redan finns upphandlad
inom ett annat avtalsområde. Det innebär att produkter som används inom flera
avtalsområden, som t.ex. sårvård blir svåra att hantera.
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Idag ansvarar leverantörerna för att registrera varans masterdata direkt i Marknadsplatsen och 
detta görs idag med varierande kvalitet. Det saknas en gemensam standard för hur de olika 
produkterna ska namnges, vilket gör att likadana produkter kan namnges på olika sätt. Vidare 
saknas ibland bilder eller är av bristande kvalitet vilket påverkar vilka varor kunden väljer att 
beställa. Andelen artiklar med bilder har dock ökat från ca 40 % till ca 70-80 % i och med 
lanseringen av nya Marknadsplatsen 2.0.1   

Att lämna över ansvaret för masterdata till leverantörerna gör processen svårarbetad. Det är 
svårt för Koncerninköp att kontrollera att leverantörerna har matat in rätt masterdata i form av 
produktnamn, produktkod, förpackningskvantitet o.s.v.  

4.5 Användare beställer varor i Marknadsplatsen 

Det breda sortimentet i Marknadsplatsen gör beställningar onödigt 
tidskrävande och det saknas stöd för användaren att välja ”rätt artikel”. En 

sökning på exempelvis tangentbord resulterar i en lista med 610 olika 
artiklar. Med så många sökträffar är det svårt för kunden att hitta rätt artikel.  

Ett annat exempel är en sökning på buntband, som används frekvent i 
vården. Marknadsplatsen genererar en lista med buntband där lagerlagda 
artiklar först visas på fjärde, femte och sjätte plats i listan, se Figur 13. De saknar även bild 
vilket i många fall innebär att den som beställer väljer den produkt i listan som har en bild, 
oavsett om den finns lagerlagd eller kommer direkt från leverantören.   

 
Figur 13: Sökning på ”buntband” i Marknadsplatsen 

                                                 
1 Amalia Jakobsson, arbetsgruppsmöte 20190403 
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Att göra beställningar i Marknadsplatsen är med andra ord inte helt enkelt och det saknas stöd 
för användaren att välja rätt produkter. Detta i kombination med ett stort antal personer som gör 
beställningar vid sidan av sitt kliniska arbete skapar inte förutsättningar för ett enhetligt och 
kostnadseffektivt sortiment.  

Det breda sortimentet bidrar också till att det är lättare att välja ”fel” artikel, som i sin tur 
genererar ett onödigt stort returflöde.  

Färdiga beställningslistor (mallar) underlättar för användarna som gör beställningar men det 
uppstår problem när dessa inte uppdateras när nya och i många fall bättre produkter 
kompletterar befintligt sortiment. Det innebär att det kan vara svårt att öka användningen av 
nya och bättre produkter så länge de äldre produkterna finns kvar att beställa. 

4.6 Varan levereras till slutkund 

Det finns ca 10 000 artiklar i depåsortimentet som inte har omsatts under 
det senaste året, vilket tyder på att sortimentet är för stort. Artiklar som inte 
rör på sig skapar onödiga kostnader för administration och artikelhantering.  

Punchouts och vårdens inköp utanför avtal genererar ett ostyrt flöde av 
direkta leveranser till sjukhusen. Detta bidrar till onödig trängsel och 
negativ klimatpåverkan samtidigt som detta flöde är betydligt mer 
resurskrävande att hantera, både för Regionservice och vården.  

Det saknas också en tydlig ansvarsfördelning och genomarbetade rutiner för kommunikation 
och arbetssätt mellan Koncerninköp och Regionservice, vilket de 10 000 ej omsatta artiklarna 
i depåsortimentet vittnar om. Man arbetar till stor del var för sig utifrån sin funktion och inte 
utifrån en gemensam process och huruvida arbetet fungerar bra eller inte beror snarare på 
individers personliga erfarenhet, kontaktnät och arbetssätt än fastställda rutiner. Det har också 
identifierats exempel där gemensamma rutiner har tagits fram men ej efterlevs i organisationen. 

4.7 Konsekvenserna av identifierade problem 

Ingen äger frågan om sortimentsstyrning idag och en regional enhetlighet avseende sortiment 
saknas totalt. Varje enskild vårdenhet bestämmer själva vilket sortiment de skall ha och 
beställer fritt från dagens stora upphandlade sortiment. Samtidigt saknas kunskap om faktiskt 
förbrukning, vilket sammantaget leder till en onödigt stor sortimentsbredd, mindre 
inköpsvolymer per artikel och därmed högre inköpspriser.   

Ett stort sortiment bidrar också till ett ökat flöde av returer till följd av ”felköp”.  

De ostyrda flödena med direktleveranser från leverantörer ökar, vilket innebär onödiga 
lastbilstransporter till- och från våra sjukhusområden med negativ klimatpåverkan, 
trängselproblematik och högre logistik- och administrationskostnader som följd.   
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Ett stort sortiment i ett systemverktyg som Marknadsplatsen, som ger användaren lite stöd i att 
välja rätt, innebär också onödig tidsåtgång för beställning av varor och detta drabbar i huvudsak 
vårdpersonal som är den personalgrupp som till största delen gör beställningarna idag.  

Det saknas också systemstöd för att upptäcka dubbletter i sortimentet och samma vara kan 
upphandlas inom olika områden och finnas tillgängliga med olika namn och olika pris.   
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5 Förslag till åtgärder 
I detta kapitel redovisas förslag till åtgärder som kan leda till effektivare och mer enhetliga 
processer och möjliga kostnadsbesparingar.  

5.1 Åtgärdsförslag 1 - Inför sortimentsstyrning på regional nivå 

Det finns idag en strukturerad och genomarbetad process för upphandling av varor och tjänster 
i Västra Götalandsregionen genom Koncerninköp och regionens inköpspolicy och riktlinjer för 
inköp. Samtidigt har ett antal problem identifierats där ingen idag egentligen äger frågan om 
sortimentsstyrning.  

Koncerninköp ansvarar för upphandling men saknar både mandat och kompetens att besluta om 
vårdens behov när det gäller inköp av varor. Vårdens materialförsörjning är starkt 
decentraliserad där vårdpersonal ägnar tid åt beställning och påfyllning av förråd vid sidan av 
sitt kliniska arbete och samordning mellan vårdenheter saknas totalt.  

Vården har också svårigheter att bemanna upphandlingsgrupper med rätt personer som har både 
kompetens och mandat att föra regionens talan vid upphandling av nya varor.  

Utredningens förslag är att arbeta vidare med en ny modell för sortimentsstyrning i likhet med 
den som finns för läkemedel och medicintekniska produkter.2 Förslaget innebär att det inrättas 
ledningsråd för olika produktgrupper som har mandat att besluta om sortiment som gäller hela 
regionen. Under ledningsråden finns beredningsgrupper med utvalda representanter från 
verksamheterna som utgör expertgrupper inom olika produktområden och som en del av sitt 
arbete bistår i upphandling av nya varor, se Figur 14.  

Ledningsråd och beredningsgrupper skall bemannas med dedikerade resurser från vården och 
övriga berörda verksamheter som har mandat, kompetens och ett tydligt uppdrag att besluta om 
ett regionalt, enhetligt sortiment baserat på faktiska behov och som har insikt om 
kostnadspåverkan genom hela försörjningskedjan.  

Det pågår ett arbete inom VGR med att bygga en ny kunskapsorganisation utifrån de regionala 
programområdena. De regionala programområdena arbetar fram riktlinjer för hur en åkomma 
ska behandlas och dessa grupper representeras i huvudsak av professionen. Till respektive 
programområde finns ett samordningsråd som representeras av verksamhetschefer som även 
har det ekonomiska perspektivet. Modellen med ledningsråd bör på något sätt samordnas med 
de regionala programområdena och tillhörande samordningsråd, men exakt hur den kan se ut 
kommer troligen att variera beroende på produktområde och bör utredas vidare.  

                                                 
2 Läs mer om läkemedelsförsörjningen i VGR i bilaga 2 
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Figur 14. Förslag på ny upphandlingsmodell.

Som ett första nästa steg föreslås att konkretisera ovanstående ”modell” för ett begränsat
område, förslagsvis kontorsmaterial samt beräkna potentiella effekter av förändringen.
Kontorsmaterial är lämpligt eftersom det utgör ett begränsat område som torde vara relativt
okontroversiellt men där utredningen ändå visat på ett onödigt stort sortiment.

Arbetet delas in i 3 faser där nästa steg omfattar fas 1, se Figur 15.

Figur 15: Förslag till fortsatt arbete med åtgärd 4 -Inför sortimentsstyrning på regional nivå
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1 Kartlägg nuläge 

Kartlägg detaljerat regionens nuläge avseende kontorsmaterial; antal artiklar, avtal, 
leverantörer, inköpsvägar, kostnader, varuvägsval, miljöpåverkan mm genom hela 
försörjningskedjan.  

2 Arbeta fram förslag till organisation 

Arbeta fram ett konkretiserat förslag på utformning av ledningsråd och beredningsgrupp-/er 
som ska besluta om sortiment för kontorsmaterial. Utred hur tillsättning skulle kunna ske för 
att hitta personer med rätt kompetens och mandat.  

3 Utse representanter 

Utse representanter till beredningsgrupp-/er och ledningsråd och få dem godkända i Kundrådet. 
Därefter sker en genomlysning av resultaten från nuläget och ett definierat sortiment för 
kontorsmaterial arbetas fram med beredningsgrupp-/er utifrån framtagen målbild och beslutas 
av ledningsrådet.  

Västra Götalandsregionen skall ha ett regionalt enhetligt sortiment baserat på faktiska behov. 
Produkterna karakteriseras av rätt kvalitet, hållbara val och kostnadsmedvetenhet genom hela 
försörjningskedjan. Regionens inköpspolicy liksom goda möjligheter till kunskaps- och 
produktutveckling utgör grundläggande förutsättningar.  

4 Ta fram en plan för implementering 

Beredningsgrupp-/er arbetar i samarbete med ledningsråd fram en plan för implementering, 
bl.a. krung hur information om det nya definierade sortimentet skall spridas till berörda 
beställare.  

FAS 2 omfattar arbetet med att faktiskt implementera och införa det nya sortimentet i realiteten.  

FAS 3 innebär en uppföljning av resultaten från det nya arbetssättet. Vad har förändringen 
inneburit för effekter.  

5.2 Åtgärdsförslag 2 – Utred ansvar för operativ styrning av 
sortiment  

Koncerninköp och Regionservice ligger organisatoriskt under olika förvaltningar och arbetet 
med sortimentsstyrning har visat att det finns en otydlighet i ansvarsfördelning- och 
kommunikation mellan de båda förvaltningarna som missgynnar processen kring 
sortimentsstyrning. Idag finns ca 10 000 artiklar i depåsortimentet som inte omsätts. En 
tydligare ansvarsfördelning- och utvecklade rutiner för samarbete förvaltningarna emellan 
skulle kunna bidra till att identifiera samt öka möjligheten att ta bort artiklar som inte omsätts.  
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Ansvar och roller för den operativa styrningen av sortiment behöver utredas vidare och 
förtydligas och mandat behöver stärkas för att säkerställa att det sortiment som beslutas av 
ledningråd inom ramen för åtgärdsförslag 1 också blir verklighet i den operativa verksamheten.  

5.3 Åtgärdsförslag 3 - Inför en modern och standardiserad 
produktdatabas 

Förutsättningen för att kunna styra sortiment och flöden är tillförlitlig masterdata och grunden 
för detta är en ny produktdatabas. Produktdatabasen bör utformas efter GS1:s standarder med 
datasynkroniseringar och flera kategoriseringsmöjligheter.  

Skallkrav på alla nya avtal är att: 

 Validera artiklarnas masterdata (enligt GS1) före första beställning 

 E-faktura med förkontering radvis och med GTIN som nyckel 

Då kommer produktdatabasen alltid använda det ”riktiga” artikelnumret som nyckel till 

ordentligt kravställd master- och referensdata. Detta tillsammans med data från 
ekonomisystemen, skapar en grund för en ”riktig” analys av sortiment och förbrukning men 

och en enklare anbudsprocess för leverantörerna och därmed förmodligen fler anbudsgivare 
och bättre inköpspriser.  

Databasen är en även en infrastrukturell förutsättning för att klara framtidens arbetssätt med 
ökade krav på spårbarhet och ett ökat fokus på patientsäkerhet och där tillförlitlig masterdata 
utgör grundläggande behov.    

Det pågår ett arbete inom VGR kring masterdata och fortsatt arbete med en produktdatabas bör 
lyftas in som en del av det.  

5.4 Åtgärdsförslag 4 - Gör det lätt att göra rätt 

Förvalta Marknadsplatsen med fokus på användarvänlighet och skapa färre valmöjligheter för 
användare. Sortimentet i Marknadsplatsen bör begränsas genom att ta bort onödiga dubbletter. 
Begränsa också antalet artiklar via punchouts – endast produkter som inte finns via Sisjödepån 
skall gå att beställa via punchouts. Vidare bör effekter på beställarbeteenden av 
punchoutlösningar beaktas vid användandet av dessa. 

Förbättra sökmöjligheterna och visa sökresultat med ”bästa val” först. Lagerlagda artiklar bör 
exempelvis visas före artiklar som inte är lagerlagda. Idag visas sökresultaten osorterade och 
användarna får inget stöd i att välja rätt.  

Styr samtliga inköp utanför avtal via Koncerninköp. Samtliga inköp ska registreras på 
orderradsnivå i e-handelssystemet för att göra dem uppföljningsbara. Idag scannas ”vilda” 

fakturor in i e-handelssystemet men endast på totalt ordervärde, vilket innebär att det inte går 
att följa upp vad som köps utan endast för hur mycket.  
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Kommunicera nyheter om nya avtal och produkter på flera olika sätt. Använd moderna 
kommunikationsmedel.  

Nästa steg bör vara en detaljerad kartläggning av Marknadsplatsens beställningsbara sortiment 
med syfte att identifiera dubbletter både i Marknadsplatsen och artiklar via punchouts.   

5.5 Övrigt 

Det bör även nämnas att ett en implementering av MiV 2.0 kommer att innebära ett omfattande 
arbete på respektive vårdenhet där behov och sortiment analyseras och fastställs. Med ett 
standardiserat koncept kommer arbetet med beställningar och påfyllning att standardiseras och 
utföras mer processtyrt. Erfarenheter från bl.a. region Stockholm som infört motsvarande 
koncept (s.k. JIT-flöde/Just-in-time flöde) visar att en vårdenhets sortiment minskas drastiskt, 
ofta med hälften, vid en implementering av ett standardiserat materialförsörjningskoncept. I 
region Stockholm fanns inte krav på standardisering av sortiment mellan avdelningarna men i 
diskussionerna med dem som implementerar konceptet från serviceorganisationen har det visat 
sig att sortimentet ändå standardiseras för hela sjukhuset.  
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6 Bilaga 1 Arbetsgrupp 
Arbetsgruppens representanter:  

 

Namn Förvaltning 

Amalia Jakobsson Koncerninköp 
Cecilia Sonesson Koncerninköp 
Conny Corneliusson Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Helena Olsson Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Cecilia Kedbäck Regionservice 
Karin Karlsson Regionservice 
Rolf Färnlöf Koncernstab hälso- och sjukvård 
Linnéa Aiff Regionalt sjukhusapotek 
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7 Bilaga 2 – Omvärldsanalys 
I denna omvärldsanalys redogörs kortfattat för läkemedelsförsörjningen i Västra 
Götalandsregionen som sedan 2012 genomgått en förändrad struktur genom hela 
försörjningskedjan, från upphandling till påfyllning i vårdens förråd och där sortimentsstyrning 
varit en viktig del. Utöver det finns intressanta jämförelseobjekt som har bäring på denna 
utredning.  

7.1 Förändrad läkemedelsförsörjning i VGR 

År 2012 tog Sjukhusapoteket över läkemedelsförsörjningen från Apoteket AB, och idag drivs 
sjukhusapoteksverksamheten med 30 % lägre kostnad än tidigare. Inom ramen för 
Sjukhusapoteket utförs dessutom fler och mer omfattande tjänster, exempelvis skötsel av 
patientnära och vårdnära lager, kvalitetsgranskningar, sortimentsstyrning och 
sortimentsanalyser samt utbildningar för vårdpersonal. 

Organisation 

Sjukhusapoteket VGR ansvarar för läkemedelsförsörjningen till sjukhus och andra 
sjukvårdsinrättningar. Dess uppdrag består i att säkra och vidareutveckla en gemensam 
läkemedelsförsörjning för sjukvården inom VGR. Tjänsterna läkemedelsleveranser och 
läkemedelstillverkning har upphandlats och utförs av Apoteket AB och APL. 

Sortimentsrådet har en central roll inom sjukhusapoteket och består av farmaceuter från olika 
sjukhusförvaltningar inom VGR. Sortimentsrådet ansvarar för det definierade sortimentet för 
läkemedel samt för det dagliga arbetet med sortimentsstyrning, ersättningsprodukter etc. och 
information relaterat till detta. Informationen kommuniceras främst via lager- och 
beställningssystemet Hamlet.  

Läkemedelskommittén är en rådgivande expertfunktion i läkemedelsfrågor och har till 
uppdrag att bland annat utarbeta läkemedelsrekommendationer, terapiråd och regionala 
medicinska riktlinjer för läkemedel samt medverka i utarbetande av regiongemensamma 
strategier för området, upphandling av läkemedel och i uppföljningen av 
läkemedelsanvändningen.  

Kommittén sammanställer den så kallade REK-listan, vars syfte är att ge enskilda föreskrivare 
specialkunskap inom ett specifikt område samt handfasta råd kring vilket preparat som bör och 
kan användas. Vanligtvis rekommenderas endast ett preparat även om det finns flera likvärdiga 
alternativ. REK-listan används som underlag för inköpsprocessen där inköp gör ett förväntat 
inköpsläge varje år med förfrågan till läkemedelskommittén samt terapigrupperna om vilka 
läkemedel som ska upphandlas.  

Terapigrupperna är 23 till antalet och arbetar på uppdrag av läkemedelskommittén. Dessa 
består av vårdpersonal inom olika områden och utgör expertgrupper, indelade efter kliniska 
verksamheter, som ska bidra till en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. 
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Sortimentskategorisering 

Alla läkemedel klassas till A-, B- eller C-sortimentet. A-sortimentet består av cirka 1 000 
varunummer av de allra mest använda läkemedlen från avtalade leverantörer. B-sortimentet 
består vidare av cirka 2 000 varunummer och består av utvalda läkemedel och spolvätskor 
utifrån rekommendationer, verksamhetsbehov och kostnadseffektivitet. Både A och B 
sortiment ska lagerhållas av Apoteket AB och levereras inom 24 timmar. C-sortimentet består 
av cirka 30 000 varunummer och innefattar läkemedel som används ytterst sällan, men som 
ändå ska kunna gå att beställa. Dock kan Sjukhusapoteket inte garantera en viss leveranstid för 
dessa läkemedel.  

Cirka 95 % av alla beställningar läggs inom A- och B-sortimentet. 

Beställnings- och lagerhanteringssystem 

Hamlet är regionens beställnings- och lagerhanteringssystem för läkemedel och används på alla 
sjukhus. I Hamlet finns exempelvis information om ett läkemedel tillhör A-, B- eller C-
sortimentet, lagersaldot för respektive produkt på varje vårdenhet samt information om 
eventuella ersättningsprodukter. Systemet används också för att kommunicera ut nyheter 
avseende läkemedel. Vidare är det enkelt för användaren att välja ”rätt” produkt eftersom A- 
och B sortimentet visas högst upp i listan vid sökning. Finns inte det läkemedel som efterfrågas 
på den egna avdelningen finns det möjlighet att se vad andra avdelningar har i sitt lager och 
hämta från dem. Hamlet har varit en viktig förutsättning för att kunna styra 
läkemedelssortimentet.  

Lagerhantering 

På sjukhusförvaltningara finns lokala sjukhusapotek. De lokala sjukhusapoteken är en del av 
sjukhusförvaltningarna och ansvarar för sortiment i PNL – patientnära lager och VNL – 
vårdnära lager. PNL avser de lokala läkemedelsrummen på respektive vårdenhet och innehåller 
de mest använda läkemedlen på enheten ut A- och B-sortimentet. VNL finns vanligen på ett 
fåtal platser på sjukhusen och innehåller mer sällananvända läkemedel dit vårdpersonal får gå 
och hämta dessa vid behov.  Det lokala sjukhusapoteket erbjuder även en PNL-service som 
innebär att en farmacept ansvarar för beställning och påfyllning av läkemedel på vårdenheten.  

7.2 Region Stockholm – (SLL) 

Organisation och kategoristyrning av sortimentet 

Regionens organisation, inklusive upphandlingen, är under förändring. En strategisk del stannar 
kvar på Regionstyrelsen men upphandlingen med den taktiska och operativa nivån kommer att 
ingå i den nya ”Serviceförvaltningen”. Upphandlingen förväntas finansieras direkt genom sina 
uppdrag från regionens förvaltningar. En blandning av mer ”tvingande” samordnade 

upphandlingar och lokala samordnade upphandlingar ska pressa ned ansvaret för 
upphandlingarna på förvaltningsnivå. 
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Region Stockholm har beslutat att aktivt arbeta med kategoristyrning av sortimentet i enlighet 
med de nationella riktlinjerna från LfU (Landstingsnätverket för Upphandling). Det innebär att 
de arbetar med 10 övergripande kategorier varav regionen har valt att bryta ner en av dem, 
Medicinteknik, till 4 underliggande nivåer. Huvudansvaret för sortimentsanalyser hamnar 
under respektive kategori med viss samordning för kategoriövergripande artiklar.  

Spendanalyser 

Regionen har stora problem med att kunna genomföra övergripande spendanalyser på grund av 
att förvaltningarna har olika kontoplaner och faktureringsinformationen inte är standardiserad 
och sparad på artikelnivå. Skarpa krav på standardiserade artikelnummer (GTIN3) mot 
leverantörer saknas fortfarande vilket omöjliggör mer detaljerade analyser.  

Sortiment och en modern produktdatabas 

Regionen har ca 150 000 aktiva artiklar i sin artikeldatabas, varav Medicarrier hanterar knappt 
10 % av dessa men 65% av orderraderna i Inköpssystemet. Om textilier och livsmedel räknas 
bort är andelen orderrader via Medicarrier ca 90 %. 

Utöver de inköpta artiklarna finns möjlighet till ”manuella rader” i inköpssystemet. ”Köparen” 

beskriver mer eller mindre tydligt vad man vill ha inköpt, en inköpare ger förslag på ”lösning” 

och det pris som då gäller. Detta kan bollas fram och tillbaka i systemet tills allt blir rätt. 
Därefter görs en förattestering och beställningen går iväg till leverantören. Genom att även 
komplettera med produktnummer och avtalsnummer går det att aktivt analysera och minska 
behovet av dessa manuellt hanterade orderrader. 

Regionen har just köpt in en modern produktdatabas (under implementering) som klarar GS1-
standarder och som kan skalas och utökas med ny funktionalitet för till exempel automatisk 
datasynkronisering GDSN4 med alla leverantörer. Genom databasen kommer dagens ”unika” 

excelark för produktdata under upphandlingsprocessen ersättas och data kunna återanvändas av 
leverantörerna. Det innebär en förenkling av anbudsprocessen vilken bör kunna resultera i fler 
anbudsgivare per upphandling. Det är även möjligt att detaljerat kunna styra accesser och 
information under upphandlingens faser (exempelvis genom en ”staging area” av information 

före skarp drift) samt använda ett flertal fält för kategoriseringar (LfU, leverantörens, FDA, 
m.fl.).  

Databasen är en även en infrastrukturell förutsättning för att klara framtidens arbetssätt med 
patientnära skanning. 

7.3 Analysbarhet och krav på spårbarhet – GS1-standarder 

Att analysera sortiment och dess kostnader på flera nivåer kräver en standardiserad struktur 
med relevanta och gemensamma nycklar över flera databaser.  

                                                 
3 GTIN: Global Trade Item Number, https://www.gs1.se/vara-standarder/identifiera/GS1-artikelnummer-GTIN/  
4 GDSN: Global Data Synchronisation Network, https://www.gs1.se/vara-standarder/dela/GDSN/ ¸ 
https://www.gs1.org/services/gdsn  

https://www.gs1.se/vara-standarder/identifiera/GS1-artikelnummer-GTIN/
https://www.gs1.se/vara-standarder/dela/GDSN/
https://www.gs1.org/services/gdsn
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Sjukvården i Sverige brukar inte lagerföra artiklar ute i vården. Efter leverans läggs materialet 
ofta in i skåp och kostnaden tas direkt i ekonomisystemet. Värdet av lagret sätts därför inte upp 
på balansräkningen och inventeras inte heller med avseende på dess värde. Det innebär att 
eventuell senare inkurans varken kräver en transaktion i ett lagersystem eller signatur av 
ansvarig chef. Med dagens beställningssystem och arbetssätt kan då inte de verkliga 
lagerhållningskostnaderna fångas och analyseras. Den stora förbrukningen och dess kostnader 
för hantering och inkurans blir ett ”svart hål”. Med förbrukning på artikelnivå, som i bästa fall, 

endast kan analyseras på kategorier blir analyser och möjligheterna till aktivt sortimentarbete 
mycket begränsade. 

Nya krav på spårbarhet 

Krav på spårbarhet av artiklar och dess relaterade information kommer att kräva mer och mer 
av datasystemen och datastrukturen för att hålla reda på relevant artikelinformation. 
Medicintekniska direktivet (MTD) ställer hårda krav på spårbarhet från tillverkningsbatch och 
ända ned till individuella serienummer.5  

Den perfekta ordern 

Den ”perfekta ordern” definieras enligt Strategic Marketplace Initiative, en icke-vinstdrivande 
samarbetsorganisation inom supply chain management, som ”en inköpsorder som från order till 

betalning hanteras elektroniskt utan mänsklig handpåläggning. Denna order levereras oskadad, 
till rätt plats, i rätt tid och till rätt pris i rätt kvantitet vid första försöket” (GS1 Healthcare, 
2013). 

Global Location Number (GLN) (på svenska: lokaliseringsnummer) och Global Trade Item 
Number (GTIN) (på svenska: artikelnummer) är två GS1-standarder som väsentliga att använda 
sig av för att skapa den perfekta ordern. GLN är en 13-siffrig ”nyckel” som används för att 

identifiera ett företag, organisation eller plats. Vid elektronisk handel och transportplanering 
används GLN för att identifiera parter och leveransplatser samt för att validera fakturor eller 
styra dem till en viss adress. Med hjälp av GLN kan olika parter enkelt utbyta partsinformation 
med varandra. Denna informationen har sedan tidigare lagrats i en databas och GLN är länken 
till den informationen (GS1 Sweden AB, 2019a). GTIN används för att ge artiklar, 
förpackningar och tjänster unika artikelnummer. GTIN kan överföras till en streckkod och 
därmed läsas av med hjälp av en skanner. GTIN kan kopplas samman men ytterliggare 
information om artikeln, exempelvis leverantör, varubenämning och varumärke. Varje nivå i 
en förpackningshierarki ska identifieras med varsitt unikt GTIN (GS Sweden AB, 2019b). För 
att åstadkomma den perfekta ordern är det alltså väsentligt använda dessa GS1-standarder 
genom hela försörjningskedjan, från leverantör till patient på sjukhuset. Detta säkerställer inte 
bara informationstransaktioner utan mänsklig handpåläggning, utan bygger även in en 
spårbarhet i hela försörjningskedjan. Genom att använda både GLN och GTIN kan processen 

                                                 
5 Mer information inom området: https://www.gs1.org/industries/healthcare/strategy#digital-
thread?it_medium=carousel&it_campaign=digitalhealthcare 

 

https://www.gs1.org/industries/healthcare/strategy#digital-thread?it_medium=carousel&it_campaign=digitalhealthcare
https://www.gs1.org/industries/healthcare/strategy#digital-thread?it_medium=carousel&it_campaign=digitalhealthcare


 Diarienummer: Version: Status: Sida: 

SN 2017-00762  Utgåva 36(38) 

Utfärdat av: Utfärdandedatum: Projektnummer: 

WSP Martina Thelfer 190604  

 

2317406_1_0.DOCX MALL 2014-01 UTSKRIFTSDATUM: 20-05-10 

från order till leverans helautomatiseras och ordertransaktionerna elektroniskt och korrekt 
behandlas vilket skapar den perfekta ordern (GS1 Healthcare, 2013). 

Den perfekta ordern reducerar kostnader och ökar effektiviteten hos både leverantör och 
beställare genom att  

 förbättra produktflödet genom försörjningskedjan. 

 reducera tiden från order till leverans. 

 skapa korrekta beställningar och motta korrekta leveranser, både vad gäller 
rätt vara, i rätt tid och till rätt plats. 

 ge beställaren möjlighet att planera framtida leveranser. 

 frigöra tid och reducera icke värdeskapande aktiviteter för personalen på 
beställarsidan genom att slippa att spendera tid på att jaga leveranser och 
följa upp ordrar (GS1 UK, 2019) 

För att genomföra den perfekta ordern måste den informationstekniska infrastrukturen 
möjliggöra sömlös överföring av information mellan de olika aktörerna i försörjningskedjan 
och deras system. Vidare måste GS1-standarderna implementeras samt teknik som gör det 
möjligt skanna, och därmed spåra produkterna så långt ner i försörjningskedjan som möjligt. 

7.4 Masterdata och e-fakturering inom VGR 

Det finns ett påbörjat arbete inom VGR med att kartlägga regionens masterdata för att kunna 
säkerställa information av hög kvalitet över hela regionen. Hög kvalitet innebär rätt 
information, på rätt plats och i rätt tid vilket är en mycket viktig möjliggörare för att kunna  

 uppfylla lagkrav 

 ta beslut baserad på korrekt data 

 ha effektiva IT-lösningar och integrationer 

 analysera och förbättra sin verksamhet 

 kunna ge invånare, intressenter och medarbetare rätt information 

Arbetet omfattar idag inte något kring logistik- och försörjning. 6  

7.5 Utblick: HP:s förvärv av Compaq 

Vid HP:s förvärv av Compaq år 2001 möttes två företag med olika inköpstrategier och 
inköpsprocesser. Medan Compaqs insköp var centraliserade, var HP:s decentraliserade på 
grund av företagets många affärsområden (van Weele, 2010).  

                                                 
6 Mer information om VGR:S arbete med masterdata finns på: https://samarbete-skyddad.vgregion.se/sites/sy-
vgr-masterdata/  

https://samarbete-skyddad.vgregion.se/sites/sy-vgr-masterdata/
https://samarbete-skyddad.vgregion.se/sites/sy-vgr-masterdata/
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Dagens inköp baseras på en hybridmetodik, vilken är resultatet av ett analysarbete som utfördes 
i och med sammanslagningen för att implementera de bästa lösningarna från de båda företagen. 
För komponenter, material och andra varor som är viktiga för produktionen och som i stor 
utsträckning används av många av HP:s affärsenheter har inköpen centraliserats, medan 
inköpsprocessen för de produkter som är enhetsspecifika har decentraliserats.  

HP:s inköpsorganisation består av den företagsövergripande inköpsgruppen Koncerninköp 
samt enhetsspecifika inköpsavedelningar. Organisationen för Koncerninköp ansvarar för den 
typ av produkter som hela företaget använder för sin produktion. Syftet med Koncerninköp är 
att, där så är möjligt, slå samman inköpsvolymer av de produkter som används i stora delar eller 
hela företaget för att få bästa möjliga position på marknaden och därmed bästa möjliga 
inköpspris och övriga kontraktuella villkor.  De enhetsspecifika inköpsavdelningarna ansvarar 
för inköpen på varje enskild enhet då HP litar på att det är enheterna ute i organisaton som har 
störst kunskap om sina produktionsprocesser och komponenter.    

För att stödja både Koncerninköp och de enhetsspecifika inköpsavdelningarna har en 
övergripande, global organisation inrättats. Denna består bland annat av sortimentsteam som 
hanterar och utvecklar inköpsstrategier för de produkter som ska användas i flera enheter. För 
att synliggöra inköpen inom varje enhet enheterna emellan har ett inköpsråd inrättats som består 
av inköpscheferna för varje enhet. I dessa diskuteras metoder och produkter som används i de 
olika enheterna för att kunna avgöra om de kan användas i någon eller några av de andra 
enheterna i företaget. 

Inköpsstrategier för de företagsgemensamma inköpen utvecklas och implementeras med hjälp 
av noga utvalda inköpssgrupper som består av specialister från företagets olika dicipliner och 
som därmed representerar olika delar av företagets organisation. Inköpsgruppernas arbete 
övervakas av en styrgrupp som består av inköpscheferna för de olika enheterna och som leds 
av HP:s Corporate Purchasing Officer. 
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Region Stockholm FLOW – förstudierapport, 2017(?) 

Västra Götalandsregionens Upphandlingsplan 2019 

Andra muntliga källor:  

Anna Nordmark, Systemförvaltare Regionservice 

Annette Bodin, Koncerninköp System och Support 

Annika Bravert, VGR – Projektledare Masterdata VGR 

Jan Brandon, Region Stockholm – Medicarrier, Logistikstrateg 

Kristin Creton, Koncerninköp Stab 

Siv Waldén, Region Stockholm – Serviceförvaltningen Upphandling 

Susanne Kubanek, Koncerninköp System och Support 

Övriga källor:  

Resultatrapport Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2018 

Kostnader för varuinköp via Marknadsplatsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2018 
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