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SAMMANFATTNING
Under 2018 utarbetades en regional logistik- och försörjningsstrategi för Västra Götalandsregionen. Strategi och tillhörande handlingsplan beslutades i sin helhet i Regionstyrelsen den 21 januari 2020.
De framtagna riktlinjerna baseras i grunden på det övergripande
målet i den framtagna logistik- och försörjningsstrategin:
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.
För att kunna bidra till det övergripande målet pekades anpassad
infrastruktur för effektiv försörjning ut som ett strategiskt område
att arbeta vidare inom. Fokus skulle ligga på följande delområden:
• Robusta stråk med god tillgänglighet och redundans
• Rätt dimensionering och lokalisering av infrastruktur
• Effektiva noder
Detta arbete syftar till att möta en del av de frågor som uppstår inom
ramen för ny- och ombyggnationsprojekt när det gäller infrastruktur för logistik- och materialförsörjning. Hur ska godsmottagningen
se ut? Vilka lager och materialhanteringspunkter behövs? Hur stora
ska de vara? Vilka transportsystem behövs? Vilken kapacitet behöver
det dimensioneras för? Riktlinjerna ska fungera som ett stöd i nyoch ombyggnadsprojekten tidigt i byggprocessen och bidra till att
skapa effektivare planeringsprocesser och mer enhetliga logistik- och
försörjningslösningar i regionen.
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Målgruppen omfattar alla som är involverade i ny- och ombyggnationsprojekt, såsom projektledare, arkitekter, verksamhetsrepresentanter m.fl.
Riktlinjerna ägs av Västfastigheter och utgör en del av PTS Västra
Götaland. Riktlinjerna skall följas i byggprojekten och utgöra ett
styrande dokument. Avsteg från riktlinjerna skall hanteras enligt en
fastställd rutin, som för tillfället utarbetas inom ramen för implementering av PTS inom VGR.
Riktlinjerna fokuserar på intern logistik- och försörjning av sjukhus samt tillhörande externa flöden på sjukhusområdet och omfattar
processer utanför sjukhusområdet.
Utifrån det övergripande målet i Logistik- och försörjningsstrategin har en målbild för det strategiska området anpassad infrastruktur för effektiv försörjning utarbetats tillsammans med fyra viktiga
principer som pekar ut den övergripande inriktningen för ny- och
ombyggnationsprojekt gällande logistik- och försörjningsfunktioner.
Västra Götalandsregionen har ett framtidsorienterat perspektiv vid planering av infrastruktur för logistik- och försörjning, som karaktäriseras
av robusthet, flexibilitet och kostnadseffektivitet i både byggprojekt och
förvaltning.
Målbilden pekar mot behovet av att ny- och ombyggnationsprojekt
skall säkerställa robusta infrastrukturlösningar för logistik- och försörjning. Den pekar också på behovet av att försörjningsstruktur
och tillhörande infrastruktur skall präglas av flexibilitet då vården

och därmed försörjningsbehovet är föränderligt samt att sträva efter
kostnadseffektiva lösningar utifrån både ett bygg- och förvaltningsperspektiv.
De fyra principerna sammanfattas nedan:
Försörjningsflödena separeras från patient- och personalflöden för att
möjliggöra mer effektiva logistiklösningar samtidigt som vi värnar patientintegritet och bidrar till en förbättrad patientsäkerhet.
Utformning av infrastruktur och lokaler påverkar förutsättningarna
för logistik- och materialförsörjningsprocessen. Ny- och ombyggnationsprojekt skall skapa förutsättningar för att separera försörjningsflöden från patient- och personalflöden. Nya vårdbyggnader
ska utformas med bl.a. separata transportkulvertar och godshissar
för att undvika korsande flöden och flaskhalsar. Dessa frågor måste
adresseras tidigt i byggprojekten då mycket av den grundläggande
infrastrukturen fastställs där. Läs mer i kapitel 3 om Grundläggande
infrastruktur.
Automatiserade logistiklösningar ska beaktas utifrån ett helhetsperspektiv för att förbättra arbetsmiljö, öka servicenivå och minska kostnader.
Det finns transportsystem som bidrar till effektiva försörjningsprocesser på sjukhusen men samtidigt innebär större fastighetsinvesteringar. Exempel på sådana system är rörpost- och avfalls-/textilsugar.
Dessa lösningar ska beaktas utifrån ett helhetsperspektiv där aspekter som arbetsmiljö, hygien och servicenivå också måste inkluderas i
beslutsunderlaget tillsammans med beräknade kostnadsbesparingar
för minskad manuell hantering. Läs mer om detta i kapitel 4 Transportsystem.

Lokala logistiska nav utformas på våra sjukhus utifrån en regiongemensam standardiserad struktur för att vården ska få sitt fysiska försörjningsflöde levererat ” färdigt för vårdproduktion”.
Utgångspunkten är att vården i framtiden ska få sitt fysiska försörjningsflöde mer förberett och levererat ”färdigt för vårdproduktion” för att vårdpersonal i högre grad ska kunna fokusera på sin
kärnverksamhet. För att åstadkomma detta bör det finnas ett antal
sjukhusgemensamma försörjningsfunktioner där materialet, på olika
sätt beroende av verksamhet och behov, förädlas och görs färdigt för
produktion innan leverans till vården.
Huvudprincipen för varje sjukhus är att det skall finnas tre sjukhusgemensamma logistiska nav, där huvuddelen av godset förädlas
innan leverans till vården. Dessa utgörs av godsmottagning, produktions- och eller mottagningskök samt sterilcentral. Läs mer i kapitel
5 Logistiska nav.
Det finns en standardiserad lagerstruktur dimensionerad utifrån vårdens behov och verklig förbrukning.
För respektive försörjningsflöde finns standardiserade försörjningsfunktioner såsom lager och förråd som skall benämnas och utformas
likvärdigt oberoende byggprojekt. Ny- eller ombyggda vårdenheter
skall exempelvis utformas med närförråd och enhetsförråd för förbrukningsmaterial- och patient-/bädd-/badtextilier, ett patientnära
lager för läkemedel och ett desinfektions-/miljörum för uppsamling
av avfall- och återvinningsfraktioner. Läs mer om respektive flöde
och dess krav på tillhörande lokaler i kapitel 6-20.
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1 INLEDNING
1.1 Bakgrund

Delområden

Under 2018 utarbetades en regional logistik- och försörjningsstrategi
för Västra Götalandsregionen. Det övergripande målet med strategin är att:
Vart och ett av de strategiska områdena innehåller ett antal tillstånd
som strategin skall leda fram till. De förutsätter en bred samverkan
mellan de olika aktörerna i vårdprocessen, Regionservice, vårdenheterna, Västfastigheter med flera. Detta då det kommer att medföra
förändringar som kräver engagemang inom flera förvaltningar. Områdena hänger ihop och skall vara integrerade och stödjande. Tillsammans bidrar de till strategins målbild som i sin tur är ett led i det
långsiktiga arbetet.

Strategi och tillhörande
beslutades i sin
helhet i Ser3.2. handlingsplan
Effektiva försörjningslösningar
med
vårdprocessen
i
centrum
vicenämnden den 14 december 2018 och antogs i Regionstyrelsen
Att ha effektiva försörjningslösningar med vårdprocessen i centrum
den 21 januari 2020.innebär att vi har genomtänkta försörjningslösningar som lever upp
till de behov och krav som vården
ställer utifrånfyra
vårdprocessen.
Det
I Logistik- och försörjningsstrategin
identifierades
strategiska
innebär även att försörjningslösningarna skall vara effektiva i sitt
utvecklingsområden utförande
och ettutifrån
antalresurseffektivitet,
delområdenkostnadseffektivitet
där insatser och
behöver
hållbarhet. Försörjningslösningarna
utgår från
vi har
vårdnära
göras för att nå det övergripande
målet, se Figur
1.attEtt
av en
dessa
omförsörjning med standardiserade och anpassade lagrings- och påfyllråden omfattar infrastruktur.
Engenomtänkt
infrastruktur
är anpassad för
ningssystem, ett
sortimentsom
och upphandlingsrutiner
som utföras
främjar transparens
underlättar att göra
de uppgifter som skall
utgör och
enspårbarhet
viktig och
förutsättning
förrätten
val vid beställning. Sortimentet bör kategoriseras utifrån bassortieffektiv logistik- ochment
försörjning.
innebär
och mer sällanDet
använda
produkter.att det finns robusta
Det
krävs
en
regional
samsyn
och effektiva
regionala processer
att
försörjningsvägar med god tillgänglighet och
noderför som
uppnå en effektiv materialförsörjning. Det bygger också på ett sysunderlättar transporter
av genom
material
ochavutrustning
inom regionen
temtänk
hela kedjan
användare och försörjning
eftersom
och på regionens vårdverksamheter. Investering i infrastruktur är
långsiktig och rätt dimensionering och lokalisering är därför avgörande för en ekonomiskt hållbar utveckling.
Handlingsplanen innehåller ett 40-tal konkreta insatser inom
områden som behöver åtgärdas och utvecklas. Styrgruppen pekade
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Vårdnära materialförsörjning
Sortimentsstyrning

Strategiska områden

Övergripande mål

Effektiva
försörjningslösningar med vårdprocessen i centrum

Upphandlingsrutiner
Hållbara, effektiva, kvalitetsoch leveranssäkra transporter
Enhetliga processer
Energieffektiva fordon och
fossilfria bränslen

Effektiv logistik
som stöder vårdens
behov

Intelligenta logistikkedjor

Robusta stråk med god
tillgänglighet och redundans

Rätt dimensionering och
lokalisering av infrastruktur

Anpassad
infrastruktur för
effektiv försörjning

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.

Effektiva noder

Satsning på kunskapshöjning
Rätt använd kompetens
Säkerställ framtida
kompetensförsörjning

Kunskap och
kompetens för
effektiv och
framtidssäkrad
materialförsörjning

Figur 1. Logistik- och försörjningsstrategin med det övergripande målet,
11
Logistik- ochsamt
försörjningsstrategi
för Västra Götalandsregionen
de fyra strategiska områdena
ett antal delområden.

ut fem av dessa insatser som särskilt prioriterade. En av dessa fem insatser var att ta fram enhetliga riktlinjer och standarder för logistik- och
försörjning vid ny- och ombyggnationer och resultatet av det arbetet är
detta dokument.

1.2 Syfte
Som en konsekvens av de omfattande ny- och ombyggnationsprojekten för sjukhusen i Västra Götalandsregionen är frågeställningar
kring logistik- och försörjningslösningarnas påverkan och behov
avseende infrastruktur såväl aktuella som angelägna. Hur ska godsmottagningen se ut? Vilka lager och materialhanteringspunkter behövs? Hur stora ska de vara? Vilka transportsystem behövs? Vilken
kapacitet behöver det dimensioneras för? Många frågor är på en detaljerad nivå och ställs ofta sent i byggprocessen.
Detta arbete syftar till att möta en del av de frågor som uppstår
inom ramen för ny- och ombyggnationsprojekt när det gäller logistik- och materialförsörjning. Riktlinjerna ska fungera som ett stöd
i ny- och ombyggnationsprojekten tidigt i byggprocessen och bidra
till att skapa effektivare planeringsprocesser och mer enhetliga logistik- och försörjningslösningar i regionen.

PTS står för Program för Teknisk Standard och är ett webbaserat
ledningssystem som underlättar planering, projektering och byggnation av lokaler för hälso- och sjukvård i Sverige. Huvuddelen av
Sveriges regioner är medlemmar i PTS.
Syftet med PTS är att på ett effektivt sätt kvalitetssäkra och hela
tiden förbättra framtagandet av vårdlokaler. PTS innehåller ett antal
verktyg och moduler med funktioner som ska underlätta vid kravställande på vårdlokaler, se Figur 2. Systemägare av programmet är
Region Jönköping, men alla regioner som är med förvaltar och utvecklar PTS tillsammans.
En vision för arbetet med PTS inom VGR har tagits fram av styrgruppen för PTS som innebär följande:
”I samarbete med våra kunder och leverantörer använder vi typrummen i PTS för att projektera och bygga lokaler med rätt kvalitet.”

1.3 Målgrupp
Målgruppen omfattar alla som är involverade i ny- och ombyggnationsprojekt, såsom projektledare, arkitekter, verksamhetsrepresentanter m.fl.

1.4 Förhållandet till PTS
Västfastigheter har från regionstyrelsen fått i uppdrag att implementera PTS i byggnadsprogram vid om- och nybyggnad av vårdlokaler
i hela VGR.
Figur 2. Funktioner i PTS.
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Regionstyrelsens uppdrag till Västfastigheter om att förvalta
typrummen kompletteras av Västfastigheters styrgrupp för PTS
med följande målbild:
• PTS används i byggprojekt (typrum, RFP, inköp)
• PTS bidrar till att fastighetsinformation hanteras i en obruten kedja
• PTS gör att vi kan bygga snabbare, billigare och med rätt kvalitet
– samhällets resurser används effektivt
• PTS stödjer ett gemensamt lärande som utgår från beprövad erfarenhet och forskning
• Vi stöttar vården i omställningen till PTS
Inom Västra Götalandsregionen pågår nu ett arbete med att införa
PTS, både i form av att verifiera och anpassa PTS efter regionens
egna krav och riktlinjer men också att föra ut PTS så att det börjar
användas som ett verktyg i regionens byggprojekt.
Riktlinjer för logistik och försörjning kommer utgöra en del av
PTS i Västra Götalandsregionen och vara med på PTS Forum under
Riktlinjer.
I de fall där det finns ett typrum i PTS används samma benämning i detta dokument  1 och en hänvisning till detta görs i dokumentet. Samtliga logistikrelaterade typrum som för närvarande finns
upptagna i Västra Götalandsregionens PTS finns samlade i Bilaga 1.
För de lokaler och andra viktiga funktioner där det inte finns rekommendationer i PTS i form av typrum mm bör det utvecklas. Det
gäller även delar av den grundläggande infrastrukturen såsom hissar
och kulvertar som i dagsläget inte finns i PTS.

1.5 Ägandeskap och förvaltning
Dessa riktlinjer ägs av Västfastigheter och är en del av PTS Västra
Götaland. Riktlinjerna skall följas i byggprojekten och utgöra ett
styrande dokument. Avsteg från riktlinjerna skall hanteras enligt en
fastställd rutin, som för tillfället utarbetas inom ramen för implementering av PTS inom VGR.
Då kunskap och nya tekniska lösningar kontinuerligt utvecklas
inom regionen och processer förändras behöver riktlinjerna fortlöpande uppdateras och säkerställas för att verifiera aktualitet, se Figur
3. En grupp bestående av representanter från Regionservice, sjukhusförvaltningarna och Västfastigheter kommer att utses för att säkerställa detta. Västfastigheter är sammankallande för detta arbete.

Uppdatering
beslutas

Riktlinjerna
tillämpas

Riktlinjerna
uppdateras

Utveckling av
processer

Figur 3. Process för att hålla riktlinjerna uppdaterade för att säkerställa
aktualitet.
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A
B
C

Omvärldsanalys

Definiera innehåll

Lösningar och
rekommendationer

Förankring

Riktlinjer för logistik
vid ny- och
ombyggnation

Figur 4. Framtagningsprocess för riktlinjer för logistik vid ny- och ombyggnation.

1.6 Genomförande
Arbetet har bedrivits av Regionservice tillsammans med en arbetsgrupp bestående av representanter från Västra Götalandsregionens
service-, fastighets och sjukhusförvaltningar med erfarenhet från
större ny- och ombyggnationsprojekt. Arbetet har kontinuerligt avrapporterats till Logistik- och försörjningsstrategins styrgrupp.
Arbetet har genomförts i fem huvudsakliga steg, se Figur 4.
Omvärldsanalys
Arbetet har omfattat en kartläggning över andra regioner och landsting som tagit fram motsvarande handlingar. Omfattning och resultat av detta redovisas i Bilaga 2.
Definiera innehåll
Struktur, omfattning och övergripande innehåll i riktlinjerna har
definierats i arbetsgruppen. Utgångspunkt har varit aktuella frågeställningar inom logistikområdet för pågående byggprojekt inom
Västra Götalandsregionen, kopplat till organisation, samordning,
lokaler o.s.v. Exempel på frågeställningar kan vara storlek och loka-

lisering av olika typer av förråd, behov av höjd- och bredd på kulvert,
antal och storlek på hissar m.m.
Lösningar och rekommendationer
Arbetsmöten och intervjuer har genomförts med ett 40-tal personer
inom regionen som bidragit med sakkunskap om nuläget och förslag
på framtida lösningar. Se Bilaga 3 för en sammanställning över vilka
personer som har bidragit till respektive del.
Informationen bygger på i huvudsak arbetsgruppens kunskap och
kontaktnät om pågående initiativ, goda exempel från andra regioner
och landsting och skriftliga publikationer inom området.
Hänsyn har tagits till framtagna standarder från vårdhygien, PTS
o.s.v.
Förankring
Förankring av föreslagna lösningar har genomförts dels i form av
arbetsmöten med verksamhetsrepresentanter och via en granskningsprocess där dokumentet har skickats ut på remiss till ett urval
representanter inom regionen.
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Utvalda personer
identifieras via
arbetsgrupp och
kontaktas

Bidrar med
kunskap och
material till
respektive avsnitt

Granskar färdigskriven text
gällande sitt
avsnitt

Figur 5. Arbetsprocess för insamling av information och granskning.

Övergripande arbetsprocess
Den övergripande arbetsprocessen kan sammanfattas av Figur 5,
som bygger på att utvalda representanter har identifierats via styroch arbetsgrupp och kontaktats för deltagande. Intervjuer har genomförts och material har sammanställts. Detta har sedan skickats
till berörda personer som fått granska färdigskrivet material. Utöver
arbetsgruppen har även ett antal utvalda representanter granskat
hela dokumentet, vidare kallat referensgrupp. Efter granskning av
referensgrupp skickades dokumentet till styrgruppen innan den första färdiga slutversionen levererades.
Samtliga deltagare i arbets-, styrgrupp och referensgrupp redovisas i Bilaga 3.

1.7 Avgränsningar
Riktlinjerna i detta dokument fokuserar på intern logistik- och försörjning av sjukhus samt tillhörande externa flöden på sjukhusområdet. Riktlinjerna omfattar inte processer utanför sjukhusområdet.
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Granska helhet
Styr-/arbetsgrupp
+ utvalda

Färdig slutversion
levereras

2 ÖVERGRIPANDE INRIKTNING
De framtagna riktlinjerna i detta dokument baseras i grunden på det
övergripande målet i den framtagna logistik- och försörjningsstrategin:

"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."

För att kunna bidra till det övergripande målet pekades anpassad
infrastruktur för effektiv försörjning ut som ett strategiskt område att
arbeta vidare inom. Fokus skulle ligga på följande delområden:
• Robusta stråk med god tillgänglighet och redundans
• Rätt dimensionering och lokalisering av infrastruktur
• Effektiva noder
Utifrån det har en målbild för logistik- och försörjningsfunktioner
på sjukhusen utarbetats tillsammans med fyra viktiga principer som
pekar ut den övergripande inriktningen för ny- och ombyggnationsprojekt gällande dessa funktioner.

2.1 Målbild

Västra Götalandsregionen har ett framtidsorienterat perspektiv vid
planering av infrastruktur för logistik- och försörjning, som karaktäriseras av robusthet, redundans och kostnadseffektivitet i både byggprojekt
och förvaltning.

Målbilden pekar mot behovet av att ny- och ombyggnationsprojekt
skall säkerställa robusta infrastrukturlösningar för logistik- och försörjning. Den pekar också på behovet av att försörjningsstruktur
och tillhörande infrastruktur skall präglas av flexibilitet då vården
och därmed försörjningsbehovet är föränderligt samt att sträva efter
kostnadseffektiva lösningar utifrån både ett bygg- och förvaltningsperspektiv.

2.2 Grundläggande principer för utformning

Försörjningsflödena separeras från patient- och personalflöden för att
möjliggöra mer effektiva logistiklösningar samtidigt som vi värnar patientintegritet och bidrar till en förbättrad patientsäkerhet.
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Utformning av infrastruktur och lokaler påverkar förutsättningarna
för logistik- och materialförsörjningsprocessen. Ny- och ombyggnationsprojekt skall skapa förutsättningar för att separera försörjningsflöden från patient- och personalflöden. Nya vårdbyggnader
ska utformas med bl.a. separata transportkulvertar och godshissar
för att undvika korsande flöden och flaskhalsar. Dessa frågor måste
adresseras tidigt i byggprojekten då mycket av den grundläggande
infrastrukturen fastställs där. Läs mer i kapitel 3 om Grundläggande
infrastruktur.

Utgångspunkten är att vården i framtiden ska få sitt fysiska försörjningsflöde mer förberett och levererat ”färdigt för vårdproduktion”.
För att åstadkomma detta bör det finnas ett antal sjukhusgemensamma försörjningsfunktioner där materialet, på olika sätt beroende
av verksamhet och behov, förädlas och görs färdigt för produktion
innan leverans till vården.
Huvudprincipen för varje sjukhus är att det skall finnas tre sjukhusgemensamma logistiska nav, där huvuddelen av godset förädlas
innan leverans till vården. Dessa utgörs av godsmottagning, produktions- och eller mottagningskök samt sterilcentral. Läs mer i kapitel
5 Logistiska nav.

Automatiserade logistiklösningar ska beaktas utifrån ett helhetsperspektiv för att förbättra arbetsmiljö, öka servicenivå och minska kostnader.
Det finns en standardiserad lagerstruktur dimensionerad utifrån vårdens
behov och verklig förbrukning.

Det finns transportsystem som bidrar till effektiva försörjningsprocesser på sjukhusen men samtidigt innebär större fastighetsinvesteringar. Exempel på sådana system är rörpost- och avfalls-/textilsugar.
Dessa lösningar ska beaktas utifrån ett helhetsperspektiv där aspekter som arbetsmiljö, hygien och servicenivå också måste inkluderas i
beslutsunderlaget tillsammans med beräknade kostnadsbesparingar
för minskad manuell hantering. Läs mer om detta i kapitel 4 Transportsystem.

Lokala logistiska nav utformas på våra sjukhus utifrån en regiongemensam standardiserad struktur för att vården ska få sitt fysiska försörjningsflöde levererat ”färdigt för vårdproduktion”.
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För respektive försörjningsflöde finns standardiserade försörjningsfunktioner såsom lager och förråd som skall benämnas och utformas
likvärdigt oberoende byggprojekt. Ny- eller ombyggda vårdenheter
skall exempelvis utformas med närförråd och enhetsförråd för förbrukningsmaterial- och patient-/bädd-/badtextilier, ett patientnära
lager för läkemedel och ett desinfektions-/miljörum för uppsamling
av avfall- och återvinningsfraktioner. Läs mer om respektive flöde
och dess krav på tillhörande lokaler i kapitel 6-20.

3 GRUNDLÄGGANDE INFRASTRUKTUR
I detta avsnitt beskrivs kortfattat hur utformning av infrastruktur
påverkar förutsättningarna för logistik- och försörjning och grundläggande delar i kravställningen på den framtida infrastrukturen.

3.1 Logistik- och försörjning
- En del av planeringsprocessen
Det är viktigt att frågor som berör logistik- och försörjning inkluderas tidigt i planeringsprocesserna, då mycket av den grundläggande
infrastruktur som påverkar förutsättningarna för försörjningsprocessen fastställs i ett tidigt skede, exempelvis antal, utformning och lokalisering av hissar, som är avgörande för byggnadens konstruktion.
För respektive sjukhustomt bör långsiktiga logistik- och försörjningsplaner arbetas fram som tar sin utgångspunkt i dessa riktlinjer,
men också tar hänsyn till de lokala förutsättningar som respektive
sjukhusområde omfattas av. Detta bör sedan ligga till grund för den
framtida utvecklingen av logistik- och försörjningslösningar på respektive sjukhustomt och säkra att rätt lösningar inkluderas i respektive ny- och ombyggnationsprojekt.
I de enskilda ny- och ombyggnadsprojekten bör flödesanalyser genomföras som en del av att förstå nuläget och för att kunna
dimensionera system och lokaler. Ny teknik möjliggör nya sätt att
mäta flöden och i dagsläget finns data tillgänglig men inte används.
I framtiden bedöms möjligheterna till flödesanalyser bli än större
genom ny teknik och digitalisering. Alla större om- och nybyggnads-

projekt bör föregås av flödesanalyser som inkluderar hela sjukhustomten och inte bara det enskilda projektet.
Långsiktiga logistik- och försörjningsplaner för respektive sjukhustomt skapar tillsammans med flödesanalyser som genomförs i ett
tidigt skede (behovsanalys, förstudie- och programhandlingsfas) av
ny- och ombyggnationsprocesserna goda förutsättningar för att infrastruktursatsningar ska falla väl ut, och lyckas möta vårdens behov.
Ju senare dessa frågor lyfts in i projekten desto svårare och dyrare blir
det att tillgodose rätt behov.
I Figur 6 redovisas de olika faserna i ett byggprojekt. I behovsanalysen beskrivs verksamhetens behov tillsammans med dagens utmaningar
och framtida utveckling. I förstudien översätts behovsanalysen i grova
planlösningar. Förstudien lyfts därefter till regionens politiker för ett nomineringsbeslut, vilket innebär att politikerna ställer sig bakom förslaget i förstudien och beviljar medel för genomförande av systemhandling.
Därefter påbörjas arbetet med att ta fram färdiga planlösningar i
programhandlingsskedet och det är i detta skede som verksamhetens ytor
bestäms, t.ex. fastställs antal vårdrum och stödfunktioner och dess lokalisering på en vårdenhet. Det är framförallt i programhandlingsskedet
som detta dokument har störst betydelse, när samband, lokalering och
storlek på ytor beslutas i de detaljerade planlösningarna.
Efter programhandlingsskedet påbörjas arbetet med rumsfunktionsprogram (RFP), systemhandling och detaljerade bygghandlingar innan
entreprenör upphandlas för faktiskt byggnation.
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Verksamhet och arkitekt
Behovsanalys

Förstudie

Verksamhet, arkitekt och många
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Programarbete
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byggkonsulter, Entepenör
Projektering

Produktion

Verksamhet
Ibruktagande
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flyttplanering

Nominering

Genomförandebeslut

Verksamhet

Figur 6. Planeringsprocessen för byggnation av sjukhus och andra vårdlokaler.

Mer information kring hur investeringsprocessen fungerar i Västra
Götalandsregionen finns i "Västra Götalandsregionens (VGR) riktlinjer och rutinbeskrivningar för investeringar:
• Policy för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar
• Riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar
(diarienummer: RS-2017-05097)
• Handbok för investeringar

3.2 Sjukhusens utformning och
dess påverkan på försörjningsprocessen
Sjukhusets utformning påverkar logistik och försörjning och ger
olika förutsättningar och utmaningar för en effektiv process. Med
utformning avses såväl byggnadsstrukturen på sjukhuset (högt, lågt,
brett, långt….), olika byggnaders placering i förhållande till varan-
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dra samt hur olika verksamheter är lokaliserade inom byggnaderna.
Exempel på sjukhus som utformats helt olika är Östra sjukhuset
i Göteborg som byggdes i etapper under 1960 och 70-talen och Nya
Karolinska Solna, Sveriges nyaste sjukhus, vars första etapp öppnade
för vårdverksamhet under våren 2016.
Östra sjukhuset är ett så kallat blocksjukhus och består av separata byggnader där varje högdel representerar ett verksamhetsområde.
Byggnaderna är sammankopplade med ett gemensamt kulvertsystem. Den sammanlagda markytan som byggnaderna tar i besittning är grovt uppskattat till ca 140 000 kvm och verksamhetsytan
(BTA) till ca 180 000 kvm. Det kan jämföras med Nya Karolinska
Solna (NKS) som något förenklat består av en sammanhållen byggnad som är ca 250 x 80 m och därmed upptar en markyta på ca 20
000 kvm och med en verksamhetsyta (BTA) till ca 330 000 kvm, se
Figur 7 för en översiktlig illustration. Östra sjukhuset har som högst

8 våningar, men flera byggnader är s.k. låghus med 1–2 våningar
över mark utöver kulvert. NKS byggdes mer på höjden och har upp
till 12 våningar.
Ett utspritt sjukhus ger långa transportavstånd och hur olika
verksamheter ligger i förhållande till varandra har större betydelse
medan ett koncentrerat sjukhus har kortare transportvägar men ställer högre krav på exempelvis hisskapacitet.
Av ovanstående framgår att sjukhusen idag liksom förr generellt
byggs utifrån ett funktionellt verksamhetsperspektiv, specialiseringen är styrande för hur sjukhusverksamheten organiseras och lokaliseras, inte produktionsflödet. Det är därför viktigt att förstå hur kritiskt möjligheten till förflyttning av patienter, personal, utrustning
och material blir inom sjukhusfastigheten.
Inom sjukhuset finns ett antal verksamheter som är starkt sammankopplade ur ett materialförsörjnings- eller flödesperspektiv. Ett
exempel på det är sterilcentralen och operationsavdelningarna. Huvuddelen av alla sterila instrument som används på ett större sjukhus förbrukas på operationsavdelningarna. På sterilcentralen diskas,
packas, steriliseras och eventuellt lagerhålls dessa tills de åter behöver
användas på operation. Det innebär att det finns ett nära samband
mellan dessa båda verksamheter ur ett materialförsörjningsperspektiv och det ställer krav på effektiva transportvägar och transportsystem däremellan. Finns det en geografisk närhet mellan dessa
verksamheter minskar ledtider och säkerheten i leveranskedjan ökar.
Dessvärre finns många andra komplexa samband utöver materialförsörjningsprocessen som är viktiga att ta hänsyn till när det kommer
till planeringen av nya vårdbyggnader. En operationsavdelning har
ett nära samband till både pre-operation, förlossning, IVA och UVA
men också röntgen och akutmottagningen.
Det viktiga i resonemanget är att hänsyn tas även till material-

Figur 7. Illustration av hur olika sjukhus kan utformas, Östra sjukhuset
(t.v.) och Nya Karolinska (t.h.).
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Traditionella vs. väldesignade
sjukhusytor:
Effekt på sjuksköterskors arbete
Gångdistans
• Traditionella: 10–18 km per dag
• Väldesignade: 2–5 km
Vårdtid per patient
• Traditionella:
16–24 minuter per skift
• Väldesignade:
35–45 minuter per skift
Tid spenderad på att ”leta och
samla”
• Traditionella: 40 %
• Väldesignade: 10 %

Figur 8. Kvantitativa resultat från
forskning om vårdpersonals tid.

försörjningsprocessen i planeringen av nya vårdbyggnader och dess
koppling till befintliga byggnader och infrastruktur. Ofta är denna
en lågt prioriterad fråga trots att den är avgörande för en fungerande
verksamhet.
Inom sjukhuset är det av stor vikt att separera olika typer av flöden
för att värna patientsäkerhet och integritet, vårdhygien och effektivitet i stödprocesserna. Det innebär bl.a. att offentliga stråk med gående patienter, anhöriga och personal bör separeras från sängliggande
patienttransporter. Godstransporter och teknisk media bör separeras
från både gående i offentliga stråk och sängliggande patienter i egna
transport- och teknikkulvertar och i egna godshissar och ramper.
Sängliggande patienter skall inte behöva använda samma hissar där
man nyligen transporterat varm mat eller avfall där lukt stannat kvar
i hissen.
Utformning och layout av en avdelning har stor påverkan på möjligheten till en effektiv försörjningsprocess. Internationell forskning
visar att vårdpersonal lägger en stor del av sin tid på att leta efter material och utrustning 2. Ofta är förråd underdimensionerade vilket
innebär att saker sprids ut och läggs där plats finns. Detta medför
oordning och svårigheter i att både fylla på material och hitta rätt
sak när det behöver användas. Tillräckligt stora och rätt placerade
förråd är avgörande för en effektiv materialförsörjningsprocess och
där utgångspunkten skall vara att minimera personalens tid att hämta material. För kvantitativa resultat från denna studie, se Figur 83.

3.3 Transportvägar
Fastighetens utformning och dess transportvägar är avgörande för
logistiken på sjukhusen och måste adresseras tidigt i byggprocesserna. Rätt dimensionerande korridorer och kulvertar är av central
betydelse vid horisontella förflyttningar, medan rätt antal, storlek
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och dedikering av hissar och trapphus på rätt plats utgör grunden för
de vertikala förflyttningarna.
Sjukhusets transportvägar utgör grunden för transportsystemets
potential och är till stora delar beroende av fastighetens förutsättningar, vilka ofta är svåra att förändra under fastighetens livslängd.
Om man vill bibehålla en stor flexibilitet över tid, måste detta tas
hänsyn till i ny- och ombyggnadsprocesserna, och låta detta påverka
projekteringen av horisontella och vertikala transportvägar. Vårdbyggnader ska fungera under lång tid framöver och det är svårt att
förutse förändringar avseende verksamhet, flöden och därmed behov
av transportvägar.
En tidig separering av flöden enligt ovan minimerar riskerna för
konkurrerande kapaciteter och förenklar optimeringen av flöden.
Vidare borde kapaciteter och dimensionering av transportvägar beräknas för framtida behov för att undvika störningar och flaskhalsar.
Det kan vara lämpligt att beakta såväl de fysiska som de tekniska
flödena samtidigt och gärna utifrån samma principer avseende säkerhet och redundans.
Genomtänkta och redundanta transportvägar samt placering av
nödvändiga funktioner och enheter är också av största vikt utifrån
ett vårdperspektiv. Att planera för att hantera exempelvis smittsamma patienter kommer att bli allt viktigare i framtidens vårdlokaler.
Det gäller både horisontella och vertikala transportvägar.
Ett annat exempel där det är viktigt med genomtänkta och redundanta transportvägar är vid ombyggnationsprojekt då transportvägar ofta behöver stängas av, både för att förhindra spridning av
damm och smuts men också avgränsa byggarbetsplatsen från patienter och personal på sjukhuset.
För in- och uttransporter av skrymmande utrustning, både teknisk fastighetsutrustning och annan skrymmande vårdrelaterad ut-

rustning måste det finnas planerade transportvägar där exempelvis
portar, transportvägar och hissar i viss mån anpassas till dessa. I
vissa fall krävs speciallösningar där utrustning kan tas in direkt utifrån via tak eller fasad.

3.4 Kulvertar och korridorer
Horisontella transportvägar omfattar i huvudsak kulvertar och
korridorer. Kulvertar är horisontella förbindelsestråk som ofta ligger under marknivå. Dessa ska ha tillräcklig takhöjd och bredd för
två trucktransporter att mötas samt separera olika typer av flöden,
såsom sängliggande patienter, gods och avfall. Vidare måste även
redundans till viktiga funktioner byggas in. Det är viktigt att byggnationen av kulvertar planeras i god tid i byggprojekten då dessa är
svåra att bygga till i efterhand.
Figur 9 visar exempel på en nybyggd och väl utformad kulvert,
där transport- och gångstråk är markerat i olika färger. Det finns
bullerabsorbenter, påkörningsskydd upphängda på vägg och det är
rent och snyggt och inbjuder inte till uppställning av diverse bråte
som vanligtvis återfinns i kulvertar.
Vid utformning av nya kulvertar är det viktigt att säkerställa tillräcklig bredd i kulvertarna så att det finns plats för dubbelriktad
trucktrafik samt även gångtrafik i den mån personer skall röra sig där.
En rekommendation är 3,2 m för dubbelriktad trucktrafik samt
0,7 m för gående, se Figur 10. Detta säkerställer god framkomlighet för både manuella och automatiska truckar samtidigt som det
finns en dedikerad yta för gående. Tillgång till kulvertsystemet bör
begränsas för patienter, personal och besökare vilket motiverar föreslagen bredd på 0,7 m, som är den minsta bredd som krävs för enkelriktad gångtrafik enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling,
AFS. Förläggs verksamheter såsom omklädningsrum, mottagningar

Figur 9. Exempel på en nybyggd och väl utformad kulvert. Bilden är
tagen på Södersjukhuset där en nybyggd godsmottagning förbinds med
befintliga byggnader med denna transportkulvert.

eller andra verksamheter som generar personflöden skall bredden på
gångstråken vara större, 1,2 meter för dubbelriktad trafik.
En annan viktig aspekt gällande utformning av kulvertar är skyltar, trafikspeglar, markeringar i golv och på väggar som styr upp
trafiken i kulvertarna och ökar säkerheten, se Figur 11. Det är också
vanligt med skador på hissdörrar och väggar i kulvertplan för sjuk-
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hus som trafikeras av manuella truckar, vilket gör det viktigt med
funktionella påkörningsskydd.
Korridorer är horisontella förbindelsestråk ovan mark. Korridorer måste vara tillräckligt breda för att två sängar ska kunna mötas
samtidigt som de inte bör vara så breda att de inbjuder till uppställning av saker som inte är tänkta att stå där. Det kräver att det finns
nischer eller utrymmen avsedda för uppställning av t.ex. olika typer
av vagnar, apparater mm.
Trucktrafik

Korridorer bör även i så hög utsträckning som möjligt hållas sammanhängande över sjukhusområdet. Det är också viktigt att publika
stråk separeras från stråk där sängliggande patienter ska transporteras för att värna patientintegritet och patientsäkerhet.
Utvecklingen av olika robotapplikationer behöver också inkluderas i planeringen av framtidens korridorer och kulvertar, eftersom
dessa också kommer att röra sig på samma ytor som övriga samtidigt.

Gående

700

3200

Figur 10. Rekommendation för truck- och gångtrafik.
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3900

Figur 11. Exempel på en väl utformad kulvertmiljö med tydligt uppmärkta körfält, stoppskyltar, räcken, speglar m.m. från Örebro sjukhus.

För mer detaljer om utformning av korridorer, se PTS typrum 103
Korridor - Allmän. För transportkulvertar saknas anvisningar i PTS
och dessa bör arbetas fram och på sikt ersätta de detaljerade angivelser
som finns för kulvertar i detta dokument.

3.5 Hissar
Liksom kulvertar och korridorer är hissar av vital betydelse för sjukhusens flöden. Det finns i huvudsak tre olika varianter av hissar på
ett sjukhus:
• Sänghissar: större hissar som primärt används för att transportera
sängliggande patienter, se Figur 12 för exempel från Sahlgrenska.
• Personhissar: mindre hissar som är avsedda för gående patienter,
andra besökare och personal
• Godshissar: mellanstora hissar för transporter av vagnar med
gods och avfall

Figur 12. Exempel på sänghissar och skyltning från Sahlgrenska sjukhuset

Utöver dessa finns specialhissar för exempelvis transporter av IVApatienter som är extra stora för att få plats med sängliggande patienter med påkopplad utrustning och personal samt är extrautrustade
med bra ventilation, uttag för gas m.m.
Det saknas övergripande rekommenderade storlekar för de olika
hisstyperna, vilket innebär att detta utarbetas i varje enskilt ny- och
ombyggnationsprojekt som omfattar hissar. Här behövs en regiongemensam standard avseende storlek på hissar och det bör arbetas
fram inom ramen för PTS.
Hissarna på ett sjukhus har ofta en ojämn belastning beroende på
tid på dygnet samt vilka verksamheter hissarna betjänar. Sänghissar
som ska användas mellan vårdavdelningar och en operationsenhet är
ofta högt belastade när de planerade operationerna skall starta mellan kl. 7 och 8 på vardagar, medan personhissar som finns i anslut-

ning till omklädningsrum ofta är som mest belastade när dagskiftet
börjar. Vid planering av hissar är det av stor vikt att hänsyn tas till
den varierande belastningen över dygnet för att inte underdimensionera kapaciteten i de planerade hissarna.
För att minska belastningen på personhissar och främja hälsa bör
trapphus synliggöras. Idag tenderar trapphus på sjukhus att ligga
gömda bakom dörrar och hörn medan hissarna är centralt placerade
och därför mest inbjudande. I nya byggnader bör trappor synliggöras och göras inbjudande för att öka andelen trappgående patienter,
besökare och personal.
Hissarna är även av vital betydelse för det interna försörjningssystemet och som nämndes tidigare rekommenderas separata godshissar för att möjliggöra effektiva flöden och minimera risken för
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korsande flöden av patienter, personal, anhöriga och gods. I direkt
anslutning till dessa hissar bör det finnas ett avgränsat dedikerat utrymme för uppställning av vagnar på respektive våningsplan. Detta
möjliggör en säker och effektiv hantering av gods, både vid manuell
och automatisk hantering av vagnar. En annan viktig princip när
det gäller godshissar är att dessa bör betjäna samtliga plan inom en
byggnad, inklusive administrativa plan, som också behöver försörjas.
En generell tumregel när det gäller hissar, oavsett typ av hiss, är
att hisshallen inte bör understiga 1,5 gånger hisskorgens mått för att
säkerställa god framkomlighet till hissarna  4.

3.6 Robusthet och redundans
Hälso- och sjukvården, och då inte minst våra sjukhus, tillhandahåller viktiga och kritiska samhällsfunktioner vilka alltid måste kunna
fungera och vara tillgängliga för samhälle och medborgare.
Sjukvården har på senare år fått ökade möjligheter, genom t.ex.
nya sjukvårdsmetoder, ny teknik, ökad automatisering, ökad specialisering och differentierad organisation. Samtidigt uppstår nya
sårbarheter på grund av t.ex. starka beroenden. Särskilt utvecklas
beroendet av fastigheternas stödsystem, där el- och informationsförsörjning får särskild betydelse. I takt med att komplexiteten inom
olika områden ökar blir det allt svårare att överblicka de tänkbara
konsekvenserna av störningar.
Målsättningen för SSIK-arbetet (Sjukvårdens säkerhet i kris och
krig) är att stödja sjukvårdshuvudmännen i deras arbete med att
åstadkomma ändamålsenliga och funktionssäkra sjukhus med tillräckliga reservanordningar. En viktig del i SSIK-arbetet är att bygga
upp kunskap och att återföra erfarenheter för att de olika funktionerna ska bli säkra och uthålliga. Mycket av det som gäller sjukhusens tekniska försörjning och infrastruktur är också applicerbart på
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den ”fysiska försörjningen”, d.v.s. flödet av material och utrustning.
Målbilden för detta dokument inleds med att ”Västra Götalandsregionen har ett framtidsorienterat perspektiv vid planering av infrastruktur för logistik- och försörjning som karaktäriseras av robusthet och
redundans”.
Robusthet definieras enligt Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) ett systems förmåga att tillgodose ett behov trots
störning av ett visst slag. Att ett sjukhus är robust är viktigt för att
möjliggöra en hög patientsäkerhet i vården även under allvarliga
händelser. Då ett sjukhus utsätts för störningar krävs en redundans
i försörjningen, det vill säga att sjukhusets funktioner kan upprätthållas trots störningar, men på ett annat sätt än normalt. Störningar
kan utifrån ett försörjningsperspektiv även innebära epidemier eller större olyckshändelser som genererar ett stort antal inkommande
patienter, som det då måste finnas en beredskap för att ta hand om.
Redan tidigt i planeringsarbetet är det viktigt att genomföra
översiktliga analyser och fundera kring hur byggnader placeras eller
utformas på sjukhusområdet, hur tekniska anläggningar eller funktioner placeras etc. för att bygga in funktionssäkerhet under extrema
villkor. Både stora och små sjukhus kan komma att lida brist på robusthet och redundans om inte ett sådant arbete utförs, men större
sjukhus medför ofta en större risk då dessa byggnader är större och
högre, med mer komplexa och sårbara byggnadsstrukturer.
MSB nämner i sin skrift ”Det robusta sjukhuset” att säkerhet vid
exempelvis brand påverkas av möjligheten att göra avgränsningar
inom och mellan byggnader, samt av hur dessa är utformade. Att
avgränsa rökspridningen vid brand kan exempelvis gå stick i stäv
med att skapa bekväma gång- och transportvägar. Med hänsyn taget
till att skapa ett robust sjukhus med redundans i systemet ska säkerhet ha hög prioritet. Det gäller också när det kommer till att skapa

möjligheter att utrymma och evakuera patienter och personal, samt
skapa insatsvägar för räddningstjänst. Därför ska det exempelvis finnas insatsvägar och in- och utgångar till kulvertplan under mark.
Robusthet och redundans är två ledord för framtidens försörjningslösning som innebär att det måste finnas beredskapsplaner och
alternativa lösningar för försörjningen när den ordinarie verksamheten är ur drift eller vid extraordinära händelser. Kritiska områden måste identifieras och risk- och konsekvensanalyser genomföras.
Det skall finnas beredskapsplaner och alternativa lösningar för t.ex.
distributionslösningar, för både normala och akuta flöden. Kritiska
flöden och produkter måste identifieras och kunna prioriteras vid
behov.
Det måste finnas alternativa transportvägar inom samt till och
från sjukhusområdet, både vertikalt och horisontellt. Stängs en transportväg av måste en annan finnas tillgänglig för att fortsatt kunna
försörja vården med läkemedel, måltider osv. Ett konkret exempel på
detta är att man generellt bör undvika att bara installera en hiss, då
dessa regelbundet behöver stängas av för drift- och underhåll.
Det finns ett bra exempel på ett redundant transportsystem som
installerades redan på 60-talet i samband med att Östra sjukhuset
byggdes. Det utgörs av ett conveyorsystem med lastbärare av rostfri
plåt, separata kulvertar och vertikala schakt med specialanpassade
hissar avgränsat från övrig verksamhet. Systemet är utformat som
en åtta, vilket säkerställer redundans då det alltid finns två möjliga
vägar till/från respektive byggnad på sjukhusområdet och respektive
vertikalt schakt innehåller två hissar, se Figur 13. 5
Mer information om hur robusthet och redundans byggs in i
sjukhus finns i MSB:s (dåvarande Krisberedskapsmyndigheten)
skrift ”Det robusta sjukhuset” från 2008. En ny utgåva är på remiss
och beräknas publiceras under 2020.
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Figur 13. Exempel på redundant transportsystem från Östra sjukhuset.
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4 TRANSPORTSYSTEM
I detta avsnitt görs en övergripande redovisning av de större transportsystemen för interna transporter på sjukhus, dess främsta nyttor
och vilka krav de ställer på infrastrukturen.

4.1 Rörpost
Genom att tillhandahålla ett sjukhusövergripande rörpostsystem
för transporter av smågods finns det en möjlighet att flytta över en
stor del av det transportarbete som idag utförs av vård- och servicepersonal. Ett sjukhusövergripande rörpostsystem är därför ett stöd i
vårdpersonalens arbete då blod, prover, läkemedel, medicintekniskt
material och annat smågods kan skickas i systemet utan egen manuell transport eller inblandning av transportservice, vilket gör att
transportkostnaderna minskar. Genom utveckling av modern identifierings- och spårbarhetsteknologi, högpresterande komponenter
för snabba transporter och växlingar samt automationslösningar för
mottagning och tömning av patroner har nya möjligheter skapats
för att snabbare och mer effektivt ta hand om och kunna distribuera
stora mängder av vårdens smågods, varför rörpostsystem idag upplever en renässans.
De moderna rörpostsystemen som finns installerade på svenska
sjukhus nyttjas framförallt för följande:
• Sändningar av prover från vårdverksamheter till kemlab
• Sändningar av blodkomponenter till vårdverksamheter
• Retur av blodkomponenter som inte använts på t.ex. operation
• Prover till Blodcentralen/Transfusionsmedicin för ”blodgruppering”
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Systemet är uppbyggt av en rad olika komponenter som tillsammans
bildar ett nätverk för sändning och mottagning där alla stationer
kan skicka till alla. Godset transporteras i patroner, antingen genom
att dessa sugs eller blåses genom rörsystemet med hjälp av fläktar.
Varje avdelning bör ha tillgång till en centralt placerad rörpoststation där gods kan skickas eller mottagas.
Ett rörpostsystem byggs upp av linjer med anslutna standardstationer samt linjer till/från olika typer av specialstationer. Dessa
kopplas till ett knutpunktsrum där växling av patroner mellan olika
linjer sker i en s k transferenhet. Knutpunkterna fördelas jämnt över
sjukhusområdet för att ge nödvändig täckning och omfattning. Mellan knutpunkterna dras dedikerade motorvägslinjer vilka är enkelriktade linjer där flera patroner kan flödas samtidigt. Det ger en hög
kapacitet på att växla patroner i varje transferenhet samt att flytta
patronerna mellan transferenheterna.
Knutpunktsrummen för ett 160 mm system bör vara minst 70 m2
och ha en takhöjd på 4–4,5 m för att kunna inrymma transferenhet,
fläktar och alla anslutande rör.
För exempel på en del av ett knutpunktsrum och en standardstation, se Figur 14.

4.2 Provrörstransportör
Utöver rörpostsystem finns mindre system för endast transporter av
provrör. Ett sådant system har nyligen installerats på NÄL, (se Figur
15).
En provrörstransportör är ett system med en sändstation och en

mottagningsstation sammanbundna av en plastslang/PE-rör. Systemen är s.k. point to point-system där proverna endast kan skickas
från en station till en annan. Det finns alltså ingen möjlighet till
förgrening för att nå t.ex. fler avsändare i systemet.
Det behövs ingen patron eller annan lastbärare i röret utan provrören transporteras direkt i röret (vilket i sin tur innebär att det inte
behövs några returtransporter).
En förutsättning för att systemet skall fungera är att information
mellan provtagande enhet och labb kan skickas digitalt. I samband
med att provrören skickas direkt i systemet finns inga möjligheter
att skicka med annan dokumentation än den streckkod som finns
fastsatt på provröret.

4.3 Avfalls- och textilsug
Ett vakuumsugssystem består av ett förgrenat rörsystem med inkastpunkter och en terminal dit avfallet eller de orena textilierna sugs
med hjälp av fläktar, se Figur 16.
Rörsystemet bildar schakt i olika byggnader där inkastpunkterna
placeras på de olika våningsplanen. I botten av schakten sitter ett så
kallat ventilrum. Vid en viss fyllnadsnivå eller tidsintervall öppnas
ventilen i systemet och innehållet sugs vidare till en terminal. Figur
18 illustrerar ett schakt med ventilrum samt ett antal våningsplan
med nedkast.
I terminalen separeras luften från avfallet/de orena textilierna som
landar i en container. Avfall transporteras vanligen bort i containern
medan orena textilier i vissa fall transporteras bort i container och i
andra fall fördelas ut i textilvagnar innan vidare transport från sjukhuset.
Rören har en rördiameter på 500 mm och räckvidden i systemet

Figur 14. Stapelfördelare (Skånes Universitetssjukhus Lund) (t.v.) och
rörpoststation (t.h.) (bild: Hanter IT AB).

Figur 15. Exempel på station för en
provrörstransportör.

uppgår till 800–1000 m. Om man har flera fraktioner finns det antingen möjlighet att ha separata inkast för olika fraktioner alternativt förval med knappar vid inkastet.
Nedkastluckor och vertikala schakt bör placeras rakt ovanför varandra i byggnaden och gå hela vägen ner till transport-/teknikkulvert. Nedkastluckorna bör vara placerade i desinfektions-/miljörum
som ligger centralt belägna inne på varje vårdenhet för att vårdpersonalen själva skall kunna slänga säckarna i nedkastet. Placeras nedkasten utanför vårdenheterna i anslutning till exempelvis trapphus
försvinner en stor del av vinsten med ett vakuumsugsystem.
De främsta vinsterna med ett vakuumsugssystem för avfall och
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4.4 Avfalls- och textilstörtar

Figur 16. Illustration av vakuumsugsystem.

orena textilier är att de största orena flödena på sjukhuset separeras
helt från övrig hantering. Det är bra både ur ett hygienperspektiv
men även ur ett arbetsmiljöperspektiv då arbetsmiljön i desinfektions/miljörummen förbättras och den tunga manuella hanteringen
av framförallt orena textilsäckar och vagnar minskar. Systemet är
också tillgängligt dygnet runt och minskar belastning på bland annat
hissar som vanligtvis utgör en flaskhals i sjukhusets transportsystem.
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Ett system för avfalls- och textilstörtar består av nedkastluckor och
vertikala schakt på samma sätt som ett vakuumsugsystem, men istället för att suga innehållet horisontellt landar det i vagnar eller kärl
som är placerade under det vertikala schaktet i kulvertplan, se Figur
17. Den horisontella transporten till miljöstation och det sjukhusgemensamma uppsamlingsrummet för orena textilier görs sedan med
truck.
För att undvika manuellt byte av varje enskild textilvagn eller avfallskärl när de fyllts finns olika tekniska lösningar med t.ex. kärlväxlare eller transportband. En kärlväxlare byter automatiskt plats
på vagnarna/kärlen under nedkastet när de är fulla. Det är viktigt
att säkerställa tillräcklig yta runt kärlväxlaren för rangering och byte
av vagnar. Det är också önskvärt att det finns yta för uppställning av
tomma vagnar i anslutning till störten.
Oavsett om det är vakuumsugsystem eller ett system med störtar bör nedkastluckor och vertikala schakt placeras i desinfektions-/
miljörum som ligger centralt belägna inne på varje vårdenhet, för att
vårdpersonalen själva skall kunna slänga säckarna i nedkasten.
Flera av vinsterna med ett vakuumsugsystem fås även av ett system med störtar, då arbetsmiljön i desinfektions-/miljörummen förbättras och den manuella hanteringen av vagnar på vårdenheten och
i hissar minskar. Däremot kvarstår hanteringen av vagnar/kärl från
sop- och tvättrum till ändstation. Det kan utgöra ett arbetsmiljöproblem både med avseende på tung manuell hantering av vagnar men
också p.g.a. dålig lukt och ibland hantering av trasiga säckar som

4.5 Truckar

Figur 17. Exempel på lösning med en tvättkarusell under textilstört

läckt i dessa rum. Det kan också uppstå problem i gränssnittet mellan stört och vagn/kärl om tekniken inte fungerar eller något fastnar.
Systemet behöver ständig tillsyn och regelbundet utbyte av vagnar/
kärl så att systemet inte stannar.
Ett system med avfalls- och textilstörtar har en lägre installationskostnad än ett vakuumsugsystem men kräver mer resurser och är
därmed dyrare i drift.

Huvuddelen av godsflödena på ett sjukhus görs idag med truck.
Utvecklingen av olika typer av robotapplikationer går snabbt. AGV
(Automatic Guided Vehicle) är en batteridriven förarlös truck som
finns installerade på ett antal sjukhus i Norden, men i VGR används
än så länge bara manuella eltruckar.
Manuella eltruckar används för att transportera en eller flera vagnar kopplade i tåg. Oavsett om sjukhuset planeras för automatiska
eller manuella truckar är det viktigt att det finns rätt dimensionerade ytor där mycket godstrafik förekommer, såsom godsmottagning,
miljöstation, kulvertar och i anslutning till godshissar etc.
För ett trucktåg med 5 vagnar och 30 cm mellan vagnarna blir
den totala längden ca 9 660 mm och får en svängradie på ca 2500
mm vid 90° sväng. 6 Detta illustreras i Figur 18 och Figur 19.
Automatiska transporter ställer förutom krav på väl dimensionerade och designade kulvertar, också högre krav på standardiserade
vagnar, gränssnitt mot hiss- och brandsystem samt ordning och reda
i transportgångarna. Med ett automatiskt system krävs också ett väl
utarbetat system för att adressera och styra vagnar och transporter
till dess rätta destinationer, hämta-lämna platser etc. Detta kan byggas upp med hjälp av RFID-taggar, programmering i system och/
eller med hjälp av streckkoder på vagnar och destinationer.
Ett AGV-system kan använda olika tekniker för navigering, men
på sjukhus används oftast AGV:er som styrs med hjälp av laser genom att läsa av reflexer eller konturer på väggarna och jämföra med
ritningar och tidigare ”erfarenhet”. Trådlösa nätverk (WLAN) an-
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Figur 18. Skiss som visar måtten för trucktåg med 5 vagnar och 30 cm mellan vagnarna.

Figur 19. Svängradie av manuellt trucktåg vid en sväng på 90°.
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vänds för kommunikationen mellan truckarna och en central server,
t.ex. för körorder, hissar och branddörrar. Olika krav på systemet
som sträckor, drifttider, svängutrymmen, lastvikter, typer av vagnar,
publika ytor m.m. ger olika designlösningar.
AGV-truckar är lämpliga att använda för stora och tunga materialflöden i en infrastruktur som är avgränsad från publika miljöer,
såsom en transportkulvert, separata godshissar och avgränsade och
låsta uppställningsytor och lagringsutrymmen. För exempel på två
olika typer AGV, se Figur 20.
En mer modern typ av självkörande transportrobot är Autonomous Mobile Robot (AMR), se Figur 21. Till skillnad från AGV:er
styrs AMR:er inte av exempelvis magnetslingor eller laser utan orienterar sig genom WiFi samt inbyggda scanners och kameror. AMR:en
navigerar med hjälp av en karta som antingen importeras från en
CAD-ritning, eller genom att en karta skapas i programvaran. Det
innebär att inga särskilda installationer i byggnaden krävs för att det
ska fungera.
Med ett automatiserat system med AGV eller AMR styrs flödet
av ett planerat schema som skapar förutsättningar för att jämna ut
flödet och utöka tidsfönster för leveranser 7/24 samtidigt som det
bidrar till att minimera arbetsskador hos försörjningspersonalen.
Ett automatiskt system har dock mindre flexibilitet vid snabba
förändringar och betydligt högre investeringskostnad. Kravet på god
organisation och kompetens är också högre än vid manuella transporter.

Figur 20. Exempel på ryggbärande AGV (t.v.) och stödbens-AGV (t.h.).

Figur 21. Exempel på en AMR.
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5 LOGISTISKA NAV
Det är av stor vikt att framtidens försörjning av sjukhusens verksamheter tar en tydlig utgångspunkt i hur vården förändras. Detta kommer också påverka de fysiska förutsättningarna för försörjningen.
Utgångspunkten är att vården i framtiden ska få sitt fysiska
försörjningsflöde mer förberett och levererat ”färdigt för vårdproduktion”. För att åstadkomma detta bör det finnas sjukhusgemensamma försörjningsfunktioner där materialet, på olika sätt beroende
av verksamhet och behov, förädlas och görs färdigt för produktion
innan leverans till vården.
Huvudprincipen för varje sjukhus är att det skall finnas tre sjukhusgemensamma logistiska nav, där huvuddelen av godset förädlas
innan leverans till vården (se Figur 22).
Ett av de logistiska naven utgörs av sjukhusets godsmottagning
där det huvudsakliga in- och utflödet till sjukhuset är lokaliserat. Placering av funktionen bör ske så att behovet av interna transporter
minimeras där detta är möjligt, men förutsättningarna är naturligtvis
olika beroende på om sjukhuset/byggnaderna är nya eller befintliga.
Det andra logistiska navet består av produktions- eller mottagningskök och tillhörande funktioner. Flödena av framförallt varma
måltider är koncentrerade till specifika tider och ska levereras med
korta ledtider vilket ställer stora krav på effektiva transportvägar
mellan kök och mottagare.
Det tredje logistiska navet utgörs av sterilcentralen (när en sådan
finns på sjukhuset). Sjukhusets sterilcentral försörjer med fördel operationsverksamhet och närliggande verksamhet med motsvarande
förädlingsbehov.

För mindre sjukhus utan sterilcentral bör yta för sampackning av
en- och flergångssterilt material säkerställas som en del i det logistiska navet i anslutning till godsmottagningen.

5.1 Godsmottagning
Huvudprincipen är att sjukhuset har en gemensam godsmottagning
där majoriteten av alla fysiska försörjningsflöden in och ut ur sjukhuset koncentreras, med vissa undantag för t.ex. byggmaterial, eventuella projektleveranser samt i vissa fall livsmedel till externa aktörer
på sjukhusområdet. För mer information om detta se kapitel 14.
Sjukhuset behöver också av redundansskäl skapa möjligheter
att kunna hantera försörjningen via en eller flera alternativa vägar i
händelse av störningar i de ordinarie försörjningsvägarna, precis på
samma sätt som man för den tekniska försörjningen säkerställer krav
på redundans i systemen.
Godsmottagningen bör samlokaliseras med de ytor och funktioner som krävs för att etablera ett logistiskt nav inom sjukhusområdet. Varucell för läkemedel bör finnas i godsmottagningen, se vidare
kapitel 11.2. Miljöstationen bör ligga i anslutning till godsmottagningen för att koncentrera den tunga trafiken till en plats och för att
det finns organisatoriska samordningseffekter i form av personella
resurser. Det skall däremot finnas en tydlig gräns mellan hantering
av rena och orena flöden för att uppnå god hygienisk standard. Läs
mer om avfallshantering och utformning av miljöstation i kapitel 15.
Hissar bör undvikas som förbindelse mellan godsmottagning och
Figur 22. Sjukhusets tre logistiska nav.
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Vårdenhetsytor

Produktionsoch mottagningskök
Godsmottagning och servicekvarter

transportkulvert. Om godsmottagning och transportkulvert ligger
på olika våningsplan bör en rampförbindelse istället övervägas.
Det är viktigt att ta höjd för tillräckliga ytor vid etablering eller
ombyggnationer av godsmottagning och tillhörande serviceytor i det
logistiska navet, då de fysiska flödena in och ut ur sjukhuset växer
över tid. Tillväxten är delvis beroende av den ökade vårdproduktio-

Miljöstation

Rengöring
lastbärare

Retur av
tomma vagnar

Orent

Invändig lastkaj

Lastgård och portar

Rent

Varucell

Godshantering och
förädling

Rangering
av vagnar
Utgående vagnar
med gods internt
inom sjukhuset

Paketsortering

Låst utrymme
för paket och
returgods

Laddstationer truckar

Figur 23. Schematisk principskiss över de funktioner som godsmottagningen bör innehålla.
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nen men också eftersom vårdproduktionen blir alltmer material- och
utrustningsintensiv. Det växande inflödet påverkar också flödena ut
med exempelvis ökande avfallsmängder.
Godsmottagning och tillhörande serviceytor ska utformas så att
de på ett enkelt sätt kan hållas rena, och att uppställning av vagnar
och dylikt inte förhindrar regelbunden städning. Förutsättningar för
punktdesinfektion måste också alltid finnas i händelse av spill som
kan innehålla kroppsvätskor.
Figur 23 visar en schematisk bild över de funktioner som godsmottagningen som ett logistiskt nav bör innehålla och riktlinjer för
dessa beskrivs vidare nedan.
Lastgård och portar
En väl utformad godsmottagning lägger grunden till ett effektivt
in- och utflöde av sjukhusets material. Då nästan alla typer av varuflöden sker genom godsmottagningen ska transportvägar samt
lastgård kunna ta emot alla typer av lastfordon, från cykelleveranser
och mindre budbilar till 25,25 meters fordonståg i olika konfigurationer. Transportvägar och lastzoner måste därför vara godkända för
lastbilstrafik och därmed ha bärighetsklass 1. Vidare måste transportvägarna på sjukhusområdet vara uppdelade i separata körspår
för respektive fordonstyp. Det är viktigt att fordonsflöden och personflöden i största möjligaste mån separeras för att säkerställa en god
och säker arbetsmiljö för alla.
För att lastbilar ska kunna manövreras trafiksäkert krävs det tillräckligt stora ytor på lastgården. En lastbils svepyta, d.v.s. ytan som
behövs vid tillbackning mot exempelvis en lastkaj, varierar med fordonets längd – ju längre lastbil, desto större svepyta är nödvändig.
Dessutom behövs utrymme att passera den tillbackade lastbilen. Vid
en tillbackning i 90 graders vinkel rekommenderas en svepyta på

minst den dubbla fordonslängden, plus utrymme för passage och
parkering. Ju mindre tillbackningsvinkel, desto mindre behöver svepytan vara. Det bör även finnas lämpliga inbackningslinjer så att
avståndet mellan två dockade fordon uppgår till ca 1,5 meter.
För att kompensera för nivåskillnaden mellan lastfordonets flak
och lossningsplatsen används lastkajer. Rekommenderad höjd för
lastkaj är 1 200 – 1 250 mm. För mindre lastbilar samt budbilar krävs
antingen lägre lastkaj, eller utrymme att lasta och lossa fordonet i
markplan. Underlaget för alla ytor ska vara så slätt som möjligt för att
undvika ryck och lyft vid hantering av pallar, vagnar och rullburar.
Dockning med vädertätning rekommenderas för att uppnå en
god arbetsmiljö på godsmottagningen.

Paketsortering
Det finns en målsättning inom regionen att minska antalet direktställda transporter till sjukhusen och istället hantera en större del via
centrallager. Viss hantering av direktställda paket måste dock kunna
hanteras på de större sjukhusen, då allt inte är lämpligt att hantera
på centrallager.
Paket tas emot styckvis, i rullburar eller på pall i godsmottagningen och packas sedan om till interna lastbärare. Yta för sortering,
uppställning av interna vagnar bör finnas. Det behövs också utrymme för att hantera pallar med pallyft samt yta för uppställningsplats
för tomma pallar. För exempel på en väl utformad lösning för paketsortering, se Figur 24.

Figur 24. Exempel på en väl utformad lösning för paketsortering.

För ytterligare information om hur en godsmottagning utformas på
bästa sätt finnes i Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnds skrift
Bättre varumottag!
Invändig lastkaj samt utrymme
för mottagning och utlastning
Innanför lastkaj och portar behövs yta för uppställning och rangering av både inkommande och utgående vagnar. Hur stor ytan ska
vara är beroende av flödenas storlek och frekvens men måste vara
tillräckligt stor för att på ett rationellt och arbetsmiljöriktigt sätt
kunna hantera olika flöden. Huvuddelen av de inkommande flödena
innebär också ett returflöde, antingen i form av tomma vagnar, som
t.ex. depå- och läkemedelsvagnar eller med förbrukat material som
t.ex. orena textilier eller moppar. Här är det viktigt att tydligt separera rena inkommande flöden från orena utgående flöden. De orena
flödena bör placeras i ett avgränsat rum i väntan på bortforsling,
eller på lämplig upphämtningsyta.
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Låst utrymme för paket och returgods
Det bör finnas ett utrymme för hantering av returer eller mellanlagring av paketleveranser i direkt anslutning till paketsorteringen.
Detta utrymme bör vara låst då paket i vissa fall kan innehålla artiklar till ett högt värde.
Detta utrymme kallas på vissa platser ”Säkerhetsrum”.

Figur 25. Exempel på hämta-/lämnastation för AGV med sensorer
i tak och styrskenor i golv för att
underlätta rätt positionering av
vagnarnas hjul.
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Godshantering och förädling
I det logistiska navet vid godsmottagningen samlas försörjningsfunktioner där det sker en förädling av det gods som ankommer
genom att det förbereds för slutlig leverans ut i vårdproduktionen.
Med begreppet förädling menas aktiviteter såsom avemballering,
sampackning, kvalitets- och ankomstkontroll, kitning (sammansättning av set) i olika former till specifika leveransenheter per vårdtillfälle. Utöver detta kan eventuellt behov av lagring ske i det logistiska
navet, där olika flöden och verksamheter kan ha olika behov. Ett
exempel på en sådan funktion är transithall där sampackning av förbrukningsmaterial- och patient-bädd och badtextilier till vårdenheternas närförråd ska utföras. Läs mer om detta i kapitel 6.
Beroende på vilken verksamhet och vilket material är förädlingen
mer eller mindre omfattande. Materialet görs ”färdigt för produktion” för att det lätt och smidigt ska kunna placeras där vården behöver det, och för att undvika att vårdpersonal behöver ägna sig åt
materialförsörjning.
I det logistiska navet sker för vissa flöden en omlastning till sjukhusinterna lastbärare eftersom det bidrar till en mer effektiv och rationell materialförsörjningsprocess inne på sjukhuset. Ett sjukhusinternt lastbärarsystem skapar dessutom en bättre vårdhygien genom
att lastbärarna stannar på sjukhuset och kan rengöras enligt ett planerat schema.
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Vissa flöden är dock inte nödvändiga eller lämpliga att lasta om
utan kommer att transporteras direkt ut på sjukhuset utan vidare
hantering i godsmottagningen.
Rangering av vagnar
På ett sjukhus med manuella truckar behövs en rangerings-/uppsamlingsyta för färdigpackade avgående vagnar ut på sjukhusområdet.
Vagnarna rangeras och placeras i en särskild ordning och kopplas
ihop till ett tåg. Därefter kopplas en truck till tåget och transporten
utförs.
För mer information om manuella truckar och krav på svängradier och ytor, se avsnitt 4.5.
Om det istället är automatiska truckar som ska hämta de färdigpackade vagnarna från godsmottagningen behövs särskilda hämta-/
lämnastationer.
En hämta-/lämnastation är en dedikerad uppställningsplats där
personal ställer en vagn då den ska hämtas eller lämnas av en automatisk truck, för exempel se Figur 25. Vid uppställningsplatsen finns en
sensor som identifierar att det finns en vagn för upphämtning varpå
en signal skickas till styrsystemet och en transportorder genereras.
Lokalisering av hämta-/lämnastationerna på godsmottagningen
är beroende av de olika funktionernas placering i lokalen och bör
anpassas efter detta. Det är dock viktigt att säkerställa tillräcklig yta
för de automatiska truckarnas transportvägar även inne på godsmottagningen.
För mer information om automatiska truckar, se avsnitt 4.5.
Rengöring av lastbärare
För att säkerställa att vårdhygieniska riktlinjer kan efterlevas behövs
ändamålsenliga lokaler för rengöring av lastbärare. Att förädla gods

genom t.ex. avemballering och sampackning ställer höga krav på
tydliga rutiner kring hygien och rena interna lastbärare. Beroende
på volym- och flöde behöver yta och utrustning för rengöring av
sjukhusinterna vagnar säkerställas. Maskinell vagntvätt skapar större
förutsättningar för en stabil- och kvalitetssäkrad rengöringsprocess,
men manuell rengöring är också en möjlig lösning.
Det finns i huvudsak två olika kategorier av vagntvättar:
•
Vagnsdiskmaskiner
•
Kabinettdiskdesinfektorer
Vagnsdiskmaskiner har en kort tvättcykel på mellan 1–10 minuter
och inrymmer vanligtvis endast en vagn per tvättcykel. Vagnarna
blir efter rengöring i en vagnsdiskmaskin ”rena”. Vagnsdiskmaskiner
är lämpliga för rengöring av måltids-, avfalls-, textil- och städvagnar.
Kabinettdiskdesinfektorer har en längre tvättcykel på mellan
20–60 minuter och högre temperatur och vagnarna klassas efter
rengöring i en sådan som High Level Disinfection (HLD). En kabinettdiskdesinfektor bör användas till vagnar som skall transportera
sterilgods, inklusive fabrikssterilt material där transportemballage
har tagits bort.
För exempel på vagnsdiskmaskin och kabinettdiskdesinfektor
från Sahlgrenska sjukhuset, se Figur 26.
Vid planering och installation av en vagntvätt bör principen ’oren
lastbärare in på oren sida och ren lastbärare ut på ren sida’ tillämpas.
Vid rengöring av ett större antal vagnar bör in- och urlastning ur
vagntvätt med conveyor övervägas för att i viss utsträckning automatisera och effektivisera hanteringen.
Uppställningsytan för rena och framförallt desinfekterade lastbärare bör vara avskild från mindre rena verksamhetsytor i godsmottagningen. Detta bör göras med vägg för att undvika att smuts och

Figur 26. Exempel på diskmaskin i produktionskök (t.v.) och desinfektor på sterilcentralen (t.h.). Båda två finns på
Sahlgrenska sjukhuset.
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smittförande partiklar förs från rena till orena ytor via luftströmmar.
Denna uppställningsyta kan med fördel utgöra en del av den rena
sidan av avemballeringsrummet eller transithallen, läs mer om detta
i kapitel 6.
Laddstationer för truckar
Oavsett om sjukhusets interna transporter utförs med manuella eller
automatiska truckar behövs utrymme för laddning av truckar. Det
behövs en laddstation per truck, så att samtliga truckar kan laddas
samtidigt nattetid. Laddstationer placeras med fördel i eller i direkt
anslutning till godsmottagningen.
Om sjukhuset planeras för automatiska truckar bör det även finnas laddstationer på fler platser runt på om på sjukhusområdet. De
automatiska truckarna kör själva till en laddstation när batterinivån
understiger kritiskt värde eller när den inte är allokerad till en transport. Därför bör laddstationer placeras i kulvertplan och i närheten
av godshissar för att undvika onödiga transporter.
Övriga funktioner och verksamheter
Volymintensiva verksamheter som har in- och utflöden och behöver
närhet och samband med försörjnings- och transportsystemen bör
lokaliseras i anslutning till godsmottagningen. Exempel på sådana
verksamheter är produktions-/mottagningskök, laboratorier, läkemedelstillverkning, vätskelager m.fl.
Genom att samla flödesintensiva verksamheter till ett gemensamt
område eller byggnad på sjukhusområdet tillsammans med effektiva
transportvägar både externt och internt skapas goda förutsättningar
för ett effektivt- och rationellt försörjningssystem på sjukhuset.
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5.2 Produktions- och mottagningskök
Det andra logistiska navet på sjukhuset består av ett produktions- eller mottagningskök och tillhörande funktioner.
Servicenämnden i Västra Götalandsregionen beslutade 2013 att
genomföra en utvecklad måltidslösning för samtliga sjukhusförvaltningar inom regionen, där Regionservice fått i uppdrag att utveckla
ett antal multifunktionella kök där både varma och kalla måltider
kan produceras beroende på vad vården efterfrågar.
Produktionskök finns på sjukhusen (Sahlgrenska, Östra, Kungälv,
Alingsås, Trollhättan, Borås, Skövde och Rågården), där lagas måltiderna från grunden. På Mölndal, Uddevalla, finns s.k. mottagningskök där färdiga måltider från produktionsköken tas emot och bereds.
Måltiderna kompletteras där med varmhållningskänsliga livsmedel
såsom grönsaker och potatis. På Lidköping och Falköping levereras
måltiden i kylda racks som transporteras upp till vårdavdelningarna.
där måltiden sedan värms vid tid som är anpassad för vårdenheten.
Varm frukostberedning sker på Falköping, Lidköping och Uddevalla.
Oavsett produktionskök eller mottagningskök finns ett antal olika leveranslösningar av måltider på sjukhusen och nedan följer en
kort beskrivning av respektive lösning.
Måltider kan levereras till vårdenheten varma eller kalla. Varma
måltider kan antingen transporteras i kantiner eller på bricka till
vårdenheterna. När transport sker med kantiner lägger vård- eller
servicepersonal upp mat på tallrik och serverar till patient. Tomma
kantiner och vagn går tillbaka till produktionsköket för rengöring.
Disk av porslin och bricka sker på vårdenheten. Därför ställer denna
lösning krav på att det finns ett avdelningskök med plats för uppläggning, porslin samt en större diskmaskin.
Transporten sker antingen i vad som i detta dokument kallas kantinvagn respektive transportvagn. Det finns olika fabrikat på mark-

naden. Kantinvagn består av en undre neutral del och en övre varm
kantinbrunn. Vagnens varma del är toppmatad och värmebrunnen
kan därför fungera som serveringsyta för kantinerna. Transportvagn
bestående av en kyld del och en värmd del, transporterar även den
kantiner. Vagnen bygger på höjden, är frontmatad och kräver mindre
utrymmen i produktionsköket och under externa transporter än vad
ovan beskriven kantinvagn gör. Vid serveringstillfället behöver dock
kantiner flyttas över till någon form av serveringsyta på vårdenheten.
Varma måltider som transporteras till vårdenheten på bricka
innebär att varm mat tillagas och dukas på bricka direkt i produktionsköket. Brickorna placeras sedan i en vagn som kan hålla måltiden både varm och kall beroende på behov. En fullastad vagn placeras i en s.k. booztstation för extra uppvärmning av den varma maten
innan transport till vårdenhet. Patienten äter sin måltid och därefter
placeras brickan med matrester på vagn för retur till produktions-

köket. Där hanteras sedan matavfall samt disk av porslin och vagn.
Varma måltider ställer högre krav på leveranstider än kylda måltider, men med den nya typ av s.k. termosvagnar som används på bl.a.
Sahlgrenska sjukhuset och Borås är det inte längre lika tidskänsligt
som förut. Måltiden dukas på en specialtillverkad bricka där halva
brickan dukas med varm mat och halva brickan med kall mat. Termosvagen är sedan utformad för att hålla den ena sidan i vagnen
varm och den andra kall och på så vis behåller måltiden en bra temperatur under transport.
Den nya måltidslösningen som introducerades 2013 i regionen
innebar att även att regionen skulle kunna tillhandahålla vården kylda måltider. Dessa hanteras antingen som kylda måltider på bricka
eller som enportioner.
Kylda måltider på bricka innebär i princip samma process som
varma måltider på bricka. Skillnaden är att den varma maten kyls

Figur 27. Exempel på brickdukning
(tv), termosvagn i booztstation (mitten) och dukade brickor i termosvagn (th).
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ned innan den dukas på bricka. Dukningen sker också i ett utrymme
med lägre temperatur och vagnen kylförvaras, istället för att placeras
i en booztstation som vid varma måltider, fram till att dessa levereras
till vårdavdelningen. Vagnen transporteras utifrån behov till vårdenheten, och på vårdenheten dockas sedan vagnen för uppvärmning
utefter vårdens behov. Därefter ser processen återigen likandan ut
som för varma måltider på bricka. Brickan serveras till patient och
när patienten har ätit färdigt transporteras matrester och porslin tillbaka till produktionsköket.
Regionen tillverkar också kylda enportionsrätter på Sahlgrenska
sjukhuset och Skaraborgs sjukhus i Skövde. Dessa levereras ut till
samtliga regionens sjukhus. Kylda enportionsrätter passar vårdenheter med korta vårdtider, som t.ex. BB-avdelningar där patienten äter

vid behov utanför de fasta tiderna för lunch och middag. Patienter
och dess anhöriga på BB NÄL har själva möjlighet att välja rätt genom att plocka ut denna från en varuautomat som är placerad på
avdelningen. Patienten använder sig av en ”tagg” kopplad till avdelningen för att plocka ut rätten och anhöriga som önskar en måltid
använder sig av privat bankkort.
Det tillverkas 10-15 olika rätter och de färdiga enportionsrätterna
har en hållbarhet på 10 dagar. De ska förvaras kylt och transporteras
med lastbil i obruten kylkedja till respektive sjukhustomt. Där tas de
emot i produktionskök eller mottagningskök och förvaras i kylrum i
väntan på vidare leverans till vårdenheten. Måltiden värms i sin förpackning på vårdenheten och dukas sedan på porslin. Denna lösning
ställer krav på att det finns ett avdelningskök med microvågsugnar för
uppvärmning, plats för uppläggning, kylskåp för lokalt lager av rätter,
porslin samt diskmöjligheter och möjlighet att sortera matavfall.
Kylda portioner genererar en större mängd avfall i form av engångsplastförpackningar som ska hanteras.
Utöver produktion eller mottagning av måltider och livsmedel till
vården hanteras även livsmedel och måltider till restauranger och
caféer på sjukhusområdena. Mer information om detta återfinns i
kapitel 12 respektive kapitel 13.
Figur 29 illustrerar flödet av måltider och livsmedel från inkommande transport med lastbil via varumottagning kök, genom produktionskök och till respektive vårdenhet.
Ett produktionskök består i huvudsak av sex övergripande funktioner; varumottagning, kyl/frysrum- och förråd, produktion av
måltider, uppställning av rena vagnar, dukning/packning av bricka-

Figur 28. Kyld enportionsförpackning i förpackning (till vänster, övre bild)
respektive på tallrik (till vänster, nedre bild) samt en varuautomat med
kylda enportionsrätter på BB Näl (till höger)

Figur 29. Illustration av måltids- och livsmedelsflödet från in
kommande transport med lastbil via varumottagning kök, genom
produktionskök och till respektive vårdenhet
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och kantinvagnar samt livsmedel samt diskrum. Figur 30 visar en
schematisk bild över dessa funktioner och riktlinjer för dessa beskrivs vidare nedan.
Ett mottagningskök består av i stort sett samma funktioner men
istället för att måltiderna produceras från grunden ankommer vagnar med färdiglagade måltider som kompletteras med varmhållningskänsliga livsmedel. Det finns även ett returflöde av tomma
måltidsvagnar ut från sjukhusområdet.

Uppställning
rena vagnar
Produktion av måltider

Diskrum

Kyl/frysrum och förråd

Dukning/packning
av bricka- och
kantinvagnar samt
livsmedelsvagnar

Inkommande flöde
av livsmedel
Varumottagning
Utgående vagnar
med måltider/livsmedel externt

Utgående vagnar med
måltider/livsmedel internt inom
sjukhuset

Inkommande vagnar
med disk och orent gods
inom sjukhuset

Figur 30. Schematisk principskiss över de funktioner som produktionsköket bör innehålla.
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Varumottagning produktionskök
Samtliga produktions- och beredningskök bör ha en separat varumottagning för att ta emot livsmedel och färdiglagade måltider, som
inte ska blandas med övrigt gods på sjukhuset. Varumottagningen
utgör den första kontrollpunkten i livsmedelshanteringen med bl.a.
kvalitetskontroll och temperaturmätning. Där tas även det yttre
transportemballaget bort och därefter lyfts livsmedlet in i kyl-och
frysrum/förråd.
Med anledning av att många livsmedel är temperaturkänsliga är
det optimalt om varumottagning, förråd samt produktion ligger på
samma plan och i nära anslutning till varandra. Vidare är det också
optimalt om inte utgående vagnar med måltider sker på samma yta
som inkommande flöden av livsmedel. Detta för att undvika att skapa onödiga flaskhalsar, då båda flödena är tidsberoende.
På Sahlgrenska sjukhuset tillverkas lunch och middag till ca 900
patienter per dag samt ca 3000 kylda enportinsrätter per vecka. Måltidsproduktion samt livsmedelsleveranser till vården genererar ett
flöde på ca 18 ton livsmedel per vecka och det ankommer minst 5 leveranser per dag. Det kan jämföras med ett mindre produktionskök,
t.ex. Alingsås och Kungälv där det lagas mat till 100-200 patienter,
vilket genererar ett flöde på 3-4 ton livsmedel per vecka.
Produktionskök
I produktionsköken tillverkas måltider från grunden. Alla produktionskök tillverkar inte kylda måltider utan detta är koncentrerat till
Sahlgrenska sjukhuset och Skaraborgs sjukhus, Skövde.
Måltider produceras utifrån beställningar från de vårdenheter
som produktionsköket ska försörja. Inköp och produktion sker till
största delen utefter prognos. Lunch och middag produceras alltid i
produktionsköket medan frukost kan tillverkas i produktionsköket

alternativt att hanteras via frukostbuffé på vårdenheten.
Utöver måltider hanterar produktionsköket även sjukhusets beställningar av livsmedel och catering.
Flödet till, inom och från produktionsköken är omfattande. Leverans av framförallt varma måltider ut på sjukhusområdet ställer
höga krav på robusta och effektiva transportvägar då ett stort flöde
skall transporteras under en begränsad tid. Måltider transporteras
i huvudsak till slutenvårdsavdelningar, men även till viss del dagvårdsavdelningar.
Produktionsköket bör lokaliseras så att behovet av vertikala förflyttningar minimeras. Transportvägar som innebär hissar till/från
produktionsköket bör undvikas både på grund av kapacitet och arbetsmiljö då hisstransporter är tidskrävande och ofta kräver manuell
hantering av vagnar in i och ut ur hissen.
Från de större produktionsköken finns även ett utgående flöde
med färdiglagade måltider som skall transporteras till mottagningskök på mindre sjukhus.
Produktionskök kan också kallas tillagningskök eller storkök.
Mottagningskök
Mottagningskök finns på mindre sjukhus eller på sjukhus där eget
produktionskök inte är optimalt, som till exempel Falköping, Lidköping, Uddevalla och Mölndal. I mottagningsköken tar man emot
packade vagnar med kantiner eller brickor från de större produktionsköken. Vissa råvaror transporteras direkt till mottagningsköken för tillredning på plats. Det gäller framförallt livsmedel som är
varmhållningskänsliga som till exempel grönsaker och potatis. Därefter hanteras måltiden på samma sätt som i ett produktionskök. I
mottagningskök hanteras även kylda måltider enligt samma upplägg
som i produktionsköket.

I de mottagningskök där ingen beredning av varmhållningskänsliga livsmedel sker, hanteras det inte heller någon disk. Disken skickas tillbaka till produktionsköket där måltiderna produceras.
Riktlinjer när det gäller logistik- och försörjning är desamma oavsett om det är ett produktionskök eller mottagningskök. Båda genererar ett stort flöde av inkommande och utgående vagnar som skall
hanteras under en begränsad tidsperiod, vilket ställer höga krav på
effektiva och robusta transportvägar till och från köket.
Mottagningskök kan också kallas beredningskök.
Diskrum
Diskrum utgör en del av både produktions- och mottagningskök.
Diskrummets yta och behovet av utrustning är beroende av om
måltider levereras på bricka- eller i kantiner. I ett produktions- och/
eller mottagningskök med brickdukade måltider hanteras huvuddelen av disken i det centrala diskrummet, vilket ställer krav på större
maskinpark och mer utrymme. Om måltider istället transporteras i
kantiner görs en större del av diskprocessen på respektive vårdenhet
och behovet av yta och maskinpark minskar.
Vagnarna som måltiderna har transporterats i diskas i en vagntvätt och placeras därefter på en uppställningsyta för rena vagnar.
Därifrån hämtas sedan de rena vagnarna när det är dags att duka
nästa måltid.
Viktigt är att flödet i diskrummet är uppbyggt så att förflyttning
av tunga vagnar och tungt gods minimeras och att rena och orena
flöden separeras.
Hantering av livsmedel regleras i nationella lagar som t.ex. livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) och i
Livsmedelsverkets föreskrifter, som finns publicerade i Livsmedelsverkets
författningssamling, LIVSFS.
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5.3 Sterilcentral med
sjukhusgemensamt sterilförråd
Sterilcentral med sjukhusgemensamt sterilförråd utgör det tredje logistiska navet och härifrån försörjs operationsverksamheterna och
närliggande verksamheter med motsvarande behov. Det blir allt
vanligare att det finns många typer av operationssalar utlokaliserade
på t.ex. radiologisk intervention, snittsal på förlossningen, pacemakerinläggningar, mottagningsanknutna salar (MOP) på mottagningar etc.
I den traditionella sterilcentralen har instrument diskats, packats
och steriliserats och levererats ut till kunder både inom och utanför
sjukhuset. Lagerhållning och ägande av instrument har med detta system legat på respektive användare (operationsenhet) av instrumenten.
I det logistiska navet sterilcentral med sjukhusgemensamt sterilförråd utökas sterilcentralens ansvar och uppgifter när det gäller materialförsörjningsprocessen till framförallt operationsverksamheten.
Utöver tidigare uppdrag att diska, packa och sterilisera instrument
ska sterilcentralen även ansvara för beställning, lagerhållning och
påfyllning/leverans av både instrument och en stor del av det fabrikssterila engångsmaterialet, samt samordna leveranserna av detta
till operationsenheterna från ett sjukhusgemensamt sterilförråd.
En modern sterilcentral som utöver själva disk- och steriliseringsprocessen även inkluderar ett sjukhusgemensamt sterilförråd för lagerhållning av både instrument och sterilt engångsmaterial ställer
högre krav på tillgänglig yta. Detta eftersom hela hanteringen av
engångsmaterial tillkommer med krav på avemballering med oren
och ren sida, lagerutrymmen, uppställning av vagnar samt möjlighe-

ter för en effektiv hantering vid plock och sampackning av ingreppsspecifika vagnar.
Den ställer också högre krav på lokalisering på sjukhusområdet,
då det finns ett tydligt närhetsbehov mellan operation- och sterilverksamheten. Operationsverksamheten har högt ställda krav på
säkra och korta ledtider av sterilt material och en närhet mellan dessa
verksamheter bidrar till att skapa en större trygghet i försörjningslösningen. Det ställs också högre krav på transporter av sterilgods
jämfört med annat gods, där detta måste ske på ett sätt som garanterar att godset inte skadas eller förorenas under transport. Ur detta
perspektiv är korta och separata transportvägar att föredra även ur
hygiensynpunkt. Här är det även viktigt att det finns redundans i
transportvägarna för att det ska finnas alternativ om något händer.
Det är också viktigt att det finns effektiva transportvägar mellan sterilcentralen och godsmottagningen, då sterilcentralen som ett
logistiskt nav kommer att generera omfattande materialflöden däremellan.
Mer information om grundläggande krav för transport, lagerhållning och hantering av sterila medicintekniska produkter finns i:
Svensk standard·SS 8760015:2017 Grundläggande krav för transport, lagerhållning och hantering av sterila medicintekniska produkter
avsedda för användning inom vård och omsorg
Figur 31 illustrerar översiktligt flödet av sterila engångs- och flergångsartiklar mellan godsmottagning, sterilcentral och operationsenhet.
En sterilcentral med sjukhusgemensamt sterilförråd innehåller
fyra övergripande funktioner:
Figur 31. Illustration av flödet av sterila engångs- och flergångsartiklar via det logistiska navet i sterilcentralen.
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•
•
•
•

Inkommande fabrikssterilt
engångsmaterial i transportförpackning

Avemballeringsrum
Diskrum
Packrum
Sjukhusgemensamt sterilförråd

Processen bygger på att det finns två flöden in till sterilcentralen, ett
med orena instrument och ett med sterilt engångsmaterial. De orena
instrumenten hanteras i disk- och packrum innan de lagerhålls i det
sjukhusgemensamma sterilförrådet eller transporteras ut till respektive vårdenhet. Det sterila engångsmaterialet avemballeras innan det

Avemballering

Diskrum

lagerhålls i det sjukhusgemensamma sterilförrådet. Från det sjukhusgemensamma sterilförrådet försörjs sedan operationsenheter samt
eventuellt ytterligare enheter med motsvarande behov, se Figur 32.

Sjukhusgemensamt sterilförråd

Utlämning

Packrum

Inkommande
orena
instrument
Orent

Rent

Figur 32. Schematisk principskiss över en sterilcentral som utgör ett logistiskt nav
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Avemballeringsrum sterilcentral
Det fabrikssterila engångsmaterialet måste innan lagerhållning i
det sjukhusgemensamma sterilförrådet avemballeras, då transportförpackningar ofta är förorenade av damm och smuts. Utrymmet
utgör en oren zon där transportförpackning avlägnas från godset.
Avemballerat gods förflyttas sedan över till det sjukhusgemensamma
sterilförrådet som utgör en ren zon. Avemballering ska ske på ett
sådant sätt att avdelningsförpackningen bibehåller sin renhet.
Diskrum
Orena instrument och vagnar transporteras från operationsenheter och andra vårdenheter direkt till sterilcentralens diskrum. Där
synas, vid behov monteras isär och eventuellt handtvättas instrumenten innan de placeras i diskmaskin för rengöring, se Figur 33.
Tomma vagnar körs genom en kabinettdiskdesinfektor för rengöring
innan uppställning i det sjukhusgemensamma sterilförrådet.
Diskrummet utgör en del av sterilcentralens orena zon och förbinds med packrummet med genomräckningsdiskmaskiner och kabinettdiskdesinfektorer.
Packrum
När instrumenten diskats synas de, monteras ihop och galler och
styckförpackade instrument iordningsställs inför sterilisering i sterilcentralens packrum. Därefter steriliseras instrumenten i autoklaver
med genomräckningsfunktion till det sjukhusgemensamma sterilförrådet.

Sjukhusgemensamt sterilförråd
Efter sterilisering plockas instrument och galler ut i den rena zonen
i det sjukhusgemensamma sterilförrådet.
I det sjukhusgemensamma sterilförrådet lagerhålls huvuddelen
av sjukhusets instrument tillsammans med sterilt engångsmaterial.
Där sker också sampackning av ingreppsspecifika vagnar där sterila
instrument och sterilt engångsmaterial sampackas för en specifik
operation på en vagn.
Utöver lagerhållning och sampackning av ingreppsspecifika vagnar sker även påfyllning och uppställning av mobila förråd samt
hantering av påfyllningsvagnar för sterilt engångsmaterial och instrument som skall lagerhållas på operation.
För exempel på anpassad hyllförvaring i sterilförråden, se Figur
36. Den vänstra bilden visar hyllor för engångsartiklar, den mellersta
bilden visar förvaring av steriliserade instrument i containrar och
den högra bilden s.k. mobila förråd för olika specialiteter.
Modulbaserad lagerinredning där korgar enkelt kan flyttas mellan öppna hyllor, vagnar och fasta skåp ger möjlighet till en flexibel
lagerlösning där det går snabbt och relativt enkelt att ställa om vårdproduktionen efter behov, se vidare avsnitt 7.4.
Övriga verksamheter med flödes- och sambandsbehov
I det logistiska navet sterilcentralen är det lämpligt att också försöka
samla försörjningsflöden till verksamheter som har likartade behov
och/eller har nära verksamhetssamband med operationsenheterna.
För att beskriva detta krävs ytterligare studier, analyser och tester/
piloter, men generellt handlar det också om att förbereda materialflödet före leverans. Inte sällan finns det också ett behov av att skapa
lagerytor då tillgången på detta brukar vara mycket begränsad på de

Figur 33. Exempel på diskvagn med instrument (t.v.) samt inmatning i diskdesinfektorn (t.h.).

vårdproducerande enheterna. Enheter som skulle kunna vara aktuella är t.ex. IVA, AVC, Förlossning, Pre-op, Post-op, mottagningsanknutna salar (MOP) på mottagningar m.fl.
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6 FÖRBRUKNINGSMATERIAL OCH
PATIENT-/BÄDD OCH BADTEXTILIER
Regionservice har utvecklat ett koncept för försörjning av förbrukningsmaterial och patient-/bädd- och badtextilier till vård- och mottagningsenheter; MiV – materialförsörjning i vården. Konceptet
innebär en omställning från beställning till försörjning av patient-,
bädd- och badtextilier samt förbrukningsmaterial som levereras via
centrallagret Sisjödepån.
Miv 2.0 grundar sig i en standardiserad försörjningsstruktur med
förutbestämda materialhanteringspunkter, lager och förbrukningspunkter tillsammans med ett definierat sortiment. Varje artikel har
sin plats och lager och förråd utformas med en enkel och enhetlig
standard och inredning.
I MiV konceptet finns fyra standardiserade materialhanteringspunkter:
• Enhetsförråd
• Närförråd
• Avemballeringsrum
• Transithall
Enhets- och närförråd är förråd som ska finnas på respektive vårdenhet. Avemballeringsrum och transithall är centrala funktioner som

bör placeras i det logistiska navet i godsmottagningen.
I Figur 34 illustreras flödet av förbrukningsmaterial och patient-/
bädd- och badtextilier från godsmottagning till enhets- respektive
närförråd.
Förbrukningsmaterial och patienttextilier används inte bara på
vård- och mottagningsenheter utan framförallt förbrukningsmaterial återfinns på mer eller mindre samtliga enheter inom ett sjukhus. Principerna kring MiV med avemballering, sampackning och
påfyllning enligt fastställda nivåer i enhets- och närförråd bör därför kunna tillämpas oavsett typ av enhet. Det som är viktigt är att
utvecklingen av försörjningslösningen görs i nära samverkan med
respektive enhet.
Utöver enhetsförråd och närförråd finns det även i vissa fall behov av salsförråd. Salsförråd är förråd som finns inne i patientrum,
t.ex. mottagningsrum eller vårdrum. Lagerhållning i salsförråd skall
om möjligt helt undvikas eller begränsas i så hög utsträckning som
möjligt p.g.a. hygienaspekter. I den mån det behövs rekommenderas
max lager motsvarande ett dygns förbrukning.
Vårdpersonalen ansvarar själva för att försörja salsförråden. Detta
bör göras dagligen och artiklar hämtas från enhetsförråden.

Figur 34. Illustration över flödena av förbrukningsmaterial och
patient-/bädd och badtextilier.
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6.1 Närförråd
Närförråd finns framförallt på vårdavdelningar och där lagerhålls
artiklar som används frekvent, minst dagligen, och som behöver finnas nära där den direkta vården bedrivs (oftast i närheten av patient
eller produktionsyta). När behov uppstår hämtas dessa typiskt en
och en. Vilka artiklar som ligger där beror på vilken typ av vårdenhet som avses. På en vårdavdelning behöver närförråden normalt
innehålla ett begränsat antal artiklar (ca 20–25 st.) som definieras
och beslutas per verksamhet och vårdenhet baserat på ett regionalt
definierat sortiment.
Närförråden skall placeras så nära förbrukningspunkten som
möjligt, d.v.s. i nära anslutning till patientrummen. Med fördel placeras det i direkt anslutning till patientrummens dörrpost för att
minimera tiden för såväl påfyllnad som uttag. De skall dock av hygienaspekter inte ligga inne i patientrummen. Att det ligger utanför
patientrummen möjliggör även påfyllning utan att störa patienten.
Närförråd utgörs vanligen av ett skåp (se Figur 35 för exempel).
Alla närförråd på en och samma vårdenhet ska innehålla samma
artiklar.

6.2 Enhetsförråd
Det ska finnas ett enhetsförråd på varje vårdenhet och det innehåller
samtliga artiklar på en vårdenhet som inte finns i närförråden. För
en vårdavdelning omfattar det vanligen 150-300 olika artiklar, beroende på vårdspecialitet och det är artiklar som används mer sällan
än de som ligger i närförråden.
Figur 35. Exempel på utformning av närförråd.
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Figur 36. Illustration ”tom/full”-fack.

Enhetsförrådet bör vara placerat centralt inne på avdelningen för
att minimera avståndet till varje patient- eller mottagningsrum och
därmed minska vårdpersonalens spring. Att begränsa antalet förråd
och att skapa en gemensam lagerstruktur med enhetligare layouter
och utrustning på en avdelning skapar ordning och reda och minimerar onödigt spring och letande.
Enhetsförrådet ska vara 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 ska material med olika renhetsgrader hållas åtskilda i separata skåp. Observera att detta gäller för vårdavdelningar
och mottagningsenheter. På mottagningar som har mycket sterilt
material, samt operationsavdelningar, ska sterilt förbrukningsmate-

rial lagerhållas i separata sterilförråd då volymerna är betydligt större.
Tom/full-principen tillämpas i enhetsförrådet, vilket säkerställer
att det lagerlagda sortimentet alltid finns på plats samtidigt som arbetet med behovsfångst, beställning och inventering minimeras och
den visuella kommunikationen är tydlig, se Figur 36. Det innebär
att alla artiklar ligger i två lika stora fack, ett plockfack och ett buffertfack. När plockfacket är tomt är det dags att beställa.

6.3 Transithall
Transithallen fungerar som navet för alla närförråd på sjukhuset och
utgör den centrala distributionspunkten för närförråden där högfrekvent textil- och depåsortiment sampackas på sjukhusinterna
lastbärare. Lastbärarna transporteras till vårdenheter dagligen för
påfyllning av närförråd.
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Figur 37. Delar av en transithall med
förbrukningsmaterial och textilier
uppställda längs med väggen, samt
exempel på en fullpackad närförrådsvagn.

Huvuddelen av artiklarna i transithallen utgörs av textilier men
det finns även ett fåtal artiklar förbrukningsmaterial, såsom underlägg och tvättlappar. Transithallen försörjer hela sjukhuset och fungerar som en utjämnande funktion. Totalt hanteras ca 40–50 artiklar
via transithallen.
Det bör finnas en transithall per sjukhusområde och denna lokaliseras i direkt anslutning till avemballeringsrummet. Både avemballeringsrum och transithall lokaliseras med fördel i det logistiska
navet i godsmottagningen för att minimera behovet av interna transporter av externa vagnar. Avsedd yta återfinns inom området ”godshantering och förädling”.
Storleksmässigt ska det vara möjligt att rangera inkommande textil- och depåvagnar samt utgående närförrådsvagnar. Det skall också
finnas rationella ytor för plock och pack av närförrådsvagnar.
Ytbehovet styrs också av karaktären på de enheter som ska försörjas, sortimentsbredd, bemanning, lokalens utformning och ingående
logistik. Transithallen ska också hysa en mindre arbetsplats för administration.
För exempel på delar av en transithall med förbrukningsmaterial
och textilier uppställda längs med väggen samt en packad närförrådsvagn (t.h. i Figur 37).
Det är viktigt att förbrukningsmaterialet på vagnarna skyddas
mot nedsmutsning när de står uppställda i transithallen.

6.4 Avemballeringsrum
Figur 38. Avemballeringsrummets rena och orena zon skiljs
åt med ett rullband/transportband.
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Ett avemballeringsrum är en sjukhusgemensam funktion som är gemensam för hela sjukhuset. Avemballeringsrummets syfte är att effektivisera avemballeringsprocessen av transportförpackningar innan framförallt förbrukningsmaterial når vårdenheterna. Samtidigt
bidrar det till en förbättrad vårdhygien då orent transportemballage

tas bort och rena sjukhusinterna lastbärare används för transport till
vårdenheterna.
Avemballeringsrummet placeras med fördel i det logistiska navet
i godsmottagningen och bör utgöra en del av ytan som omnämns
godshantering och förädling. Avemballeringsrummet skall delas in i
en ren och en oren zon som tydligt skiljs från varandra. De externa
lastbärarna med gods stannar på den orena sidan där också transportemballaget avlägsnas. Avemballerat gods förflyttas till ren sida
varpå de lastas på sjukhusinterna lastbärare och antingen sampackas
med annat gods eller transporteras vidare ut på sjukhuset. För exempel på utformning av ett avemballeringsrum med oren- och ren sida,
se Figur 38.
Observera att det är av stor vikt att godset efter att transportemballaget tagits bort skyddas från damm, fukt och mikroorganismer
under transport till avsedd vårdenhet. Vagnarna måste också rengöras enligt fastställda rutiner. Läs mer om rengöring av lastbärare i
kommande avsnitt.
Det är viktigt att det finns uppställningsyta och tillräcklig manövreringsyta för att hantera lastbärare på både ren och oren sida i
avemballeringsrummet på ett rationellt sätt.
I avemballeringsrummets orena zon bör det finnas plats för att
samla ihop och mellanlagra de avfallsfraktioner som i hög grad genereras, framförallt wellpapp, plast och brännbart avfall.
Mer information och material om MiV 2.0 finns på Regionservice
Servicewebb.
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7 STERILA ENGÅNGS- OCH FLERGÅNGSARTIKLAR
Detta avsnitt behandlar funktioner kopplade till det sterila flödet utanför det logistiska navet sterilcentral. Försörjningsprocessen kring
de sterila flödena beskrivs tillsammans med riktlinjer för sterilcentral
och sjukhusgemensamt sterilförråd under Logistiska nav avsnitt 5.3.

7.1 Uppställningsplatser
för ingreppsspecifika vagnar

Figur 39. Exempel på en ingreppsspecifikt packad vagn till operation.
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En stor del av det sterila flödet till framförallt operationsenheter skall
utgöras av s.k. ingreppsspecifika vagnar där sterila instrument och
sterilt engångsmaterial sampackas för en specifik operation på en
vagn i det sjukhusgemensamma sterilförrådet. Dessa transporteras
sedan till operationsenheten utifrån verksamhetens behov.
På operationsenheten bör det finnas dedikerade uppställningsplatser för både rena och orena ingreppsspecifika vagnar. Det är
viktigt att rena och orena vagnar tydligt hålls isär för att undvika
sammanblandning. Beroende på enhetens utformning kan olika lösningar vara lämpliga. I vissa fall kan uppställningsplatser finnas i
anslutning till godshissar, i lokalt sterilförråd eller i anslutning till
respektive operationssal. Oavsett om vagnarna är rena eller orena är
det viktigt att det finns en genomtänkt lösning för att ta sig mellan
steril miljö på operationsenheten till oren korridor/transportkulvert
utanför operationsenheten.
För exempel på en ingreppsspecifik vagn se Figur 39.
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7.2 Lokala sterilförråd
Operation, som är den stora förbrukaren av sterilt material, behöver
ha ett eller flera lokala sterilförråd på respektive enhet beroende på
utformning och storlek. Det lokala sterilförrådet innehåller vanligen
ett stort antal artiklar, då operation är den mest materialintensiva
verksamheten på sjukhuset. Det ska innehålla artiklar som det kan
uppstå ett akut behov av och som det inte går att förutse behovet av.
Det bör också inrymma mindre artiklar som lämpligen inte hanteras
i det sjukhusgemensamma sterilförrådet, som t.ex. suturer.
Det är av stor vikt att de lokala sterilförråden lokaliseras centralt
på varje enhet för att minimera personalens gångavstånd på enheten.
På andra vårdenheter med mindre mängd sterilt material kan det
räcka med att det finns ett separat skåp i enhetsförrådet för förvaring
av sterila artiklar.

7.3 Närförråd operation
I de flesta verksamhetstyper finns det eller kan det uppstå akuta behov av olika slag, för vilka särskilda förberedelser alltid måste vidtas.
I opererande miljöer är det särskilt angeläget att säkerhetsställa att
försörjningslösningarna är anpassade för att hantera en annan dimension av akuta behov som kan uppstå under pågående operation.
På en operationsavdelning är närförråden med fördel organiserade
på ett sätt som skapar hög tillgänglighet på material samtidigt som

det finns förutsättningar för att flytta eller använda materialet där
behov uppstår (växla mellan olika operationssalar). Mobila lösningar
i kombination med förberedelserum/slussar i anslutning till operationssalen möjliggör påfyllning utifrån samtidigt som operation
pågår.
Till skillnad mot ett närförråd på en vårdavdelning, där alla närförråd innehåller samma artiklar, måste ett närförråd på operation
skräddarsys för den specifika operationssalens specialitet, vilket ytterligare talar för flexibla och lätt flyttbara lösningar.
På flera av de nyaste operationsenheterna runt om i Sverige har
operationssalarna utrustats med genomräckningsskåp för förvaring
av framförallt sterilt förbrukningsmaterial som behöver finnas nära
tillhands under en operation. Närförråd i form av genomräckningsskåp möjliggör påfyllning av material under pågående operation. Ett
genomräckningsskåp kan antingen inrymma hyllplan eller plats för
en vagn vilket underlättar flytt mellan olika operationssalar.
Det finns inte alltid möjlighet att inrymma genomräckningsskåp
och då kan mobila förråd i form av vagnar som transporteras inom
operationsenheten vara ett alternativ. Fast förrådsförvaring inne i
operationssalarna bör undvikas eftersom det försvårar påfyllning
och kan oftast bara göras av operationspersonalen själva. Påfyllning
av mobila förråd i form av vagnar kan försörjas via det logistiska
navet i sterilcentralen för att minimera behovet av förrådsyta på operationsenheten.
Figur 40 visar exempel på mobila förråd och genomräckningsskåp på en operationsavdelning.

Figur 40. Exempel på mobila förråd (t.v.) och ett genomräckningsskåp på
operation (t.h.).

7.4 Lagerinredning
Det är viktigt att välja rätt lagerinredning och utrustning för definierat behov. Idag är sjukhusen ofta och frekvent inredda med
olika former av kompaktförråd för att klara av att få plats med allt
det material och all den utrustning som de olika vårdenheterna har
hemma i lager. Hur stora yt- och volymbehov de olika verksamheterna egentligen har kräver utredning och analys för respektive
verksamhet innan det går att specificera, men det är tydligt att verksamheterna har för stora volymer i lager samtidigt som kapaciteten i
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Figur 41. Exempel på modulbaserad lagerinredning med standardmåttet 40*60 cm i vagn, öppna hyllor och fasta skåp från Operationsavdelningen på
Karolinska Huddinge.

lagerytor är för små. Det gäller inte bara lagerytor för sterilt material
utan även rent förbrukningsmaterial och textilier. En effektivisering
och förbättring av tillgänglighet och säkerhet kräver därför att man
jobbar med såväl sortiment som lagerstyrning samtidigt som behoven av förbättrade layouter, ytor/volymer och valet av inredning
adresseras.
Kompaktförråd bör generellt helst helt undvikas eftersom detta
inte är en lösning som ger rätt förutsättningar för en effektiv och
patientsäker vård.
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Modulbaserad lagerinredning där korgar enkelt kan flyttas mellan öppna hyllor, vagnar och fasta skåp ger möjlighet till en flexibel lagerlösning där det går snabbt och relativt enkelt att ställa om
vårdproduktionen efter behov. Det kan vara särskilt viktigt för en
operationsverksamhet med akuta förlopp men bör även beaktas för
övriga vårdenheter.
Exempel på sådan lagerinredning visas i Figur 41. Det bör påpekas att bilden endast visar ett fabrikat, det finns flera tillgängliga på
marknaden.
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8 PAKET
Paket ankommer till sjukhusens godsmottagning under större delen
av dagen med ett antal olika transportföretag. Respektive chaufför
förflyttar paket eller pall in till godsmottagning där servicepersonal
tar emot godset. Detta packas sedan på interna vagnar och distribueras sedan till respektive vårdenhets anvisade leveransplats för paket. En registrering görs när paketet lämnas på leveransplatsen och
en signal skickas till berörd enhet/person att paket finns att hämta.
Figur 42 illustrerar paketflödet från godsmottagning till anvisad leveransplats.
Det är önskvärt att minimera antalet paket som ankommer direkt
till sjukhusen och istället hantera så mycket som möjligt via centrallager.

tion till storleken på paketflödet. Nödvändig utrustning beror också
på paketflödets volym. Är flödet av paket stort kan det behövas en
lagerhylla i utrymmet, annars är ett avlastningsbord tillräckligt, se
Figur 43.
För att undvika att transportemballage hanteras inne på vårdenheten bör det finnas förutsättningar för att avemballera paketet direkt i detta utrymme.

8.1 Paketsortering
Se avsnitt 5.1 Godsmottagning.

8.2 Leveransplats paket
På varje vårdenhet skall det finnas ett låst utrymme som endast behörig personal har tillträde till där paket hämtas och lämnas, vidare
kallat leveransplats paket. Denna bör placeras inne på enheten för at
underlätta vårdens hantering av paket. Storleken på ytan står i rela-

Figur 43. Exempel på skylt vid leveransplats för paket i VGR.

Figur 42. Illustration av flödet av paket från godsmottagning till
anvisad leveransplats på vårdenheterna.
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9 POST
Post sorteras idag på fyra postterminaler som är lokaliserade på Sahlgrenska sjukhuset, NÄL, SÄS Borås och SKAS Skövde. Det pågår
en översyn över regionens posthantering för att utreda möjligheterna
att hitta mer effektiva lösningar. Postdistribution och antal och lokalisering av postterminaler ingår i översynen.
För att möjliggöra en mer effektiv postdistribution internt på
sjukhusen rekommenderas att post distribueras till byggnadsgemensamma boxanläggningar alternativt till brevlådor placerade i trapphus på respektive våningsplan och inte levereras in på respektive
vårdenhet som är vanligt idag, se Figur 44.

9.1 Boxanläggning för post
Det bör finnas en eller flera boxanläggningar beroende på sjukhusets
storlek. På ett mindre sjukhus kan det räcka med en boxanläggning
men på större sjukhus bör det finnas minst en per huskropp. Boxanläggningen lokaliseras med fördel i markplan nära hiss- och trapphus där personalen passerar på sin väg till och från arbetsplatsen. För
exempel på boxanläggning för post, se Figur 45.
En boxanläggning kan med fördel kompletteras med ett system
för spårning av mottagen post och paket. Med ett spårningssystem
fås en övergripande bild av vad som tas emot och när, namn på avsändare och mottagare samt aktuell status inom organisationen.

9.2 Brevlåda
Alternativet till boxanläggning är att det finns en brevlåda för inkommande post för respektive vårdenhet samt en våningsgemensam
brevlåda för utgående post per våningsplan, se Figur 46. Brevlådorna
lokaliseras i hiss- och trapphus och inte inne på respektive vårdenhet. De ska vara låsbara så att ingen obehörig kan komma åt innehållet. De bör också inom rimliga gränser vara dimensionerande så
att de motstår inbrottsförsök.

Figur 46. Exempel på brevlådor för
inkommande och utgående post.

Figur 45. Exempel på boxanläggning från Nya Karolinska Solna.
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Figur 44. Illustration över de två alternativa lösningarna för intern
postdistribution.
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Boxanläggning

Alt 2
Brevlåda per
våningsplan
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10 PERSONALTEXTILIER
Personaltextilier utgör idag ungefär hälften av det totala textilflödet
på ett sjukhus. Detta flöde behöver därför styras så att en effektiv
hantering kan kombineras med förutsättningar för god tillgänglighet och service som kan bidra till en god och säker vårdhygien.
Personaltextilierna bör hanteras och lagras i s.k. klädförråd. Dessa
ska ligga i anslutning till omklädningsrum, men på ett begränsat
antal platser beroende på sjukhusets storlek.
Flödet ankommer till godsmottagningen i vagnar packade för
specifika klädförråd. Dessa transporteras utan vidare hantering till
respektive klädförråd för påfyllning av rena textilier. När vagnen är
tom transporteras vagnen tillbaka till anvisad uppställningsplats, se
Figur 47.
Koncept med gemensamma klädförråd har prövats med goda resultat på Alingsås lasarett. Där centraliserades hanteringen av personaltextilier och ett gemensamt klädförråd inrättades under början på
2017 och ersatte en lösning där personaltextilier lagerhölls i respektive omklädningsrum och där uppackning och påfyllning gjordes
av vårdpersonal. Klädförrådet utrustades med teknik för automatisk
avläsning av uttag och beställning av personalkläder och servicemedarbetare fyllde dagligen på med nya personaltextilier. Det resulterade i att antalet plagg på kontrakt minskade, omsättningshastigheten
ökade och arbetstiden för påfyllning av personaltextilier minskade.

10.1 Klädförråd
Klädförråd skall finnas på ett begränsat antal platser beroende på
sjukhusets storlek. På ett mindre sjukhus finns ett gemensamt klädförråd för hela sjukhuset. På ett större sjukhus bestående av flera olika byggnader bör det finns ett klädförråd i varje byggnad beroende
på storlek och antal medarbetare som de skall omfatta.
Det är viktigt att klädförråden lokaliseras i nära anslutning till
personalens omklädningsrum och naturliga gångstråk till/från omklädningsrummen, så att inte klädförrådens lokalisering innebär att
personalen måste gå långa omvägar för att hämta och lämna kläder.
Då finns en stor risk att personalen hamstrar plagg i sina omklädningsrum och att den verkliga förbrukningen därför inte kan fångas
eller att de inte byter kläder lika ofta som de borde, vilket skulle vara
mycket negativt ur ett hygienperspektiv. Då vårdpersonal hämtar
rena personaltextilier dagligen och uttag registreras i realtid kan rätt
mängd personaltextilier fyllas på i klädförråden och det totala antalet plagg i lager minska.
Klädförråd bör utformas enligt följande principer:
• Klädförråden utformas med separata in- och utgångar för att underlätta flödet genom lokalen.
• Klädförråden utformas på ett sådant sätt att de är enkla att städa
och hålla rena.

Figur 47. Illustration av flödet av personaltextilier från godsmottag
ning till klädförråd.
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• Klädförråden bör utrustas med teknik för att kunna registrera
verklig förbrukning. Vilken teknik som är lämplig får avgöras
från fall till fall beroende på lokalens förutsättningar, storlek på
flöde och tillgänglig teknik på marknaden.
Hur stora klädförråden skall vara beror på hur många plagg som
skall inrymmas och formen på lokalen. Klädförrådet på exempelvis
Sahlgrenska ska möta behovet från ca 1 800 medarbetare och är ca
50 kvm stort (9,90 x 5,10 m). Antalet hyllmeter uppgår i dagsläget
till 103 m, se Figur 48.

Figur 48. Exempel på klädförråd på Sahlgrenska sjukhuset.
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11 LÄKEMEDEL OCH VÄTSKOR
Enligt Läkemedelverkets föreskrift LVFS 2012:8 ska läkemedelsförsörjning ske i enlighet med Good Distribution Practice, GDP, som
är riktlinjer för god distributionssed av humanläkemedel. Målet med
att följa dessa riktlinjer är för regionen att uppnå en hög kvalitet och
patientsäkerhet i läkemedelsdistributionen.
GDP är utfärdat av European Medicines Agency och beskriver
minimistandarden som en läkemedelsgrossist/-distributör måste
möta för att säkerställa att läkemedlens kvalitet och integritet bibehålls under hela leveranskedjan. Genom att följa GDP säkerställs att:
• Läkemedel är godkända i enlighet med EU-lagstiftningen genom
hela leveranskedjan
• Läkemedel är förvarade under rätt förhållanden under hela leveranskedjan, även under transport
• Kontaminering av andra produkter inte sker
• Lagerhållna läkemedel har en adekvat omsättning
• Rätt produkter når rätt mottagare inom en rimlig tidsperiod
Inom Västra Götaland finns en standardiserad läkemedelsförsörjning med förutbestämda hanteringspunkter i form av patientnära
lager (PNL), vårdnära lager (VNL), vätskevårdnära lager (vVNL)
och varuceller. Utöver dessa hanteringspunkter kan även läkemedel
levereras till vårdenheter genom s.k. slutenvårdsdos och som extemporeläkemedel och detta beskrivs vidare nedan.
Figur 49 illustrerar läkemedelsflödena via godsmottagning, varucell, vVNL, produktionsenhet för slutenvårdsdos, extemporetillverkning o.s.v.
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11.1 Generella krav för utrymmen som
innehåller läkemedel
Läkemedel ska alltid förvaras oåtkomligt för obehöriga, vilket innebär att samtliga utrymmen där läkemedel lagerhålls ska vara låsta
och larmade och det skall vara spårbart vem som öppnat utrymmet
genom exempelvis kortläsare.
Förutom krav på åtkomstskydd krävs också att utrymmena håller rumstemperatur och kan larma om temperaturen gått utanför
gränserna.
Det pågår just nu en diskussion inom VGR huruvida det finns ett
behov av att ha större lager till följd av att tillgängligheten på läkemedel är problematisk och att problemen successivt har ökat under
flera år och kan komma att påverka framtida utformning av förråd
och lager kopplat till läkemedel.

11.2 Varucell för läkemedel
Läkemedel till Västra Götalandsregionens vårdenheter levereras från
regiongemensamt lager för läkemedel (RGL) till 11 leveranspunkter runt om på sjukhusen. Dessa 11 leveranspunkter utgörs av en
varucell. Läkemedel transporteras i plomberade transportlådor på
externa gallervagnar (vanligtvis nattetid) från RGL till varucellerna.
I varucellen packas sedan transportlådorna om till sjukhusinterna
läkemedelsvagnar och transporteras vidare till vårdenheter och centrala läkemedelsfunktioner på sjukhuset.
Figur 49. Illustration av läkemedelsflödena.
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Yta för godsmottagning och miljöstation

PNL
Patientnära lager för
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Extemporetillverkning av läkemedel
Beredning i
t ex flaska
Produktion slutenvårdsdos
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Ompackning till interna vagnar
vPNL
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vätskevagnar
VNL
Vårdnära lager för läkemedel
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Vätskelagret: avemballering och ompackning till
interna vagnar
Pall ankommer till
godsmottagningen

Figur 50. Exempel på del av en varucell på Sahlgrenska sjukhuset.

Varucellen bör ligga i direkt anslutning till lastkaj eller lastport
i godsmottagningen och vara utformad för att ta kunna emot leveranser av läkemedel på tider då godsmottagningen är obemannad.
Storleken på varucellen är beroende av storlek på flödet, men skall
inrymma externa vagnar med läkemedel, interna läkemedelsvagnar
samt lämplig yta för omlastning. Kollin levereras grovsorterade från
RGL med anpassning till interna leveransslingor.
För exempel på del av varucell se Figur 50.

11.3 Patientnära lager för läkemedel - PNL
Patientnära lager (PNL) avser de läkemedelsförråd som finns på
respektive vårdenhet på sjukhusen och där lagerhålls ett bassortiment av de mest frekvent använda läkemedlen på enheten. Det ska
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Figur 51. Exempel på olika delar av ett PNL med hyllor för lagerhållning
samt yta för beredning av läkemedel.

finnas ett PNL per vårdenhet och dessa bör även inrymma yta för
uppställning av vPNL (vätskevagnar).
Majoriteten av PNL får leveranser en gång per vecka, men leveranser två gånger per vecka eller varannan vecka förekommer också.
Leveranserna till PNL är det största läkemedelsflödet i regionen och
står för ca 95 % av det totala läkemedelsflödet.
I PNL utförs även arbetsuppgifter som att iordningställa/bereda
läkemedel samt packa läkemedelsvagnar. För exempel på PNL se Figur 51.
Endast sjuksköterskor har vanligtvis access till PNL och de besöker med stor sannolikhet PNL varje timme under sin arbetsdag.
Därför bör PNL lokaliseras centralt på varje vårdenhet för att minimera den tid som sjuksköterskor använder för att gå till och från

Figur 52. Exempel på VNL.

PNL. Rummet bör dock inte vara ett genomgångsrum. Vidare bör
placering av PNL på en vårdenhet göras utifrån enhetens, behov,
arbetssätt och risker.
För mer detaljer om utformning av PNL, se PTS Typrum 27 Läkemedelsrum.

11.4 Vårdnära lager för läkemedel - VNL
Vårdnära lager (VNL) avser sjukhusgemensamma förråd för lagerhållning av läkemedel. I VNL lagerhålls ett brett sortiment av sällananvända läkemedel, vanligtvis i läkemedelsautomater. Beroende
på sjukhusets storlek och avstånd finns ett eller flera VNL per sjukhus.
Behörig vårdpersonal bokar och hämtar vid behov enstaka tabletter
eller kapslar ur läkemedelsautomaten när behov uppstår. Saldoupp-

datering sker automatiskt varje vardag och påfyllning av läkemedel i
VNL görs av behöriga farmaceuter från de lokala sjukhusapoteken.
VNL bör placeras på ett väl genomtänkt sätt på sjukhusområdet,
i nära anslutning till hissar och trapphus för att underlätta interna
transporter mellan vårdenhet och VNL. Finns vårdenheter med
större behov av läkemedel än andra bör detta beaktas vid lokalisering
av VNL. VNL bör dock inte placeras direkt i publika stråk eller ytor
där det rör sig mycket besökare och patienter och inte heller skyltas
p.g.a. stöldrisk. Placering av VNL i kulvert bör undvikas för att minimera risken för korsande flöden av vårdpersonal och godstrafik.
VNL bör även utformas med sluss som minimerar risken att obehöriga kan ta sig in.
För exempel på hur ett VNL kan se ut, se Figur 52.
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11.5 Vätskelager - vVNL

Figur 53. Exempel på utformning av vätskelager med pallställ, vätskevagnar (vPNL) samt en hylla för mindre artiklar.
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I vätskevårdnära lager (vVNL) hanteras stora och tunga läkemedelsprodukter, vilket framförallt avser vätskor. Dessa ankommer vanligen på pall till godsmottagning och transporteras sedan till vVNL
för lagerhållning. I vVNL sker ompackning till kundanpassade interna vätskevagnar (vPNL) och är en service till de vårdenheter som
frekvent förbrukar stora mängder vätska, såsom intensivvård- och
akutvårdsavdelningar, operation, pre- och post op och dialys för att
nämna några exempel. vPNL transporteras från vVNL till respektive
vårdenhet och lagerhålls i PNL tillsammans med övriga läkemedel
på vårdenheten. Utifrån behov ersätts vPNL med en ny fullpackad
vPNL, vanligen en tvillingvagn, och den mer eller mindre tomma
vagnen transporteras tillbaka till vVNL för påfyllning. Det innebär
oftast att det finns två likvärdiga interna vätskevagnar per enhet som
ingår i systemet.
Vätskelagret (vVNL) lokaliseras med fördel i anslutning till sjukhusets godsmottagning för att samutnyttja tillgång till lastkaj/lastportar samt erbjuda så korta interna transporter för inkommande
transporter som möjligt. Flödet är dock relativt begränsat och uppgår till mellan 1-6 pallar per dag till ett medelstort vVNL.
För hantering av inkommande pall och utgående interna vätskevagnar (vPNL) behövs en varucell som utgör en avgränsad del av
vVNL. Detta för att möjliggöra en effektiv hantering av transporterna till- och från verksamheten, då vVNL enligt regelverket betraktas
som ett läkemedelsförråd där endast behörig personal har tillträde.
Storleken på varucellen är beroende av storleken på inkommande
och utgående flöden och måste beräknas i respektive projekt.
I vVNL behövs uppställningsyta för inkommande pallar med
vätska som ska kvalitetssäkras innan de placeras i pallställ för lagerhållning.

Vätskorna lagerhålls på pallar i pallställ. Normalt sett lagerhålls
ca 2-4 veckors förbrukning i vVNL. Vid utformning av vVNL bör
tillräcklig höjd för två våningar av pallar med stag emellan samt frigång för truck beaktas om lagerhållning i två våningar behövs. Det
ställer också krav på utrymme för truck och truckladdningsplats.
Det behövs också någon form av hyllsystem för mindre artiklar och
läkemedel som inte förvaras på pall. För exempel på pallställ, hylla,
truck och vPNL se Figur 53.
Uppställningsyta för vPNL och plockvagnar med lämpligt manövreringsutrymme ska säkerställas tillsammans med uppställningsplats
för returpallar. Det genereras även större mängder wellpapp och plast
och lämplig mellanförvaring av detta behöver finnas i vätskelagret.
Det är viktigt att vVNL utformas så att det går att städa effektivt,
då det snabbt blir mycket damm.
vVNL har organisatoriskt sett även ett närhetssamband med tillverkning av extemporeläkemedel och det bör beaktas vid ny- och
ombyggnationer av dessa verksamheter.

Figur 54. Exempel på dosproduktionsmaskin samt utrymme för lagerhållning av läkemedel på Östra sjukhuset.

11.6 Produktionsenhet för slutenvårdsdos
Slutenvårdsdos avser maskinell dosdispensering av läkemedel för
slutenvården till patienter som ligger inne på sjukhus. Tabletter
och kapslar packas maskinellt i påsar för varje patient, för ett dygn
i taget. Påsarna är märkta med patientens ID- och läkemedelsinformation. Påsarna packas i ett ytteremballage per vårdenhet och
transporteras därefter både till vårdenheter på sjukhusområdet och
externa vårdenheter.
Det finns idag 4 produktionsenheter av slutenvårdsdos inom
VGR och de är lokaliserade på Östra Sjukhuset, Södra Älvsborgs
sjukhus Borås, NÄL Trollhättan och Skaraborgs sjukhus Skövde.
Produktionsenheterna försörjer även omkringliggande sjukhus.

Transporter av slutenvårdsdoser är tidskritiska, framförallt för de
externa flödena och därför bör lokalisering av en produktionsenhet för slutenvårdsdos ur ett logistiskt perspektiv ligga i närheten av
godsmottagning för att minimera ledtiden för de externa leveranserna.
Finns eller planeras ett sjukhusövergripande rörpostsystem bör
möjligheterna för att distribuera slutenvårdsdoserna i detta utredas.
Här krävs dock en medvetenhet om att det fordras utredning om
bl.a. aspekter kring säkerhet och regelverk för transport av läkemedel
samt tillgänglig kapacitet i rörpostsystemet.
Lokalen för en produktionsenhet för slutenvårdsdos omfattas av

RIKTLINJER FÖR LOGISTIK OCH FÖRSÖRJNING VID NY- OCH OMBYGGNAD AV SJUKHUS/VÅRDLOKALER

69

de generella kraven för utrymmen som innehåller läkemedel med lås,
larm o.s.v. Inte heller denna verksamhet bör förläggas i publika stråk
eller skylta med sin verksamhet p.g.a. stöldrisk.
För att underlätta leverans av läkemedel in till produktionsenheten är det önskvärt att det finns en varucell som utgör en avgränsad
del i direkt anslutning till produktionsenheten.
Den del av utrymmet som omfattar läkemedelsförråd och tillverkning omfattas av högre hygienkrav såsom god ventilation och
temperaturkontroll. Det ställer även krav på sluss för att komma in
till detta område samt särskilda renrumskläder. Det bör finnas plats
för att lagerhålla ca 2 månaders förbrukning, men kanske inte för de
mest skrymmande artiklarna. Beroende på hur stort flödet är behövs
1–3 dosproduktionsmaskiner. Figur 54 är en bild från produktionsenheten på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och visar läkemedelsförråd och del av dosproduktionsmaskinen.
Utöver detta behövs utrymme för farmaceutisk validering av ordinationer och detta ligger med fördel i direkt anslutning till produktionsenheten p.g.a. möjligheten att optimera resurser.

11.7 Extemporetillverkning av läkemedel
Extemporeläkemedel avser icke-standardiserade läkemedel som
ofta har kort hållbarhet, framförallt cytostatika och antibiotika.
Extemporeläkemedel tillverkas för enskild enhet eller patient, då
godkända läkemedel eller tillgängliga licensalternativ av olika anledningar inte passar. Tillverkning omfattar både steril- och ickesteril tillverkning och stora förbrukande vårdenheter på sjukhusen är
onkologi- och hematologiavdelningar.
I dagsläget är APL upphandlad som regionens leverantör av ex-

70

RIKTLINJER FÖR LOGISTIK OCH FÖRSÖRJNING VID NY- OCH OMBYGGNAD AV SJUKHUS/VÅRDLOKALER

Figur 55. Exempel på del av lokal för tillverkning av extemporeläkemedel. Bilden ägs av APL.

temporeläkemedel. Det finns fem beredningsenheter runt om på regionens sjukhus (Sahlgrenska, Östra, Uddevalla, Skövde och Borås).
Dessa fem tillverkar främst cytostatika. Beredningsenheterna servar,
utöver sjukhuset där det är lokaliserat, även kringliggande sjukhus.
Det förekommer både planerade och akuta flöden av extemporeläkemedel på sjukhusen. De planerade och en stor del av de akuta
flödena hanteras av Regionservice, men det är viktigt att vårdpersonal har möjlighet att själva hämta läkemedel vid de allra mest akuta
tillfällena.
En produktionsenhet för tillverkning och beredning av extemporeläkemedel ska utformas och lokaliseras för att möjliggöra effektiva
och snabba leveranser till både interna och externa vårdenheter. Leveranser utgör ofta en flaskhals för verksamheten, då ledtiderna är rela-

tivt korta. Vanligtvis skall läkemedlet förbrukas inom 24–72 timmar
efter beredning, men ibland är tiden så kort som ett fåtal timmar.
Finns eller planeras ett sjukhusövergripande rörpostsystem bör
möjligheterna för att distribuera en viss del av extemporeläkemedlen
i detta utredas. Liksom för slutenvårdsdos krävs dock utredningar
om systemet klarar kraven för läkemedel med avseende på säkerhet
för produkterna, personalsäkerhet, spårbarhet etc. Större planerade
sändningar av extemporeläkemedel görs med fördel i vagn, vilket på
samma sätt som för transporter av läkemedel till PNL och VNL ska
uppfylla kraven enligt GDP.
Det är också viktigt att planera för att vårdpersonal själva ska
kunna hämta extemporeläkemedel från produktionsenheten vid
akuta beställningar. För att inte störa produktionen inne på enheten
bör särskilda utlämningsplatser i form av låsta skåp finnas i direkt
anslutning till produktionsenheten där vårdpersonal själva kan hämta beställda läkemedel. Detta finns t.ex. på SKAS.
När det gäller de externa flödena till och från produktionsenheten
förekommer både inkommande leveranser i form av läkemedel och
förbrukningsmaterial samt utgående leveranser i form av färdigberedda läkemedel som skall transporteras till andra sjukhustomter.
Även budtransporter till och från produktionsenheterna förekommer, vilket bör finnas med i planeringen av dessa lokaler.
Verksamheten är delvis renrumsklassad, vilket ställer särskilda
krav renrumsklädsel och tillhörande omklädningsrum, se Figur 55.
Dessutom ställer renrumsklassade verksamheter krav på särskild
ventilation, inklusive övervakning av dessa, samt slussar.
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12 MÅLTIDER OCH LIVSMEDEL
Detta avsnitt behandlar funktioner kopplade till måltids- och livsmedelsflödet utanför det logistiska navet produktions-/mottagningskök såsom avdelningskök, terapikök, pentry och restaurang i intern
regi. Försörjningsprocessen kring måltider och livsmedel beskrivs
tillsammans med riktlinjer för produktions-/mottagningskök under
Logistiska nav avsnitt 5.2

12.1 Avdelningskök
Avdelningskök är det kök som finns på vårdenheten och beroende
på måltidsupplägg ser dessa lite olika ut. Alla avdelningskök behöver
förvaring för kyl-, frys- respektive torrvaror. Avdelningsköket bör
också ha möjlighet för maskindisk beroende på typ av måltidsleveranser.
Vårdenheter med brickdukade måltider behöver mindre utrymme då den största mängden disk och matavfall skickas tillbaka till
produktions/mottagningsköken. Brickan kompletteras med dryck i
avdelningsköket.
På vårdenheter med kantinhantering behöver avdelningsköket
vara utrustat med porslin och större diskmaskin, samt möjlighet att
sortera matavfallet.
För att hantera kylda engångsportioner behövs utöver porslin och
diskmaskin även fler kylskåp för förvaring av måltiderna samt mikrovågsugnar för uppvärmning.
Med tanke på externa transporter och minskade ytor i produktionsköken är det att föredra de nyare transportvagnar för kantinmåltider som finns på marknaden. Dessa vagnar bygger på höjden
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i stället för bredden och saknar värmebrunn. Vid användande av
dessa vagnar så krävs uppdukning till mobil serveringsvagn eller stationär serveringsyta/bänk på vårdenheten. ”Parkeringsplats” samt
tillgång till eluttag för serveringsvagn måste finnas vid tid då vagnen
inte flyttas runt. Även vid stationär serveringsyta/bänk skall det finnas lättåtkomliga eluttag för att kunna koppla in transportvagn och
värmeplattor.
För exempel på delar av ett avdelningskök, se Figur 56.
För mer detaljer om utformning av avdelningskök, se PTS typrum 4
Avdelningskök.

12.2 Terapikök
På vissa vårdenheter finns ett s.k. terapikök där patienterna själva
lagar mat som en del av sin behandling. Det kan t.ex. vara patienter
som drabbats av stroke eller ätstörningar.
Till terapiköken levereras vagnar med livsmedel från produktions-/mottagningskök som sedan tillreds av patienterna.
Terapiköken är utformade mer som ett ”hemmakök” med spis,
ugn, mikrovågsugn, diskmaskin, porslin etc.
De bör lokaliseras nära de mest ”berörda” vårdenheterna för att
underlätta den interna förflyttningen av patienter till terapiköken.
De behöver däremot inte ligga inne på den egna vårdenheten.
Liksom för avdelningskök skall det finnas möjlighet att sortera
avfall och återvinning för avhämtning av servicepersonal.

Figur 56. Exempel på del av avdelningskök på Mölndals sjukhus (t.v.)
och Högsbo sjukhus (t.h.).

12.3 Pentry
Pentry utgör en del av ett personalrum innehållande kyl/frys, mikrovågsugn samt diskmaskin och används av personalen vid fika- och
lunchraster. Det skall också innehålla möjlighet för sortering av avfall och återvinning.
Pentry för vårdpersonal bör lokaliseras i nära anslutning till vårdenheten, men måste inte nödvändigtvis ligga inne på vårdenheten.
För mer detaljer om utformning av pentry, se PTS typrum 6 Pentry.

12.4 Restaurang i intern regi
Restauranger som drivs i egen regi bör med fördel lokaliseras i
närheten av produktions- eller mottagningsköken för att hitta synergier, t.ex. avseende möjligheten att samordna nyttjandet av resurser
mer effektivt såsom diskanläggning eller personal.

Lokaliseras en restaurang längre bort från köket transporteras
maten dit i kantiner på samma sätt som till patienter, men då behövs
egen diskanläggning i anslutning till restaurangen.
En restaurang genererar även ett relativt stort flöde av avfall. Ett
miljörum i direkt anslutning till restaurangen för uppsamling av
avfall rekommenderas. Miljörummet hanteras på samma sätt som
sjukhusets övriga desinfektions-/miljörum, se vidare kapitel 15.
En restaurang genererar ett omfattande flöde av personer till och
från anläggningen. Att säkerställa en invändig eller åtminstone en
väg där personal torrskodd kan ta sig till/från restaurangen är viktigt. Annars finns en risk att framförallt personal som känner till
sjukhuset tar vägar de inte bör använda, t.ex. transportkulvertar
vilket kan skapa problem med kapacitetsbortfall och ökad risk för
olyckor.
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13 GODS TILL EXTERNA HYRESGÄSTER
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Det finns ofta ett antal externa hyresgäster på sjukhusområdet som
behöver försörjning. Exempel på detta är restauranger som drivs i
extern regi, caféer, apotek och diverse butiker. Leveranser till dem
sker ofta direkt av chauffören via närmaste entré. Det kan ställa till
problem med lastbilstrafik på delar av sjukhusområdet där detta inte
är lämpligt, t.ex. vid huvudentré eller andra delar där det rör sig
mycket gående trafikanter. För exempel se Figur 57.
Målet är att huvuddelen av godset skall transporteras in på sjukhuset via godsmottagningen och det logistiska navet och därefter
transporteras av den interna serviceorganisationen. Det innebär att

dessa leverantörers leveransadress bör vara godsmottagningen. Upplägget bör ingå som en bastjänst och regleras redan vid tecknade av
hyresavtal. Om det av olika anledningar inte är möjligt eller önskvärt med leverans via godsmottagning ska den alternativa vägen för
leverans vara bestämd enligt principen "rätt väg in" Externa hyresgäster avgör inte själva vilken väg som är den rätta. De ska anvisa
sina leverantörer till lossningsplats bestämd av Västfastigheter och
Regionservice.
Leverans av livsmedel förutsätter mottagningskontroll, temperaturkontroll m.m. Till vissa större leveransmottagare, såsom restauranger som drivs i extern regi där flödena av livsmedel förekommer
frekvent och är relativt stora kan ”rätt väg in” vara en direktleverans
till restaurangen/tillhörande mottagningskök och förutsättningarna
för detta bör utredas. Självklart sätter de lokala förutsättningarna
i form av geografi, personflöden, publika ytor, möjliga angöringspunkter etc. kraven på vilken försörjningslösning som är lämplig
men alternativet bör övervägas i de enskilda projekten.
Apotek finns på varje sjukhustomt och även i detta fall rekommenderas i första hand direktleverans enligt principen ”rätt väg in” eftersom läkemedel omfattas av GDP, för mer information se kapitel 11.
Figur 58 illustrerar försörjningsflödet till externa hyresgäster i
form av leverans via godsmottagning eller i vissa specifika fall direkt
till respektive hyresgäst.

Figur 57. Exempel på distributionsbil vid Sahlgrenska sjukhusets
huvudentré.

Figur 58. Illustration av leveransalternativ till externa hyresgäster.
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13.1 Restaurang i extern regi
En restaurang som drivs i extern regi är en helt egen verksamhet
och bör hållas åtskild från regionens egen måltidsproduktion. Det
innebär att det krävs en mindre produktionsverksamhet för att möjliggöra måltider. Det bör även finnas en egen diskanläggning.
För leverans av gods är leverans till egen lastbrygga i anslutningen
till restaurangen att föredra. Om inte det är möjligt kan det vara logiskt att ta in godset via sjukhusets godsmottagning och ge en extern
hyresgäst access till godsmottagningen under överinseende av godsmottagningens personal. I tredje hand får alternativa vägar utredas.
En restaurang genererar även ett relativt stort flöde av avfall. Ett
miljörum i direkt anslutning till restaurangen för uppsamling av
avfall rekommenderas. Miljörummet hanteras på samma sätt som
sjukhusets övriga desinfektions-/miljörum, se vidare kapitel 15.
Oavsett om restaurangen drivs i intern eller extern regi genereras
ett omfattande personflöde till och från anläggningen. Som nämndes under avsnitt 13.4 är det viktigt att säkerställa en invändig eller
åtminstone en väg där man torrskodd kan ta sig till restaurangen är
viktigt.

13.2 Apotek
Apotek finns på alla sjukhustomter och dessa bör lokaliseras centralt i nära anslutning till huvudentré eller i andra publika stråk där
människor naturligt rör sig. Apoteken bör ha separata lastintag som
är skilda från de publika stråken och som möjliggör direkta leveranser till Apoteken. Leveranser direkt via huvudentréerna ska undvikas. Det är viktigt att det på utsidan finns lämpliga lossningsplatser
i nära anslutning till Apotekens lastintag.
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14 LOKALVÅRD
Processerna för lokalvård kan utifrån ett logistik- och försörjningsperspektiv delas in i följande fyra flöden:
• Lokalvårdare med städvagn
• Kombimaskiner
• Åkbara kombimaskiner
• Städrobotar

sjukhus där en städrobot städar huvudentrén och sjukhusets långa
korridorer.
I Figur 59 illustreras flödena av lokalvård med städvagnar, kombimaskiner, städrobotar samt dess tillhörande lokalytor i form av
städcentral, kylrum för moppar, laddcentral mm.

Lokalvårdare med städvagn ansvarar för städning av vårdnära lokaler och övriga lokaler. Lokalvårdaren hämtar en städvagn och
rena, förpreparerade moppar mm i städcentralen. Därefter går lokalvårdaren till det område som skall städas. Efter arbetspass lämnar
lokalvårdaren städvagn och orena moppar i städcentralen, där den
rengörs och fylls på med nya förbrukningsartiklar.
Gå-bakom kombimaskiner används för rengöring av golvytor
både i regelmässig (daglig) städning och vid periodiskt underhåll.
Gå-bakom kombimaskiner förvaras och rengörs i städcentralen och
laddas i laddrum.
På stora ytor, exempelvis korridorer och kulvertar, används åkbara
kombimaskiner. Åkbara kombimaskiner rengörs i särskilt spolrum
samt förvaras och laddas i laddrum när de inte används.
Städrobotar är automatiska städmaskiner som på sikt tros ersätta
både gå-bakom kombimaskinerna och de åkbara kombimaskinerna i
stor utsträckning. Ett pilotprojekt med städrobot pågår på Mölndals

Städcentralen är lokalvårdens kärna och utgångspunkt. Beroende på
sjukhusets utformning och storlek kan det finnas en eller flera städcentraler. För ett mindre sjukhus räcker det ofta med en städcentral
centralt placerad på området, men för ett större sjukhus bör det finnas flera för att minimera gångavstånd för lokalvårdarna.
I städcentralen samlas och lagerhålls produkter och utrustning
som behövs för lokalvård såsom städvagnar, kombimaskiner (åkbara
kombimaskiner förvaras i laddrum), övriga städmaskiner, förbrukningsmaterial och andra lokalvårdsprodukter. En städcentral bör lokaliseras på kulvertplan, men gärna i nära anslutning till hissar för
att minimera lokalvårdarnas gångavstånd.
En städcentral skall utformas så att orent och rent material hålls
åtskilda. Ytan för hantering av rent material behöver vara större än
den orena ytan. Rengöring av städvagnar och städredskap kan ske
i gemensamt utrymme om arbetsflödet går från smutsigt till rent.
Städvagns-/maskinrengöringen bör avskiljas med vägg. Rena städ-

14.1 Städcentral

Figur 59. Illustration av lokalvårdsflödet och tillhörande rumsfunktioner.
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Lokalvård

Vårdenhetsytor

Sjukhusgemensamma ytor
Yta för godsmottagning och miljöstation

Städskåp

Laddcentral

Städrobot
Åkbar kombimaskin
Kombimaskin

Orena moppar

Städrum

Städcentral

Rangering inkommande vagnar

vagnar och rent städmaterial förs direkt efter rengöring till förråd
och uppställning.
Den rena sidan av en städcentral ska innehålla:
• Uppställningsplats för rena påfyllda städvagnar, ca en per lokalvårdare
• Uppställningsplats för vagn med rena moppar och microfiberdukar
• Uppställningsplats för rena kombimaskiner
• Lagerplats för förbrukningsmaterial (toalettpapper, handsprit,
m.m.)
Den orena sidan av en städcentral ska innehålla:
• Uppställningsplats för vagn med orena moppar och microfiberdukar
• Spolplats och golvbrunn för rengöring av mindre städmaskiner
och städvagnar
• Möjlighet till avemballering av förbrukningsmaterial
För exempel på del av städcentral, se Figur 60.
Dörrpartierna måste vara tillräckligt breda för att vid behov kunna köra in med truckar. Städcentralen bör utrustas med automatiska
snabbportar.
Observera att städcentral och personalutrymme för lokalvårdare
skall separeras. Personalutrymme kräver dagsljus, men inte städcentralen.
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14.2 Lokala städutrymmen
Ett lokalt städutrymme är ett mindre utrymme som används för att
tömma och fylla kombimaskinerna eller för att låsa in en städvagn
vid rast. Eventuellt kan det även finnas behov av begränsat förvaringsutrymme av förbrukningsmaterial.
Normalt bör det finnas ett städutrymme per våningsplan för att
undvika onödiga vertikala transporter, men detta är beroende på
husets förutsättningar, storlek och utformning. Storleken på städutrymmet är också beroende av närheten till en städcentral och storleken på området som omfattas då det direkt påverkar antalet maskiner, vagnar m.m. som används. Det är viktigt att städutrymmet
är lättåtkomligt och ur det perspektivet är en lämplig lokalisering i
byggnadens trapphus.
För mer detaljer om utformning av städutrymme, se PTS typrum
24 Städutrymme.

14.3 Tvättstuga
Regionservice har tagit ett inriktningsbeslut om att på sikt övergå till
en central hantering av moppar. Det innebär att dagens hantering
där moppar tvättas och förprepareras i lokala tvättstugor på sjukhusen ersätts med en centraliserad lösning. Det innebär att framtidens tvättstugor får en mer begränsad roll i lokalvårdens processer
jämfört med idag. Exakt upplägg för detta är inte klart utan arbete
pågår. Inriktningsbeslutet innebär dock att ingen större om- och nybyggnad av lokala tvättstugor på sjukhustomterna skall göras.

Figur 60. Exempel på städcentral med central uppställning av städvagnar
på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

Figur 61. Laddcentral för städmaskiner.

14.4 Spolrum för städmaskiner och städrobotar

14.5 Laddcentral för städmaskiner

Det bör finnas en spolplats för åkbara kombimaskiner och städrobotar
på sjukhusområdet. Beroende på hur övriga lokaler är planerade kan
denna spolplats utgöras av ett separat spolrum, eller en stor spolplats
(på mindre sjukhus) i städcentralen. Ett separat spolrum bör placeras
i kulvertnivå, i anslutning till en städcentral och en laddningscentral.

Det bör på sjukhusområdet finnas ett rum för laddning av gå-bakom
kombimaskiner, åkbara kombimaskiner och städrobotar, se Figur
61. Detta rum kan med fördel, och om så är möjligt, samlokaliseras
med laddning av t.ex. truckar, automatiska truckar och andra typer
av batteridrivna fordon.
Mer information om utformning av lokaler för lokalvård finns i Västra Götalandsregionens ”Rutin för byggplanering ur lokalvårdsynpunkt”
samt Best Service Riktlinjer vid ny- och ombyggnationer 2019-12-20.
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15 AVFALL OCH ÅTERVINNING
Inom vården hanteras idag ett stort antal avfall- och återvinningsfraktioner. Brännbart verksamhetsavfall utgör den i särklass största
fraktionen följt av smittförande avfall, wellpapp och pappersförpackningar samt matavfall, se Figur 62. Det finns dock en ambition att
öka graden av materialåtervinning vilket kan innebära att andelen
Övrigt (6%)
Plastförpackningar (1%)
Tidningar och kontorspapper (1%)
Metaller och kabelskrot (2%)
Kasserade läkemedel (2%)
Sekretessbelagt avfall (3%)
Blandat avfall (5%)

Matavfall (7%)

Wellpapp och pappersförpackning (8%)

Smittförande avfall (9%)

Brännbart verksamhets- och hushållsavfall (56%)

Figur 62. Andel av total mängd avfall från sjukhusen i VGR 2018 (antal
ton).

82

RIKTLINJER FÖR LOGISTIK OCH FÖRSÖRJNING VID NY- OCH OMBYGGNAD AV SJUKHUS/VÅRDLOKALER

brännbart avfall minskar i framtiden, men den kommer inom överskådlig tid framöver fortsatt utgöra en stor fraktion.
Avfall genereras och behov av återvinning uppstår både i patientens närhet men även i personalutrymmen, läkemedelsrum, avdelningskök etc. Vårdpersonal ansvarar för att utföra den avdelningsnära sorteringen i den orena delen av desinfektionsrummet, som ska
fungera som en kombination av orent desinfektionsrum och miljörum samt i personalutrymmen och eventuella avdelningskök.
För den framtida avfalls- och återvinningshanteringen är en viktig princip att vårdpersonal inte ska behöva lämna avdelningen för
att sortera avfall.
Nya byggnader bör utrustas med avfallssug eller avfallsstört som
är lokaliserad i den orena delen av desinfektionsrummet/miljörummet tillsammans med sortering av övriga fraktioner. Detta för att på
ett effektivt och hygieniskt sätt transportera de största orena flödena
från vårdenheten så snabbt som möjligt. Detta bidrar också till förbättrad arbetsmiljö för både vård- och servicepersonal då den minimerar behovet av tunga lyft av säck i vagn. Läs mer om avfallsug och
avfallstört i kapitel 4.
Sorterat avfall hämtas av servicepersonal från den orena sidan av
desinfektionsrummet, personalutrymme och ev. avdelningskök och
transporteras direkt till miljöstation eller till återvinningsrum för
mellanlagring.
Figur 63. Illustration av avfalls- och återvinningsflödet med avfallssug.

Avfall och återvinning
- med avfallssug

Vårdenhetsytor

Sjukhusgemensamma ytor
Yta för godsmottagning och miljöstation

Sugledning till
miljöstation
Desinfektions-/
miljörum

Återvinningsrum

Miljöstation

Avfall och återvinning
- utan avfallssug

Vårdenhetsytor

Sjukhusgemensamma ytor
Yta för godsmottagning och miljöstation

Desinfektions-/
miljörum

Soprum

Miljöstation

Återvinningsrum

Matavfall från patienternas måltider lämnas kvar på tallrik eller i
kantiner och transporteras tillbaka till produktions/mottagningskök
på måltidsvagnarna och hanteras där. Det görs med fördel med en
matavfallskvarn som är kopplad till en tank. Övrigt matavfalls som
genereras i verksamheterna, såsom kaffesump och rester från personalens matlådor, hämtas av servicepersonal och transporteras till
miljöstationen, där det med fördel finns en matavfallskvarn som är
kopplad till samma tank på sjukhusområdet.
Sekretessavfall samlas i låsta kärl på respektive vårdenhet och
hämtas vid behov av servicepersonal. Kärlen transporteras till miljöstationen och mellanlagras i ett låst utrymme i väntan på bortforsling. Alternativt töms sekretessavfallen i en strimlare som är kopplad till fraktionen ”tidningar och kontorspapper”.
Figur 63 och Figur 64 sammanfattar flödena mellan desinfektions-/miljörum, återvinningsrum, soprum och miljöstation med
och utan avfallssug.

15.1 Desinfektions-/miljörum
Desinfektions-/miljörum avser rum som är inrättat för rengöring
och desinficering av sjukvårdsutrustning, avfallssortering och tillfällig förvaring av orena textilier. Desinfektions-/miljörummet skall
lokaliseras centralt på varje vårdenhet för att minimera vårdpersonalens gångavstånd till rummet både med avseende på tidsåtgång men
också hygienaspekter. Det är önskvärt att minimera avståndet som
avfall, orena textilier och andra orena substanser behöver transporteras på vårdenheten.
Desinfektions-/miljörummet skall delas upp i en ren och en oren

sida som ligger i direkt anslutning till varandra och utrustas med en
eller flera spol- och diskdesinfektorer av genomräckningsmodell. På
den orena sidan bör det finnas nedkast för vakuumsugsystem eller
störtar för brännbart avfall och orena textilier samt möjlighet att
sortera övriga avfalls- och återvinningsfraktioner såsom glas-/pappers-/plastförpackningar, wellpapp, tidningar/kontorspapper, batterier o.s.v. Exakt vilka fraktioner som genereras på en enhet varierar
och bör kartläggas i respektive projekt.
Observera att det kan förekomma fraktioner som inte bör förvaras med annat brandfarligt avfall. Det gäller t.ex. lösningsmedel,
Xylen, starka syror och avkalkningsmedel.
Kasserade läkemedel skall förvaras i låst utrymme.7 Även nedkast
för avfallssug/stört bör placeras i ett låst utrymme varför rekommendationen är att hela den orena sidan av desinfektionsrummet ska
vara låst för obehöriga.
Figur 65 visar exempel på utformning av delar av ett desinfektions-/miljörum med nedkast för avfallssug och sortering av ett antal
vanligt förekommande fraktioner.
Det bör finnas standardiserade flergångskärl anpassade för sortering av de olika fraktionerna som sorteras i desinfektions/miljörummen. Kärlen ska vara regionalt enhetliga och användas i hela regionen.
Desinfektionsrum kallas vanligen också sköljrum.
I PTS återfinns typrum för desinfektionsrum och miljörum. Vi föreskriver här att dessa kombineras till ett gemensamt rum. För mer detaljer om utformning av desinfektions- och miljörum, se PTS typrum 162
Desinfektionsrum- mindre och 22 Desinfektionsrum – större, samt 23
Miljörum.

Figur 64. Illustration av avfalls- och återvinningsflödet utan avfallssug och med enbart avfallsstörtar
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Figur 65. Exempel på nedkast för avfallssug samt sortering av ett antal vanligt
förekommande fraktioner på vårdenheter.
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Figur 66. Ett soprum med kärlväxlare.

15.2 Soprum

15.3 Återvinningsrum

På sjukhus med avfallsstörtar benämns det rum som störtarna mynnar ut i soprum. Soprummet bör finnas på kulvertplan och utrustas
för att rymma mer än ett avfallskärl där fördelning sker automatiskt.
Vanligen används kärlväxlare eller transportband för att fördela avfallssäckarna i flera kär under en avfallsstört, se exempel i Figur 66.
Det ska vara möjligt att angöra soprummet med truck. Detta rum
bör inte kombineras med återvinningsrum. Soprummet bör förses
med golvbrunn och avspolningsmöjligheter så att effektiv rengöring
möjliggörs.

Ett återvinningsrum används som en avlastningsyta/samlingsplats
för avfallet som kommer från vårdenheternas desinfektions/miljörum. Avsikten är att, vid behov, få upp en volym som kan samköras
till miljöstationen. Ett återvinningsrum är inte en självklarhet, utan
bygger på volym och behov per sjukhus. Infrastrukturen inom sjukhuset är även den en avgörande faktor. I ett eventuellt återvinningsrum finns samma fraktioner som i desinfektions-/miljörummen,
men även vissa sällanfraktioner, såsom elektronik och andra typer
av avfall som är mindre frekventa eller platskrävande i ett desinfektions-/miljörum. Dock bör farligt avfall som är brandfarligt inte
förvaras med annat brännbart avfall.
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Ett återvinningsrum bör lokaliseras i kulvertnivå samt ligga centralt i byggnaden med nära anslutning till hissar för att möjliggöra
effektiva transporter till och från rummet både vertikalt och horisontellt. Det ska vara möjligt att angöra återvinningsrummen med
truck.
Inom PTS kallas återvinningsrum för återvinningsstation. För mer
detaljer om utformning av återvinningsstation, se PTS Typrum 23.2
Miljörum - Återvinningsstation.

15.4 Miljöstation
Miljöstationen är sjukhusets ändstation för avfall, där samtliga fraktioner ska kunna förvaras innan bortforsling från sjukhuset och där
externa återvinningsföretag anlöper och hämtar avfallet.
Miljöstationen ligger med fördel i anslutning till sjukhusets godsmottagning för att koncentrera den tunga trafiken på sjukhusområdet till en plats och för att det finns organisatoriska samordningseffekter. Det bör dock finnas tydliga gränser för hantering av rena och
orena flöden.
Miljöstationen genererar ett omfattande flöde av transporter och
ska utformas och dimensioneras för att bidra till effektiva och rationella arbetsprocesser och flöden i lokalen. Den ska kunna inrymma
både manuella truckar och framtida eventuella transportrobotar eller AGV:er. Ligger miljöstationen på en annan nivå än kulvertplan
bör det finnas en ramp som ansluter kulverten till miljöstationen.
Hissar ska i möjligaste mån undvikas då dessa ofta innebär en kapacitetsbegränsning och en arbetsmiljöfaktor vid manuell hantering.
På miljöstationen ska följande fraktioner kunna hanteras:
• Brännbart-/hushållsavfall
• Blandat avfall som går till eftersortering
• Glasförpackningar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metall och kabelskrot
Metallförpackningar
Pappersförpackningar
Tidningar och kontorspapper
Wellpapp/kartong
Rent träavfall
Blybatterier
Övriga batterier
Elektronikskrot
Vitvaror
Lysrör
Lågenergi-, kvicksilver-, halogen- och LED-lampor
Plastförpackningar
Kasserade läkemedel
Sekretesspapper
Övrig sektretess
Smittförande avfall
Human- och djurbiologiskt avfall

För de största fraktionerna hushållsavfall, blandat avfall, wellpapp/
kartong, plastförpackningar samt tidningar och kontorspapper bör
det finnas containrar för uppsamling i miljöstationen. Dessa bör vara
utrustade med komprimatorer för att uppnå en effektiv och rationell
hantering. För övriga fraktioner anpassas kärl efter den volym avfall
som genereras med lämplig bortforslingsfrekvens från avfallsentreprenören.
Kasserade läkemedel och sekretessavfall ska dessutom förvaras i
ett låst utrymme. Om hela miljöstationen är låst och har begränsat
tillträde är det tillräckligt och det behövs inget ytterligare låst rum.
Smittförande- samt human- och djurbiologiskt avfall får förvaras
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högst ett dygn i rumstemperatur, 1-7 dygn i ett utrymme med en
lufttemperatur av högst +8 grader och om det ska förvaras längre än 7
dygn skall det frysas. Fryst smittförande avfall får inte förvaras längre
tid än ett år. Läs mer om hantering av smittförande avfall från hälsooch sjukvården i SOSFS 2005:26 (M) Föreskrifter och allmänna råd.
Utöver ovanstående fraktioner skall miljöstationen även inrymma
lämplig förvaring för farligt avfall med följande fraktioner:
• Transaktions/transformator och motorolja
• Ospecificerade lab-, kem- och härdplaster
• Amalgamrester, bly och övriga kvicksilverhaltigt avfall utom lysrör
• Lösningsmedel
• Starka syror och koncentrerat avkalkningsmedel
• Färg, tryckfärg, hartser och limavfall
• Oljefasta produkter typ trasor
• Övrigt farligt avfall
På några av regionens sjukhus hanteras farligt avfall i röda plastlådor. Vårdenheter packar lådan med farligt avfall och servicepersonal
hämtar lådan och placerar den på avsedd yta i miljöstationen. Det farliga avfallet plockas ut ur lådan av det externa återvinningsföretaget
och lådan kan efter rengöring användas igen. Detta är ett arbetssätt
som bör införas på fler sjukhus gällande hantering av farligt avfall.
För att hantera matavfall från pentry, personalrum o.s.v. bör miljöstationen utrustas med en kvarn för matavfall som är kopplad till
samma tank som produktionsköket. Är det inte möjligt bör miljöstationen inrymma en särskild behållare där matavfall kan förvaras
kylt i väntan på bortforsling.
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Figur 67. Exempel på kärltvätt på miljöstationen på Sahlgrenska
sjukhuset.

Miljöstationen skall också utrustas med en kärltvätt och lite beroende på typ av avfallsvagnar och kärl eventuellt också en vagnsdiskmaskin samt en diskmaskin för mindre cirkulära avfallskärl som
ska finnas på vårdenheterna. För exempel på kärltvätt se Figur 67.
Även på miljöstationen bör oren/ren-perspektivet tillämpas och kärl
och vagnar som genomgått rengöring bör placeras skyddat från övrig
hantering i miljöstationen. Mer information om vagnstvättar finns
i avsnitt 5.1.
En lista över samtliga avfallsfraktioner finns i Bilaga 4.
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16 ORENA TEXTILIER
Orena textilier kan delas upp i två huvudsakliga flöden; orena textilier från patient-/bädd-/ och bad samt orena personaltextilier.
Nya byggnader bör utrustas med textilsug eller textilstört8 som är
lokaliserad i den orena delen av desinfektions-/miljörummet. Detta
för att på ett effektivt och hygieniskt sätt transportera bort ett av de
största orena flödena från vårdenheten så snabbt som möjligt. Vårdpersonal samlar ihop de orena textilierna på avdelningen i säck. När
säcken är full slänger de den direkt i nedkastet för textilsug-/stört
och man slipper hantering av säckar i vagn. På det sättet bidrar textilsug eller textilstört också till förbättrad arbetsmiljö för både vårdoch servicepersonal då den minimerar behovet av tunga lyft av säck
i vagn samtidigt som dålig lukt från orena textilier försvinner från
avdelningen mycket snabbare än med traditionell vagnhantering.
Med en textilsug sugs textilierna hela vägen till det sjukhusgemensamma uppsamlingsrummet, se Figur 68 för illustration av flödet. Med textilstörtar landar säckarna i en textilvagn som står på
kulvertplan. Vagnarna måste därefter transporteras med truck från
platsen för textilstört till det sjukhusgemensamma uppsamlingsrummet för orena textilier, se Figur 69 för illustration av flödet med
textilstörtar.
Läs mer om vakuumsug och störtar för avfall och orena textilier i
avsnitt 4.3 och 4.4.
Orena personaltextilier tas med från omklädningsrum dagligen

och återlämnas på särskilda uppsamlingsplatser. Personalen lämnar
sina kläder löst direkt i anpassad textilvagn, ståendes i mindre nischer
eller rum för återlämning. Vagnarna hämtas vid behov och transporteras till det sjukhusgemensamma uppsamlingsrummet för textilier.

16.1 Hantering av orena textilier
I desinfektions-/miljörum på vårdenheten ska det finnas ett nedkast
för orena textilier, där personal kan slänga fulla säckar med orena
patient-/bädd- och badtextilier. För mer information om utformning
av desinfektions-/miljörum se avsnitt 15.1.

16.2 Desinfektions-/miljörum
Textilstörtar består av vertikala rör med inkast från respektive våningsplan. Störtarna mynnar ut i ett rum där tomma textilvagnar
står uppställda för att ta emot säckarna med orena textilier på samma
sätt som avfall landar i ett rum benämnt soprum. Vidare kallas rummen för orena textilrum. De orena textilrummen bör lokaliseras på
kulvertplan och utrustas för att rymma flera textilvagnar, där fördelning sker automatiskt. Vanligen används vagnsväxlare eller transportband för att fördela tvättsäckarna i vagnarna under textilstörten.
Detta rum bör inte kombineras med soprum för avfall. Det orena
textilrummet bör förses med golvbrunn och avspolningsmöjligheter
så att effektiv rengöring möjliggörs.
Figur 68. Illustration av flödet av orena textilier med textilsug.
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16.3 Orena textilrum
Textilstörtar består av vertikala rör med inkast från respektive våningsplan. Störtarna mynnar ut i ett rum där tomma textilvagnar
står uppställda för att ta emot säckarna med orena textilier på samma
sätt som avfall landar i ett rum benämnt soprum. Vidare kallas rummen för orena textilrum. De orena textilrummen bör lokaliseras på
kulvertplan och utrustas för att rymma flera textilvagnar, där fördelning sker automatiskt. Vanligen används vagnsväxlare eller transportband för att fördela tvättsäckarna i vagnarna under textilstörten.
Detta rum bör inte kombineras med soprum för avfall. Det orena
textilrummet bör förses med golvbrunn och avspolningsmöjligheter
så att effektiv rengöring möjliggörs.

16.4 Uppsamlingsplats för
orena personaltextilier
Uppsamlingsplats för orena personaltextilier bör liksom klädförråd
finnas på ett begränsat antal platser beroende på sjukhusets storlek.
Det är viktigt att uppsamlingsplatserna lokaliseras i nära anslutning till personalens omklädningsrum och naturliga gångstråk till/
från omklädningsrummen, så att inte processen ställer krav på att
personalen måste gå långa omvägar för att lämna kläder. Då finns
en stor risk att orena plagg blir liggande i omklädningsrummen och
flödet tillbaka till Alingsås tvätteri blir svårt att prognosticera.
Då vagnarna kan utgöra en brandrisk bör de placeras i ett eget
rum.
För exempel på textilvagn med orena löspackade personaltextilier
se Figur 70.

Figur 70. Exempel på textilvagn med löslastade personaltextilier.

Figur 69. Illustration av flödet av orena textilier utan textilsug och enbart
textilstörtar.

RIKTLINJER FÖR LOGISTIK OCH FÖRSÖRJNING VID NY- OCH OMBYGGNAD AV SJUKHUS/VÅRDLOKALER

93

16.5 Sjukhusgemensamt uppsamlingsrum
för orena textilier
Sjukhusets samtliga orena textilier samt även orena moppar samlas
ihop i ett sjukhusgemensamt uppsamlingsrum innan transport till
Alingsås tvätteri. För exempel på hur det kan se ut, se Figur 71.
Det sjukhusgemensamma uppsamlingsrummet för orena textilier
bör ligga i direkt anslutning till godsmottagningen för att underlätta
leverans av rena samt upphämtning av orena textilier samtidigt. De
orena flödena skall dock hanteras i ett separat, avgränsat utrymme
för att tydligt skilja rent från orent. Se även avsnitt 5.1 för mer information. Rummet bör också ligga i direkt eller nära anslutning
till lastport eller lastkaj för att minimera avståndet som chauffören
manuellt måste transportera textilvagnarna mellan uppsamlingsrum
och lastbil.
Textilsug installeras fram till det sjukhusgemensamma uppsamlingsrummet för orena textilier och det bör finnas möjlighet att
automatiskt kunna fördela innehållet i tomma textilvagnar. Detta
ställer krav på tillräcklig yta för uppställning av vagnar, containrar
som textilsugen suger till samt utrustning för att fördela textilierna
i vagnarna. Detta görs vanligen med hjälp av ett transportband som
förläggs i tak, vilket ställer krav på tillräcklig takhöjd. Mer information om vakuumsug finns i avsnitt 4.3.
Figur 71. Exempel på uppsamlingsplats för smutsiga textilier.
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17 MEDICINTEKNISK UTRUSTNING
Avdelningen Medicinsk Teknik (MT) hanterar mycket av den medicintekniska utrustningen på ett sjukhus. De hanterar utrustningen
under hela dess livslängd, från att den kommer ny till sjukhuset till
att den blir utdaterad och måste uppdateras eller bytas. Ny medicinteknisk utrustning registreras och får ett inventarienummer i systemet Medusa för att kunna ha kontroll över antal, ålder, behov av
drift och underhåll osv.
MT finns på alla sjukhustomter och servar framförallt de tekniskt
mest avancerade enheterna operation, IVA, röntgen och klinisk fysiologi.
• Flödena av medicinteknisk utrustning kan övergripande delas in
i tre flöden:
• Inkommande flöden av ny medicinteknisk utrustning och reservdelar
• Interna flöden av medicinteknisk utrustning mellan MT och
vårdenheterna
• Utgående flöden av utrangerad medicinteknisk utrustning
Inkommande flöden av ny medicinteknisk utrustning och reservdelar kan innebära allt från små paket till så stora kollin att de inte
kan tas in via godsmottagning utan i vissa fall måste avemballeras
först och tas in direkt till rätt plats. MR-kameror till Röntgen och
linjäracceleratorer till Strålterapi är bland de största utrustningarna.

Dessa måste ofta lyftas in direkt från utsidan till rätt plats i byggnaden via fasad eller tak. Därför bör byggnader innehållande dessa
utrustningar planeras för detta. Mindre och lättare, men fortfarande
stora utrustningar, som exempelvis CT, angio, PET, kan ofta tas via
korridor och större hiss om utrymme och bärighet finns.
Mindre paket levereras antingen via godsmottagningen i det ordinarie flödet med MT som mottagare men också direkt till MT utan
att passera godsmottagningen. Det är en fördel om större leveranser
kan gå direkt till MT utan att passera godsmottagningen, vilket ställer krav på lokalisering av MT-enheten och utvändiga förhållanden.
Interna flöden avser flödet mellan MT och vårdenheterna som
använder utrustningen. Medicinteknisk utrustning behöver kontinuerligt underhållas och i vissa fall repareras, vilket genererar ett
konstant flöde mellan vårdenheter med mycket medicinteknisk utrustning och MT. Huvuddelen av dessa transporter utförs av vårdpersonal, men i vissa fall även de medicintekniska ingenjörerna. Det
finns också akuta behov av åtgärder då en medicinteknisk ingenjör
måste springa till exempelvis en operationsavdelning för att felsöka
en utrustning på plats.
Utgående flöden omfattar framförallt returer i form av paket,
men även utrangering av äldre medicinteknisk utrustning.
Figur 72 illustrerar flödet av medicintekniks utrustning.

Figur 72. Illustration av flödet av medicinteknisk utrustning.
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17.1 Medicinteknisk avdelning
Den medicintekniska avdelningen (MT) bör placeras relativt centralt
på sjukhuset med närhet tilldess största kunder operation, IVA, röntgen
och klinisk fysiologi för att minimera transportsträckorna för de interna flödena av medicinteknisk utrustning mellan MT och dessa enheter.
Mindre inkommande flöden hanteras som vanliga paket via godsmottagningen, se vidare kapitel 8.
Det är en fördel om MT kan lokaliseras så att de får ett eget
lastintag direkt utifrån som möjliggör ett effektivt mottagande av
större medicinteknisk utrustning, som t.ex. monitorer, narkosutrustningar, operationsmikroskop och pendlar (MFE).
Den medicintekniska avdelningen bör planeras med ett avgränsat
låst utrymme för in- och utlämning av medicinteknisk utrustning.
Utrymmet ska ligga i direkt anslutning till resterande MT-verksamhets entré. Här kan inkommande utrustning från verksamheten placeras på vagnar och ärenden anmälas. Här placeras också utrustning
som ska tillbaka ut till verksamheterna på hyllor eller vagnar. Detta
utrymme bör, förutom att vara öppet under MT:s öppettider, vara
tillgängligt dygnet runt för auktoriserad personal. Det är viktigt att
det tydligt går att separera inkommande respektive utgående flöde.
Det bör även finnas ett avgränsat utrymme för avemballering och
hantering av kartonger och emballage. Avemballeringsrummet används framförallt för att packa upp medelstor utrustning. Det behövs även ett utrymme för förvaring av apparatspecifikt emballage,
ett kartongförråd, för att kunna skicka utrustningen på ett säkert
sätt till respektive leverantör. För att hantera avfallet, framförallt
wellpapp och plast, behövs yta för uppställning av avfallskärl.
Inne på MT behövs även utrymme för att lagerhålla reservdelar,
ett reservdelslager.
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Om sjukhuset har eller planeras för ett rörpostsystem bör MT anslutas till detta för att möjliggöra tidseffektiva transporter av mindre
reservdelar ut på sjukhusområdet.
Det stora flödet av utrustning och reservdelar in och ut från sjukhuset genererar mycket avfall. Ett eget miljörum placeras därför med
fördel i direkt anslutning till MT-verksamheten med möjlighet att
slänga emballage, lampor, batterier, elektronik etc.

17.2 Hanterings-/buffertlager MT
Ett hanterings-/buffertlager för medicinteknisk utrustning är ett lager som anpassas utifrån vårdens behov. Här testas exempelvis ny utrustning innan ett planerat utbyte av utrustning på vårdenheterna,
eller utrustning som behöver servas. Här förvaras också utrustning
som av någon anledning inte kan levereras direkt upp till vården-

Figur 73. Exempel på hanterings-/buffertlager MT från Sahglrenska
sjukhuset

heterna, eller utrustning som väntar på reparation. Ett hanterings-/
buffertlager placeras med fördel i anslutning till den medicintekniska verksamheten, men med separat ingång. Se Figur 73 för exempel
på hanterings-/buffertlager från Sahlgrenska sjukhuset.

17.3 Satellitverkstad
En satellitverkstad är ett specialanpassat rum på de medicintekniskt
tyngsta vårdenheterna, framförallt operation och röntgen, där tester och service på medicinteknisk utrustning utförs utan att behöva
flytta utrustningen från avdelningen. Satellitverkstaden bör placeras i direkt anslutning till extern korridor för att möjliggöra access
utifrån. Det bör även finnas en intern dörr för direkt access inifrån
avdelningen. I satellitverkstaden möts medicintekniska ingenjörer
och leverantörer med vårdpersonal för att tillsammans kunna utföra
tester och utbildning av utrustningen på plats.

17.4 Apparatförråd
För att förvara medicinteknisk utrustning på vårdenheter bör det
finnas ett separat apparatförråd. Detta för att undvika att utrust-

ningen placeras i korridorer och andra olämpliga platser på enheten
när de inte används. Apparatförråden bör placeras relativt centralt
på enheten för att underlätta tillgänglighet men bör samtidigt ställas
i relation till andra funktioner som också behöver en central placering (t.ex. enhetsförråd, miljö/diskdesinfektionsrum etc). Storleken
på apparatförråden är beroende av enhetens behov och måste utarbetas i varje enskilt fall med exempelvis gasuttag, nätverksuttag och
många eluttag.

17.5 Övriga verksamheter med teknisk utrustning
Utöver den medicintekniska utrustning som hanteras via medicinteknik (MT) finns även andra mer nischade verksamheter som t.ex.
medicinteknisk IS/IT (MTMIS), radiologisk teknik (RT), terapeutisk strålningsfysik (TSF) som också genererar flöden och har ett
behov av utrymmen, men dessa specialverksamheter behandlas inte
vidare i detta dokument.
Mer information om utformning av teknikutrymmen för medicintekniska lokaler finns i Teknikrumsdokumentet framtaget av medicinsk
Fysik och Teknik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
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18 HJÄLPMEDEL
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Det finns en övergripande regional hjälpmedelscentral i regionen,
med verksamhet på orterna Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla.
Hjälpmedelscentralen ansvarar för konsultation, inköp, lagerhållning, distribution samt service och underhåll av hjälpmedelsartiklar
till regionens egna verksamheter samt de 49 kommuner som ingår i
Västra Götalandsregionen. Hjälpmedelscentralen levererar hjälpmedel till buffertförråd på sjukhusen. Grundutrustning som behövs på
vårdenheten äger respektive vårdenhet själva.

Buffertförråden kan med fördel ligga i kulvertplan men nära hissoch trapphus för att underlätta åtkomst för vård- och servicepersonal
som ska hämta och fylla på hjälpmedel.
Det finns idag andra typer av hjälpmedelsförråd på sjukhusen för
mer sällananvända hjälpmedel som t.ex. extra breda rullstolar eller
extra stora toastolar för tunga patienter. Dessa hjälpmedel bör istället
ingå i hjälpmedelscentralens flöde och hanteras via buffertförråden.
För exempel på buffertförråd för hjälpmedel, se Figur 74.

18.1 Buffertförråd för hjälpmedel

18.2 Lokala hjälpmedelsförråd

Det bör finnas sjukhusgemensamma buffertförråd för personligt
förskrivna hjälpmedel på sjukhusen. Buffertförrådens storlek och
antal på sjukhusområdet beror på sjukhusens storlek, utformning
och verksamheternas behov. Exempel på verksamheter som har ett
stort behov av hjälpmedel är arbetsterapi, sjukgymnastik, lungmottagning och spinalenhet och det bör finnas en närhetsprincip kring
lokalisering av buffertförråd kopplade till dessa verksamheter. Sortiment och lagernivåer i buffertförråden avgörs av vilken-/vilka verksamheter de ska serva.
Hjälpmedel levereras till buffertförråden via sjukhusens godsmottagning. Från buffertförråden hämtar vårdpersonal personligt förskrivna hjälpmedel till patient. När ett hjälpmedel hämtas från buffertförrådet sker en automatisk beställning av motsvarande artikel
till hjälpmedelscentralen.

För förvaring av grundutrustning, såsom gåbord, rullatorer, hygienartiklar etc på vårdenheten bör det finnas ett mindre lokalt hjälpmedelsförråd. Det kan med fördel delas mellan flera enheter på våningsplanet, men det är viktigt att det finns nära tillhands utifrån
vårdens behov.
För exempel på lokalt hjälpmedelsförråd, se Figur 75.
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Figur 74. Förråd för hjälpmedel på Östra sjukhuset.

Figur 75. Exempel på lokalt hjälpmedelsförråd.
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19 GAS
Inom sjukvården används både medicinska, medicintekniska och
icke medicinska gaser. De medicinska gaserna är klassade som läkemedel.9 Riktlinjer för utformning av system, byggnation och hantering av medicinska gaser finns i ”Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar SIS HB 370, utgåva 3”.
Medicintekniska gaser är inte läkemedel men är av medicinsk
kvalitet och innefattas av riktlinjerna ovan.
Gaskällorna kan vara lösa gasflaskor, gasflaskpaket eller tankar.
Gasen kan distribueras lokalt från flaska, via ett mindre lokalt rörbundet system eller via ett större sjukhusövergripande rörbundet system.
Lösa gasflaskor transporteras med lastbil från gasleverantören till
respektive sjukhusområde. Antingen transporteras gasflaskorna via
godsmottagning eller direkt till centrala gasflaskförråd/buffertförråd.
Ett gasflaskpaket är lösa gasflaskor som är sammankopplade till
en enhet. Gaser som är avdelningsspecifika, exempelvis lustgas eller
koldioxid, kan ha ett lokalt rörbundet distributionssystem. Ett lokalt
rörbundet system kan bestå av lösa gasflaskor eller av gasflaskpaket.
Gasflaskpaket eller gasflaskor som används för att försörja det rörbundna distributionssystemet placeras i ett gascentralrum.
Sjukhusgemensamma gaser som exempelvis andningsoxygen och
andningsluft distribueras ofta via ett sjukhusövergripande rörbundet

system som förser flertalet byggnader med den aktuella gasen. Vid
sjukhusövergripande system finns det alltid minst tre källor, en primärkälla, en sekundärkälla och en reservkälla då en källa ska kunna
vara ur drift men det ska ändå finnas en reserv till den källa som är
i drift. Oftast utgörs primärkällan av en tank och gasflaskpaketen
fungerar oftast sekundär- eller reservkällor till tanken.
Figur 76 illustrerar flödet av gas till centrala och lokala gasflaskförråd samt gascentralrum.

19.1 Generella krav för förvaring
av gasflaskor och gasflaskpaket
Vid förvaring av gasflaskor får ingen förväxling ske av flaskor med
medicinsk kvalitet och övriga gaser. Likaså ska fyllda flaskor vara
separerade från tomma. Gasflaskorna ska vara väl förankrade så att
det inte föreligger någon risk för att de välts.
I gasflaskförråd, gascentralrum och vid tömningscentraler får
endast gasflaskor och/eller tillhörande utrustning förvaras. Utrymmena får inte fungera som förråd för obehörigt material. Placering,
utformning och tillgängliga gasvolymer ska godkännas i samråd
med den lokala brandmyndigheten. Vid brandfara ska gasflaskorna
kunna kylas eller utrymmas.

Figur 76. Illustration av gasflödet.
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19.2 Centralt gasflaskförråd (buffertförråd)
I de centrala gasflaskförråden, se Figur 77, förvaras lösa gasflaskor. Lösa
gasflaskor finns i olika storlekar och kan förses med regulator som sänker
trycket direkt från flaskan så att gasen kan användas till patient. Exempelvis kan en mindre lös gasflaska hängas direkt på sängen vid sängtransport. Lösa gasflaskor kan även kopplas in till det rörbundna systemet
vid exempelvis underhåll eller ombyggnationer på avgränsade områden.
Från det centrala gasflaskförrådet körs den mängd gasflaskor som
vårdenheterna avropar ut till de lokala gasflaskförråden efter behov. Från
det centrala gasflaskförrådet hämtas även de lösa gasflaskor som behövs i
gascentralrummen (som ibland kallas tömningscentraler).
Retur av tomma lösa gasflaskor hämtas från de lokala gasflaskförråden
och återlämnas internt till det centrala gasflaskförrådet där de ställs separerade från de fyllda flaskorna.
Vid transport av lösa gasflaskor ska de vara fastsatta på flaskkärra eller
i särskild flaskhållare. Det får inte föreligga någon risk för de lösa gasflaskorna att välta under transport.
Västfastigheter har tagit fram en riktlinje som innebär att centrala
gasflaskförråd i första hand ska placeras i markplan med tillträde utifrån.
Alternativ placering kan accepteras om erforderliga åtgärder för tillträde,
säkerhet vid brand och så vidare vidtas.
Ur ett logistiskt perspektiv är det viktigt att ha i åtanke att de lösa gasflaskorna levereras med lastbil till respektive avlämningsplats, antingen
direkt till de centrala gasflaskförråden eller till godsmottagningen. En
lastbil fullastad med gasflaskor är tung och antalet leveranser per vecka
dimensioneras av gasbehov, tillåtna mängder i förråden samt storleken
på gasflaskförrådet. Gasflaskorna lastas av från lastbilen med handtruck
och körs in på sin plats i det centrala gasflaskförrådet eller till anvisad
plats på godsmottagningen. All hantering inom centrala gasflaskförråd/
buffertförråd sker med handtruck.
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Figur 77. Centralt gasflaskförråd (buffertförråd).

Figur 78. Lokalt gasflaskförråd på en avdelning.

Figur 79. Gascentralrum med gasflaskpaket (t.v.) och glascentralrum med gasflaskor (t.h.).

19.3 Lokala gasflaskförråd

19.4 Gascentralrum

På vissa vårdenheter finns lokala gasflaskförråd där lösa gasflaskor
förvaras, för exempel se Figur 78. I de lokala gasflaskförråden finns
en rekommendation om hur mycket gas där får finnas och den totala
gasmängden bör inte överstiga 25 m3 vid atmosfärstryck, men avvikelser kan förekomma.
Distributionen mellan det centrala gasflaskförrådet och de lokala
gasflaskförråden bör i så stor utsträckning som möjligt ske i transportkulvert.

I ett gascentralrum finns gasflaskpaket eller gasflaskor som används
för att försörja det rör-bundna distributionssystemet, se Figur 79.
Här finns även den utrustning, exempelvis tömningscentral eller regulator, som krävs för att gasen ska kunna distribueras ut på nätet.
Fulla gasflaskpaket transporteras med lastbil från gasleverantören direkt till respektive gascentralrum på sjukhusområdet. Tomma
gasflaskpaket eller gasflaskpaket som närmar sig datum hämtas på
samma sätt direkt vid gascentralrummet.
Gascentralrummet ska i första hand placeras i markplan med
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tillträde utifrån. Alternativ placering kan accepteras om erforderliga
åtgärder för tillträde, säkerhet vid brand och så vidare vidtas. Gascentralrummet ska placeras så att transport av gasflaskpaket och lösa
gasflaskor lätt kan transporteras in och ut ur rummet. Gasflaskpaketen väger cirka ett ton per styck och hanteras med handtruck mellan
lastbil och gascentralrum.
Om gascentralrummet inte är en fristående byggnad ska en av
väggarna vara en yttervägg som har lägre hållfasthet så att den vid
en explosion ger efter före innerväggarna.
Ett sjukhus med gasflaskpaket som sekundär eller reservförsörjningskälla har inte så omfattande transporter då gasflaskpaketen
behöver bytas först då de tagits i bruk eller då utgångsdatum börjar
närma sig.
De sjukhus som har gasflaskpaket som primär källa har fler transporter till gascentralrummet och en mer omfattande hantering av
gasflaskpaket. Hur ofta detta sker är beroende av antal flaskpaket
och förbrukning och behöver beräknas i respektive fall.
Uppställningsplatserna i gascentralrummet ska tydligt märkas
med gassort. Fulla gasflaskpaket eller lösa gasflaskor som är avstängda eller inte är i drift ska tydligt märkas. Tomma gasflaskpaket eller
tomma lösa gasflaskor ska ställas på anvisad plats eller tydligt märkas
så att förväxling med fulla enheter inte kan ske.

Påfyllning av flytande oxygen till LOX-tanken sker via lastbil.
Hur ofta detta sker är beroende av gasförbrukningen och storleken
på tanken eller tankarna som finns på området. Fyllningen sker vanligtvis ca en gång per vecka men detta kan variera beroende av ovanstående. Volymen av LOX läses av automatiskt av gasbolaget och de
fyller tanken efter behov.
En tankbil med LOX är upp till 24 meter lång, se Figur 80. Den
har fullastad en totalvikt om ca 60 ton och en svängradie på cirka 20
meter. Det innebär att körvägarna till sjukhusområdet, inom sjukhusområdet och fram till tanken behöver beaktas. Annat att ta hänsyn till

19.5 Tank
Det finns även en möjlighet att förvara flytande medier i en stor tank
utomhus. Om tanken innehåller andningsoxygen kallas den vanligen för LOX-tank och är märkt med oxygen, medicinsk oxygen eller
LOX, som står för Liquid Oxygen.
LOX-tanken kopplas till det sjukhusövergripande rörbundna systemet som förser flertalet byggnader med den aktuella gasen.
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Figur 80. Fyllning av flytande oxygen i NOX-tank. Dimman som syns är
syrgas som förångas.

är utformningen av området kring LOX-tanken så att den blir säker
både för lastbilschauffören, driftspersonal och för förbipasserande. Det
är även olämpligt för lastbilen att behöva backa då detta är ett riskmoment. Utformningen runt tanken och med avseende på fyllning av
tank ska utöver de regler och krav som finns utformas i samråd med
gasbolag och den lokala brandmyndigheten.
Om tanken innehåller flytande kväve kallas den vanligen för
LIN-tank och den är märkt med nitrogen eller LIN, som står för
Liquid Nitrogen, se Figur 81. LIN beställs från vårdenheterna efter behov och servicepersonal åker ut till tanken med kryokärl som

fylls på i en påfyllningskiosk och transporteras till vårdenheter efter
behov. LIN används även till frysar. Påfyllning av flytande kvävgas
till LIN-tanken sker också via lastbil som samma sätt som flytande
oxygen.

19.6 Förvaring av brännbara gaser
Brännbara gaser ska placeras utomhus i gasskåp. Leveranser av gaser
till dessa gasskåp ska ske kontrollerat utomhus med hänsyn taget till
omgivande gångtrafik och fordonstrafik samt utomhusmiljöer.

Figur 81. Tank för flytande nitrogen, LIN.
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20 DRIFT OCH UNDERHÅLL SAMT BYGGMATERIAL
Idag finns ett antal olika verkstäder runt om på sjukhusen såsom
snickeri, mekanisk verkstad, maskinverkstad, måleri, låsverkstad
m.fl. dit leveranser av allt från byggmaterial såsom trä- och gipsskivor och gods på pall, till små paket dagligen förekommer. För
exempel se Figur 82.
Detta gods skall tas emot på godsmottagningen på samma sätt
som det normala paketflödet och ankomstregistreras (se avsnitt 9).
Därefter transporteras det dagligen till ett sjukhusgemensamt mellanlager för drift- och underhållsmaterial, alternativt till Västfastigheters interna varumottagning där en sådan finns. När leverans ankommit mellanlager skickas ett meddelande till avsedd organisation
att det levererats. I mellanlagret förvaras godset tills dess att det behöver användas.
Rör det sig om större leveranser till godsmottagningen sker en
samordning mellan Västfastigheter och Regionservice kring mottagning och transport.
Ett grundläggande krav är att dessa flöden separeras från områden där patienter rör sig.
Stora byggprojekt med egen etablering av byggbodar etc. får sina
leveranser direkt till arbetsplatsen. Här är det viktigt att säkerställa
att det inte förekommer ett direkt luftflöde med damm och smuts
mellan etableringsplats och vårdenheter med extra känsliga patienter
som t.ex. hematologi, onkologi och transplantation.
Utöver leveranser till driftorganisationen finns ett flöde av bygg-
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Figur 82. Exempel på ventilationsfilter som regelbundet behöver bytas
ut på sjukhusen.

material till regionens ramavtalsentreprenörer. Ramavtalsentreprenörerna genomför alla mindre ombyggnadsprojekt runt om på sjukhusen. Leveranser till ramavtalsentreprenörer hanteras på samma
sätt som till drift- och underhållsverksamheten och samma mellanlager bör kunna användas.

20.1 Mellanlager för drift och underhåll
Ett mellanlager för gods till drift och underhållsarbeten och ramavtalsentreprenörer kan med fördel lokaliseras i kulvertplan nära större
transportstråk för att underlätta intern förflyttning. Det finns en naturlig koppling till de olika verkstäderna men även till underhållsarbeten som bedrivs över hela sjukhustomten. En lämplig lokalisering
måste utarbetas utifrån de lokala förutsättningarna på tomten och
ta hänsyn till ovan nämnda faktorer såsom särskilt känsliga vårdenheter etc.
För att underlätta samordning mellan drift och underhåll och
ramavtalsentreprenörer är det viktigt med en tydlig uppdelning i
rummet om vad som tillhör vem.
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21 FÖR VIDARE UTREDNING
I detta avsnitt redovisas kort delar som inte har inkluderats men som
det finns ett behov av att komplettera dokumentet med.

21.1 IT-infrastruktur
Övergripande information om framtidens IT-infrastruktur för att
möjliggöra effektiva logistik- och försörjningslösningar bör arbetas
in i dokumentet. Kontakt har etablerats med VGR-IT, men inga
tydliga riktlinjer har kunnat tas fram i detta skede.

21.2 Rullande material
Rullande material definieras här som sängar, bårvagnar och rullstolar. Dessa ägs vanligtvis av den enskilda vårdenheten, vilket till stor
del innebär att det saknas övergripande kontroll över detta på förvaltningsnivå och regional nivå. För att ta kontroll över detta flöde bör
befintligt bestånd av rullande material inventeras och kategoriseras.
Man behöver skapa en struktur för märkning som bör möjliggöra
spårbarhet. Detta gäller även vid nyinköp. På vissa sjukhus är detta
redan genomfört medan det på andra helt saknas. Att få kontroll
över beståndet av rullande material underlättar planering av ytor
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såsom sängförråd men ökar också möjligheten till samordning och
effektivare användning av våra resurser. En framtida lösning med
positionering skulle förbättra dessa möjligheter än mer samtidigt
som det kommer att ställa krav på bland annat att aktuella ritningar
över sjukhusbyggnaderna läggs in i systemet/plattformen, möjlighet
till visualisering via karttjänst, korrekta adresser, benämningar mm.
På sikt bör även en centraliserad hantering av rullande material
övervägas och utredas inom regionen för att effektivisera hanteringen av framförallt sängar.
En effektivare hantering av rullande material med kontroll och
spårbarhet underlättar införande av centrala försörjningslösningar
som exempelvis maskinell sängtvätt.

21.3 Prover och blod
Flödena av prover och blod är både omfattande och viktiga på sjukhusen. Kontakt har etablerats med berörda inom NU-sjukvården,
men här behövs en större arbetsinsats för att komma fram till gemensamma riktlinjer för ett framtida upplägg. Detta bör göras till
nästa version av dokumentet.

RIKTLINJER FÖR LOGISTIK OCH FÖRSÖRJNING VID NY- OCH OMBYGGNAD AV SJUKHUS/VÅRDLOKALER

111

NOTER

112

1.

Detta gäller med undantag för Patientnära lager (PNL) som i PTS kallas läkemedelsrum

2.

Roger S. Ulrich Ph.D. 2005

3.

Roger S Ulrich ph D Texas A& M University, University College London - Evidence-Based Hospital Architecture for the 21 st Century. Översatt till svenska av WSP.

4.

Denna rekommendation ges av både hisstillverkare och Locum – som både bygger och förvaltar samtliga sjukvårdsfastigheter i Region Stockholm.

5.

Det bör nämnas att ATS-systemet fortfarande är fungerande och i drift efter 60 år men kommer i samband med att nya byggnader tillskapas på tomten att
avvecklas

6.

Avståndet mellan vagnarna kan variera mellan olika modeller

7.

Ibland förvaras kasserade läkemedel även i PNL till dess att hämtning sker

8.

Textilstörtar kallas också vanligen tvättnedkast

9.

Hanteringen av läkemedel ska följa Läkemedelsverkets författningssamling "LVFS 2012:8 Läkemedelsverkets föreskrifter om sjukhusens läkemedelsförsörjning"
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BILAGA 1 TYPRUM I PTS
Följande logistikrelaterade typrum finns för närvarande upptagna i
Västra Götalandsregionens PTS:
• Avemballering
• Desinfektionsrum
• Desinfektionsrum – mindre
• Desinfektionsrum – större
• Förråd – enhetsförråd
• Förråd – apparat
• Förråd – rullande
• Förråd – närförråd
• Förråd – sterilförråd
• Jourrum
• Kök – avdelningskök
• Korridor – allmän
• Laboratorium
• Läkemedelsrum
• Miljörum
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BILAGA 2 OMVÄRLDSANALYS
Under arbetets gång har tre liknande dokument från andra regioner
och andra sjukhus analyserats – Region Skånes konceptprogram,
Framtidens logistik NKS samt Intern logistik för Rigshospitalet (se
nedanstående bild).

Regionens Skåne konceptprogram FM för ny- och
ombyggnation, 2019
Region Skånes konceptprogram är det mest omfattande, då riktlinjerna i konceptprogrammet omfattar en hel region, och är det dokument från vilket mest inspiration har tagits i arbetet med riktlinjerna
för Västra Götalandsregionen. Region Skånes konceptprogram var,
fram till att dessa riktlinjer utarbetades, det enda i sitt slag i Sverige.
Region Skånes konceptprogram syftar till att beskriva vilka tjäns-
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ter och processer som tillhandahålls i regionen, vilka logistiska flöden
som genereras samt vilka lokalmässiga krav som behöver tillgodoses
för att stötta tjänsterna, processerna och flödena. Konceptprogrammet ska ses som en vägledning för att uppnå en optimal FM-leverans
och är tänkt att användas som ett kunskapsunderlag vid om- och
nybyggnationer.
Konceptprogrammet tar avstamp i servicecentralens verksamheter och hur FM-tjänster flödar in och ut ur sjukhusområdet, och beskriver också servicecentralens lokalbehov. Vidare beskrivs lokalerna
utanför servicecentralen där slutkunden oftast inte vistas (städcentral, kök, avfalls- och tvättstört etc.), samt ytor som FM behöver för
att leveranserna ska fungera optimalt i anslutning till respektive enhet. Vilken typ av service FM utför i kundens lokaler och vilka krav
detta medför när det gäller utformning av lokalerna samt tillhörande
inredning och utrustning beskrivs också, samt hur FM effektiviserar
sint leverans genom att samordna den stora mängd varor sin levereras till slutkunden.
Konceptprogrammet uppdateras varje år eftersom ny kunskap
och nya erfarenheter erhålls under ett år. Konceptprogrammet är
inte hugget i sten, utan det finns vissa riktlinjer vad gäller att göra
avsteg från det – avsteget måste då ha ett mervärde, vara välunderbyggt samt inte innebära en suboptimering på bekostnad av övrig
tjänsteverksamhet. Avsteget måste dock godkännas av processägaren
för att i ett senare skede arbetas in i kommande års konceptprogram.
Konceptprogrammets fokus har främst varit Skånes sjukhusområden, men kan också vara tillämpbara för exempelvis vårdcentra-

ler. Konceptprogrammet fungerar som underlag för att uppdatera
PTS:en och kan användas vid framtagande av rumsfunktionsprogram (RFP).

Karolinska Universitetssjukhusets Strategiprojekt
– Framtidens Logistik, 2009
Framtidens Logistik är långt från lika omfattande som Region Skånes konceptprogram, men är tänkt att ge ett genomtänkt helhetskoncept för logistik och försörjningstjänster inom sjukhuset, och
därmed skapa goda möjligheter att minska kostnader genom effektivare arbetsprocesser samt bättre resursutnyttjande inom logistikavdelningen. Rapportens utgångspunkt är att det ligger en stor potential i att avlasta vårdverksamheten genom bättre anpassad service
samt övertagande av icke-vårdande arbetsuppgifter.
Rapporten är tänkt att vara generellt applicerbart på Huddinge
och Solna sjukhus, samt kunna användas vid långsiktig planering av
ett nytt universitetssjukhus i Solna, det som ska komma att bli Nya
Karolinska Solna.
Framtidens logistik innehåller allmänna krav på vård, logistik,
generalitet och flexibilitet, och IT-stöd. En tydlig gräns dras mellan vad vården respektive logistikavdelningen ska utföra. Rapporten innehåller tre huvudspår som dessa riktlinjer har inspirerats av:
försörjningsstruktur, infrastruktur samt flöden och rutiner. Försörjningsstrukturen innefattar en beskrivning om hur en framtida logistiklösning bör vara uppbyggd när det kommer till förrådsstrategi
och serviceområden, JIT och global standardisering inom flödesked-

jan. Vidare finns också infrastrukturaspekten beskriven, och därmed entréer, horisontella och vertikala förbindelser, godsterminaler,
miljöterminaler, förrådslokaler etc. Också huvudtransportsystem
såsom rörpost, AGV, centralsuganläggning och boxtransportör är
beskrivna. Slutligen innefattar flöden och rutiner bland annat patienttransporter, mat, förbrukningsmaterial, textilier, apoteksvaror,
sterilgods, prover, post, blod, gasflaskor, sängar avfall o.s.v.

Rigshospitalet Intern Logistik, 2010
Rapporten är projektorienterad och beskriver projektfaserna av ombyggnationen av Rigshospitalet, samt hur två av avdelningarna ska
organiseras vad gäller lagerstyrningsprincip, utrustning, lagerytor
etc. Dessa resultat ska sedermera användas som benchmark för resterande avdelningar. Rapportens syfte är att belysa frågeställningar vad
gäller lösningar för internlogistiken, samt rekommendera vilka lösningar som bör väljas och vara fungerande i det framtida sjukhuset.
Rapporten baseras på en värdegrund för den framtida logistiken,
och denna innehåller rekommenderat förhållningssätt till bland annat hygien, säkerhet, miljö och ekonomi.
Rapporten är indelad enligt logistiska lösningar och beskriver
fördelar, nackdelar, krav på byggnader och användare, investeringsoch driftkostnader samt mer projektspecifika lösningar för AGV:er,
avfalls- och tvättsug samt rörpost, vilket dessa riktlinjer har hämtat
inspiration från. Vidare beskrivs alternativa logistiklösningar, exempelvis manuella transporter, boxtransportsystem, transportsystem
för blodprov samt krav, investeringskostnader och driftkostnader för
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dessa, samt rekommenderade lösningar för interna logistiksystem
och lokala lager. Rapporten bygger alltså på en studie av två avdelningar med olika karaktär, och tanken är att resultatet av ytbehovet
för de båda avdelningarna ska ligga till grund för resterande avdelningars ytbehov.
Rapporten inkluderar enbart de fysiska flödena och utesluter därmed IT-lösningar, detaljerade kalkyler, ritningar och upphandlingsunderlag, patientlogistik eller flöden i vårdprocessen.

Sammanfattning
Alla tre rapporter har bidragit till inspiration till riktlinjerna för
logistik och försörjning vid om- och nybyggnation i Västra Götalandsregionen. Regions Skånes konceptprogram är det mest omfattande och appliceras på alla om- och nybyggnationer i Region Skåne,
varför det också fått stå som främsta inspirationskälla. Däremot har
rapporten Framtidens Logistik inspirerat till dessa riktlinjers uppdelning vad gäller grundläggande infrastruktur, logistiska nav och
övriga flöden. Denna rapportstruktur ansågs lämpa sig väl för att
tillskansa läsaren en förståelse för både förutsättningarna för att skapa effektiva och patientsäkra flöden som utgår från vårdens behov.
Slutligen gav rapporten Rigshospitalet Intern Logistik inspiration
till beskrivningen av olika logistiska lösningar, exempelvis rörpost,
avfalls- och textilsug samt AGV:er.

116

RIKTLINJER FÖR LOGISTIK OCH FÖRSÖRJNING VID NY- OCH OMBYGGNAD AV SJUKHUS/VÅRDLOKALER

BILAGA 3 UPPDRAGSORGANISATION
Deltagare i styrgrupp
Namn

Befattning

Förvaltning

Anders Kullbratt

Planeringschef sjukhusdirektörens stab

NU-sjukvården

Ann-Marie Schaffrath

Sjukhusdirektör

Södra Älvsborgs sjukhus

Bjarne Christiansson

Avdelningschef

VGR-IT

Cecilia Sonesson

Enhetschef

Koncerninköp

Gustaf Zettergren

Miljöchef

Miljöavdelningen Koncernkontoret

Lars Jansson

Förvaltningschef

Västfastigheter

Lars Loftäng

Avdelningschef VGR-IT

Koncerninköp

Marie Claessson Rasmuson

Enhetschef

Sjukhusapoteket VGR

Måns Ottertun

Affärsområdeschef

Regionservice

Thomas Front

Servicedirektör

Regionservice

Namn

Befattning

Förvaltning

Mikael Dessner

Projektledare

NU-sjukvården

Mårten Bylund

Planeringsledare

Regionservice

Ulf Berggren

Förvaltare

Västfastigheter

Emma Olofsson

Logistikkonsult

WSP

Martina Thelfer

Uppdragsledare

WSP

Jörgen Svensson

Layout

WSP

Deltagare i arbetsgrupp
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Deltagare i referensgrupp
Namn

Befattning

Förvaltning

Kristina Käck

Energi- och miljöchef

Västfastigheter

Mattias Lundkvist

Förvaltare

Västfastigheter

Eddie Dyfvermann

Verksamhetsutvecklare

Regionservice

Sara Ranäng

Verksamhetsutvecklare

Regionservice

Anette Nilsson

Vårdhygien

NU-sjukvården

Jimmy Vikingssson

Driftchef

Västfastigheter

Namn

Omfattning

Förvaltning

Carolin Hagelberg

Avfall

Västfastigheter

Hans Mattsson

Avfall

Västfastigheter

Lena Nilsson

Avfall

Regionservice

Anders Petersson

Avfall+internlogistik/tvätt, depå, paket m.m.

Regionservice

Mikael Joensuu

Avfall+internlogistik/tvätt, depå, paket m.m.

Regionservice

Johanna Van Riemsdijk

Extemporeläkemedel

Sjukhusapoteket

Carina Knutsson

Gas

Expert WSP

Anders Lönnevi

Gas

Västfastigheter

Henrik Ohlén

Gas

Regionservice

Rickard Algotsson

Gas

Västfastigheter

Staffan Bengtsson

Gas

Västfastigheter

Ulf Andersson

Gas

Västfastigheter

Heini Kjaerbeck

Gas

Regionservice

Fredrik Karlsson

Gas+avfall

Regionservice

Magnus Palmqvist

Grundläggande planeringsprinciper

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Christian Ahlborg

Hjälpmedel

Regionservice

Övriga deltagare
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Namn

Omfattning

Förvaltning

Sven-Åke Nilsson

IT

VGR-IT

Monica Wehlin

Lastbärare

Regionservice

Ingrid Karlsson

Lokalvård

Regionservice

Lotta Boring

Lokalvård

Regionservice

Malin Ulander

Lokalvård

Regionservice

Fredrik Fostvedt

Läkemedel

Sjukhusapoteket

Lena Stroud

Läkemedel

NU-sjukvården

Eva-Lotta Yngvesson

Medicinteknisk utrustning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Johan Moreau

Medicinteknisk utrustning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Åsa Carlsson

Medicinteknisk utrustning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Hanna Co

MiV

Regionservice

Malin Gunnarsson

MiV

Regionservice

Berit Svanberg

Måltider

Regionservice

Kenny Svanlund

Patienttransporter+post/paket m.m.

Regionservice

Sören Göransson

Post

Regionposten

Cia Johansson

Prover och blod

NU-sjukvården

Jonas Sundgren

Prover och blod

NU-sjukvården

Monica Lindahl

Prover och blod

NU-sjukvården

Marie-Ann Jönsson

PTS

Västfastigheter

Helena Olsson

Rullande material

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Marita Wiklund

Rullande material

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Magnus Martinsson

Rullande material+patienttransporter m.m.

Regionservice

Gunilla Rosquist

Slutenvårdsdos

Sjukhusapoteket

Gunilla Bodén-Olsson

Sterilcentral

NU-sjukvården, sektionschef AnOPIVA

Tomas Lundqvist

Vätskelager

SU Sjukhusapotek
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BILAGA 4 AVFALLSFRAKTIONER
Miljöstation
1.

Hushållsavfall (brännbart)

2.

Blandat avfall som går till eftersortering

22.

Färg, tryckfärg, hartser och limavfall

23.

Oljefasta produkter typ trasor

24.

Övrigt farligt avfall

3.

Glasförpackningar

4.

Metall och kabelskrot

Miljöstation: Kyl för farligt avfall

5.

Metallförpackningar

25.

Human och djurbiologiskt avfall

6.

Pappersförpackningar

26.

Smittförande avfall

7.

Tidningar och kontorspapper

8.

Wellpapp/kartong

9.

Rent träavfall

10.

Blybatterier

11.

Övriga batterier

12.

Elektronikskrot

13.

Vitvaror

14.

Lysrör

15.

Lågenergi-, kvicksilver-, halogen- och LED lampor

16.

Plastförpackningar

Miljöstation: Låst utrymme (räcker om
miljöstation är låst och tillträde begränsat)
27.

Kasserade läkemedel

28.

Sekretessavfall (kärl ska vara låst)

Kvarn i miljöstation och tillagningskök
29.

Matavfall

Miljöstation: Rum/skåp för farligt avfall

120

17.

Transaktions/transformator och motorolja

På tomtnivå specifik plats/behållare

18.

Ospecificerade lab, kem och härdplaster

30.

Formaldehyd

19.

Amalgarnrester, bly och övriga kvicksilverhaltigt avfall utom lysrör

31.

Xylen

20.

Lösningsmedel

32.

Fettavfallskiljare

21.

Starka syror och koncentrerat avkalkningsmedel

33.

Oljeavskiljare
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