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Abstract  
 

Örebro University Hospital employs 3 700 people and further 250 are employed at County 

Council Services. County Council Services consist of four service entities. One of them is the 

unit of transportation which provides the hospital with services related to material handling 

and internal transport. 213 141 patients visited the hospital in 2007 and nearly 40 000 patients 

were transported by the unit of transportation in 2008.  

  

This Bachelor Thesis is about material and information flows related to the operations at the 

transportation unit. The research question for the thesis is to identify and describe which 

material and information flows performed by the unit of transportation. The purpose of the 

thesis is to elaborate flow charts which can be used as a starting point for possible future 

development of operations. An additional purpose is to identify processes in need of further 

improvement. 

 

The data has been mainly collected through observations of the daily operations at the unit of 

transportation. The authors have also participated in the working process as part of the 

observation. Another important source of information has been the unstructured interviews 

with the management and employees. 

 

The operations at the unit of transportation are rather complex with several activities and 

processes depending on each other. Under the current circumstances the operations are 

structured well and the authors have not identified any major defects in processes. Although, 

the systems recently implemented at booking center and goods reception lack some essential 

functions. The authors recommend a more efficient information system which is customized 

to the operations at the transportation unit. A better system would enhance the performance 

and diminish the amount of double work. Moreover, lead times could also be shortened by an 

appropriate and a more effective system. Another suggestion is to upgrade the current 

obsolete mailing tube system. One benefit would be shorter lead times which in turn lead to 

improved customer service. 

 

Keywords: hospital logistics, material flow, information flow, transportation, flow chart 
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1 Inledning 

 

Örebro läns landsting sysselsätter 8 908 personer varav 3 688 är anställda vid 

Universitetssjukhuset i Örebro (Landstinget i siffror 2009). Landstinget finns till för länets 

invånare och har till uppgift att på olika sätt ge service främst inom vård och omsorg. 

Visionen för Örebro läns landsting är: 

”Örebro läns landsting står för hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar 

utveckling”(Om Örebro läns landsting.)  

Landstinget omfattar en rad verksamhetsgrenar vilka eftersträvar att uppnå ett gemensamt mål 

som sammanfattas i visionen. Utöver Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) driver landstinget 

lasarettverksamhet i Karlskoga och Lindesberg. Omfattningen av dessa båda verksamheter är 

betydligt mindre jämfört med USÖ. Antalet anställda uppgår i Karlskoga till 797 samt i 

Lindesberg till 617 personer. (Landstinget i siffror 2009) 

År 2007 gjordes 213 141 läkarbesök hos USÖ. Sjukhuset tillhandahåller 592 vårdplatser. 

USÖ har en personalstyrka om knappt 3 700 personer och Landstingsservice har cirka 250 

anställda. Landstingsservice har till uppgift att ge service och support så att kärnverksamheten 

– vård - ska kunna genomföras korrekt och friktionsfritt (Landstingsfakta 2008). Tre viktiga 

komponenter i serviceverksamheten utgörs av kost-, städ- och transportenheten som 

tillsammans utgör Landstingsförsörjningen. 

Serviceverksamheten inom Örebro läns landsting bedrivs bland annat genom tjänsteföretaget 

Landstingsservice. Landstingsförsörjningen är en underorganisation inom Landstingsservice 

som säljer sina tjänster inom Örebro läns landsting. Serviceverksamheten är en egen 

förvaltning inom landstinget där olika förvaltningar upprättar överenskommelser sinsemellan.     

Landstingsförsörjningen innefattar förutom ovan nämnda enheter även ett tryckeri. Tryckeriet 

är landstingets egen leverantör av trycksaker. Kostenheten ansvarar för matförsörjningen vid 

landstingets vårdinrättningar. Förutom att producera måltider i form av frukost, lunch och 

middag levererar de även förnödenheter till olika avdelningars förråd. Städenheten ombesörjer 

städning i landstingets sjukhuslokaler. 

Den tredje enheten inom Landstingsservice är transportenheten. Verksamheten omfattar 

huvudsakligen patienttransporter, godshantering, trucktransporter samt avfallshantering inom 

sjukhusen. Verksamheten skiljer sig åt mellan Karlskoga, Lindesberg och Örebro på grund av 

stora skillnader i respektive verksamhets omfattning. USÖ är ett storsjukhus vilket medför 

betydligt större volymer och en mer komplex verksamhet gentemot de båda lasaretten. Allt 

gods och all post som levereras till USÖ går via transportenheten ut till sjukhusets alla 

avdelningar. Detta innebär ett omfattande system av informations- och materialflöden. 

Tjänsterna som transportenheten erbjuder är av essentiell betydelse för sjukhusets verksamhet 
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och funktionalitet. Verksamhetens stora betydelse ställer höga krav på tjänsteleverantören och 

dess servicenivå.  

 

Transportenheten utgör en betydelsefull komponent i sjukhusets löpande verksamhet. Uteblir 

sop- och tvätthämtning från vårdavdelningar skapas efter inte så lång tid en ohållbar situation. 

Till en början kan det handla om platsbrist men snart försvåras vårdpersonalens arbete för att 

på sikt bli omöjligt att genomföra. Detsamma gäller transporter av mat, patienter, 

förbrukningsmaterial m.m. Allt transportenheten utför har sin del i att det stora ska fungera.  

 

Begreppet logistik har en uppsjö av definitioner vilket delvis beror på att logistik i någon form 

förekommer i näst intill alla branscher och organisationer. Kärnan i begreppet är dock 

densamma vilket skulle kunna beskrivas som förmågan att planera, organisera och styra 

verksamheten så att kedjan från råvaror till färdig vara sker så effektivt som möjligt. 

Effektiviteten består av välfungerande informations- och materialflöden som leder till en god 

servicenivå där både kunder och övriga intressenter blir tillfredsställda. Den ekonomiska 

målsättningen i form av finansiella termer är låg kapitalbindning, sänkta kostnader men även 

minskad miljöpåverkan. (Jonsson, Matsson 2005:20)  

 

Logistiken i form av materialflöden hanteras inom USÖ nästintill uteslutande av 

transportenheten. De ansvarar för all godshantering från inleverans till mottagande avdelning 

men även utgående gods som skickas från någon enhet vid USÖ till en extern mottagare. 

Innebörden blir således att merparten av de interna transporterna utförs av transportenheten. 

Komplexiteten beror på det faktum att flera flöden utan en stark inbördes koppling måste 

fungera för att sjukhusets verksamhet på något sätt inte ska bli lidande. 

Landstingsförsörjningens vision är: 

 

”Försörjningsavdelningens medarbetare skall utföra och leverera tjänster och varor på ett så 

attraktivt, professionellt och kostnadsmedvetet sätt, att kunderna upplever oss som det rätta 

leverantörsalternativet.” (Verksamhetsberättelse, Transportenheten 2008) 

 

För att visionen skall kunna uppnås krävs det en god kännedom om de flöden 

transportenheten ansvarar för. En kartläggning av de flöden som finns samt utförandet av 

flödesanalyser är grunden för ett fortsatt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att utföra en 

kartläggning av de material- och informationsflöden som transportenheten är involverade i.  

 

Vår problemformulering blir: 

 

Identifiera och beskriva vilka material- och informationsflöden som utförs av 

transportenheten vid USÖ. 

 

Syftet med studien är att: 

 

Upprätta flödesscheman som ska utgöra en bas för eventuellt förändringsarbete samt att 

identifiera processer där förändrings- och förbättringsmöjligheter föreligger. 
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1.1 Avsikten med studien och dess användningsområde 

 

Transportenheten har sedan tidigare inte utarbetat några flödesscheman som beskriver deras 

material- och interna informationsflöden. Utan en grundlig kartläggning av verksamhetens 

status och utseende idag är det mycket svårt att föreslå rätt åtgärder vid förändringsarbete. 

Uppsatsen ska vara det första steget i en eventuell förändringsprocess där logistiken vid USÖ 

är satt i fokus. På sikt bör transportenheten utveckla och effektivisera sin verksamhet för att 

vara fortsatt konkurrenskraftiga i en miljö där avancerade tekniska lösningar blir allt mer 

förekommande.     
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2 Metod 

 

Valet av logistik som huvudämne för uppsatsen var för oss ingen självklarhet. Innan vi kom i 

kontakt med det här uppdraget hade vi ett annat spår som ej längre var aktuellt. Första 

kontakten var en annons på kurshemsidan där uppdraget kortfattat presenterades. Vi anmälde 

vårt intresse hos ansvarige läraren som sedan ville träffa oss. Efter ett inledande möte där 

ämnet och uppdraget mer specifikt presenterades ökade vårt intresse och vi valde slutligen att 

tacka ja. Därefter följde ett antal träffar med vår handledare innan vi hade vårt första möte 

med ansvariga vid transportenheten. Första träffen på USÖ ägde rum fredag den 13:e mars 

och mötets syfte var att bekanta oss med varandra samt att säkerställa studiens inriktning och 

omfattning. Närvarande vid det mötet var författarna samt vår handledare Ulf Höglind och 

från transportenheten länstransportchef Arto Åkerman samt transportledare Fredrik 

Strömberg. Mötet upplevdes ur vår synvinkel som positivt tack vare den goda respons vi fick. 

Nästa träff på USÖ hölls den 26:e mars då vi presenterade oss för personalen vid deras 

veckomöte. Även här fick vi ett vänligt bemötande vilket kändes betryggande då personalens 

samarbetsvilja var avgörande för studiens genomförande och resultat. Deras kunskap och 

erfarenhet är en informationskälla vi var helt beroende av.  

 

2.1 Datainsamling 

 

Vårt huvudsakliga mål var att upprätta flödesscheman och lämpligaste metoden ansåg både vi 

och transportledningen var genom observationer och deltagande i det dagliga arbetet. Vi 

genomförde observationer under studiens tre första veckor. Observationer som vår främsta 

datainsamlingsteknik bygger på det faktum att transporterna är svåra att förklara och 

förtydliga utan att praktiskt deltaga. Dessutom försvåras upprättandet av flödesscheman 

avsevärt utan en korrekt uppfattning om hur transportturerna ser ut. Våra ringa förkunskaper 

kring USÖ:s utformning och planlösning var även det ett argument för observationer. 

Förmodligen hade andra alternativ kunnat generera ett likvärdigt resultat men tidsåtgången 

hade troligen blivit större. 

 

Saunders et al (2007) diskuterar kring ett antal olika tillvägagångssätt vid genomförande av 

observationer. Ett schema vilket kan liknas vid en matris beskriver fyra olika 

observationstekniker vilka tar hänsyn till graden av interaktion samt observationsobjektens 

kännedom om observatörens identitet och intention. (Saunders et al 2007: 287ff) 
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Figur 1 - Typology of participant observation researcher roles (Saunders et al 2007:287) 

 

Vi placerar oss i det övre vänstra hörnet, dvs. participant as observer. Innebörden är att vi 

aktivt deltog i arbetet under observationerna samtidigt som personalen vi observerade hade 

full insyn i våra avsikter och de hade även vetskap om vilka vi är. Under personalmötet innan 

observationernas början presenterade vi oss själva samt redogjorde för studiens innehåll och 

syfte. Personalen gavs även möjlighet att ställa frågor kring både oss som personer men även 

vad vi hade för avsikter med arbetet. Det visade sig vara av stort värde då vi delgavs 

information som till viss del berodde på vår ömsesidiga öppenhet. Participant as observer är 

en observationsteknik som kräver förtroende från de som observeras för att öka reliabiliteten 

(Saunders et al 2007:288). En del i arbetet att skapa förtroende gentemot de anställda var lika 

klädsel. Vi fick varsin uppsättning arbetskläder vilka vi använde oss av under vistelsen vid 

sjukhuset. Även övrig sjukhuspersonal kände då igen vilken avdelning vi representerade och 

behövde då inte oroa sig över vilka vi var. Samtidigt var en uniform ett hjälpmedel för oss då 

ingen ifrågasatte vilka vi var eller vår avsikt. Dessutom kände vi en större tillhörighet under 

tiden hos transportenheten.  

 

Genomförandet av observationerna baserades till stor del på medagerande i enhetens dagliga 

arbete. Personalen utförde sina sysslor som brukligt med den skillnaden att vi följde med och 

deltog i deras arbete samt ställde frågor. Verksamheten bedrivs i stor utsträckning på 

kulvertplan men då slutkunden oftast finns på andra områden sker förflyttningar av gods och 

patienter på samtliga våningsplan i flera byggnader. Därmed har observationer genomförts 

över stora delar av sjukhusområdet, beroende på typ av flöde. Godsmottagningen (GM) där 

ett antal observationer genomfördes är belägen på markplan i försörjningshuset. 

 

Transportenheten har ett eget personalrum tillsammans med städenheten belägen i 

försörjningshusets kulvertvåning, där raster och pauser tillbringas. I anslutning till dessa 

lokaler finns även ordermottagning, internpost och kontorslokaler. De ostrukturerade 

intervjuer vi genomförde ägde rum i dessa lokaler. Intervjuer har skett med vaktmästare, 

ordermottagare, patient-, mat-, sop- samt provtransportörer. Vi har även intervjuat personal på 
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godsmottagningen och posthanteringen. Utöver dessa har vi haft frågestunder med 

arbetsledningen. Ostrukturerade intervjuer beskrivs som informella utan förarbetade frågor 

med syfte att skapa en djupare förståelse i ämnet (Saunders et al 2007:312). De intervjuer vi 

genomförde ägde rum efter observationerna i syfte att skapa en djupare förståelse samt för att 

korrigera eventuella missuppfattningar. Intervjuerna skedde inte alltid med enbart en 

respondent åt gången utan vid ett par tillfällen deltog flera ur personalen och intervjun 

utvecklades till en diskussion och konversation. En fördel med flera deltagare är att de 

korrigerade och ifrågasatte varandras svar vilket ökar trovärdigheten i primärinformationen. 

De personer vi valde att intervjua och diskutera med var de som hade god kännedom 

angående den aktivitet vi hade frågor kring. Under de diskussioner som omfattade flera 

personer deltog de som hade kunskap och möjlighet att svara. 

 

Objekt som observerats är de aktiviteter vid transportenheten som genererar ett flöde i någon 

form. Objekten är godsmottagningen, posthantering, ordermottagning, vaktmästeri, leveranser 

från Kronans Droghandel (KD), patient- och journaltransporter, mattransporter, sophantering, 

transport av laboratorieprover samt hantering av riskavfall. Vissa observationsobjekt ger 

upphov till mer än ett flöde men då arbetsuppgifterna är uppdelade enligt detta schema väljer 

vi att göra den uppdelningen. Observationer har genomförts för samtliga flöden då syftet är att 

skapa en helhetsbild. Med tanke på tidsaspekten har vi spenderat en halv till en och en halv 

arbetsdag vid respektive flödesprocess beroende på omfattningen. Valet av tidpunkt för 

observationerna bygger på processernas utformning och innehåll, vilket resulterat i att vi 

observerat olika flöden vid olika tidpunkter beroende på vad som varit lämpligast. 

 

2.2  Etik 

 

Forskningsetik är en viktig komponent i en utredning, framförallt när den innefattar 

människor i en organisation. Etiska ställningstaganden vi tvingades göra var att bevara 

integriteten hos de personer vi observerade. En annan etisk aspekt var att ingen tvingades bli 

observerad utan de som deltagit har gjort det helt frivilligt. Detsamma gäller de intervjuer vi 

genomfört. Personer som känner sig påtvingade delaktighet kan ge upphov till felaktig 

information om de inte är bekväma i situationen. Information vi delgivits under arbetets gång 

går ej att härleda till specifika personer då det inte är relevant för resultatet. Personerna som 

observerats får då även möjligheten att agera anonymt. Vi har ställt frågor och agerat på ett 

sådant sätt att stress eller obehag inte har uppkommit hos personalen. Vid högintensiva 

perioder eller när arbetet annars inte tillåtit det har vi agerat mer passivt för att inte störa 

verksamheten. Enligt vår mening har vi strävat efter en objektiv attityd under hela 

arbetsprocessen. Ödmjukhet, nyfikenhet och respekt har varit ledord för vårt beteende.   
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2.3 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet och validitet är begrepp som beskriver studiens tillförlitlighet och giltighet på 

olika sätt. Reliabilitet innebär att studiens resultat kan återskapas oberoende av vem som 

genomför undersökningen på nytt. Begreppet innefattar även studiens transparens vilket 

betyder graden av tillgängligt råmaterial men även möjligheten till insyn i materialet. 

(Saunders et al 2007:149)    

 

Validitet förekommer i två former, inre och yttre. Med inre validitet avses det faktum att 

studien faktiskt mäter det den säger sig mäta. Yttre validitet betyder generalisering vilket 

innebär till vilken grad studiens resultat är tillämpbart i andra liknande sammanhang. 

(Saunders et al 2007:150f) 

 

För att uppnå en god tillförlitlighet och trovärdighet har vi under genomförandet av 

observationerna löpande dokumenterat iakttagelser och fakta. Eftersom observationerna 

inbegripit deltagande i arbetet har det varit svårt att föra grundliga anteckningar. 

Kompensation har skett genom att vi efter varje observation noggrant dokumenterat och 

diskuterat våra insamlade data. Personalen har även granskat våra texter och korrigerat 

felaktigheter vilket genererat korrekta beskrivningar av flöden. De olika arbetsuppgifter som 

finns vid transportenheten har dokumenterade föreskrifter och rutiner för hur arbetet ska 

genomföras. Tack vare detta är det rimligt att anta liknande resultat vid observationer 

genomförda av andra forskare vid en annan tidpunkt. Eftersom vi varit uniformerade vid 

observationstillfällena har vi av övrig sjukhuspersonal blivit behandlade som anställda vid 

transportenheten. Trovärdigheten blir då högre eftersom ingen skillnad görs mellan oss och 

ordinarie personalen. Gemenskapen mellan oss och enhetens personal har även den förstärkts 

av lika klädsel vilket vi tror har givit oss ett större förtroende. Det är troligt att personalen inte 

har agerat avvikande från deras normala beteende på arbetsplatsen på grund av vår närvaro. 

Naturligtvis har en viss förändring skett på grund av oss men inte på ett sådant sätt att det 

avsevärt påverkat studiens resultat. De förändringar som uppkommer består av längre 

tidsåtgång för vissa moment då de förklarar och demonstrerar hur arbetet utförs enligt 

instruktionerna. Personalens anpassning till oss var positiv och skedde närmast omgående 

efter vår installation hos enheten (Saunders et al 2007:189).  

 

Tidspressen vi arbetar under utgör en uppenbar svaghet då flödena gärna skulle observerats 

under en längre tidsperiod. Fördelen hade då varit ett större datamaterial som hade kunnat 

minimera risken för avvikelser från det normala. För att motverka har vi låtit personalen 

granska allt skrivet material innan publicering. Länstransportchefen och transportledaren 

genomförde dessutom en sista granskning innan tryckning. Under de ostrukturerade intervjuer 

och diskussioner vi genomfört har ingen strategi används vilket skulle kunna påverka 

sanningshalten i informationen. Det är möjligt att personal som har ett missnöje vill delge oss 

den informationen för att kunna påverka en eventuell förändring.  
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Observationer och intervjuer bör ha givit oss korrekt information. Enligt oss finns ingen 

anledning att tvivla på personalens agerande under studiens gång. Ledningen och personalen 

har likvärdiga uppfattningar om brister i verksamheten vilket minskar sannolikheten att 

personalen skulle ha delgivit oss missvisande information. Problem som annars skulle kunna 

uppstå är om personalen medvetet svarar så som de tror ledningen vill (Saunders et al 

2007:149). Tidsaspekten är återigen ett bekymmer då vi alla tre inte kunnat genomföra 

samtliga observationer. Efter varje arbetspass har vi dock grundligt förklarat och uppdaterat 

varandra angående de flöden vi undersökt. Observationerna av vissa flöden har två av 

författarna deltagit i. Dessutom styrker vår dokumentation som är granskad av personalen det 

faktum att resultatet inte skulle blivit annorlunda.  

2.4 Avgränsningar 

 

Då studien omfattar transportenhetens alla interna material- och informationsflöden har vi inte 

kunnat avgränsa oss i kartläggningen av deras verksamhet. Däremot har vi valt att fokusera 

vid vissa arbetsmoment som av olika orsaker varit mer intressanta för studiens syfte. 

Monetära flöden har utelämnats då de är av underordnad betydelse. Kapitalflöden påverkar 

inte övriga interna flöden vilket motiverar valet att utelämna dessa. Organisatoriskt har vi 

avgränsat oss mot transportenheten vid USÖ. Inledningsvis var tanken att även interna flöden 

vid Karlskoga och Lindesbergs lasarett skulle kartläggas men då omfattningen skulle blivit för 

stor hade resultatets kvalité riskerats. Tidsramen för observationerna är avgränsade till ett eller 

två observationstillfällen. Studien spänner således inte över tidsvariabeln. Resultatet torde 

dock inte bli annorlunda då likartade iakttagelser skulle genererats om tidsramen förlängts.  

  

 
 

Figur 2 – Tre principiella dimensioner som beskriver hur en studies fokus kan riktas (Wigblad 1997:43) 

 

I Wigblads modell över vilka dimensioner fokus har lagts vid undersöker vi flera variabler i 

en organisation vid en tidpunkt. Även om observationerna genomfördes under sammanlagt tre 

veckor observerades varje aktivitet en eller i enstaka fall två gånger.  

 

Undersökningen omfattar ej mätning av tidsåtgången för respektive moment. Syftet med 

studien är att upprätta flödesscheman vilket medför att exakt uppmätta tider inte är av 



En flödesbeskrivning hos Transportenheten vid USÖ 

 

   9 

essentiell betydelse. Omfattningen av arbetet tillåter ej heller mätning av ledtider på ett 

tillförlitligt sätt.  

2.5 Studiens karaktär 

 

Studien bygger på icke mätbara data vilket innebär att materialet vi arbetat med är av 

kvalitativ typ. Med ett något förändrat syfte och utförande hade datamaterialet kunnat vara av 

mätbar karaktär. Det är tänkbart att mäta transporttider för att då ytterligare precisera flödenas 

karaktär och omfång. Vi har arbetat nära organisationen och haft en inte alltför strikt struktur. 

Resultatet bygger till stor del på våra observationer och uppfattningar då ingen mätbar data 

finns att tillgå. Sammanfattningsvis är studien av kvalitativ karaktär. 

 

Studien bygger på empiriska data som är insamlade huvudsakligen genom observationer och 

deltagande i arbetet. Empirin förklaras och beskrivs sedan utifrån logistiska teorier och 

modeller. Analysen är uppdelad utifrån verksamhetsbeskrivningen i kapitel 3. Av 

analystekniska skäl har vi kringgått tidigare uppdelning då vissa verksamhetsgrenar är för 

starkt knutna till varandra. Vi är medvetna om att läsvänligheten riskerar bli nedsatt men 

slutresultatet tror vi skulle påverkas än mer negativt av en striktare rubriksättning. 

 

Uppgiften är främst att beskriva men även förklara hur de olika flödesscheman som finns ser 

ut, fungerar och samverkar. Arbetet kan således sägas vara en beskrivande studie. Även om 

vår utgångspunkt ligger i empirin är syftet inte att skapa nya teorier utan att beskriva 

verksamheten med befintliga teorier. Teorierna inom forskningsmetodiken är inte helt 

tillämpbara i vår situation. Eftersom vi varken vill testa befintliga teorier eller skapa nya 

hamnar vi i ett mellanläge vad gäller studiens klassificering. Studien kan inte sägas vara 

uteslutande induktiv eller deduktiv då ingen beskrivning stämmer överrens med det vi gjort. 

Upplägget har dock drag av den induktiva metoden då utgångspunkten är i empirin.  

  

 

2.6 Källkritik 

 

Källkritik är en viktig komponent när en studies validitet och reliabilitet ska stärkas (Eriksson, 

Wiedersheim-Paul 2006:167). Giltighet och trovärdighet är beskrivet i tidigare avsnitt medan 

det här kapitlet behandlar våra tryckta källor. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) 

beskriver fyra kriterier som är av särskilt stor relevans när hänsyn tas till källkritik. Första 

kriteriet avser samtidskrav vilket innebär att källan som används ska vara aktuell. Hämtas 

information ur en tryckt källa måste tidsperspektivet beaktas. Är källan gammal måste 

informationens giltighet ifrågasättas. I vår studie har huvudsakligen böcker från 2000- talet 

använts och de teorier som tillämpats förekommer även i dagsaktuell litteratur. Andra kriteriet 

beskriver tendenskritik som ska fungera granskande mot uppgiftslämnarens personliga 

intentioner med informationen. Två författare kan beskriva ett liknande fenomen helt olika 

beroende på deras personliga avsikter. För oss har det inte förekommit situationer då vi 

behövt ta ställning till helt olika definitioner av liknande begrepp. De teorier och modeller vi 
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använt beskrivs liknande av samtliga författare. Tredje kriteriet är beroendekritik vilket kan 

beskrivas som olika källors inbördes relation. Vi har inga belägg för att ifrågasätta våra 

källors validitet vilket är ett faktum som uppfyller kriteriet. Fjärde kriteriet avser äktheten hos 

källorna. Kriteriet är framförallt kritiskt vid användning av digitala källor. Information vi tagit 

del av från Internet berör Örebro Läns landsting och uppdateras relativt frekvent. Fakta vi 

tagit del av beskriver verksamheten i mätbara data samt vision och mål.  
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Allmänt om logistik 

 

Logistik är ett tvärvetenskapligt begrepp som spänner över flera ämnesområden (Storhagen 

2003). Alla företag och de allra flesta enheter i ett företag kommer på något sätt i kontakt med 

logistik. Ordet logistik har sitt ursprung i grekiskans ”logistike” vilket betyder praktisk 

räknekonst. Grekerna såg detta som en del i deras militära strategi triaden. Även i Frankrike 

går ordet logistik långt tillbaka i tiden. I Ludvig den XIV armé fanns en ”marechal de logis” 

vilket var en person med ansvar för material och personförflyttning i krigssituationer. 

Moderna definitioner av begreppet är mer omfattande och begreppets innebörd har blivit 

bredare över tiden. Oskarsson et al (2006:30ff) beskriver hur logistiken har utvecklats från 

mitten av 1960-talet. Från att präglats av främst fysiska aktiviteter såsom lagring och 

transporter har logistiken successivt byggts på till att nu vara en del av företagens strategi och 

ett viktigt konkurrensmedel. Då konkurrensen om kunderna ökade på 1960-talet tvingades 

företagen att sänka sina kostnader för att behålla lönsamheten. Kostnader som sänktes var för 

transporter och materialhantering. 1970-talets oljekris satte än större tryck på 

kostnadssänkningar när räntorna steg i höjden. Följden blev att lagernivåerna hölls låga för att 

minimera kapitalbindningen. Under 1980-talet introducerades kundorderstyrd produktion för 

att snabbare kunna tillmötesgå kundernas olika krav. Fokus fram tills nu hade legat på 

kostnadssänkning men under 1990-talet upptäcktes att företag med hjälp av logistik kan öka 

sina intäkter. Försäljningen ökade tack vare snabba och tillförlitliga leveranser. (Oskarsson et 

al 2006:30ff) 

 

Ser man tillbaka i tiden kan ett antal faktorer identifieras som påverkat logistikens utveckling 

till vad det är idag. IT-utvecklingen kan sägas innehålla två komponenter, dels den tekniska 

utvecklingen men även de kraftiga prissänkningarna för avancerade tekniska lösningar (Bardi 

et al 2006:6). Globaliseringen har förändrat marknadssituationen från att ha varit lokal till att 

nu spänna över hela jorden (Bardi et al 2006:5). Ökad konkurrens har tvingat företagen att 

effektivisera sina materialflöden för att hålla nere kapitalbindningen. Kundernas allt större 

krav har ökat pressen på företagen där en högre leveransservice och snabbare 

anpassningsförmåga blivit allt viktigare (Oskarsson et al 2006:32). 

 

3.2 Definitioner av begreppet 

 

Logistikbegreppet har ett flertal definitioner av vilka vi valt ett antal som lämpar sig väl i 

förhållande till studiens syfte. En vanligt förekommande definition är Shapiros och Hesketts 

(1985) 7R modell där logistik beskrivs som: ”de aktiviteter som har att göra med att erhålla 

rätt vara eller service i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, 

till rätt kostnad” (Lumsden 2006:22f). Jonsson och Mattson (2005) definierar logistik som 

planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från 
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materialanskaffning till slutlig konsumtion av framställd produkt, och som syftar till att 

tillfredställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål. Båda definitionerna 

försöker omfatta hela kedjan från råvara till slutkund genom att kunden tack vare effektiva 

flöden erhåller det som efterfrågas då behovet uppstår. 

 

3.3 Logistikens betydelse och nytta 

 

Med logistikens hjälp vill företag och organisationer uppnå lägre kostnader och 

kapitalbindning samt bättre kundservice. Logistik handlar om kontinuerliga förändringar och 

förbättringar i strävan efter kostnadseffektiv leveransservice (Oskarsson et al 2006:21). 

Effektiv och välfungerande logistik ökar företagens konkurrenskraft.   

 

Logistik förknippas med ett antal nyttor som den skapar. Tidsnytta innebär att kunden erhåller 

sitt gods när behovet uppstår. Detta förutsätter att logistiktjänsten utförs i rätt tid (Bardi et al 

2006:15). Platsnytta innebär att godset transporteras till en plats där det har ett större värde än 

på ursprungsplatsen (Lumsden 2006:39f). Logistik skapar även formnytta då råvaror 

omvandlas till färdiga varor med hjälp av effektiva flöden. Det sistnämnda alternativet har 

kommit att bli än viktigare eftersom kunder efterfrågar mer individuella produkter. Detta ökar 

kraven på effektiv produktion och distribution för att bemöta efterfrågan. (Storhagen 2003:17)  

 

3.4 Logistiksystemets flöden 

 

Logistiksystemet består av ett antal flöden där materialflödet är den del de flesta associerar 

till. Systemet har dock betydligt fler komponenter än så. Förutom materialflödet finns 

informations- och monetära flöden. Dessa flöden är kärnan i logistiksystemet men fler flöden 

förekommer såsom resurs- och returflöden. (Lumsden 2006:71) 

 

Materialflödet är förflyttningen av gods från leverantör till kund. Vanligtvis utförs transporten 

av en tredje part. Godset kan vara allt från råmaterial till färdiga produkter, flödet gör ingen 

skillnad över vad som transporteras. Flöden existerar även företagsinternt men principen är 

densamma oavsett avsändare, mottagare och transportör. Materialflödet är i många fall 

resurskrävande i form av en ofta kapitalintensiv maskinpark. (Jonsson, Mattsson 2005:51) 

Returflöden består dels av tomma lastbärare som återkommer från kund och dels av 

transporter av reklamerat eller fellevererat gods. Returflödet kan betraktas som materialflödet 

i motsatt riktning. (Lumsden 2006:71) Informationsflödet har till uppgift att ge understöd till 

materialflödet genom att följa och styra det fysiska flödet (Lumsden 2006:72). Utan ett väl 

fungerande informationssystem blir övriga flöden ineffektiva eller i extremfallet omöjliga att 

utföra. För att informationsflödet ska bli fullständigt bör det förmedla information om 

kundernas behov och efterfrågan, det egna företagets förutsättningar att prestera mot 

efterfrågan samt leverantörernas kapacitet och möjlighet att tillmötesgå specifika krav 

(Jonsson, Mattsson 2005:52f). Informationsflödet måste vara dubbelriktat vilket innefattar 

kommunikation från kund till leverantör och vice versa. Monetära flöden går i motsatt rikting 
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gentemot materialflödena. Det är en betalning av utförd tjänst från köparen till säljaren. I 

vissa fall är flödesriktningen den motsatta, t.ex. vid reklamation eller kreditfakturor. (Jonsson, 

Mattsson 2005:53)  

 

Transportuppdrag består av två delar, en materiell och en immateriell del. Den materiella 

delen innefattar den fysiska förflyttningen och hanteringen av gods. Komponenterna i den 

immateriella delen är informationsöverföring, kvalitet och säkerhet. (Lumsden 2006:72) För 

att uppnå ett gott resultat för transportuppdraget som helhet måste de två delarna samverka.      

 

 
 

Figur 3 - Logistik definierat som flödeseffektivitet (Storhagen 2003:35) 

 

3.5 Just in time 

 

Just in time (JIT) är en logistisk filosofi där godset levereras exakt den tidpunkt då det behövs 

(Lumsden 2006:272). Bakgrunden till den moderna filosofin om JIT var Toyotas resurssnåla 

produktionsteknik i efterkrigstidens Japan (Oskarsson et al 2006:88). JIT innebär precisa 

leveranser och låga lagernivåer. JIT eftersträvar en minimering av resursslöseri genom att 

skapa tid- och platsnytta. Ett av huvudargumenten för JIT är just låga lagernivåer då 

materialet levereras när behovet uppstår. Enligt JIT sker leveranserna ofta och partierna är 

små. Beställningsrutinerna ska vara enkla på grund av hög beställningsfrekvens. 

Leveranstiderna och transportsträckorna behöver inte vara korta utan det är 

leveranstidpunkten som är avgörande. Tillämpningen av principen kräver en hög 

tillförlitlighet och en god synkronisering av inblandade parter. 
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3.6 Lagereliminering och samlastning 

 

Cross-docking är ett koncept som uppkommit för att eliminera lagerhållning. Krav på kortare 

ledtider och lägre kapitalbindning är faktorer bakom skapandet av konceptet (Lumsden 

2006:572). Kundens efterfrågan styr produktionen vilket resulterar i att varorna snabbt når 

slutkunden utan lagerhållning. Lagerhållning av varor skapar inget mervärde för kunden 

vilket även det är ett argument för lagereliminering. Konceptet grundar sig på snabb 

distribution och väl utbyggda informationsstöd. I praktiken innebär cross-docking att en större 

inkommande leverans bryts ner till ett antal mindre sändningar (Jacobs, Chase 2008:206). 

Omsorteringen till mindre utgående leveranser sker genom identifiering av respektive 

slutkund. (Storhagen 2003:160) Transportflödet från inkommande till utgående leverans 

måste vara synkroniserat och hela processen ska ske inom ett dygn för att syftet med 

konceptet ska uppnås (Lumsden 2006:572).  

 

Leverantör

Leverantör

Leverantör

Terminal

Kund

Kund

Kund

 
 

Figur 4 - Beskrivning av konsolidering schematiskt 

 

Konsolidering är ett logistiskt koncept där terminalen ska uppnå transporter som utförs med 

fullt kapacitetsutnyttjande (Bardi et al 2006:329). En terminal tar emot mindre volymer gods 

från flera leverantörer. Godset sorteras och omlastas för leverans till slutmottagare. Sortering 

och omlastning sker tills en lastbärare är fullastad eller mer gods till en specifik mottagare ej 

finns. (Webster 2008:280) Syftet är att uppnå slutleveranser som genomförs med så få 

transporter som möjligt. 

 

För att logistiska teorier såsom cross-docking och konsolidering ska vara praktiskt möjliga att 

genomföra krävs en funktionell och ändamålsenlig infrastruktur kallad ett hub and spoke 

system. Förutom fungerande transportkanaler krävs en central enhet kallad nav (hub). Godset 

anländer från ett flertal leverantörer till navet vilket fungerar som en uppsamlingspunkt för 

allt inkommande gods. I navet lossas, sorteras och samlastas godset för vidare distribution till 

slutmottagarna. Transportkanalerna från leverantörerna till navet och vidare mot 

slutmottagarna kallas i systemet för ekrar (spoke). Hub and spoke systemet kan schematiskt 

beskrivas likadant som konsolidering men i det här fallet beskrivs de fysiska förutsättningarna 

såsom en terminal för materialflödena. Fördelar med systemet är färre antal 

transportrelationer, tätare leveranser och en högre fyllnadsgrad i lastbärarna. (Lumsden 

2006:620ff) 
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3.7 Leveransservice 

 

Kundservice är ett omfattande begrepp som tar hänsyn till alla aktiviteter och kontakter som 

på något vis berör kunden och hur denne upplever servicekvalitén i stort (Storhagen 

2003:168). Syftet med marknadsföring är att skapa affärer medan logistik ombesörjer 

utförandet av dessa. Därmed kan leveransservice sägas vara den fysiska delen av 

kundservicen (Lumsden 2006:260). Leveransservice delas av Storhagen (2003) in i kärn- 

respektive perifer service. Kärnservicen består av de delar kunden upplever som självklara, att 

någon form av minimikvalité är uppfylld. Perifer service å andra sidan är en vidare 

servicenivå där serviceleverantören har en möjlighet att differentiera sig från konkurrenter. 

Differentieringen kan bestå av olika tillägg i tjänste- eller produktkvalitén som skapar ett 

mervärde för kunden.  

 

 
Figur 5 - Kundens uppfattning om kärnservice och perifer service (Storhagen et al 2003:169) 

 

Leveransservice delas in i ett antal element för att precisera servicens olika beståndsdelar. 

Leveranstid, som även benämns som ledtid, avser tidsåtgången från kundens beställning till 

dess mottagaren fått varan levererad. Ledtiden ska i många fall vara så kort som möjligt då 

den är likställd med kundens väntetid. (Lumsden 2006:261) Leveranspålitlighet är lika med 

tillförlitlighet i ledtiden. Då lagernivåerna under senare tid minskat blir leveranspålitligheten 

allt viktigare (Oskarsson et al 2006:40). Tillämpningen av JIT kräver en oerhörd träffsäkerhet 

vad gäller tidsaspekten i leveranserna vilket ytterligare ökar kraven på leveranspålitligheten 

(Storhagen 2003:171). Leveranssäkerheten är mått på hur väl ett företag lyckas leverera rätt 

produkt i rätt kvantitet och kvalitet (Lumsden 2006:262). Även detta elements betydelse har 

ökat på grund av lägre lagernivåer vilket gjort att marginalerna för felaktiga leveranser är 

minimala. Ett ytterligare element är flexibilitet vilket innebär förmågan att anpassa sig till 

kundens efterfråga samt att förhindra eventuella störningar i flödessystemet. Uppkommer 

störningsmoment behövs en god improvisationsförmåga för att åtgärda uppkomna problem. 

Således beror flödens tillförlitlighet i stor utsträckning på graden av flexibilitet. (Storhagen 



En flödesbeskrivning hos Transportenheten vid USÖ 

 

   16 

2003:172) Informationsutbytet bör vara ömsesidigt för att uppnå en hög leveransservice. 

Leverantören måste ha kännedom om vad kunden efterfrågar och kunden måste å sin sida få 

vetskap om leverantörens möjligheter att bemöta efterfrågan (Oskarsson 2006:41). Den 

kanske viktigaste komponenten i ett ömsesidigt informationsutbyte är förmågan att snabbt och 

smidigt upplysa kunden om förändringar eller problem som uppstår någonstans under 

leveransen. Track-and-trace system är idag mycket populära då kunden ges möjlighet att följa 

sitt gods hela vägen och direkt se när och var en förändring uppstår. Kunden har då möjlighet 

att direkt agera när en eventuell avvikelse inträffar (Storhagen 2003:171). Ytterligare ett 

element är lagertillgänglighet vilket mäter förmåga att kunna leverera direkt från lager. Då 

relevans saknas för vår studie så fördjupar vi oss inte på området.  

3.8 Informationssystem 

 

Informationssystem av olika slag är grunden till en funktionell och rationell logistik. Utan väl 

utbyggda informationssystem blir arbetsgången betydligt mer tidskrävande där en stor del 

arbetstimmar går åt till att manuellt utföra uppgifter som system mer pålitligt och betydligt 

snabbare kan utföra. Informationssystem har även en viktig roll i beslutsfattandet och 

styrningen av verksamheten då viktig information finns lättillgänglig. Optimal 

resursanvändning försvåras utan väl utbyggda systemstöd för verksamheten. Materialflöden 

blir även de mer effektiva med god informationstillgänglighet, optimalt resursutnyttjande har 

ett starkt samband med effektiva flöden. (Jonsson, Mattsson 2005:467) 

 

Informationssystem består enligt Jonsson & Mattsson (2005) av tre kategorier. Första 

kategorin avser planerings- och exekveringssystem vilka har som syfte att bidra med 

information genom dess databaser och programvaror. Kommunikationssystem är den andra 

kategorin vilken har till uppgift att kommunicera information mellan system och individer. 

EDI är ett etablerat och ett av de mest kända avancerade systemen för kommunikation. 

Identifieringssystem ska automatiskt identifiera objekt i materialflödet och överföra 

information till systemet. Tillsammans utgör dessa tre kategorier ett komplett 

informationssystem.  

 

RFID eller Radio Frequency Identification som förkortningen står för är ett 

identifieringsverktyg som har existerat sedan 1970-talet. Det bygger på ett mikrochip som 

lagrar information om varan/paketet. Detta mikrochip läses av genom radiovågor istället för 

traditionella system där streckkoder läses av på varje enskilt paket. Detta betyder att en hel 

pall kan läsas av på ett par sekunder utan någon typ av ompackning. Tack vare detta är det 

lättare att hålla koll på var en sändning är eller var enskilda paket befinner sig. Det skapar en 

mycket högre säkerhet eftersom varans lokalisering alltid är känd. (Fredholm 2006:102) 

 

EDI är en förkortning av Electronic Data Interchange vilket är ett affärssystem vars syfte är 

att elektroniskt överföra filer med information (Fredholm 2006:153). EDI är en programvara 

där det finns en uppsjö av variationer och olika standards beroende på verksamhetsart och 

informationsbehov. En stor fördel är att det går att synkronisera olika varianter utan några 

större problem vilket gör tekniken användbar för många företag inom logistikbranschen 
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(Fredholm 2006:154). EDI genererar tidsbesparningar både i form av ledtid och i form av 

administrativ tid. Då manuellt arbete minimeras minskar även riskerna för fel orsakade av 

mänskligt handlande (Fredholm 2006:154).  

3.9 Order- och leveransprocessen 

 

Order- och leveransprocessen länkar samman kund och leverantör. Processen delas av 

Oskarsson et al (2006) in i sex steg. Första steget berör kundens uppskattning av sitt behov 

och orderkvantiteten. Beställningen skickas till leverantören med hjälp av olika 

kommunikationssystem såsom telefon, e-post, EDI etc. Andra steget är ordermottagningen 

där leverantören tar emot och behandlar kundens beställning. Beroende på de systemstöd som 

existerar och hur väl synkroniserade kund och leverantör är så förs informationen in i ett 

administrativt system. Steg tre innebär att leverantören förbereder utförandet av kundens 

beställning. Ordern planeras dels in tidsmässigt men även fysiskt, dvs. hur den ska utföras. 

Under detta steg informeras kunden om eventuella avvikelser ifrån dennes beställning. Fjärde 

steget beskriver sammanställningen av ordern. Exempelvis kan det röra sig om plockning och 

packning av varor på ett lager. Vid utförandet av en tjänsteleverans berörs momentet i liten 

omfattning. Steg fem handlar om den fysiska transporten. Utförandet kan antingen vara 

transportering av en beställd vara eller utförandet av en beställd transporttjänst. Sjätte steget 

omfattar kundens godsmottagning. Momentet inbegriper identifiering och kontroll av 

levererade produkter. Ska godset ompaketeras eller omsorteras för vidare interleverans sker 

det här. Utförandet av det här steget kan vara tids- och resurskrävande. (Oskarsson et al, 

2006:55ff) 

 

 
 

 

Figur 6 - Order- och leveransprocessens steg (Oskarsson et al 2006:56) 
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3.10  Nätstruktur 

 

Transporter ingår alltid i en form av nätstruktur oavsett vilken typ av transport det handlar 

om. Nätstrukturen är ett system av länkar och noder som schematiskt beskriver 

infrastrukturen där transporterna utförs. Noder är stoppunkter där transporten av någon 

anledning stannar. Stoppunkten kan vara en fabrik, hamn, terminal eller en annan plats där 

transportflödet tillfälligt behöver brytas. Länkar beskriver hur noderna kopplas samman till en 

nätstruktur. I länkarna sker den fysiska transporten. Tiden som förflyter mellan noderna 

betecknas cykeltid. (Lumsden 2006:30f)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 - Transportnätverk (Lumsden 2006:31) 
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4 Verksamhetsbeskrivning 

 

Empirikapitlet är förutom våra observationer uppbyggt utifrån arbetsbeskrivningar där 

respektive flöde placeras in i verksamheten för att ge en så överskådlig bild som möjligt av 

verkligheten. Transportenhetens arbete delas upp i tre huvudkategorier, patienttransporter, 

godstransporter och materialhantering. En mer specifik uppdelning är patienttransporter, 

ordermottagning (transportledning), vaktmästeri, mattransporter, godsmottagning, post-, 

laboratorieprov- samt sophantering. Nedanstående beskrivningar kommer att följa denna 

uppdelning.  

 

4.1 Vaktmästare 

 

Vaktmästarna ansvarar för sjukhusområdets 12 byggnader. Arbetet delas upp på fem områden 

vilka betecknas A, B, E, M och O. Dessa beteckningar är desamma som sjukhusets 

huvudbyggnader förutom E vilket är ett samlingsnamn för gamla sjukhuset. För en 

schematisk presentation av vaktmästarnas arbetsprocesser se bilaga     

 

En vaktmästares dag börjar klockan 7.00 då ren tvätt samt medicinsk förbrukningsmaterial 

från Kronans Droghandel (KD) levereras till mottagande avdelningar. Därefter sker leverans 

av post, internpost, paket samt värdepaket. Det sistnämnda levereras till mottagaren endast 

mot kvittens. Klassificeringen bestäms av sändningens innehåll samt transportsätt. Innehållet i 

värdepaketen behöver nödvändigtvis inte vara av högt värde. 

 

Den normala arbetsgången är att vaktmästaren kör ett trucktåg med burar fram till respektive 

hiss, tar med burar in i hissen och börjar leverera från översta våningen för att sedan ta sig 

neråt våning för våning. Detta arbete varvas med rensning som är en stor del i vaktmästarens 

sysslor. Arbetet innebär plockning av tomma kartonger och plastförpackningar samlade i 

större säckar som avdelningar ställer ut, framför hissarna. Förpackningar och säckar tas med 

in i hissen för att sedan samlas i respektive burar, en för kartonger och en för plast, i 

källarvåningen. När burarna är fullastade kör vaktmästaren dem till godsmottagningen där 

tomma kartonger och plastsäckar från hela sjukhuset samlas och pressas med hjälp av 

lämpliga maskiner. Vaktmästarna tar även med sig plastlådorna som ska returneras till 

apoteket (se bilaga 9). Lådorna används av apoteket för medicinleveranserna till de olika 

avdelningarna, vilka återförs dagen efter utleveransen. Har några värdepaket ankommit skall 

även de levereras tidigt på morgonen. Därefter hämtas smutstvätt från respektive tvättrum 

vilket är beläget i källarvåningen (se bilaga 5). Vaktmästare levererar rena moppar till 

städerskorna samt kör smutsiga tillbaka till tvätten som ligger bredvid transportenheten (se 

bilaga 7). Efter frukost börjar leverans av post, paket och värdepaket. Leverans av paket 

kompletteras med scanning i ett nyinskaffat system. Registrering av paket innebär tre 

scanningsmoment för vaktmästaren. Uppgifterna som registreras i systemet är mottagande 

avdelning, kolli ID samt leverans alternativt leverans mot kvittens (se bilaga 14). Därefter 
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levereras vätskor till avdelningarna som hämtas av vaktmästarna hos apoteket. Vagnarna 

levereras till avdelningarna och byts ut med vagnen som levererats dit tidigare, enligt ett 

rullande schema. Ofta finns det en del varor kvar i vagnen, men den byts oavsett och körs 

tillbaka till apoteket. Förfarandet kan innebära förflyttning av halvfulla vagnar från 

avdelningarna till apoteket (se bilaga 4). Före lunch sker även tömning av tvätt. 

Avdelningarna lägger smutstvätten i påsar och kastar dem sedan i rörsystemet. Tvättpåsarna 

hamnar i källarvåningen i tvättburar som vaktmästaren sedan tömmer. Det finns fyra olika 

påsar: röd, gul, lila och vit. Gula påsar är gjorda av något starkare och tåligare material och 

innehåller tvätt med högre smittorisk, till exempel vinterkräksjuka. Vita påsar innehåller 

vanlig tvätt från avdelningar medan lila säckarna är avsedda för personalens tvätt. Röda påsar 

är gamla påsar för personaltvätt. Vaktmästaren tar fulla tvättvagnar med sig till 

godsmottagning för upphämtning av tvättleverantören.  

 

Vaktmästarna sköter även tömning av papperstunnor, avsedda både för vanligt papper och för 

sekretesspapper. Rensning av papperstunnor sker efter beställning från avdelningarna. 

Papperstunnor som innehåller sekretesspapper hämtas inne hos avdelningarna medan tunnor 

med vanligt papper står ställda nära hissen utanför avdelningen. Fulla tunnor körs till 

transportenheten där de töms i papperskvarnen. Leverans och upphämtning av papperstunnor 

görs i samband med andra leveranser för att minimera körsträckor (se bilaga 2). 

 

Flödena under eftermiddagen liknar de under 

förmiddagen. En skillnad är att inga vätskor 

levereras under eftermiddag. En annan skillnad 

är medicinleveranser från apoteket vilka hämtas 

tidigast 14.45. På grund av apotekets 

begränsade resurser får högst två vaktmästare 

samtidigt hämta medicinlådorna som 

apotekspersonalen färdigställt i enlighet med 

avdelningarnas order. Leverans av mediciner 

präglas av säkerhet på grund av godsets 

karaktär. Medicinerna är packade i tjocka 

plastlådor och varje låda är plomberad. Lådorna 

ställs i en låst bur som vaktmästaren har 

nyckeln till. Genom en påskrift godkänner och 

bekräftar mottagaren leveransen. Signerade 

leveranslistor returneras till apoteket för 

förvaring ungefär 6 – 12 månader. Figuren till 

vänster visar flödesschemat över 

medicinleveranser. För mer detaljerad 

information se bilaga 10. 

 

Tisdagsmorgnarna töms miljörummen på 

riskavfall. Vaktmästarna kör de gula och svarta 

hårdplastlådorna till transportenheten där de 
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packas om (se bilaga 19). På onsdagarna sker tömning av mjölk-, saft- och 

juiceförpackningarna. Tunnorna hämtas ifrån soprummen i källarvåning och transporteras för 

tömning till avfallscentralen som ligger i anslutning till transportenheten. De tömda tunnorna 

rengörs av vaktmästarna och körs tillbaka till respektive hus (se bilaga 6). Ovanstående 

utkörningar och hämtningar sker veckovis utan att avdelningarna behöver beställa dessa 

tjänster separat. Därutöver erbjuder transportenheten service till sina kunder på beställning. 

Dessa tjänster avser transporter av avlidna (se bilaga 3), medicinreturer från avdelningar till 

apoteket (se bilaga 8), tömning av papperstunnor (både vanligt och sekretess), samt byte av 

gastub (se bilaga 11). Övriga tjänster som transportenheten utför för avdelningar är 

exempelvis flytt, hämtning av skrot och av trasiga sängar. Transportenheten tar betalt för gas, 

tömning av sekretesspapperstunnor samt övriga tjänster.  

 

4.2 Ordermottagning 

 

Ordermottagningen har hand om samtliga beställningar till transportenheten. Majoritet av 

beställningar gäller patient- och journaltransporter. Bokningarna görs av avdelningar både per 

telefon och genom ett nyligen implementerat system via dator. Dessutom finns ytterligare ett 

internt system som endast används av frisören på sjukhuset. Omfattningen är väldigt 

begränsad vilket medför att flöden relaterade till detta system är av minimal betydelse.   

 

Ordermottagaren lägger in alla patient- och journalbeställningar i systemet för att säkerställa 

korrekt debitering hos beställaren. Information från systemet överförs sedan manuellt till en 

Excel-fil för att kunna skapa en överblick av volymerna och transporttyp. Informationen 

rörande transporter från akuten läggs in i Access istället för Excel. 

 

Innan datasystemet implementerades fylldes beställningsblanketter i med relevanta uppgifter 

som sedan sparades i pärmar. Blankettsystemet togs nyligen ur bruk och under en 

övergångsfas hanterades transportbokningar både i systemet och manuellt i pappersform. 

Uppgifter som läggs in i systemet är: avsändande och mottagande avdelning, patientens namn, 

senast ankomsttid till mottagande avdelning samt transportörens namn. I systemet ifylls 

utöver dessa uppgifter även datum och transportsätt (säng, rullstol, patienttruck). Ett undantag 

görs med transporter tillbaka från röntgen eller annan undersökning till avdelningen. Dessa 

transporter kallas returer, då en patient som tidigare samma dag har förflyttats av 

patienttransportör från avdelningen till röntgen senare kan transporteras tillbaka till sin 

avdelning. Under implementeringstiden var systemet begränsat till ett fåtal avdelningar och då 

implementeringsfasen ej är avslutad har i nuläget inte hela sjukhuset börjat nyttja systemet.  

 

Patient- och journaltransporter kan bokas för innevarande dag alternativt förbeställas. 

Beställningar som inkommer under dagen aviseras inte som nyinkomna utan de sammanfogas 

med befintliga ej genomförda order dvs. systemet signalerar inte på något sätt att en ny 

beställning har kommit in. Systemet skickar automatiskt en bekräftelse till beställaren via 

mail. Detta meddelande är en bekräftelse att ordern är inlagd i systemet, det är ingen 
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bekräftelse att transporten kan utföras enligt kundens önskemål. Kan beställningen inte 

utföras meddelar transportenheten beställaren per telefon. 

 

Ordermottagaren fördelar arbetet mellan transportörerna. När nya beställningar inkommer 

väljs den transportören som är tillgänglig och närmast upphämtningspunkten vilket oftast är 

den beställande avdelningen. 

 

Ett tidsspann om 25 minuter läggs automatiskt in i systemet. Behöver transporten utföras 

omgående eller senast inom 25 minuter måste ordermottagningen kontaktas per telefon. Efter 

ordermottagaren har delat ut uppdragen till transportörerna gulmarkeras de pågående arbeten i 

systemet. Efter varje utförd transport ringer respektive transportör till ordermottagningen för 

att meddela sin tillgänglighet för nya uppdrag. Finns inga nya uppdrag går transportören 

tillbaka till enhetens uppehållsrum i väntan på nya uppdrag. Stora arbetsanhopningar kräver 

prioritering av jobb och i sådana situationer blir patientreturer av lägre prioritet då de inte har 

någon särskild tid att passa. Vid hård belastning och några fler transporter ej kan mottas 

meddelar ordermottagaren beställaren. En nödlösning i sådana situationer är att vårdpersonal 

utför transporten själv.  

 

Ordermottagningen är under vardagar bemannad 7-18. Samtalen går direkt till 

ordermottagaren mellan 7-16 och därefter kopplas samtalen vidare till den transportör som 

arbetar 11.30 – 20. Transporter mellan klockan 16-18 är mestadels patientreturer till 

avdelningar. Efter klockan 18 arbetar den transportören vid akuten och tar endast emot 

beställningar i mån av tid. Patient- och journaltransporter sker i dessa tider huvudsakligen från 

akutmottagningen.    

 

Övriga transporter som bokas hos ordermottagningen är medicinreturer till apoteket, 

påfyllning av gas, tömning av papperstunnor (både vanligt och sekretess) samt transporter av 

avlidna. De här transporterna bokas via telefon och utförs av vaktmästarna. Efter samtalet 

hänger handläggaren ut en lapp utanför ordermottagningsrummet i en specifik färg beroende 

på uppdraget. Röda lappar är för gas, blåa innebär tömning av papperstunnor, vita lappar 

avser returer av medicin och gula för transporter av avlidna. Gaspåfyllning och hantering av 

sekretesspapper tar transportenheten betalt för, de övriga görs utan debitering. För tillfället 

råder det brist av tomma papperstunnor då papperskvarnen är trasig och de fyllda tunnorna ej 

kan tömmas. Gröna lappar avser övriga uppdrag, t.ex. flytt hos en avdelning eller hämtning av 

en trasig säng. 

 

4.3 Patient- och journaltransporter  

 

Patienttransporter avser förflyttning av patienter mellan USÖ:s olika avdelningar. 2008 

utförde transportenheten 39 534 patienttransporter. Patienterna som transporteras är antingen 

sängliggande eller sittande i rullstol. I vissa fall körs patienten i en truck med två sittplatser 

framför transportören. Transportenheten har en utarbetad instruktionsplan för hur 

patienttransporterna ska genomföras. Arbetet med att transportera patienter och dokument 
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börjar genom en beställning till transportenhetens ordermottagning. En stor del order är 

beställningar gjorda i förväg, oftast i god tid innan transporten ska utföras. Övriga 

transportorder kommer in löpande till ordermottagningen och utförs då så fort en transportör 

finns tillgänglig. Transporter av dokument består främst av patientjournaler. 2008 utfördes 

19 695 journaltransporter av transportenheten.  

4.3.1 Utförande av patienttransport 

 

För att kunna säkerställa att rätt patient hämtas och levereras är det av stor vikt att patientens 

namn och personnummer lämnas vid beställningen och vidarebefordras till transportören. När 

transportören når avdelningen där patienten befinner sig ska de kontrollera om en patient 

finns förberedd för transport på angiven plats. Finns patienten och är redo för avfärd skall 

transportören verifiera rätt patient genom att be denne uppge namn och personnummer. Alla 

patienter har även ett armband med sitt personnummer vilket går att kontrollera som en extra 

säkerhetsåtgärd. I de fall patienten ej är klar för avfärd skall personal på avdelningen 

kontaktas för att säkerställa rätt patient samt för att iordningsställa patienten för avfärd. I de 

fall patienten ej svarar på tilltal och id nummer saknas skall avdelningspersonal överlämna 

patienten till transportören. I figuren nedan visas utförandet av patient- och journaltransporter 

schematiskt i form av ett flödesschema. För mer detaljerad figurförklaring se bilaga 12. 
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 Figur 9 - Patient & Journaltransport 

 

Transporten utförs genom att sängen eller rullstolen som patienten befinner sig i körs från 

hämtningsplatsen till avlämningsplatsen. Utförandet omgärdas inte av några vidare 

instruktioner men patienten skall kunna känna trygghet under hela resan. Vid komplikationer 

skall transportören snabbt bege sig till närmaste vårdavdelning alternativt tillkalla läkare via 

det interna larmnumret. Aggressiva patienter kan förekomma och finns ingen nära hjälp att 

tillgå ska vaktmästaren tillkallas vilken har beredskap.  

 

Avlämningen sker genom att personal på berörd avdelningen tydligt informeras om vilken 

patient som har anlänt samt var patienten befinner sig. Placeras sängen eller rullstolen med 

patienten i ett rum eller korridor skall personalen upplysas om den exakta platsen.  



En flödesbeskrivning hos Transportenheten vid USÖ 

 

   24 

4.3.2 Journaltransporter 

 

Dokumenttransporter sker främst från de olika arkiven till akuten men även till 

vårdavdelningar samt tillbaka till arkiven. Journaltransporterna omgärdas inte av lika 

omfattande instruktioner som patienttransporterna. I de fall den aktuella journalen ska 

transporteras till akuten finns den placerad i ett specifikt fack inne på arkivavdelningen. 

Förfarandet hjälper transportörerna då de vet att alla dokument i det facket skall tas med. En 

del journaler skall dock hämtas som inte är placerade i ett avhämtningsfack och då är det 

nödvändigt med tydliga instruktioner om vilken journal som berörs. Journalerna ska i de 

fallen vara tydligt märkta. 

 

4.4 Godsmottagningen 

 

Arbetet på godsmottagningen på USÖ startar klockan 06:00. Då anländer den första av de två 

som arbetar på godsmottagningen. Dennes uppgift på morgonen är att transportera den rena 

tvätten som ankommit under kvällen ner till terminalen som skall frakta detta vidare ut till 

avdelningarna. Mellan 30 och 45 tvättvagnar flyttas varje vardagsmorgon till terminalen. 

Efter detta hämtas tidningarna som skall ner till postavdelningen. Sedan låses alla portar upp 

och handdatorerna startas för paketavläsning. 

 

Cirka klockan 07.00 anländer Posten med paket och brev som skall ut till avdelningarna. 

Godsmottagningen får en lista via mail som innehåller en förteckning över ankomna paket. 

Listan används för att säkerställa att alla kollin har kommit fram. Runt klockan 07.00 anländer 

den andra utav de två på godsmottagningen. Efter detta kommer ett flertal externa 

transportörer med paket. Det är DHL, Schenker, Jetpak, och Posten som levererar. Alla paket 

som anländer innan klockan 10 registreras som ankomna till sjukhuset. Adresslappen 

tillhörande pallen från posten samt adresslappen från ett av paketen tas av och sparas för 

nollställning av postens leveranslistor.  

 

Vissa paket som levereras till sjukhuset kräver kvittens från mottagaren. Paket som är 

garanterade att nå mottagare före en viss tid, kylvaror eller varor av högt värde såsom tele och 

datautrustning är de varor som kräver en påskrift. Internt betecknas de här varorna som 

värdepaket och de bokförs manuellt i ett register avsett för värdeleveranser. 

 

När alla transportföretag har levererat dagens sändningar till godsmottagningen börjar 

omlastningen till burar. Tillgången till burar ska inte utgöra ett problem men det förekommer 

att antalet burar inte motsvarar behovet vilket försvårar godshanteringen. Först registreras alla 

kollin manuellt och elektroniskt, därefter placeras respektive kolli framför olika burar 

beroende på vilken slutmottagare leveransen avser (se bilaga 14). Mottagarna delas upp efter 

sjukhusets olika hus. Burarna lastas efter våningsplan för att underlätta distributionen för 

vaktmästarna. Proceduren upprepas under eftermiddagen då flyggods ankommer. Godsets art 

varierar från enstaka brev upp till tyngre styckegods. Cirka klockan 13 är alla kollin 
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iordningställda hos godsmottagningen för vidare distribution. Godsmottagningen uppskattar 

att de leveranser som är föranmälda uppgår till cirka 75 % av deras totala inkommande 

godsmängd. Övriga leveranser ankommer utan föravisering. Figuren nedan visar 

informationsflödena vid registrering av de sändningar som ankommer till godsmottagningen. 

Vidare förklaring till flödesschemat finns i bilaga 13. 
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Figur 10 - Registreringsprocessen 

 

Förutom de arbetsuppgifter vi beskrivit utför godsmottagningen ett antal andra uppgifter. Två 

gånger i veckan kommer leveranser av nya och reparerade rullstolar, rullatorer och andra 

hjälpmedel. Måndagar och torsdagar levererar Ragnsells en container som två vaktmästare 

fyller med hårdplast. Detta är plast som inte kan köras i komprimatorn. Onsdag och fredag 

hämtas och töms wellpappcontainern hos godsmottagningen.  

 

Förutom att förbereda sändningar för vaktmästarna ansvarar personalen på godsmottagningen 

även för leveranser till vissa mottagare på USÖ. Sådana mottagare är bland annat Apoteket 

och Medicinsk tekniska avdelningen (MTA) då dessa angränsar till godsmottagningens 

lokaler. 

 

4.5 Postavdelningen 

 

Posten hämtas hos godsmottagningen klockan 07 vilken vanligtvis består av en bur med 

småpaket och tjockare brev samt en vagn med upp till 10 postlådor. Samtidigt hämtas de 

tidningar som kommer på morgonen vilka ska skickas ut på de olika avdelningarna. Posten 

grovsorteras i två steg. Först sker en grovsortering baserad på vilken interntur posten 

distribueras med. Sjukhusområdet är indelat i rutter benämnda A, B, E, M och O. Innan 

posten distribueras sker även en sortering på hus- och avdelningsnivå för att underlätta 

utdelningen. Sorteringsfacken är placerade så att de stämmer överens med vaktmästarnas 

normala rundor. När posten är sorterad buntas de olika avdelningarnas brev och läggs i lådor 

som sedan placeras i burar vilka distribueras i likhet med ruttschemat. Processen visualiseras i 
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figuren nedan där sorteringen sker i två steg. Flödesschemat med komplett information finns 

som bilaga 15. 
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Figur 11 - Postavdelningen 

 

Flera gånger om dagen levererar Jetpak paket och post till sjukhuset. Postleveranserna 

kombineras med upphämtning av utgående post från sjukhuset. Sex olika turer körs dagligen 

till och från sjukhuset till lasaretten, vårdcentralerna samt andra enheter inom Örebro läns 

landsting. Turerna sker på utsatta tider och olika antal gånger beroende på hur långa turer som 

körs. Körschemat finns till för att säkerställa att vårdcentralerna och de andra enheterna får sin 

post i tid. 

 

Förutom ordinarie post kommer varje morgon en förseglad postväska med rekommenderad 

post där allt innehåll kräver en påskrift. Avierna för kvittens skickas till mottagaren med de 

ordinarie postturerna och returneras till postavdelningen under dagen. Nästkommande dag 

skickas den rekommenderade posten som blivit signerad dagen innan ut med ordinarie 

postsändningar. 

 

Postturen till den gamla delen av sjukhuset utförs av personal vid posthanteringen. Turen 

genomförs två gånger om dagen och tar mellan 40 och 50 minuter beroende på volymerna till 

och från avdelningarna. Tillverkningen av proteser sker nämligen i Teknikhuset vilket är 

beläget i denna del av sjukhuset. Protestransporterna medför ofta utökat arbete och stora 

volymer. Övrig post distribueras av husvaktmästarna men den här turen har lyfts ut från deras 

arbete på grund av tidsåtgången.  

 

Vaktmästarna kombinerar utdelning med upphämtning av utgående- och internpost. Den 

insamlade posten lämnas till posthanteringen där den sorteras. Det förekommer även att 

sjukhuspersonal lämnar av paket och brev direkt hos postavdelningen. Internposten sorteras 

efter rutt, hus och avdelning. Externposten sorteras efter A-, B- samt privatpost. Denna 

process upprepas två gånger om dagen, klockan 9 och 14. 

 

Vid 15:30 kör personalen på postavdelningen ytterligare en postrunda och tömmer postlådor 

som är avsedda även för allmänheten. Denna runda kombineras med eventuella prover som 
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ska till infektionsmottagningen om det har kommit in några efter klockan två på 

eftermiddagen.  

 

Alla post som skickas ut från sjukhuset lastas på en speciell vagn som posten hämtar vid 

klockan fyra på eftermiddagen tillsammans med buren med paket och tjocka brev.  

 

Uppgifter om alla utgående paket klistras upp på en lista och sparas som ett bevis för att 

paketet har skickats vidare från posthanteringen.  

4.6 Mattransporter 

 

Transportenheten ombesörjer USÖ:s matleveranser ut till alla vårdavdelningar samt även 

restaurang Matkällaren. Utleveranserna av mat sker tre gånger per dygn till sjukhusets 

avdelningar och en gång – lunchleveransen till Matkällaren. Köket producerar maten efter 

samma turordning som det körschema transportörerna arbetar efter när de levererar maten. 

Två personer arbetar dagligen heltid med matleveranser, även under helger och övriga 

helgdagar.  
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Figur 12 - Mattransporter 

 

Utkörningen börjar vid köket där upp till fem matvagnar placeras i tåg efter trucken och körs 

ut till respektive hus. Olika avdelningar nås via olika hissar och i de fall ett tåg består av 

vagnar som behöver köras i olika hissar placeras de utanför respektive hiss för att sedan 

levereras upp till avdelningen. Flertalet avdelningar beställer en vagn per måltid medan vissa 

behöver fler. Matutkörningen är uppdelad i åtta turer varav fyra levereras till mottagande 

avdelning via en hisstransport och fyra via två hisstransporter. Transportörens uppgift förutom 

att köra ut vagnarna från köket till avdelningarna är att koppla dem till ett aggregat som 

reglerar uppvärmningen. Värmen slås på automatiskt i tid så att maten håller vald temperatur 

till servering. En del vagnar agerar kylskåp och de kopplas till ett vanligt uttag för el. Figuren 

ovan visar flödesschemat över matleveranserna. För utförliggare beskrivning se bilaga 18.  

 

Hämtning av tomma vagnar sker varje morgon innan frukosten levereras. Det är då vagnarna 

från gårdagens middag som hämtas. Före lunchleveransen hämtas vagnarna från frukosten in 

och innan middagen de från lunchen. Vissa avdelningar behöver mer tid för servering till 

patienterna vilket medför att de vagnarna hämtas tillbaka senare. Utförandet sker på samma 

sätt som utleverans av mat fast i omvänd ordning. Transportören går upp till respektive 
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avdelning och hämtar de tomma vagnarna. De hissas ned till kulvertsystemet för transport 

tillbaka till köksavdelningen. Även vid trucktransport av tomma matvagnar råder ett maxantal 

om fem vagnar per tåg.  

 

Varje morgon innan frukosten levereras till USÖ:s olika avdelningar kör transportörerna ut 

bröd till personalen. Brödet är till personalens frukost och den skall vara levererad senast kl. 

07:00. Tomma brödvagnar hämtas tillbaka efter leverans av frukost till USÖ:s avdelningar. 

Brödvagnarna hämtas i förrådet vid godsmottagningen där de även lämnas för förvaring till 

nästkommande dag (se bilaga 16).  

 

Vårdavdelningarna har ett förråd av förnödenheter (mjölk, filmjölk ägg etc.) som 

transportörerna levererar en gång per dag till respektive hus. Det är inte nödvändigtvis varje 

avdelning som gör en beställning dagligen men det är alltid en körning till samtliga hus. 

Förrådsutkörning sker några gånger dagligen vid fasta tider. Under helger och helgdagar körs 

endast matleveranserna och inga förråds- eller brödvagnar. Utförandet skiljer sig inte i stort 

från leveranserna av mat men här finns inga restriktioner vad gäller trucktågens längd. 

Transportörerna levererar här inte vagnen ända in till respektive avdelning utan lämnar den 

utanför och uppmärksammar vårdpersonalen via ring/larmknappen vid avdelningens entré (se 

bilaga 17). 

 

Hämtning av tomma förrådsvagnar sker löpande under dagen och de levereras till förrådet vid 

godsmottagningen där de även hämtas innan utkörning.  

 

Utskicken till Karlakliniken respektive Rättspsykiatriska kliniken i Mellringe körs från 

kylrummet via förrådshissen upp till kostavdelningens godsmottagning där de hämtas för 

leverans cirka kl 15. Under tiden kör den andra mattransportören vagnen med prover till kem. 

lab.   

 

4.7 Hantering av riskavfall 

 

På sjukhuset är det inte bara sopor och tvätt som skall transporteras bort utan också riskavfall 

i form av smittförande, biologiskt, cytostatika och läkemedelsförorenat avfall. Hämtning av 

riskavfall sker på tisdagar. Vaktmästarna hämtar riskavfall från respektive hus. När alla burar 

hämtats inleds arbetet med att sortera smittförande, biologiskt och cytostatika. Avfallet lastas 

på EU-pallar och plastas in för att lastsäkra transporten. När alla burar är tömda och 

risklådorna är lastade och klara för transport vägs pallarna och antalet lådor räknas. 

Uppgifterna antecknas på följesedeln som följer med godset och faxas till Närkefrakt vilka 

sköter transporten. Även SAKAB som tar hand om det farliga avfallet informeras via fax. 

Pallarna flyttas till godsmottagningen där Närkefrakt hämtar lasten. Tomma burar körs efter 

behov tillbaka till angiven plats i respektive hus.  

 

Utöver det finns skärande och stickande avfall som hanteras av den vaktmästare som jobbar 

med soporna. Riskavfall från vårdinrättningar i övriga länet hanteras också av 
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transportenheten vid USÖ. Avfallet levereras under veckorna i lådor vilka packas och skickas 

tillsammans med sjukhusets riskavfall (se bilaga 19). 

 

4.8 Sophanteringen 

 

Sophanteringen på sjukhuset sköts av en vaktmästare som då ej utför några övriga sysslor. 

Arbetet med att hämta och tömma sopvagnarna som finns i källaren på varje hus börjar 

klockan 07. Vagnarna finns placerade i soprum som är kopplade till sopnedkast som finns på 

varje våning. I varje rum finns fyra vagnar som sitter i en roterande maskin. När en vagn blir 

full roterar maskinen och en ny tom vagn tar dess plats. Samma system finns även för 

smutstvätten som i de flesta husen delar rum med soporna. Dock inte i operationshuset 

eftersom operationskläder är extra känsliga. När sopvagnarna hämtas ställs alltid en ny vagn 

dit för att det ska finnas fyra tillgängliga vagnar att slänga sopor i. De vagnar som tas med 

kopplas på trucken och körs tillbaka till soprummet som ligger i F-husets källarvåning. Här 

töms vagnarna och städas ur om de är smutsiga eller luktar illa. Sedan kopplas de bakom 

trucken igen och körs tillbaka till soprummet. Vid varje soprum finns två extra vagnar som 

används vid tömning.  

 

Utöver tömning av sopor utför sopvaktmästaren hanteringen av det stickande och skärande 

avfallet som kommer till sopstationen i vagnar med olika gula lådor som avfallet förvaras i. 

Lådorna innehållande stickande och skärande avfall körs i en maskin kallad Autoklav som har 

i uppgift att ta död på bakterier. När maskinen är klar slängs lådorna i en stor container som 

går på deponi till Atleverket (se bilaga 20). 

 

4.9 Hantering av gods från Kronans Droghandel 

 

En stor del av förbrukningsmaterialet som används vid USÖ levereras från Kronans 

Droghandel (KD) i Borlänge. Leveranserna sker dagligen och godsvolymen är upp till 30 pall. 

Förutom gods till USÖ levereras varor till landstingets vårdcentraler. Godset som ska 

levereras till lasaretten i Karlskoga och Lindesberg hanteras ej av transportenheten vid USÖ 

utan de levereras direkt. Ankomsttiden är vid 16:30 men variationer förekommer. Vid 

ankomsten lossar chauffören godset tillsammans med de två från transportenheten som för 

dagen arbetar med KD varorna. Bemanningen varierar men tisdag och onsdag då volymerna 

är som störst arbetar alltid två personer med hantering av KD varorna. Gods som ska till USÖ 

förflyttas ned till terminalen via förrådshissarna medan varorna som ska vidare till 

vårdcentralerna ställs kvar på godsmottagningen. Efter lossning lastas bilen med 

returkartonger som ska återföras KD.  

 

Sortering och omlastning till burar sker för att underlätta distributionen ut till USÖ:s 

avdelningar. Systemet med truckar som drar burar eller vagnar tillämpas vid i princip alla 

interntransporter där varor levereras ut i sjukhuset. Pallarna som levereras från KD ska vara 

packade efter hus eftersom blandpall gärna undviks men trots det förekommer ett antal varje 
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dag. När varorna är nedhissade placeras de i ordning, lämpligen utifrån vilket hus varorna ska 

levereras till. Sorteringen utförs praktiskt genom att varor till en avdelning placeras i en bur. 

Är det lite varor till en eller flera avdelningar som ligger i samma hus kan de sampackas med 

en skiva som tydligt avgränsar vilka varor som hör till respektive avdelning. När godset är 

sorterat placeras alla vagnar till ett hus på rad så att de smidigt kan kopplas till ett tåg 

morgonen efter och levereras ut till sjukhuset. Figuren nedan visar processen schematiskt där 

KD-material sorteras för utkörning. Utförligare förklaring till flödesschemat finns i bilaga 21.  

 

 

 

 

Godset som ska levereras till vårdcentralerna lastas om till burar uppe på godsmottagningen. I 

många fall är det dock små mängder och då skickas godset som lösa kolli. Närkefrakt som 

levererar godset till vårdcentralerna meddelas per fax antalet kolli och burar till respektive 

mottagare.  

 

4.10  Transport av prover 

 

Transportenheten ansvarar för leveranserna av prover till USÖ:s tre laboratorier (lab) kem.lab, 

patologlab, samt bakt.lab. Även blodcentralen får prover levererade. Hämtning av prover som 

ska levereras till laboratorierna sker sju gånger per dag från kl 8 - 15 (kvart över varje 

heltimme). Varje hus har ett skåp placerat i källarvåningen där avdelningarna placerar prover 

som sedan hämtas upp och levereras till respektive lab. Turen varierar något under dagen då 

alla skåp ej töms vid varje tillfälle. Proverna är placerade i behållare av vilka det framgår 

vilket lab de ska levereras till. I samband med den första turen varje dag töms även de 

postlådor som är placerade i anslutning till skåpen. Posten levereras till transportenhetens 

postavdelning där den hanteras med övrig post. Figuren nedan beskriver tre av de dagliga 

provturerna. Utöver dessa finns sex ytterligare flödesscheman som beskriver hämtning av 

prover vid olika tidpunkter (se bilagor 22-28).   
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Figur 13 - Hantering av gods från Kronans Droghandel 
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USÖ genomför även tester av prover från lasaretten och vårdcentralerna i landstinget vilka 

levereras med Jetpak dagligen. Proverna levereras till USÖ i plastboxar, blåboxar ska till 

kem.lab. och röda till bakt.lab. Innan första internturen körs fylls burar med utgående 

tomboxar. Boxarna ska returneras till lasaretten och vårdcentralerna. Bilarna från Jetpak 

ankommer löpande under dagen på fasta tider och avgår efter samma schema. Externt 

levererade prover körs till respektive laboratorium två gånger per dag, förmiddag samt 

eftermiddag. Vid eftermiddagsleveransen hämtas interpost från patologlab. som lämnas hos 

internposten.    

 

USÖ har ett rörpostsystem vilket framförallt används av akuten för transport av prover till 

kem.lab och bakt.lab. Anledningen till att akuten inte omfattas av de ordinarie 

hämtningsturerna beror på att de har mycket prover samt det faktum att de inte kan vänta in 

tidpunkten för uppsamling då proverna måste analyseras omgående. Rörposten används även 

för transport av brådskande post och dokument, dock ej journaler då de av säkerhetsskäl ej får 

skickas med rörpost. 

Figur 14 - Transport av prover 
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5 Analys 

5.1 Vaktmästare 

 

Arbetet som utförs av vaktmästarna berör och kan beskrivas utifrån flera logistikteorier. 

Värdeskapande arbetsmoment sker i noderna medan förflyttning av material äger rum i 

länkarna. Noder i sjukhuslokalerna är godsmottagningen och terminalen men även naturliga 

stoppunkter som hissar. Kulvertsystemet under USÖ samt de korta transporter som oftast 

utförs i anslutning till mottagande eller avsändande avdelning utgör länkarna i 

transportnätverket.  

 

Tid- och platsnytta skapas av vaktmästarna då de transporterar och levererar varor och tjänster 

till de olika avdelningarna. Arbetet är organiserat och schemalagt för att uppnå tids- och 

platsnytta. Utförs en aktivitet vid fel tidpunkt eller tar för lång tid genereras ingen nytta för 

kunden. I extrema fall kan resultatet dessutom bli värre om en transport utförs vid fel tillfälle 

än inte alls. 

 

Näst intill samtliga leveranser sker dagligen, vissa till och med flera gånger per dag. 

Leveranstätheten och avsaknaden av lagerhållning medför en stark koppling till JIT. 

Volymerna som levereras är små främst beroende på mottagarnas begränsade förmåga att 

lagerhålla varor, dessutom minimeras kapitalbindningen. Leveranserna sker när mottagande 

avdelning efterfrågar utifrån gemensamt utarbetade scheman. Ett exempel är vätskeleveranser 

som i många avseenden är kritiska och där betydelsen av precisa leveranser är av yttersta vikt. 

Tillämpningen av JIT är i flera avseenden positiv då logistikens yttersta mål i form av hög 

servicenivå och låg kapitalbindning här uppfylls.  

 

Leveransservicenivån präglas främst av ledtiden, leveranspålitlighet samt flexibilitet. 

Transportenheten strävar efter att hålla ledtiden så kort som möjligt genom att utföra 

leveransen så snart som möjligt efter att godset ankommit och förberetts för utkörning. 

Leveranspålitligheten är kritisk till sin art då alla avdelningar måste kunna förlita sig på att 

utsatta och överenskomna leveranstider upprätthålls. Förutsättningar för en god vård baseras i 

hög grad på tillgängligheten av vårdmaterial och mediciner. Flexibilitet som en del av 

leveransservice är förmågan att anpassa sin verksamhet efter kundens behov. Vaktmästarna är 

flexibla då deras ordinarie schema kan förändras vid behov. Ringer en avdelning och har ett 

brådskande behov går det att lösa utan att verksamheten i övrigt behöver påverkas negativt. 

Dessutom är de arbetsscheman som tillämpas anpassade för att tillmötesgå kunderna och 

utformade så att sjukhusets alla behov ska kunna uppfyllas. Exempelvis börjar en vaktmästare 

klockan 05 för att tillgodose operationshuset med förnödenheter.  

 

Merparten av de materialflöden som förekommer vid USÖ genomförs av vaktmästarna. 

Förflyttning och transport av material och sjukhusförnödenheter är den primära uppgiften för 

vaktmästarna. Skulle materialflödet bli instabilt och inte längre fungera på ett 

tillfredsställande sätt riskeras i princip hela den övriga sjukhusverksamheten. Om 
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vakmästarnas materialflöden upphörde skulle sjukhuset inom ett par dagar förvandlas till 

kaos. Informationsflödet är en förutsättning för vaktmästarna att sköta materialflödena väl. 

Informationsflödet är ytterst viktigt vad gäller flöden av gas, medicinreturer, avlidna, 

papperskärl och övriga tjänster som ej ingår i det ordinarie schemat.  

 

Informationssystemet som samverkar med materialflödet vid paket- och värdepaketsleverans 

är ej att betrakta som ett komplett och välfungerande informationssystem. I det aktuella fallet 

förekommer enbart en form av identifieringssystem vilket bidrar med att säkerställa rätt vara 

till rätt mottagare. Syftet med ett informationssystem kan inte säga uppnås fullt ut utan någon 

form av uppgradering av systemet borde genomföras. Planerings- och kommunikationssystem 

saknas för att informationssystemet ska bli komplett. Även identifieringssystemet är 

bristfälligt då det inte underlättar arbetet för vaktmästarna och ej heller skapar något egentligt 

mervärde för kunderna.  

5.2 Ordermottagning samt patient- och journaltransporter 

 

Ordermottagningen är navet i transportenhetens verksamhet då all information förmedlas 

härifrån. Vid de flesta transportuppdrag står ordermottagningen för de informationsflöden 

som ger understöd åt materialflödena. Informationssystemet som används är inte optimalt 

utformat utifrån deras behov beroende på flera brister. Order- och leveransprocessen är 

uppdelad i sex steg och problematiken vid ordermottagningen kan främst härledas till det 

andra och tredje steget. Kunden har tillgång till systemet men den bekräftelse som ges vid 

beställning är inte någon bekräftelse över att transporten kommer utföras i enlighet med 

beställarens önskemål. Bekräftelsen innebär bara att leverantören mottagit ordern. Systemet 

kan inte automatiskt meddela kunden om begärda transporter ej kan utföras vid önskad 

tidpunkt utan ordermottagaren måste själv identifiera sådana problem och meddela beställaren 

per telefon.  

 

Planeringsfasen inbegriper en stor mängd dubbelarbete då data överförs manuellt från ett 

planeringssystem till en databas som ej är kopplad till systemet. Dessutom används två olika 

databaser parallellt, en för patienttransporter från akuten och en annan för övriga 

patienttransporter. Kommunikationssystemet mellan ordermottagning och transportörer är 

något förlegat och bristfälligt. Patienttransportörerna måste meddela sin position efter avslutat 

uppdrag per telefon och ordermottagningen har ingen egen kontroll över deras position. 

Spårbarheten med det nuvarande systemet är obefintlig. Möjligheten till planeringen av 

framtida uppdrag bygger dels på transportörernas ansvar att anmäla sig tillgängliga men även 

ordermottagarens geografiska kunskapar över sjukhusområdet. Kunskap om vilka 

transportvägar som är möjliga är en förutsättning för rationella och resurssnåla flöden. 

Transportörernas kunskaper över vilka rutter som är effektivast är av mycket stor betydelse 

för att minimera transporttiderna. Det är fördelaktigt om ordermottagaren kan memorera 

transportörernas positioner då systemet inte bidrar med den informationen. Kommunikationen 

från ordermottagningen är även aktuell för vaktmästarna då flera av deras uppdrag förmedlas 

därifrån. Beställningarna rings in och antecknas för att sedan förmedlas till vaktmästarna. En 

viss tröghet förekommer då vaktmästarna måste ta sig till ordermottagningen för att kunna 
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delges nya uppdrag. Ledtiderna kan bli onödigt långa eftersom kommunikationssystemet inte 

tillåter en snabbare och effektivare informationsspridning. Möjligheten finns att vidarebeordra 

informationen över telefon men den kommunikationskanalen används sällan för det 

ändamålet.  

 

Servicen som erbjuds genom patienttransportörerna ses ur sjukhusets perspektiv som en 

kärnservice. Dagtid förväntas patienterna bli hämtade på utsatt tid medan servicenivån under 

kvällar och helger kan vara något lägre utan att den förväntade kvalitetsnivån sänks. 

Beställaren har överseende med att patienttransporter endast ska ske till och från akuten under 

kvällstid men transportörerna genomför även andra transporter då tid finns vilket kan ses som 

en perifer service. Ledtiden kan med bättre informationssystem förkortas då onödiga 

förflyttningar kan elimineras. Intervallet om 25 minuter vad gäller patient- och 

journaltransporter skulle kunna justeras med bättre systemstöd. Leveranspålitligheten som är 

direkt knuten till ledtiden skulle då kunna förbättras. Leveranssäkerheten är hög av förklarliga 

skäl, det vore mycket olyckligt om patienttransporter misslyckas. Flexibiliteten hos 

patienttransportörerna är god men förbättringsmöjligheter finns. Kommunikations- och 

identifieringssystemen behöver dock förbättras för att åstadkomma en högre grad av 

flexibilitet. Avdelningarnas aggregerade upplevelse av servicenivån skulle således kunna ökas 

genom ett mer välkomponerat informationssystem. 

 

Utförandet av patient- och journaltransporter är svåranalyserat då det fysiska flödet inte går att 

förändra i någon större utsträckning. Förfarandet fungerar bra och det är främst 

kringaktiviteter som skulle bidra till ett effektivare resursutnyttjande. Statistiken som lagras i 

Excel och Access utgör en bas i planeringsarbetet framförallt vad gäller bemanning. 

Ordertillströmningen är ojämn med toppar och dalar vilket försvårar planeringen om hänsyn 

inte tas till historisk statistikfakta. Prognoser präglas alltid av osäkerhet vilket kan leda en 

ansträngd arbetssituation vid oförutsedda händelser. I extrema fall blir vårdpersonal tvungen 

att utföra vissa transporter då transportenhetens planerade kapacitet inte är tillräcklig. 

Bemanningen är sällan underdimensionerad dagtid men däremot kan situationen bli pressad 

på akuten kvällar och helger.  

 

Platsnytta skapas av patienttransportörerna genom att förflytta patienter till en avdelning där 

de får avsedd vård. Framförallt röntgenavdelningar och akuten har begränsade utrymmen 

vilket ökar vikten av att patienter lämnas och hämtas vid avtalade tidpunkter. Nyttan här är av 

en annan karaktär än den som vanligtvis uppnås inom logistiken. En patient kan inte likställas 

med vara som ska befinna sig på en specifik plats vid en viss tidpunkt men ur ett strikt 

teoretiskt perspektiv skapas ändock platsnytta. Tidsnytta uppnås då patienten når avsedd 

avdelning vid rätt tidpunkt. Här skapas nytta för både patient och avdelning då komplikationer 

uppstår ifall en patient levereras vid fel tidpunkt. 
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5.3 Godsmottagningen 

 

Godsmottagningen är den första anhalten för allt material som levereras till sjukhuset och 

således den första noden i transportsystemet. Utleveranserna kompliceras av det faktum att 

transporterna startar våningen under vilket påverkar flödena negativt. Om allt skedde på 

samma våningsplan kunde en nod elimineras och ledtiden då förkortas. Leveransservicen 

skulle således kunna påverkas positivt. Noden innefattar förflyttning via förrådshissarna vilka 

innebär en flaskhals i godshanteringen. Konsolidering kan användas för att beskriva vissa 

delar i godsmottagningens verksamhet. Paket från flera leverantörer ankommer i flera mindre 

sändningar där godsmottagningen kan ses som omlastningsterminalen. Sändningarna sorteras 

och omlastas utifrån slutmottagaren 

innan de transporteras och levereras 

till beställande avdelning. 

Slutleveranserna sker inte förrän 

burarna är fullastade eller mer gods 

inte finns att tillgå. 

Distributionssystemet är uppbyggt 

efter hub and spoke där 

godsmottagningen ses som navet i 

systemet och vaktmästarnas 

ruttschema motsvarar ekrarna från 

navet ut till slutmottagare. Figuren 

åskådliggör hub and spoke systemet vid USÖ där den gula sträckan motsvarar en av ekrarna 

ut från godsmottagningen som motsvarar navet. Kompletta scheman över alla ekrarna finns 

som bilagor 29-33. Tack vare det här förfarandet minimeras de totala transportsträckorna vid 

USÖ. Hub and spokes extrema motsatsförhållande innebär att varje extern leverantör skulle 

leverera direkt till de beställande avdelningarna vilket torde skapa enorma mängder av 

materialflöden som skulle leda till en ohållbar situation – framförallt för vårdpersonalen.  

 

 

Avdelningens primära uppgifter är att förbereda varor för vidare leverans ut till USÖ. 

Godsmottagningen strävar efter att optimera vaktmästarnas förutsättningar så att transporter 

och leveranser kan ske så smidigt och effektivt som möjligt. Ett viktigt led är 

identifikationsprocessen där post och paket kontrolleras och placeras i burar beroende på 

mottagaradress. Syftet med identifieringen är att säkerställa rätt vara till rätt mottagare i rätt 

kvantitet och även i rätt tid. Alla försändelser som går via godsmottagningen registreras vilket 

borde ske i samband med en effektiv identifieringsprocess. Idag sker den fullständiga 

identifieringsprocessen i flera steg där visst systemstöd finns men mycket manuellt arbete 

fortfarande förekommer. Identifikationssystemet som det är utformat tillför i dagsläget 

mycket lite information då flera viktiga variabler går förlorade i inläsningsprocessen.  

 

Figur 15 - Hub and Spoke schema 
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Leveransservicen som slutligen uppnås härstammar från arbetet godsmottagningen gör. Utan 

ett gediget förarbete där sortering och omlastning sker på ett korrekt sätt blir leveranser till 

slutmottagarna betydligt mer komplicerade, vilket riskerar att sänka leveransservicen.  

 

Godsmottagningens lokal är underdimensionerad i relation till godsvolymerna. Arbetets 

praktiska utförande försvåras av trånga utrymmen som delvis används som mellanlager innan 

vidareleverans från godsmottagningen. Mellanlagringen innefattar gods och tvätt samt 

återvinningsmaterial i form av plast och i viss utsträckning wellpapp. 

 

5.4 Postavdelningen 

 

Posthanteringen skapar en form av omvänd tidsnytta då kunden, alltså USÖ:s alla avdelningar 

slipper utföra vissa moment i posthanteringen. Utgåendeboxarna som är placerade på alla 

avdelningar genererar en tidsbesparing då de inte behöver förflytta posten till en centralt 

belägen postbox. Nyttan som skapas har en stark koppling till hur vaktmästarna utför sitt 

arbete då deras servicegrad möjliggör detta. 

 

Postavdelningen hanterar utgående privatpost vilket skulle kunna ses som en perifer service 

då den aktiviteten inte är oumbärlig för sjukhusets centrala funktioner. Det är möjligt att en 

perifer service av kunden i längden kommer uppfattas som en kärnservice då möjligheten kan 

bli ett naturligt inslag i kundens sätt att agera.  

 

Flödena som existerar vid posthanteringen är starkt knutna till andra aktiviteter, främst 

vaktmästarna. Innebörden blir att postavdelningen själva har en liten del i hur materialflödena 

ser ut och hur de påverkar kundens upplevda servicenivå.  

5.5 Mattransporter 

 

Mattransporterna följer JIT i stor utsträckning. Transporterna styrs av ett tidsschema som inte 

klarar mer omfattande störningar. Utkörning av bröd-, förråds- och matvagnar sker alla när 

behovet uppstår även om de följer ett förutbestämt tidsschema. Tillverkningen av mat är även 

den anpassad till avdelningarnas behov och efterfrågan. Flertalet problem har här sitt ursprung 

i köket då deras förmåga att producera i tid påverkar ledtiden direkt. En viss tidsmarginal 

finns men blir fördröjningen från köket alltför lång innebär det ett extra arbetsmoment för 

transportörerna då de måste aktivera matvagnarna manuellt. Risken är här att den manuella 

uppstarten förbigås vilket försämrar kundservicen drastiskt då patienterna serveras kall mat.  

 

Transportnätverket där mattransporterna sker kan beskrivas likande vaktmästarnas då 

transport av matvagnar liknar transport av burar. Även här fungerar hissar som naturliga 

noder och länksystemet består dels av kulvertvägarna och dels transporterna på respektive 

våningsplan. En skillnad är att mattransporterna inte är slutförda förrän vagnen är inkopplad 

inne hos mottagaren, dvs. aktuell vårdavdelning.  
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Informationssystem existerar även vid mathanteringen men de inbegriper ej transportenheten 

utan är en kommunikation mellan USÖ och kostenheten.  

 

5.6 Hantering av riskavfall och sopor 

 

Hantering av sopor och riskavfall omfattas ej av något informationssystem som syftar till att 

underlätta hanteringen. Telefon är det enda kommunikationsmedlet som transportören 

använder sig av men några beställningar avseende transporter ska inte inkomma till den 

telefonen. I akuta fall kommunicerar beställaren med ordermottagningen som vidarebefordrar 

ordern till respektive transportör.  

 

Kundservicen från transportenheten hos USÖ skulle upplevas som kraftigt försämrad om 

avfallshanteringen upphörde. Servicen är även att betrakta som en kärnservice då kunden tar 

tjänsten som en självklarhet.  

 

Arbetsrutinerna är idag utformade på ett sådant sätt så att omedelbara förändringar som skulle 

generera en positiv effekt är svåra att se.  

 

Flera avdelningar har intilliggande nedkast för sopor och tvätt varför det emellanåt uppstår 

problem i form av förväxlingar. Problematiken är omfattande ur en ekonomisk synvinkel och 

skulle om det åtgärdas leda till goda besparingsmöjligheter.  

5.7 Hantering av gods från Kronans Droghandel 

 

Hanteringen av KD- gods följer ett cross-docking koncept då en större sändning avseende 

hela USÖ bryts ner till mindre sändningar. Även varorna som ska till landstingets 

vårdcentraler omfattas av cross-docking då de sändningarna bryts ner till mindre på samma 

sätt som varorna inom USÖ. Systemet som det är utformat idag har fördelar främst vad gäller 

lagerhållningen som minimeras vilket även minimerar kapitalbindningen. Leveranserna 

kommer dagligen under veckorna vilket leder till en låg lagernivå på sjukhuset i övrigt vilket 

inte skulle vara möjligt vid färre leveranser från KD. Hela kedjan från ankommande gods till 

slutleverans sker inom ett dygn och följer JIT i ganska hög grad. JIT i sin renaste form 

innebär att varje komponent levereras exakt när behovet uppstår vilket inte är möjligt vad 

gäller KD-material. Förbrukningsartiklar måste alltid finnas tillgängliga vilket gör en buffert 

ofrånkomlig.   

 

Sorterings- och omlastingsmomentet innebär viss problematik då platsbrist försvårar arbetet 

avsevärt. Det faktum att haneringen av godset sker på två våningsplan komplicerar även det 

arbetet.  
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5.8  Transport av prover 

 

Leveranserna av prover till laboratorierna vid USÖ är komplicerade att beskriva i enlighet 

med logistiska teorier. Materialflödena styrs av schemalagda tider då uppsamling av prover 

sker vilket inte är ett optimalt system vad gäller det här specifika flödet. Volymerna som 

transporteras är små vilket möjliggör alternativa lösningar som kan eliminera en stor del av 

trucktransporterna. Även prover från landstingets vårdcentraler och lasarett hanteras av 

transportenheten vilket komplicerar ett eventuellt förändringsarbete.  

 

Rörposten används idag endast av akuten vilket framförallt beror på kapaciteten som inte är 

dimensionerad för större volymer. Ett system med en mer utbyggd rörpost skulle kunna 

eliminera vissa aktiviteter i flödet avseende provtransporter.  
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6 Slutsatser 

 

Våra slutsatser berör de delar i transportenhetens verksamhet som vi anser vara i störst behov 

av förändring och där vi tror våra förslag kan leda till en förbättrad arbetssituation vid 

utförandet av de aktuella aktiviteterna. Förändringsbehovet är inte lika stort vid alla 

delaktiviteter varför de ej behandlas i slutsatserna. Inspiration är hämtad från Karolinska 

Sjukhuset i Solna samt Akershus universitetssjukhus i Oslo där tekniska lösningar inom 

området sjukhuslogistik är nydanande. Vi kommer referera till artiklar angående de tekniska 

lösningarna på dessa två sjukhus där mer information finns tillgänglig för läsaren. 

Upprättandet av flödesscheman vilka finns att tillgå som bilagor är även de ett resultat av vår 

studie. Då uppsatsen ska utgöra en bas för framtida förbättringsåtgärder ska våra slutsatser ses 

som vägledande och inte som absoluta sanningar över vad som är optimalt i varje situation. 

 

6.1 Ordermottagning 

 

Ordermottagningen använder ett nyligen implementerat system vilket ännu inte är helt 

utbyggt då flera funktioner kommer aktiveras den närmaste tiden. Till en början kommer 

beställningar av övriga vaktmästartjänster att kopplas till systemet. Arbetsprocesser som i 

dagsläget inte är aktuella att sammankoppla med systemet är gasbyten, medicinreturer, 

transport av avlidna samt papperstransport. Vi ser ett antal brister vilka om de åtgärdas skulle 

kunna förenkla arbetet och minska tidsåtgången för vissa moment. Systemet är frikopplat från 

transportörerna vilket innebär att all information måste förmedlas via telefon eller ett besök 

vid ordermottagningen. Vaktmästarna kör sina bestämda rutter men beställningar som 

inkommer löpande under dagen kan inte vidarebefordras utan ett besök hos 

ordermottagningen. Telefon kan användas vid akuta ärenden. Förändringarna vi förespråkar 

innefattar mobila terminaler i form av handdatorer som används av alla transportörer och 

vaktmästare. Huruvida systemet idag är kompatibelt med en sådan lösning vet vi inte, det är 

alltså möjligt att systemstödet hos ordermottagningen skulle behöva ersättas eller modifieras. 

Fördelar med ett system där transportörer och vaktmästare använder handdatorer är 

tidsbesparing och kortare körsträckor. Hantering av dokument i samband med beställning och 

eventuella debiteringar kan minimeras då informationsöverföringen sker elektroniskt. 

Leveransservicen har dessutom goda möjligheter att förbättras genom kortare ledtider där 

kundens behov kan uppfyllas snabbare. Beroendet av ordermottagare med god kännedom 

över sjukhusets lokaler minskar vilket bör göra verksamheten mindre sårbar vid 

personalförändringar. Systemet skulle förbättra kommunikationen mellan ordermottagare och 

transportörer alternativt vaktmästare. Istället för att kommunicera uppdrag via telefon skickas 

information om uppdrag elektroniskt till avsedd handdator. Varje handdator ska ha en 

inbyggd GPS för att uppnå en optimal effekt då systemet automatiskt lokaliserar den 

transportör som är mest lämplig för varje enskilt uppdrag. Vaktmästarna skulle gynnas genom 

att de kan ta del av beställningar i realtid och således utföra dessa omgående eller när de 

själva anser det vara lämpligast. Syftet är att de inte ska behöva ta sig till ordermottagningen 
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för att kontrollera eventuella nyinkomna beställningar. Handdatorn visar all relevant 

information angående varje beställning vilket minimerar riskerna för missförstånd och 

bortglömda eller felutförda uppdrag. När ett uppdrag är påbörjat är den transportören spärrad 

för fler uppdrag under genomförandet. Efter genomfört uppdrag blir transportören tillgänglig 

först i samband med avrapportering. Nya uppdrag kan erbjudas under tiden ett annat pågår om 

systemet anser den transportören vara lämplig. I sådana fall bör det dock vara möjligt att 

avböja uppdraget beroende på situationen.     

 

Informationssystemet ska inte fungera som separata system utan arbeta som en enhet där 

information flödar mellan de olika delarna utan manuellt extraarbete. Nyttan av en sådan 

förändring skulle framförallt förenkla planeringsarbetet då informationen finns mycket mer 

lättillgänglig. Även en tidsbesparande faktor finns då en stor del av dagens manuella 

inmatningar i databaser kan elimineras. Felmarginalen i den statistik som används bör minska 

då den mänskliga faktorn helt utesluts ur ett moment.  

 

6.2 Hantering av gods från Kronans Droghandel 

 

Hanteringen av KD-material ses hos transportenheten som problematisk och opraktisk 

samtidigt som det är svårt att genomföra konkreta och enkla åtgärder som medför en påtaglig 

förbättring. Problemen härrör framförallt till lokalerna vilka av förklarliga skäl är svåra att 

förändra. Godsmängden på pallarna anser transportenheten även det utgöra ett problem då de 

är höga och otympliga att manuellt hantera på den trånga ytan där sorteringen sker. Kronans 

Droghandel lastar pallarna för att minimera utnyttjat lastutrymme. Det faktum att pallarna ej 

är stapelbara ökar betydelsen av högt lastade pallar. Problematiken åtgärdas troligen smidigast 

genom en god dialog med leverantören. Platsbristen vid sorteringsområdet påverkas även av 

det faktum att tomburar lagras där. Vi ser problematiken men anser att de nuvarande lokalerna 

utgör en alltför stor begränsning i förändringsarbetet av de nuvarande rutinerna.  

 

6.3 Transport av prover och övrigt gods via rörpost 

 

Transport av prover utgör idag ingen flaskhals i verksamheten utan fungerar bra med få 

störningar. Möjligheter finns dock att utföra momentet ännu mer effektivt och mindre 

resurskrävande. Förslagsvis är en utbyggnad av rörposten ett tänkbart alternativ som även 

skulle kunna användas till mycket mer än transport av prover. En utbyggnad av rörposten 

skulle innebära att vårdpersonalen befrias från transportmomentet där prover placeras i 

avhämtningsboxen på kulvertplan. Leveranserna till laboratorierna skulle även kunna ske i ett 

konstant flöde direkt när behovet av en analys uppstår istället för en gång per timme som 

fallet är i dagsläget. En om- och utbyggnad skulle vara omfattande för att klara 

materialflödena vid en full ersättning av provturen. Genom en utbyggnad är det vår 

förhoppning att flera transporter av mindre föremål skulle kunna utföras med hjälp av 

rörposten. Till en början skulle exempelvis medicinreturer till apoteket kunna rationaliseras 

bort och skickas via rörposten. På sikt skulle en ambition vara att merparten av all medicin 



En flödesbeskrivning hos Transportenheten vid USÖ 

 

   41 

även till avdelningarna skickas via rörposten. Akershus universitetssjukhus har en mycket 

intressant och resurseffektiv lösning där singeldoser av medicin automatiskt förpackas och 

transporteras via rörposten till den mottagande avdelningen (Ruud 2009:46f). Nuvarande 

rörpost vid USÖ får ej användas till transport av säkerhetsklassade dokument men med ny 

teknik är det ett rimligt antagande att säkerheten skulle tillåta en vidare användning. 

Transportören som hämtar och levererar prover idag skulle i och med detta bli tillgänglig för 

andra arbetsuppgifter hos transportenheten. Hanteringen av externa prover skulle även i 

fortsättningen behöva utföras som idag men merparten av provhanteringen skulle kunna 

utföras med rörposten. 

 

6.4 Identifikationssystem 

 

Godsmottagningen utför flera moment vid ankomstkontroll och registrering av gods. Det som 

sker är dubbelarbete då registreringen inte levererar någon information förutom kollinummer 

till systemet. Övrig information som är nödvändig vid spårning av gods dokumenteras och 

förvaras i pärmar för eventuella förfrågningar. Registreringsprocessen är i nuvarande 

utformning omständlig och tidskrävande utan att något större mervärde genereras varken för 

transportenheten eller för slutmottagaren. En optimal förändring vore om alla leverantörer 

RFID märkte allt avgående gods för att registreringen hos godsmottagningen då skulle ske 

helt automatiskt. Förfarandet bygger dock på ett gediget samarbete med samtliga leverantörer 

vilket förefaller osannolikt. Olika EDI lösningar skulle kunna vara tillämpbara vid 

godsmottagningen då de kan synkroniseras med varandra trots variationer. Vaktmästarnas 

förfarande vid avregistrering och utlämning av gods går inte att förändra med det nuvarande 

systemstödet. Registreringssystemet som används idag utnyttjas maximalt och går ej att 

förbättra ytterligare. Förbättringsåtgärder kräver ett nytt system både vad gäller 

godsmottagningen och vaktmästarna.   

 

RFID märkning av transportutrustning som sängar, rullstolar och burar kan förbättra 

tillgången då lokalisering av utrustning kan ske smidigt och utan en stor arbetsinsats. 

Karolinska Sjukhuset utarbetar ett identifikationssystem där sängar och andra 

transporthjälpmedel utrustas med RFID eller motsvarande för en effektivare spårbarhet 

(Elmfeldt 2009:12). Transportenheten är högst beroende av tillgången till burar då merparten 

av allt gods transporteras i burar. Vid flera tillfällen har vi observerat problematiken då det 

råder brist av burar och ingen har säker information över var de finns. Uppmärkning av sängar 

och rullstolar är av större intresse för landstinget i övrigt men vi ser stora fördelar vid en 

sådan åtgärd och väljer därför att ta upp det. Kapitalbindningen kan minskas genom en 

effektivare kontroll över utrustningens placering. RFID märkta sängar och rullstolar kan inte 

försvinna då deras position alltid går att bestämma. Troligen skulle sjukhuset fungera med ett 

mindre antal sängar än idag då RFID märkning ger upphov till ett effektivare 

resursutnyttjande.   
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7 Diskussion 

 

Under vår tid vid USÖ har vi uppmärksammat ett antal brister i sjukhusverksamheten som 

inte direkt går att knyta till syftet med studien. Stora delar av kulvertsystemet är belamrat med 

sjukhusutrustning vilket gör flera passager väldigt trånga och således försvårar 

transportverksamheten. Vi tror en bättre kontroll över utrustningen skulle bidra till en 

trivsammare arbetsmiljö samtidigt som resursutnyttjandet torde kunna förbättras, både vad 

gäller utrustning, lokaler och kapital. Problemområdet skulle fungera utmärkt som ett 

framtida uppsatsämne. 

 

Hanteringen av KD-material är problematisk men utifrån förutsättningarna komplicerad att 

lösa. Här ser vi en noggrannare utredning som nödvändig för att förbättra arbetsprocessen vid 

godshanteringen.  

 

Vid en eventuell utbyggnad av rörposten är det nödvändigt att granska och mäta alla 

materialflöden som ska ersättas av rörposten. Utan ett grundligt förarbete är risken stor att 

kapaciteten blir otillräcklig eller felriktad. Vi har utelämnat mätningar både vad gäller 

godsvolymer och ledtider då mätningar av sådant slag ej varit nödvändigt för vårt syfte. 

Framtida större förändringar av nuvarande flöden skulle kräva noggranna mätningar vilket 

också vore ett intressant uppsatsämne.      
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Bilaga 1 - Objektbeskrivning 

 

Operation/aktivitet Datorsystem

Informationsö

verlämnande 

utan 

dokument

Lager

Pappersdokument
Beslutspunkt

Transport 

mellan 

våningsplan 

(Hiss)

Material-

flöde
Informations-

flöde
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Bilaga 2 - Pappershantering 
 

Upphämtning av 

tomt papperskärl

Transport till 

beställaren

Skifte fullt mot 

tomt kärl

Transport av 

sekretesspapper 

till papperskvarn

10. Transport av 

vanligt papper till 

papperskvarn

Sekretesspapper 

förstörs i 

papperskvarnen

13. Hämtning av 

papperskärl

Lagring av 

sekretess-

papper

Ordermottagningen 

får en beställning

Beställningen 

tilldelas 

vaktmästare

Betalningsunderlag till 

ordermottagningen

1.

2.

3. 4. 5.

6.

7.

8. 9.

Lagring av 

papper

12.
11. Tömning av 

papperskärl

 
 

1. Ordermottagningen tar emot en beställning om tömning av papperskärl 

2. Beställningen tilldelas ansvarig vaktmästare som ges ett papper med information 

3. Vaktmästaren hämtar ett tomt papperskärl 

4. Ett tomt papperskärl transporteras till beställande avdelning 

5. Ett tomt papperskärl ersätter det fulla papperskärlet 

6. Transport av papperskärl till rummet för papperskvarnen 

7. Lagring av sekretesspapper i väntan på att förstöras i papperskvarnen  

8. Papper förstörs i papperskvarnen 

9. Vaktmästare återför beställningsdokumentet som utgör debiteringsunderlag  

10. Transport av papperskärl till rummet för papperskvarnen. Avser papper som inte är att betrakta som sekretesspapper 

11. Papperskärlen töms i ett större förvaringskärl 

12. Förvaring av förvaringskärl i väntan på hämtning av leverantören 

13. Transport till godsmottagningen för utleverans 
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Bilaga 3 - Transport av avlidna 

Ordermottagningen 

får en beställning

Vaktmästare tar 

sig till den 

beställande 

avdelningen

Beställningen 

tilldelas 

vaktmästare

Förflyttning av 

kropp till 

transportbrits

Transport till 

kylrum

Förflyttning av 

kropp till 

transportbrits

1. 2. 3.

4.
5.

 
 

1. Ordermottagningen tar emot en beställning avseende transport av avliden 

2. Beställningen tilldelas ansvarig vaktmästare som vid behov har rätt till assistans   

3. Vaktmästaren tar sig till den beställande avdelningen 

4. Avliden förflyttas till en transportbrits. M-huset har ett eget temporärt kylrum där avlidna förvaras tills upphämtning. I övriga byggnader 

hämtas den avlidne hos beställande avdelning 

5. Den avlidne transporteras till ett kylrum där förvaring sker tills vidare 
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Bilaga 4 - Vätskor 
 

Förflyttning av 

vätskevagn till 

terminalen

Kopplar vagn till 

trucken

Skifte av gammal 

vagn mot ny hos 

mottagaren

Kopplar vagnen till 

trucken

Transport till 

terminalen

Apoteket

Trucktransport

Förflyttning av 

vätskevagn till 

godsmottagningen

Retur av 

vätskevagn till 

apoteket

1.
2. 3. 4. 5.

6.7.

8.

9.

 
 

 

 

1. Vätskor som ska levereras till avdelningarna hämtas på apoteket vilket kan likställas med sjukhusets lager av vätskor 

2. Vätskevagnen förflyttas via godsmottagning ner till terminalen 

3. Vagnen kopplas till trucken 

4. Transport av vagnarna på kulvertplan 

5. Ny vagn ersätter den gamla vagnen även om vagnens vätsketuber ej är tomma (Leverans) 

6. Vagnen kopplas tillbaka på trucken 

7. Trucktåget körs tillbaka till terminalen  

8. Vätskevagnen förflyttas till godsmottagningen 

9. Retur av vagn med eventuella kvarvarande vätskor till apoteket 
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Bilaga 5 - Tvättrunda 
 

1. 

Tvättleverantör

3. Förflyttning av 

burar till

transportkulverten

4. Utkörning av 

ren tvätt till

mottagande 

avdelningar

2. Gods- 

mottagning

en

 
 

 

1. Leverans av ren tvätt till godsmottagningen på kvällen 

2. Ren tvätt förvaras hos godsmottagningen över natten 

3. Burarna med ren tvätt förflyttas till terminalen via förrådshissarna 

4. Vaktmästarna levererar ren tvätt till respektive avdelning 

 

 

Tvättnedkast
Hämtning av 

smutstvätt

Tvättleverantören 

hämtar 

smutstvätten

Gods- 

mottagning

en

1.2.4.

3.

 

1. Smutstvätt kastas av vårdpersonalen i tvättnedkast där den samlas i burar placerad på 

kulvertplan   

2. Burarna lösgörs från rotationsmekanismen och ersätts med tomma  

3. Smutstvätten transporteras till godsmottagningen där den förvaras i väntan på 

upphämtning 

4. Tvättleverantören hämtar smutstvätten och lämnar av ny ren tvätt. Sker varje 

vardagkväll 

 

 
Bilaga 6 - Rengörning av sopkärl 
 

Hämtning av 

sopkärl

Transport av 

sopkärl

Tömning och 

rengöring av 

sopkärl

Returnering av 

rengjort kärl till 

soprum1. 2. 3. 4.
 

 

1. Hämtning av sopkärl i miljörummen på kulvertplan 

2. Transport av sopkärlen till soprummet 

3. Kärlen töms och rengörs 

4. Returnering av sopkärlen till miljörummen 
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Bilaga 7 - Mopptvätt 
 

Mopptvätt Förflyttning av 

burar med rena 

moppar till 

terminalen

Transport av rena 

moppar

Utflöde

1.
2. 3.

 
 

1. Tvättning av moppar utförs i en egen tvättlokal på kulvertplan, bredvid terminalen 

2. Rena moppar transporteras manuellt i burar till terminalen 

3. Burarna levereras till respektive hus städenhet 

 

 

 

Transport av smutsiga 

moppar till tvättrummet

Mopptvätt

Returflöde

1.
2.

 
 

1. Smutsiga moppar transporteras från städenheternas lokaler till tvättrummet 

2. Mopparna lämnas i burar utanför tvätten 
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Bilaga 8 - Medicinretur 

 

1. Beställningar av medicinreturer inkommer via telefon 

2. Ordermottagningen tar emot beställningen 

3. Beställningen tilldelas ansvarig vaktmästare som ges ett papper med information 

4. Vaktmästaren tar sig till beställande avdelningen 

5. Hämtning av medicinreturer på avdelning 

6. Medicin transporteras till apoteket via godsmottagning 

7. Avlämning på apoteket 

8. Vaktmästare markerar kvittenslistan med retur och för in dokumentet i en pärm hos apoteket 

Ordermottagningen 

får en beställning

Vaktmästare tar 

sig till den 

beställande 

avdelningen

Beställningen 

tilldelas 

vaktmästare
Hämtning av 

medicin

Transport till 

apoteket

Avlämning vid 

apoteket
Telefonbeställning

1. 2.
3. 4. 5. 6. 7.

8.

8. Kvittenslistan 

lämnas hos 

apoteket



En flödesbeskrivning hos Transportenheten vid USÖ 

 

52 

 

Avdelningar 

lägger ut

wellpapp, plast 

och medicinlådor 

i hissfoajen 

Upphämtning av 

wellpapp, plast 

och medicinlådor

Uppsamling i 

burar på 

kulvertplan

Transport till 

terminalen

Förflyttning av 

burar till 

godsmottagningen

Sortering på 

godsmottagningen

KD-lådor MjukplastHårdplast WellpappMedicinlådor

Returnering till 

leverantör

Returnering till 

apoteket

1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8.

Bilaga 9 - Rensningsrunda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Avdelningar lägger ut wellpapp, plast och medicinlådor i hissfoajéerna 

2. Vaktmästare hämtar och samlar all wellpapp, plast samt alla lådor i hissen 

3. På bottenvåningen sorteras detta i olika burar 

4. Burarna transporteras tillbaka till terminalen 

5. Förflyttning av burar till godsmottagningen 

6. Sortering på godsmottagningen. Där sorteras wellpapp, mjukplast, medicinlådor, 

hårdplast och KD-lådor 

7. KD-lådor returneras tillbaka till Kronans Droghandel för återanvändning 

8. Medicinlådorna returneras till apoteket för återanvändning 
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Bilaga 10 - Medicin 
 

Leverantör

Godsmottagningen

Hämtning av 

mediciner

Apoteket

Framtagning av 

lev. lista

Förflyttning av 

burar till terminalen

Transport till 

avdelningen

Medicinleverans 

mot kvittens

Retur av lev. lista

1.

2.

3.

4.5.

6.

7.

8. 9.

 
1. Leverantören av mediciner kommer till godsmottagningen 

2. Godmottagningen tar emot godset och genomför sina ankomstkontroller 

3. Godset levereras till apoteket från godsmottagningen 

4. Medicinleveranser till avdelningarna hämtas på apoteket av en vaktmästare  

5. Vid hämtning av medicin tas en leveranslista med som kvitteras av mottagaren  

6. Burarna förflyttas till terminalen 

7. Burarna transporteras till avdelningen  

8. Medicinen levereras mot kvittens 

9. Kvittenslistan förs in i en pärm hos apoteket 
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Bilaga 11 – Gastransport 

 

Ordermottagningen 

får en beställning

Beställningen 

tilldelas 

vaktmästare
Telefonbeställning

1. 2. 3.

Upphämtning av 

gastub

Leverans av tub till 

avdelning. Skifte 

av tom mot full

Registrering

Återlämning av 

tom tub till förrådet

Debiteringsunderlag 

till 

ordermottagningen

4.

5.

6. 7. 8.

 

1. Beställningen inkommer via telefon 

2. Ordermottagningen tar emot beställningen 

3. Ordermottagaren tilldelar ansvarig vaktmästare uppdraget 

4. Vaktmästaren hämtar en full gastub i förrådet 

5. Gastuben registreras som upphämtad genom scanning 

6.  En full tub levereras och skiftas mot den tomma 

7. Tom tub returneras till förrådet 

8. Vaktmästare återför beställningsdokumentet som utgör debiteringsunderlag 
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Bilaga 12 - Patient- och journaltransporter 

Telefon

Intranät

OrdermottagningStenografen

Bokningssystem
Access / Excel

För statistik
Manuell inmatning

Order 

tilldelas 

transportör

Transportör 

noterar uppdraget
Transportören tar 

sig till avsändaren

Transport av 

journal

Transport av 

patient

Leverans till 

mottagare

1.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

5.

6.

7.

 

1. Beställning av patient- eller journaltransport läggs via telefon eller intranät. Stenografen används för transport av patienter till och 

från sjukhusfrisören 

2. Ordern tas emot och läggs in manuellt om kunden ringer in beställningen 

3. Ordermottagaren tilldelar uppdrag till transportörerna 

4. Transportören noterar uppdraget på ett papper för att kunna kontrollera att det är rätt patient eller journal som denne hämtar 

5. Transportören tar sig till den avsedda startplatsen för transporten 

6. Transporten av patient eller journal genomförs 

7. Transportören lämnar patient eller journal på avsedd slutstation 

8. Sjukhusets intranät är kopplat till transportenhetens bokningssystem dit beställningar läggs in av kunden 

9. Data från bokningssystemet förs manuellt över till annat system 

10. De statistiska system som används är Excel och Access 
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Bilaga 13 - Registrering av varor 
 

Leverantör Godsmottagningen

R
e

g
is

tr
e

ri
n

g

Manuell 

registrering

Godsmottagningen

R
e

g
is

tr
e

ri
n

g

Informationsflöde för värdepaket

Informationsflöde vanliga paket

Informationsflöden vid pakethantering hos 

godsmottagningen

1.
2.

3. 4.

5.

6.

 
1. Godset anländer från leverantör 

2. Godsmottagningen tar emot godset och gör ankomstkontroll 

3. Värdepaket registreras med handdator 

4. Registrering för hand sker på värdepaket 

5. Registrering av vanliga paket genomförs endast med handdator  

6. Alla registreringar av gods oavsett typ sparas i pärmar på godsmottagningen 
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Bilaga 14 - Post och paket -flödet 

1. Extern transportör levererar post och paket till godsmottagningen 

2. Godsmottagningen tar emot paket och post 

3. Godsmottagningen utför ankomstkontroll och sorterar materialet efter hus 

4. Har godset kommit rätt? Om ja registreras godset. Om nej genomförs en utförligare 

kontroll av godset. Om mottagaren fortfarande är oidentifierad skickas godset tillbaka 

5. Godset lastas till burar  

6. Godset förflyttas ned till terminalen 

7. Burar kopplas till truckarna och körs ut till avdelningarna 

8. Godset registreras på avdelningarna för att verifiera leveransen 

9. Vid leverans av värdepaket uppsöks personal på avdelningen för påskrift 

10. Mottagaren signerar och tar emot godset 

11. När varorna levererats lämnas de fysiska leveranslistorna till godsmottagningen 

12. Handdatorerna som används för registrering av levererade varor lämnas vid slutet av 

dagen till godsmottagningen som skriver ut leveransrapporterna

Leverantör

Godsmottagningen

GM sorterar och utför 

ankomstkontroll 

för inkommande 

godset

Kontroll OK?
Ja

Nej

Omlastning av godset 

till burar

Förflyttning av burar 

till

terminalen

Utkörning av gods till

mottagande 

avdelningar

Godset registreras 

i systemet

Behövs kvittens?

Nej

Ja

Godset 

levereras 

Utan kvittens

Mottagaren 

signerar och

Godset överlämnas 

Flödet av post och paket

Retur av leveranslista 

Till godsmottagningen

Scanning

system

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Bilaga 15 - Postavdelningen 

Post anländer till 

Postavdelningen

Sortering 1 

efter hus

Sortering 2 efter 

avdelning

Hus A

Hus B

Hus M

Hus O

Hus G

Avd 1

Avd 22

Avd 33
1. 2.

3.

4.

5.

Hus S

Kansli

 
1. Post till sjukhuset lämnas på postavdelningen 

2. De inkomna breven sorteras först efter de olika huskropparna som sjukhuset är uppdelat i 

3. Breven flyttas från det första sorteringsbordet till det andra sorteringsbordet 

4. Brev sorteras efter respektive avdelning i huset 

5. Breven buntas samman och placeras i burar för leverans av vaktmästarna 
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Bilaga 16 - Mattransport 

 

Hämtning vid 

kostavdelningen

Iordningställande 

av vagnar

Personalbröd

Leverans till 

personalen 

(Hiss 1)

Trucktransport

Hämtning av 

tomma 

brödvagnar 

Trucktransport

Transport av 

brödvagnar till 

godsmottagningen

Återleverans till 

kostavdelningen 

från GM

1. 2. 3. 4.

A.B.C.

Leverans till 

personalen 

(Hiss 2)
5.

D.

 
 

1. Vagnarna hämtas hos kostavdelningen 

2. De lastade brödvagnarna transporteras till terminalen där de kopplas till truck 

3. Vagnarna transporteras till respektive hus 

4. Vagnarna transporteras via hiss till avdelningarna 

5. Samma som ovan upprepas vid vissa brödtransporter 

 

A. Hämtning av brödvagnarna på kulvertplan 

B. Vagnarna kopplas till trucken och transporteras tillbaka till terminalen 

C. Vagnarna förflyttas via hissen till godsmottagningen 

D. Vagnarna placeras på angiven plats i anslutning till kostavdelningen 
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Bilaga 17 - Mattransport 

Hämtning vid 

kostavdelningen

Iordningställande 

av vagnar

Förrådsvagnar

Leverans till 

avdelningar

(Hiss 1)

Trucktransport

Hämtning av 

tomma 

förrådsvagnar 

Trucktransport

Transport av 

förrådsvagnar till 

godsmottagningen

Återleverans till 

kostavdelningen 

från GM

1. 2. 3. 4.

A.B.C.

Leverans till 

avdelningarna 

(Hiss 2)
5.

D.

 
1. Hämtning av förrådsvagnar vid kostavdelningen. 

2. Transport av kostvagnar till terminalen där de kopplas till trucken 

3. Transport av vagnarna från terminalen till hiss 

4. Vagnarna transporteras via hiss till avdelningarna 

5. Samma som ovan upprepas vid vissa transporter 

 

A. Tomma förrådsvagnar hämtas på kulvertplan 

B. Transport av vagnar tillbaka till terminalen 

C. Vagnarna transporteras i hiss till godsmottagningen 

D. Återleverans av vagnarna till kostavdelningen från godsmottagningen 
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Bilaga 18 - Mattransport 

 

Hämtning vid 

köket

Färdiga 

matvagnar dras till 

trucken

Mat

Leverans till 

avdelningarna 

samt inkoppling

(Hiss 1)

Trucktransport

Hämtning av 

tomma matvagnar
Trucktransport

Återleverans till 

kök

Mattransportören 

tar sig till 

avdelningen

1. 2. 3. 4.

A.B.C.

Leverans till 

avdelningarna 

samt inkoppling

(Hiss 2)5.

D.

 
 

1. Hämtning av matvagnar vid köket som ligger på kulvertplan 

2. Färdiga matvagnar kopplas till trucken 

3. Vagnarna transporteras på kulvertplan till hissarna 

4. Vagnarna transporteras via hiss till avdelningarna och kopplas in för värme eller kylning 

5. Samma som ovan upprepas vid vissa mattransporter 

 

A. Mattransportör tar sig till avdelningarna 

B. Tomma matvagnar hämtas upp 

C. Tomma matvagnar transporteras från avdelningarna 

D. Returnering av tomma matvagnar till köket 
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Bilaga 19 - Riskavfallshantering 
 

 

Transport av burar 

till terminalen

Vägning, räkning, 

inplastning samt 

märkning

Smittförande CytostatikaBiologiska

Sortering och 

omlastning

Förflyttning till 

godsmottagningen

Upphämtning 

av riskavfall

1.

Information till extern 

transportör och till 

slutmottagare

Utlämning av 

riskavfall

Transport av burar 

till terminalen

Terminalen

Riskavfall 

anländer 

till GM från 

övriga länets

 VC

2.

3.

5.4.

6.

7. 8.

 

1. Upphämtning av riskavfall hos avdelningar 

2. Riskavfall från övriga länet samlas i burar hos godsmottagningen då all riskavfallshantering skall ske på en plats 

3. Burarna transporteras till terminalen 

4. Sorteringen av riskavfall sker på terminalen. Biologiskt, smittförande och cytostatika skiljs från varandra och lastas på pallar 

5. Antal kollin räknas, pallarna plastas in, vägs och märks 

6. Information från punkt 5 skickas per fax till extern transportör samt slutmottagare 

7. Pallarna förflyttas till godsmottagningen där de inväntar upphämtning 

8. Extern transportör hämtar riskavfallet 



En flödesbeskrivning hos Transportenheten vid USÖ 

 

63 

 

Bilaga 20 - Sophantering 
 

Skifte av 

sopvagnar. Fulla 

ersätts av tomma

Sopnedkast
Transport av 

sopor till 

sopstation

Tömning av 

sopvagnar

Rengörning av 

sopvagnar

Retur av 

sopvagnar till 

avsett hus

Avställning av 

sopvagnar
1.

2. 4. 5. 6. 7.3.

 
1. Soporna kastas i sopnedkast 

2. Sopvaktmätare ersätter fulla sopvagnar med tomma 

3. Vagnarna transporteras till sopstation 

4. Tömning av sopvagn 

5. Rengörning av sopvagn 

6. Sopvagn returneras till avsett hus och sopnedkast 

7. Avställning av sopvagnar utanför respektive soprum för att det skall finnas två rena kärl vid varje rum 
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Bilaga 21 - Hantering av gods från Kronans Droghandel 
 

 

Leverantör

Förflyttning av 

USÖ gods till 

terminalen

Lossning av gods 

på 

godsmottagningen

Kontroll av 

mottagare

VC gods lämnas 

på 

godsmottagningen

Sortering och 

omlastning av VC 

gods

Ankomstkontroll

påskrift följesedel

Godsmottagningen
Sortering och 

omlastning av 

USÖ gods

Iordningställande 

och räkning av 

lastade burar för 

transport

Fax till extern 

transportör

Dokumentering 

och lagring av info 

i pärm

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7. 8.

9.

11. 12.

Excel

10.

13.

 
1. Kronans Droghandel levererar godset till godsmottagningen 

2. Lossning hos godsmottagning 

3. Ankomstkontroll utförs för att säkerställa att rätt varor har levererats  

4. Följesedel lämnas på godsmottagning för förvaring 

5. Kontroll av mottagaren: ska godset till sjukhuset eller till vårdcentralerna? 

6. Pallar till sjukhuset flyttas till terminalen 

7. Pallarna sorteras och lastas till burar 

8. Burarna ställs i ordning och räknas i antal 

9. Informationen dokumenteras och lagras i en pärm för inmatning i Excel 

10. Informationen överförs till Excel en gång i veckan 

11. Godset till vårdcentralerna lämnas kvar hos godsmottagningen 

12. Godset till vårdcentralerna sorteras och lastas om till burar alternativt lösa kollin 

13. Informationen faxas till Närkefrakt vilka hämtar gods till vårdcentraler morgonen efter 
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Bilaga 22 - Hantering av prover 
 

Avgång från 

postavdelningen

Hämtning prover vid A-, B-, O-

huset, akuthissen, psykhiss P2 

samt hiss L2

Hämtning av post vid A-hus, B-

hus och akuthiss

Transport till 

respektive lab

Leverans av 

prover till bakt.lab

Retur av post till 

postavdelningen

Leverans av 

prover till kem- 

och patologlab

8:15; 10:15 & 14:15

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 
1. Provturen börjar hos postavdelningen 

2. Prover hämtas på avsedda platser. Turen kombineras med upphämtning av post vid A- och B-huset samt akuthissen 

3. Proverna transporteras till respektive laboratorium 

4. Proverna skickas till bakt.lab upp i en specifik hiss där personalen tar emot proverna 

5. Proverna till kem- och patologlab. levereras av provtransportören 

6. Posten som hämtas vid punkt 2 levereras till posthanteringen 
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Bilaga 23 - Hantering av prover 

Avgång från 

postavdelningen

Hämtning av prover vid 

A-, B-, O-huset, 

akuthissen, psykhiss 

P2 samt hiss L2

Transport till 

respektive lab

Hämtning av 

prover vid hiss P4

Leverans av 

prover till bakt.lab

Leverans av 

prover till kem- 

och patologlab

Hämtning av 

prover i 

Jumbolansens 

skåp i M-huset

1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

9:15

 
 

 

1. Provturen börjar hos postavdelningen 

2. Prover hämtas på avsedda platser 

3. Prover hämtas vid hiss P4 

4. Prover hämtas i Jumbolansens skåp i M-huset 

5. Proverna transporteras till respektive laboratorium 

6. Proverna skickas till bakt.lab upp i en specifik hiss där personalen tar emot proverna 

7. Proverna till kem- och patologlab. levereras av provtransportören 
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Bilaga 24 - Hantering av prover 
 

Transport till 

respektive lab

Leverans av 

prover till bakt.lab

Leverans av 

prover till kem- 

och patologlab

Hämtning av 

prover vid 

postavdelningen

11:00

1. 2.

3.

4.

 
1. Hämtning av prover som kommit till sjukhuset från andra sjukhus och vårdcentraler 

2. Transport av prover till respektive laboratorium 

3. Proverna skickas till bakt.lab upp i en specifik hiss där personalen tar emot proverna 

4. Proverna till kem- och patologlab. levereras av provtransportören 
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Bilaga 25 - Hantering av prover 
 

Avgång från 

postavdelningen

Hämtning av prover vid 

A-, B-, O-huset, 

akuthissen, psykhiss 

P2 samt hiss L2

Transport till 

respektive 

laboratorium

Hämtning av 

prover vid hiss P4

Leverans av 

prover till bakt.lab

Leverans av 

prover till kem- 

och patologlab

11:30

Retur av tomma 

provlådor

1. 2.
3. 4.

6.

7.

 
1. Provturen börjar hos postavdelningen 

2. Prover hämtas på avsedda platser 

3. Prover hämtas vid hiss P4 

4. Proverna transporteras till respektive laboratorium 

5. Proverna skickas till bakt.lab upp i en specifik hiss där personalen tar emot proverna 

6. Proverna till kem- och patologlab. levereras av provtransportören 

7. Tomma provlådor returneras till postavdelningen och läggs på Jetpaks vagnar utanför postavdelningen 
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Bilaga 26 - Hantering av prover 

Avgång från 

postavdelningen

Hämtning av prover vid 

A-, B-, O-huset, 

akuthissen, psykhiss 

P2 samt hiss L2

Transport till 

respektive labb

Hämtning av 

prover vid hiss P4

Leverans av 

prover till baktlabb

Leverans av 

prover till kem- 

och patologlabb

13:15

1.
2.

3. 4.

5.

6.

 
1. Provturen börjar hos postavdelningen 

2. Prover hämtas på avsedda platser 

3. Prover hämtas vid hiss P4 

4. Proverna transporteras till respektive laboratorium 

5. Proverna skickas till bakt.lab upp i en specifik hiss där personalen tar emot proverna 

6. Proverna till kem- och patologlab. levereras av provtransportören 
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Bilaga 27 - Hantering av prover 

Transport till 

respektive lab

Leverans av 

prover till bakt.lab

Leverans av 

prover till kem- 

och patologlab

Hämtning av 

prover vid 

postavdelningen

15:00

Ompaketering 

blålådor till burar

Hämtning av 

utgående post vid 

patologlab

Retur av post till 

postavdelningen

1. 2. 3.

4.

5.

6. 7.

 
1. Hämtning av prover som kommit till sjukhuset från andra sjukhus och vårdcentraler 

2. Provlådorna lastas i burar 

3. Transport av prover till respektive laboratorium 

4. Proverna skickas till bakt.lab upp i en specifik hiss där personalen tar emot proverna 

5. Proverna till kem- och patologlab. levereras av provtransportören 

6. Upphämtning av utgående post vid patologlab 

7. Posten som hämtats vid patologlab levereras till posthanteringen 
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Bilaga 28 - Hantering av prover 
 

Avgång från 

postavdelningen

Hämtning av prover vid A-, 

B-, O-huset, akuthissen, 

psykhiss P2 samt hiss L2

Hämtning post vid akuthiss 

och gamla entrén

Transport till 

respektive lab

Hämtning av 

prover vid hiss P4

Leverans av 

prover till bakt.lab

Leverans av 

prover till kem- 

och patologlab

Hämtning av 

prover i 

Jumbolansens 

skåp i M-huset

Retur av vagnar 

med tomlådor

15:20

1.

2.

3. 4. 5.

6.

7.

8.

 
1. Provturen börjar hos postavdelningen 

2. Prover hämtas på avsedda platser 

3. Prover hämtas vid hiss P4 

4. Prover hämtas i Jumbolansens skåp i M-huset 

5. Proverna transporteras till respektive laboratorium 

6. Proverna skickas till bakt.lab upp i en specifik hiss där personalen tar emot proverna 

7. Proverna till kem- och patologlab. levereras av provtransportören 

8. Tomma provlådor returneras till postavdelningen 
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Bilaga 29 - A-turen 

 

 
Bilaga 30 - B-turen 

 

 
Bilaga 31 – E-turen 
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Bilaga 32 - M-turen 

 

 
Bilaga 33 - O-turen 

 

 


