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Sammanfattning 

 
I rapporten redogörs för vilka faktorer som spelar in vid val av egen utförd eller extern 

hantering av underhållsarbete för medicintekniska produkter. Bakgrunden är en förfrågan från 

avdelningen för Medicinsk Teknik och Informatik på Akademiska sjukhuset i Uppsala att 

identifiera drivkrafterna bakom uppköp av externa underhållsavtal. 

 Arbetet började med en inventering av pågående serviceavtal under 

verksamhetsåret 2009 och presenteras i rapporten i form av statistik på ett antal serviceavtal, 

kostnader och avtalstyper. En undersökning genomfördes som omfattade en utredning av 

serviceavtal-policy hos ett antal andra svenska sjukhus. Vidare utfördes en fördjupning i tre 

olika avtalssituationer. Arbetet var intervjubaserade och delades upp i: jämförelse av 

bildgivande ultraljudsapparater med och utan serviceavtal, kostsamma avtal och avslutade 

avtal. Dessutom utfördes ett stickprov av i vilken utsträckning avtalen utnyttjas.  

Resultatet är att de faktorer som låg till grund för beslut kring underhåll är: 

kvantitet av utrustning, frekvens på hur ofta apparaten går sönder, tillgängliga resurser, 

teknisk kompetens, stilleståndstid, produktens ålder och etablering, tillgång på reservdelar, 

leverantörens agenda samt specialfall som exempelvis erbjudanden och rabatter. Slutligen 

presenterar vi möjliga förbättringar och utvecklingsområden. 





Abstract 
 
This report describes the factors that affect the choice between in-house or externally 

conducted maintenance service of medical technology devices. The background is an inquiry 

from the Department of Biomedical engineering and IT at the Academic Hospital of Uppsala 

about identifying the driving forces behind the purchase of service-contracts. 

The process commenced with an inventory of existing service-contracts signed 

during the business year 2009 which is presented in the report as statistics on quantity, costs 

and types of contracts. Furthermore, an investigation of several Swedish hospitals’ service-

policies was carried out. Three contextually different contracts were then analyzed in-depth. 

Based on interviews they were divided into the comparison of ultrasonic devices with and 

without service-contract, high-priced contracts and terminated contracts. In addition, a 

random sample of to what extent the service-contracts were being used was conducted. 

Our result indicates that the choice regarding maintenance depends on the 

quantity of the equipment, the frequency of which it breaks down, available resources, 

technical knowledge, access to spare parts, the agenda of the supplier and special cases like 

for example offers and discounts. Ultimately we present possible improvements and areas of 

future development. 
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1. Inledning 
 
1.1 Ekonomisk och medicinsk bakgrund 

Akademiska sjukhuset i Uppsala är ett storsjukhus med 300 års historia; idag har man över 

8000 anställda
1
. Den medicintekniska verksamheten på Akademiska sjukhuset i Uppsala har 

idag över två hundra serviceavtal gällande medicinteknisk utrustning. Akademiska hör till 

Uppsala Läns Landsting och är ett sjukhus med över femtio avdelningar som alla, i varierande 

utsträckning, är beroende av att den medicintekniska utrustningen fungerar. I Akademiska 

sjukhusets inventariesystem finns idag cirka 27 000 medicintekniska produkter registrerade
2
. 

Utrustning med serviceavtal är ofta unik eller tillhör på annat sätt kategorin specialiserad 

utrustning, där man inte ansett att det lönar sig för MIT (för alla förkortningar se appendix 

”A1. Definition av termer”) att utföra underhållet själva.  

 Att analysera underhållsarbetet är även viktigt ur medicinsk synvinkel. Skulle en 

produkt gå sönder kan det vara mer eller mindre akut att få apparaten lagad. Därför är det 

viktigt att underhållsarbetet sker på ett så optimalt sätt som möjligt. MIT:s verksamhet utgår 

ifrån att optimera patientnyttan. Vården betraktas som en process och tekniken som dess 

stödprocess. Tekniken har inte något egenvärde utan ska bedömas utifrån den nytta den gör. 

 

1.2 Problemdefinition 

Problemdefinitionen lyder: ”Incitament till uppköp av underhållsarbete för medicintekniska 

produkter, på uppdrag av den medicintekniska avdelningen på Akademiska sjukhuset i 

Uppsala”. 

Detta innebar identifiering av de faktorer som eventuellt avgör tecknande av 

serviceavtal, ett stickprov av det ekonomiska utfallet på ett antal avtal samt att ge förslag på 

vidare utveckling som kan ligga till grund för MIT vid ett beslut om serviceavtal. 

 
1.3 Mål  

Målet med arbetet har varit att identifiera drivkrafterna bakom uppköp av externt 

underhållsarbete. I förlängningen hoppas vi att rapporten kan underlätta framtida 

beslutsfattande. Akademiska har ingen kännedom om att liknande utredning i denna 

omfattning tidigare gjorts. 

 
1.4 Lösningsmetod 

Som tillvägagångssätt i uppdraget har vi valt att studera information från databaser för 

underhållsavtal, tertialrapporter, intervjuer med personal på MIT, inventarie- och 

tidsrapporteringskataloger. Vi har fördjupat oss i tre olika avtalssituationer: jämförelse av 

bildgivande ultraljudsapparater med och utan serviceavtal, kostsamma avtal och avslutade 

avtal. 

För att besvara frågeställningen har vi också tagit fram statistik på antal 

serviceavtal, avtalskostnad samt avtalstyp. Utöver detta har problemdefinitionen inneburit 

analyser av det statistiska utfallet av nyttjandet av vissa serviceavtal, till exempel 

ultraljudsgivare. 

 
1.5 Avgränsningar 

Ämnets omfattning har gjort att vi tvingats avgränsa rapporten. Projektet innefattar endast 

serviceavtal som MIT tecknat tillsammans med klinik inom landstinget i Uppsala län. En 

ytterligare avgränsning är att vi inte har fokuserat på leverantörens perspektiv. 

                                                        
1 Akademiska sjukhuset; ”Kort fakta 2009” och ”Sjukhusets historia i korthet”. 
2 Uppgift från Ingalill Karlsson. 
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 Vi har tagit fram avtalsstatistik från de sex avdelningar som är aktuella för 

Akademiska exklusive de avtal som hjälpmedelcentralen ansvarar för. Hjälpmedelcentralens 

ansvarsområde omfattas av produkter som har andra underhållsbehov än vanliga MTP:er. 

 Vi har valt att främst fokusera på den division där mest pengar läggs på 

serviceavtal. Alla ekonomiska uppgifter har baserats på senaste avslutade verksamhetsåret, 

det vill säga år 2009. 
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2. Nulägesanalys 
 

2.1 Undersökning av serviceavtal-policy hos ett urval sjukhus  

För att bredare förankra Akademiska sjukhusets förhållningssätt till serviceavtal genomfördes 

en kort undersökning av via stickprov utvalda sjukhus i Sverige. Sjukhusen har gemensamt att 

vi, under vår utbildning, på flera sätt kommit i kontakt med dem. Undersökningen gick ut på 

att kontakta personal på olika sjukhus medicintekniska avdelningar. De sjukhus som ingick 

var: Södersjukhuset i Stockholm (SÖS), Danderyds sjukhus, St. Görans sjukhus i Stockholm, 

Karolinska sjukhuset i Huddinge och Solna, Skånes universitetssjukhus i Malmö samt 

sjukhuset i Hudiksvall. Den centrala frågan som ställdes till personalen var: ”Har ni på er 

avdelning någon speciell policy eller urvalsmetod när ni väljer att själva serva era 

medicintekniska produkter eller teckna serviceavtal?” Nedan följer en sammanfattning av 

resultaten.  

Den tillfrågade på SÖS informerade att de resonerar olika från produkt till 

produkt och att det är ett gemensamt beslut mellan kliniken och leverantörerna
3
. Man 

undersöker om den kompetens som krävs för de specifika medicintekniska produkterna finns; 

men även tillgängligheten på själva tekniken som underhållet kräver. Respondenterna avsåg 

grovt sett att ju högre tillgänglighet på teknik och intern kompetens desto större chans är det 

att SÖS inte tecknar avtal. Även Danderyds sjukhus resonerar på liknande sätt och analyserar 

frågan från fall till fall
4
. 

 St. Görans sjukhus svarade att de inte har någon nedskriven policy men brukar 

inkludera följande punkter
5
:  

 

 Är det en utrustning som vi har flera exemplar av? Frågan är relevant för att 

kunna bli bra på en viss utrustning så måste man oftast ha flera exemplar att arbeta 

med. 

 Är detta en utrustning där vi kan/får göra något enligt tillverkarens 

underhållsinstruktioner? 

 Har vi den kompetens inom det medicintekniska område som utrustningen tillhör? 

Om inte, ska vi skaffa oss den? Frågan har att göra med personalförsörjning samt hur 

mycket tid/kraft som de har att lägga på ett nytt område. 

 Är det ekonomiskt försvarbart? Det tas i betraktande om det kan göras lika bra 

men billigare än leverantören. 

 

 Skånes universitetssjukhus i Malmö uppgav att de generellt sett servar väldigt 

mycket själva; men inte när det gäller större utrustningar då dessa är mer komplicerade
6
. De 

största apparaterna har istället ofta mer omfattande garantier och dylikt som ingår vid 

uppköpet.  

 Hudiksvalls sjukhus röntgenavdelning meddelade att de sedan många år tillbaka 

har serviceavtal på nästan alla produkter på avdelningen
7
. De använder sig av så kallade 

samarbetsavtal som går ut på att man gör en del av underhållsarbetet själva men vid behov av 

utökat underhåll så vänder de sig till leverantörerna. 

                                                        
3 Mats Almgren, medicinteknisk chef. 
4 Personal på medicinteknisk avdelning på Danderyds sjukhus. 
5 Måns Ulfsparre, medicinteknisk chef. 
6 Lars Mauritzson, medicinteknisk chef. 
7 Personal på röntgenavdelningen på Hudiksvalls sjukhus. 
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 Karolinska sjukhuset informerade att de använder sig av kooperativa 

samarbetsavtal när det gäller större maskiner
8
. När samarbetsavtal är aktuellt får Karolinska 

inte teckna fullt serviceavtal. Kooperativt samarbetsavtal innebär att avdelningen diskuterar 

med leverantören vad de önskar samt vad de kan erbjuda vid upphandling. Beslutet beror 

även på vad det är för produkt avtalet gäller: vid exempelvis infusionspumpar samt 

dialysapparater så erbjuds ofta serviceavtal då leverantörerna vill ordna med servicen själva. 

Om leverantörerna inte har tid så kan sjukhuset ibland utföra servicen själv och sedan 

fakturera leverantörerna. Vad gäller utbildning av egen personal brukar Karolinska kräva i 

avtalen att leverantörerna skall erbjuda minst två sjukhusingenjörer från avdelningen samma 

utbildning som leverantörerna själva har. 

 Responsen vi fick från ovanstående sjukhus hjälpte till att belysa deras generella 

tillvägagångssätt kring serviceavtal hos medicintekniska avdelningar. Vår samlade 

uppfattning om detta är att sjukhusen har olika rutiner kring beslut om avtal. Gemensamt för 

de flesta sjukhus verkar vara att det saknas nedskriven policy eller generell modell som 

tillämpas regelbundet. 

 

2.2 Statistik på antal serviceavtal, avtalskostnad samt avtalstyp på Akademiska
9
 

En av MIT:s huvudprocesser är underhållsprocessen. Enligt ”Kvalitetsmanual för Medicinsk 

informatik och teknik”
10

 är syftet med processen: ”Att tillse att Medicinsk informatik och 

tekniks kunder erhåller avhjälpande och förebyggande underhåll av MTP på ett professionellt 

och kostnadseffektivt sätt så att produktens tillgänglighet, prestanda och säkerhet 

vidmakthålles under hela användningstiden”. Det innefattar bland annat att utvärdera vad som 

är fördelaktigast: att teckna serviceavtal eller inte. Angående prioritering av FU av 

medicintekniska produkter specificeras ordningen enligt: 

1. Lagkrav 

2. Kundkrav 

3. Leverantörens rekommendationer 

4. Risktal 

 Akademiska följer en strikt linjeorganisation enligt följande: division- 

verksamhetsområde-avdelning
11

. Verksamhetschefen för MIT ansvarar övergripande för 

verksamhetsområdets avdelningar. Dessa avdelningar är: IT-system, IT-teknik samt 

Medicinsk Teknik. På hela MIT är det cirka 110 anställda, varav ungefär 50 är anställda på 

Medicinsk Teknik
12

. Avdelningen Medicinsk Teknik är indelad i grupperna: röntgenteknik, 

diagnostisk kirurgi och mekanik samt analys-, gas- och vätsketeknik. 

Akademiska sjukhuset använder sig av avtalsmallen LABU 80 för underhåll
13

. 

Samtliga avtal vi undersökt har MIT tecknat i samarbete med respektive klinik. När det 

uppstår problem med en apparat kontaktar klinikpersonal MIT som därefter ansvarar för att 

reparationen sker eller att leverantören kontaktas. Personal på olika kliniker på Akademiska 

uppgav att de att de inte märker någon skillnad om det är MIT som står för underhållet, eller 

om MIT i sin tur kontaktar en leverantör
14

. 

MIT:s verksamhet stöder flera olika divisioner (se tabell 1); nedan har vi tagit 

fram avtalsstatistik från de sex divisioner som är aktuella för Akademiska. 

 De sex divisionerna (en division innefattar flera verksamhetsområden) berörs av 

260 stycken olika avtal som är indelade i flera olika avtalstyper: AU, FU, Kalibrering (se 
                                                        
8 Hiekki Teriö, Fouu-chef, tekn. dr. 
9 
Siffrorna är hämtade från databaser över underhållsavtal på Akademiska sjukhuset. 

10 Kvalitetsmaterial för medicinsk informatik och teknik, ”Underhållsprocess”; sida 13. 
11 Kvalitetsmaterial för medicinsk informatik och teknik, ”Organisation”; sida 5. 
12 Uppgift från Ingalill Karlsson. 
13 Se stycket ”LABU 80” i appendix ”A2. Formalia”. 
14  Nyman, Rickard; läkare på röntgen-BFC och Palsenius, Olof; sjukskötare på onkologisk dagvårdsavdelning. 



5 

appendix ”A1. Definition av termer”) och övrigt underhållsarbete. Ett avtal kan vara 

registrerat under flera avtalskategorier. Det absolut vanligaste avtalet är FU då mer än 95 % 

av avtalen omfattar FU (se figur 2 och 3).  

 

  

  

År 2009 spenderade MIT totalt 15 662 142 kr på olika serviceavtal och 

uppskattningsvis 21 501 350 kr på underhåll av MTP:er på avdelningen. Underhållskostnaden 

har beräknats utifrån att den egna timkostnaden är 650 kr
15

 vilket multiplicerats med de 33 

079 timmar
16

 som deklarerats för underhållsarbetet verksamhetsåret 2009 (observera att i 

dessa redovisade timmar ingår även tid då MIT hjälpt leverantören, vid så kallade 

samarbetsavtal). Kostnaden man får fram (>21 miljoner kr) är anmärkningsvärd, i och med att 

MIT har nästan lika höga kostnader för avtal som för underhållet avdelningen själva utför. 

 Den division som är mest kostsam ur avtalssynpunkt är DAT (se figur 1). Inom 

DAT är BFC-röntgen (se appendix ”A1. Definition av termer”) den avdelning där mest 

pengar läggs på serviceavtal, närmare bestämt 10 023 405 kr.

                                                        
15 

Uppgift från Ulrica Fjärstedt. 
16 

Tertialrapport från 2009, ”Sammanställning av tidredovisning i processer och aktiviteter”. 

Division Avtalskostnad [kr] Andel av total avtalskostnad [%] 

Akut och rehabilitering 168 460 1 

Diagnostik-, anestesi- och 

teknikdivisionen (DAT) 

12 997 801 83 

Kirurgi 166 016 1 

Kvinno- och barndivisionen 750 524 5 

Neurodivisionen 61 168 < 1 

Onkologi-, thorax- och 

medicindivisionen 

1 518 173 10 

Tabell 1. Divisioner och kostnader. 
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Figur 2. Andel avtalstyper. 

Figur 3. Avtalstyp. 

Figur 3.  Andel avtalstyper, detalj av figur 2. 

Figur 1. Serviceavtalskostnader fördelade över divisioner. 
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2.3 Intervjubaserad studie för tre olika avtalssituationer  
Vi har valt att fördjupa oss i tre olika avtalssituationer vad gäller serviceavtal. 

Avtalssituationerna har vi studerat genom att intervjua anställda på Akademiska vars 

ansvarsområden stämmer överrens med respektive situation. Alla intervjuer finns lagrade som 

mp3-filer (med motsvarande intervjupersons tillåtelse). I nedanstående avsnitt är intervjuerna 

inte ordagrant återgivna (förutom vid citat) utan är presenterade som sammanfattningar för att 

underlätta textflödet. 

 Det första fallet: ”Jämförelse av underhållsarbete för bildgivande 

ultraljudsapparater med och utan serviceavtal”, innefattar de produkter som servas av 

Akademiska själva på MIT. Som exempel har vi tagit bildgivande ultraljudsapparater. 

Ultraljudsapparater ger bra insyn i frågeställningen på grund av att underhållet bedrivs både 

av MIT och externa leverantörer. Ultraljudsapparater finns även i stor kvantitet på sjukhuset 

och personalen har lång erfarenhet inom teknikområdet. För att få inblick i detta fall har vi 

intervjuat Ingemar Skogström och Stefan Johansson som båda är medicintekniska ingenjörer 

och arbetar med bland annat underhåll av ultraljudsapparater. Johansson har även erfarenhet 

inom försäljning av serviceavtal och kunde på så vis ge ett unikt perspektiv från 

leverantörernas synvinkel.  

 Fallet ”Kostsamma avtal” tar upp de tillfällen när avtal är kostsamma jämfört 

med genomsnittliga avtal. Vi har då bland annat fokuserat på Röntgen eftersom den 

avdelningen har högst avtalskostnader (se avsnitt ”2.2 Statistik på antal serviceavtal, 

avtalskostnad samt avtalstyp”). Vi har i den här fallstudien intervjuat Per Albrektsson som är 

sjukhusingenjör samt gruppchef för röntgenteknik. För att kartlägga de tillfällen då 

fullserviceavtal (se appendix ”A1. Definition av termer”) har tecknats så har vi undersökt 

hem-hemodialysapparater som är ett bra exempel på detta. Vi har då intervjuat David Stenstad 

som är medicinsk teknisk ingenjör på Analys-, gas- och vätsketeknik. Han arbetar med bland 

annat hemdialysapparater och kan på så vis ge värdefull information angående ämnet 

fullserviceavtal. 

 Slutligen har vi i fallet ”Avslutade avtal” valt att genomföra en detaljstudie av 

några exempel på tillfällen då man valt att avsluta gällande serviceavtal. Vi har då fokuserat 

på bland annat orsakerna till att avtalet avslutades. Intervjupersonen var i det här fallet 

sjukhusingenjören Anders Fernlöf som har erfarenhet av detta och är gruppchef för Analys-, 

gas- och vätsketeknik. 

 

2.3.1 Fallstudie 1: Jämförelse av underhållsarbete för bildgivande ultraljudsapparater med och 

utan serviceavtal17 

Ultraljudsapparater finns i stora kvantiteter över hela sjukhuset och används olika mycket på 

klinikerna. Vissa avdelningar har ultraljudsundersökningar som sin huvudverksamhet medan 

andra endast använder en ultraljudsmaskin vid specifika tillfällen. På grund av detta 

förekommer det både In House (se appendix ”A1. Definition av termer”) underhåll och 

underhållsavtal för den här produktgruppen. Ultraljudsapparater har PMFU-poängen 18
18

 (se 

stycket ”Prioriteringsmodell för förebyggande underhåll” i appendix ”A2. Formalia”). 

 När det uppstår ett problem med en ultraljudsapparat tar en läkare eller annan 

ansvarig personal från kliniken kontakt med MIT och meddelar detta samt ger en 

problembeskrivning. Medicinteknikerna beger sig sedan till kliniken för att göra en 

bedömning om det är en reparation de kan genomföra själva. I vissa fall kan de direkt 

upptäcka felkällan men i andra fall tar de kontakt med leverantören och undersöker om de kan 

skicka en tekniker. När en ultraljudsapparat går sönder avgör bland annat följande faktorer 

                                                        
17 Huvudsaklig källa: intervju Ingemar Skogström och Stefan Johansson, 2010-09-17. 
18 ”Prioriteringsmodell för förebyggande underhåll av medicintekniska produkter”, Sveriges Kommuner och 

Landsting; sida 8. 
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hur hög prioritet ärendet får: antal patienter på kliniken bokade för undersökning som kräver 

ultraljudsapparaten den dagen, möjlighet att ge återbud till patienterna och antal eventuella 

reservapparater. Att ha reservapparater är självfallet bra om orginalapparaten går sönder, men 

en stående ultraljudsmaskin är ekonomiskt kostsamt. Ofta går situationen att lösa kortsiktigt 

genom att till exempel låna en apparat från en annan del av sjukhuset.  

 Inte bara hårdvaran behöver tekniskt underhåll då dagens ultraljudsapparater 

innehåller allt mer mjukvara. När en apparat är trasig kan det antingen innebära att en 

komponent gått sönder eller någon form av mjukvarufel. Det förekommer i vissa fall att 

leverantören inte hinner testa mjukvaran tillräckligt mycket innan den släpps på marknaden. I 

dessa fall är det svårt att serva produkten själv och man blir mer beroende av leverantören, 

deras tekniker samt deras förmåga att kunna hjälpa till vid problem. Ett annat problem med 

ultraljudsapparater är att tekniken ibland är miniatyriserad. Leverantörens tekniker kanske i 

sådant fall inte kan laga apparaten på plats utan måste skicka den till fabriken, som i många 

fall kan vara belägen i utlandet. 

 Vid köptillfället av utrustningen ställer vanligen Akademiska kravet att deras 

medicintekniska ingenjörer skall erbjudas en servicekurs av leverantören innehållande bland 

annat utrustningens teknik. Kursen brukar oftast ges under garantiåren och ska helst innefatta 

samma utbildning som företagen ger till sina egna tekniker. Kurserna ger bra utbildning och 

förutsättning att kunna utföra underhållsarbete på ultraljudsapparater samt tillgång till 

servicekoder. Stefan Johansson berättade under intervjun den 2010-09-17 angående 

utbildningen att: ”Den är startbasen för att vi ska kunna välja avtal eller inte avtal; vi har 

möjlighet att göra en insats.” Johansson menar att utan utbildning blir de begränsade till att 

bara reparera enklare problem och har svårt att kunna genomföra en ordentlig service. 

 Krav måste ställas på leverantören så att utrustning kan repareras så fort som 

möjligt. Av de krav som ställs är inställelsekrav (se appendix ”A1. Definition av termer”) 

viktiga men även tillgången på reservdelar. En del leverantörer garanterar vid köptillfället att 

de kan leverera reservdelen inom en bestämd tid (exempelvis en till två dagar eller kortare), 

men har i praktiken svårt att leva upp till sina garantier vilket leder till en problematisk 

stilleståndstid (se appendix ”A1. Definition av termer”). En konsekvens av detta kan 

exempelvis vara att sjukhuset förlorar intäkter i form av operationer och undersökningar som 

ställs in; i sådant fall drabbas även patienten negativt. Lösningen är att ha en öppen dialog 

mellan parterna där problemen utreds.  

Underhåll av ultraljudsapparater på Akademiska är att föredra om leverantören 

sköter det man begär från dem på ett korrekt sätt. För att kunna unföra underhållet själva 

måste man kunna få bra support från företaget för att så snabbt som möjligt kunna få hjälp 

med problem som man inte kan lösa på egen hand. I vissa fall kan det handla om att få en kod 

eller liknande för att kunna komma åt testprogram och felloggar i maskinen. Andra 

förutsättningar som krävs från företaget för lyckat eget underhållsarbete är att de levererar 

reservdelar i tid samt har bra utbildning för sjukhusets ingenjörer. 

Sammanfattningsvis är ultraljudsapparater en produkt som lämpar sig för både 

In House servning och serviceavtal. Beslutet avgörs av faktorer som bland annat 

mjukvaruupppdateringar från leverantören, möjlighet till servicekurs för modellen i fråga, den 

tekniska komplexiteten av maskinen och att kraven på leverantören uppfylls. 

 

2.3.2 Fallstudie 2: Kostsamma avtal19 

Utmärkande vid inventering av serviceavtalen var röntgenavdelningen med sina överlägset 

mest kostsamma avtal (se avsnitt ”2.2 Statistik på antal serviceavtal, avtalskostnad samt 

                                                        
19 Huvudsaklig källa: intervju Per Albrektsson, 2010-09-21, och intervju David Stenstad, 2010-09-24. 
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avtalstyp”). Därför bokades en intervju med Per Albrektsson, gruppchef, för att ta reda på 

varför 83 % av den totala avtalskostnaden för underhållsavtal ingår i hans ansvarsområde. 

 En av de främsta skillnaderna mellan Röntgen och de övriga grupperna på MIT 

är att de flesta teknikdefekterna måste åtgärdas inom kort tid. En röntgenapparat har PMFU-

poängen 29
20

. De MTP:er som finns på Röntgen har gemensamt att de ofta är stora, i få 

exemplar och har höga inköpspriser. När en produkt på Röntgen går sönder är det väldigt 

brådskande; vanligtvis krävs att felet är åtgärdat inom ett dygn. Anledningarna till detta är 

bland annat att om en röntgenapparat går sönder så finns det ingen reserv. På andra 

avdelningar finns det oftast många exemplar av produkter, till exempel infusionspumpar, som 

i och med den stora kvantiteten kan ersätta varandra.  

Vid tecknande av underhållsavtal för MTP är det vanligt att MIT anger en 

tillgänglighet på 95 %
21

. Om man räknar med system som ska vara igång kl 00-24 veckans 

alla dagar innebär standardkravet 95 % tillgänglighet att avdelningen accepterar 18,25 dagars 

otillgänglighet (med otillgänglighet menas i princip stilleståndstid). Om leverantören bryter 

mot kontrakterad tillgänglighetstid åligger det dem att betala vite. 

 Kravet att AU måste ske inom en kort tid är en faktor som höjer 

avtalskostnaderna. Om någon leverantör vill teckna avtal med Röntgen måste de kunna 

leverera reservdelar inom ett dygn. I praktiken förväntas det gå ännu snabbare; om 

exempelvis en beställning av reservdelar eller dylikt görs klockan fem på eftermiddagen 

förväntas Röntgen ha leveransen klockan nio nästföljande dag. 

Det som styr valet om underhållsavtal eller inte är huruvida man har 

kompetensen inom gruppen. Om gruppen har kompetens kan det dock vara svår att bibehålla 

den för till exempel en röntgenmaskin som endast går sönder vart tredje år. Med glesa 

tillfällen att använda sina färdigheter är det lätt för även den mest erfarna ingenjören att 

glömma mellan underhållstillfällena. Per Albrektsson berättade under intervjun 2010-09-21 

att: ”Man måste jobba. Det finns bara ett sätt om man ska vara duktig, man måste hålla på 

med det. Kompetens är färskvara”.  

 Många av avtalen är inte rena FU-avtal utan de flesta är FU i kombination med 

samarbete. Det är ett sätt att upprätthålla gruppens egen kompetens då tillfälle ges att gå 

igenom maskinen tillsammans med leverantören. En annan positiv egenskap med att 

samarbeta med leverantören är att det finns mycket underhållsarbete som underlättas om man 

kan vara två personer. 

 Ett tillvägagångssätt som divisionen använder sig av för att reducera 

avtalskostnaderna är att exkludera de dyra komponenterna. När man inkluderar dem får 

avtalet en funktion likt en försäkring. Det har visat sig att om man ser över en längre tid så 

lönar det sig att själv betala en komponent när den gått sönder. Om exempelvis en 

röntgenapparat under tre år har gått sönder vid ett tillfälle så kostade det cirka en miljon 

kronor. Hade man istället försäkrat den hade det kostat tre gånger så mycket på grund av 

avtalets årsavgift. Nackdelen med den metoden är att man konsekvent gör en för snäv budget 

om oturen är framme. 

Ytterliggare en grupp avtal som kostar mycket är fullserviceavtal. 

Fullserviceavtal omfattar all service av apparaten och ofta ingår produkter som hör till själva 

tekniken. En produktgrupp för vilken man på Akademiska har valt att teckna fullserviceavtal 

är hemdialysapparater som har PMFU-poängen 25
22

. 

                                                        
20 ”Prioriteringsmodell för förebyggande underhåll av medicintekniska produkter”, Sveriges Kommuner och 

Landsting; sida 13. 
21 Rapport; ”Kriterier för överenskommelse om acceptabel otillgänglighet för medicintekniska produkter”; sida 

5 ff.  
22 ”Prioriteringsmodell för förebyggande underhåll av medicintekniska produkter”, Sveriges Kommuner och 

Landsting; sida 6. 
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 En speciell egenskap hos hemdialysapparater på Akademiska är att de är 

geografiskt utspridda i och med att de inte befinner sig på sjukhusets kliniker utan är 

placerade i patientens hem. Om en apparat skulle gå sönder blir teknikern tvungen att bege sig 

till patientens bostad för att åtgärda felet. Akademiska använder sig i nuläget av ett företag 

som har serviceorganisationer utplacerade och har på så vis tekniker som alltid är i rörelse. De 

kan därför snabbt nå patienten och hemdialysapparaten när det uppstår problem.  

På grund av de stora avstånden och det få antalet är det logistiskt mest effektiva 

och ekonomiskt lönsamma alternativet för Akademiska att använda fullserviceavtal på 

hemdialysapparater. Antalet kan variera i och med att proceduren är att man gör en 

installation, låter patienten använda maskinen i en tid tills de, till exempel, får en njure 

transplanterad och återgår slutligen till sitt normala liv utan hemdialys. Antalet varierar 

mellan sex och tolv apparater, men i nuläget rör det sig om cirka tio. Om antalet apparater 

ökar skulle valet av serviceavtal inte längre vara lika självklart, men i nuläget blir det billigast 

att teckna fullserviceavtal. 

 Avslutningsvis finns det situationer på MIT då det är nödvändigt att teckna 

avtal. Det kan bero på att det i vissa avtal ingår uppgradateringar av produkten som 

avdelningen omöjligt kan göra själva, eller alternativt bero på logisiska skäl. En annan orsak 

som kan påverka viljan att teckna avtal är att det finns de företag som verkligen utnyttjar 

situationen om man inte har ett avtal med dem: utan avtal får man mindre hjälp. 

 

2.3.3 Fallstudie 3: Avslutade avtal
23

 

En av de situationer som uppkommer gällande serviceavtalen är när avtal avslutas. Avslutade 

avtal innefattar både uppsagda avtal och avtal som inte förnyas. Vi ställde frågan: ”Vad är det 

som gör att man vill avbryta ett befintligt avtal?” och fann nedanstående orsaker. 

 Den vanligaste orsaken till att avbryta ett befintligt avtal är att man på MIT själv 

har tillgodogjort sig kompetensen för att ta över underhållsarbetet. I de fall då MIT har stora 

kvantiteter och lång erfarenhet av apparaterna är det naturligt att övergå till att själva stå för 

underhållet. 

 Ett exempel på detta är två intensivvårdsventilatorer där man kan säga att 

avbrottet var planerat redan vid upphandlingen. Vid tillfället då avtalet ingicks hade man inte 

den kompetens som krävdes, dessutom var det många tekniska problem med ett av 

exemplaren. I avtalet ingick reservdelar vilket gjorde att det blev billigare än att reparera 

själva. Avtalet tecknades i samband med att en av de två apparaterna gick sönder upprepade 

gånger och varade i cirka ett år. Det sades sedan upp för att man gjorde kalkylen att det var 

högst osannolikt att apparaten i framtiden skulle gå sönder i samma utsträckning. Med 

underlag av den erfarenhet MIT fick av apparatgruppen med tiden kunde man hålla sig till 

planen och säga upp avtalet. 

 Det är inte prisvärt för MIT att teckna avtal för apparater som de har stora 

kvantiteter och mycket erfarenhet av även om avdelningen i det här fallet tjänar på det 

kortsiktigt. I och med att MIT då får utföra underhållet ofta är det lätt att behålla 

kompetensen. Dessutom blir ingenjörerna på MIT bättre och bättre ju längre de jobbar med en 

produktgrupp. Det händer till och med att personalen lär sig en apparattyp så bra att man gör 

avsteg från leverantörens rekommendationer.  

En annan orsak till att säga upp ett avtal är om leverantören missköter 

uppdraget, alltså kontraktsbrott. Här finns ytterligare att exempel avseende en 

intensivvårdsventilator. Där var MIT missnöjda med det underhållsarbete som leverantören 

utförde. Det tog bland annat väldigt lång tid innan de anlänt och väl på plats utförde de inte 

jobbet tillräckligt bra. Arbetet var slarvigt utfört och en tredjedel av de senare uppkomna felen 

var en direkt följd av brister i det förebyggande underhållet. 
                                                        
23 Huvudsaklig källa: intervju Anders Fernlöf, 2010-09-17. 
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Just det exemplet är ett extremfall, överlag kan man säga att om inköpt FU 

genererar långa stilleståndstider får leverantören inte teckna nytt avtal. Det vanliga förfarandet 

vi ett sådant scenario är att man tar över underhållet själva genom att lära sig tekniken samt 

ändra lite på avdelningens rutiner. 

  En ytterliggare orsak till att avsluta avtal är när man vid rutinkontroll upptäcker 

möjligheter till effektiviseringar. Flera av grupperna på MIT uppger att de är bra på att 

regelbundet se över sina avtal. Vid sådana genomgångar händer det att man upptäcker 

effektiviseringsområden och uppenbara fel. Ett exempel är ett avtal som tecknats på fyra 

maskiner och under året blir en maskin skrotad. MIT fortsätter dock att betala under 

avtalsperioden serviceavtalet för den skrotade apparaten. Regelbundna kontroller sparar 

således ofta många onödiga kostnader. 

 För att summera har vi identifierat tre vanliga orsaker till att avbryta avtal: MIT 

har själva tillgodogjort sig kompetensen för att ta över underhållsarbetet, leverantören 

missköter uppdraget och när man vid rutinkontroller upptäcker effektiviseringar. 

 

2.4 Uppföljning av avtalskrav
24

  

För att få en uppfattning om i vilken utsträckning MIT utnyttjar de serviceavtal som tecknats 

har vi gjort en undersökning av bildgivande ultraljudsapparater. Vi har bland annat undersökt 

om transducers ingår i avtalen och i sådant fall deras kostnad. En transducer är den del på en 

ultraljudsapparat som genererar och detekterar ultraljudsvågor för att senare kunna skapa en 

bild
25

. Undersökningen omfattar åtta separata avtal för lika många apparater, av samma märke 

och modell, som är fördelade över fyra olika avdelningar på sjukhuset. 

 I appendix ”A5. Tabell över utnyttjande av serviceavtal” har resultatet från 

undersökningen sammanställts. Där ser man följande: var apparaten är placerad, om 

ultraljudsgivaren är inkluderad i avtalet, den i sådant fall förhöjda avtalskostnaden, avtalstyp, 

total avtalskostnad, om det utnyttjats att ultraljudsgivaren ingick i avtalet, vilken typ av givare 

som i sådant fall köpts och slutligen marknadspriset på den ultraljudsgivare som bytts ut.  

De alternativ man har att välja mellan vad gäller underhåll är teckna ett 

serviceavtal eller att utföra underhållsarbetet själv. Det finns ytterligare en valmöjlighet, 

nämligen att teckna en avskild försäkring för varje givare. Jämförelsevis är den kostnaden 

cirka 45 000 kr per år och givare. 

Av de avtal vi har inspekterat hittade vi ett avtal som innehöll motstridiga 

uppgifter. På avtalet står det under punkten ”Särskilda villkor” att samtliga standardgivare 

ingår. Under punkten ”Underhållstagandets omfattning” står det dock att alla reservdelar och 

material exkluderas. Med andra ord står det i avtalet både att transducers inkluderas och 

exkluderas. Det tyder på att det finns en möjlighet att fler oklarheter som ännu inte 

uppmärksammats kan förekomma i avtalen. 

Samtliga avtal inbegriper ultraljudsgivare till apparaterna och i hälften av fallen 

har man haft användning av inkluderingen av transducers i avtalet. Genom att jämföra vad det 

kostade i förhöjt avtalspris med vad det hade kostat att själv köpa den enskilda transducern ser 

avdelningen att i de här fallen har det varit lönsamt för MIT att teckna avtal. Detta är dock 

ingen generell slutsats då stickprovet har inskränkningen att den är begränsad. Vi har här 

studerat åtta av över tvåhundra avtal. De slutsatser vi har dragit har endast givit en föraning 

om hur hela avtalssituationen ser ut.  Vi har här bara fokuserat på den ekonomiska aspekten 

och inte tagit hänsyn till andra faktorer som till exempel hur lång tid det tar för leverantören 

att byta ut givare jämfört med tiden samma manöver skulle ta för MIT. 

 

                                                        
24 Källorna i detta stycke: siffrorna hämtade från databaser över underhållsavtal och Medusa (se stycket 

”Medusa” i appendix ”A2. Formalia”), samt korrespondens med leverantör. 
25 Lindén, Maria; Öberg, P. Åke; ”Jacobsons Medicin och Teknik”; sida 132. 
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2.5 Faktorer som spelar in vid tecknande av avtal 

Med underlag av informationssökning och intervjubaserade fallstudier har ett antal 

beslutsgrundande faktorer som används vid ett eventuellt tecknande av avtal identifierats. De 

är följande:  

 Kvantitet av utrustning. 

 Frekvens på hur ofta apparaten går sönder. 

 Tillgängliga resurser. 

 Teknisk kompetens. 

 Stilleståndstid. 

 Produktens ålder och etablering. 

 Tillgång på reservdelar. 

 Leverantörens agenda. 

 Specialfall som exempelvis erbjudanden och rabatter samt slentrian. 

Den första faktorn är utrustningens kvantitet; ett högre antal av samma MTP gör det mer 

lönsamt att utbilda personal för att sköta underhållet. Om man däremot har ett litet antal 

produkter är de antagligen mest lönsamt att låta leverantören sköta underhållet.  

En annan avgörande faktor är hur ofta apparaten går sönder. Beroende på hur 

frekvent detta sker bör man utreda om det är mest lönsamt att utbilda personal som ansvarar 

för underhållet, eller om man bör låta leverantören sköta underhållet.  

När man ska resonera kring beslut om underhåll tar MIT i betraktande de 

resurser som finns tillgängliga på avdelningen. Exempelvis kan man undersöka om man har 

mätinstrument och liknande som krävs för produkten, tillräckligt med utrymme i lokalen och 

tillräcklig tid för underhållsarbetet. 

 Om den tekniska kompetensen finns, eller är lätt att skaffa, är det ofta 

gynnsammast att bedriva underhållet internt. Den tekniska kompetensen är därför en viktig 

faktor kring beslut om underhållsarbete och kan direkt avgöra valet. I vissa fall kan 

sjukhusingenjörer gå en av leverantörernas servicekurser endast för att inse att de inte har den 

tekniska kompetensen som krävs för att sköta underhållet på den MTP:en fullständigt
26

. I de 

fallen blir det fördelaktigt att teckna serviceavtal.  

 MIT strävar alltid efter att minimera stilleståndstiden. Ibland går det fortare att 

utföra underhållsarbetet internt bland annat för att tekniker är på plats och snabbare kan 

genomföra en felsökning. Däremot går det ibland snabbare om man tecknat serviceavtal för 

att leverantören har mer erfarenhet av den egna produkten samt större lager av reservdelar. 

 Produktens ålder spelar in på två sätt: dels genom att undersöka produktens 

felintensitet men även genom att se hur etablerad produkten är. Felintensiteten illustreras i 

figur 4 genom en så kallad felintensitetskurva
27

 (se den blåa kurvan) där y-axeln representerar 

felintensiteten (”Failure rate”) och x-axeln tiden, det vill säga produktens ålder. 

Nyutvecklade produkter har nackdelen att de inte är lika genomarbetade som redan inrättade 

produkter och eventuella produktionsfel har inte rättats till. Å ena sidan har vissa produkter så 

ny teknik att det innebär en hel del nyinlärning för personalen. Å andra sidan är äldre 

maskiner slitna, omoderna, svåra att få tag på reservdelar till samt problematiska att reparera. 

Beroende på hur pass etablerad produkten är så kan kurvan se annorlunda ut. 

                                                        
26 Muntlig källa: Karin Hampus. 
27 Vedertagen modell för felintensitet. 
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Figur 4. Felintensitetskurvan. 

Det finns fall då leverantören har haft bättre tillgång till reservdelar men de finns 

även exempel på motsatsen: alltså när man genom att beställa reservdelar själv har lyckas 

minska antalet mellanhänder och effektiviserat både tids- och kostnadsåtgång. 

Ur leverantörens synvinkel är det mest fördelaktigt om sjukhusen tecknar 

serviceavtal. Detta är på grund av att leverantörerna då får en stadig inkomst och kan enklare 

göra upp sin budget; vilket blir svårare om man baserar inkomsten på chansen att en viss 

maskin går sönder. Om färre sjukhus tecknar avtal tvingas företagen dra ner på sina utgifter 

vilket kan innebära att de tvingas minska personaltätheten, vilket negativt drabbar de sjukhus 

som redan tecknat avtal. 

De finns även beslut kring underhålls som tas på grund av anledningar vi inte 

har täckt här, men vi utgår ifrån att de är så ovanligt förekommande att de inte är avgörande. 

Exempel på detta är förmånliga erbjudanden och rabatter från företag eller en anställd som är 

specialiserad på en produktgrupp och därför kan serva In House. Ett annat exempel är de 

tillfällen då beslut kring avtal eller eget underhållsarbete fattas i enlighet med ”hur man gjorde 

förra gången”.  

 
2.5.1 Fördelar med att teckna avtal 

Det finns tydliga fördelar för Akademiska med att teckna avtal, vilka vi har identifierat. De 

fördelarna är: 

 Man får snabbare kontakt med leverantören. 

 Leverantörer har tekniker ute i rörelse. 

 Möjliga ekonomiska fördelar. 

 Underhållsarbetet blir tidsspecificerat. 

 

En fördel är att man snabbare kan få kontakt med företaget då behovet uppstår. Oavsett om 

man utför underhållsarbetet på MIT eller externt, behöver teknikern ofta kontakta 

leverantören. Detta är för att få tillgång till bland annat lösenord och uppdateringar till 

mjukvaran, felsökningsprogram eller annan information. En del företag ger kunder med 
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serviceavtal ett speciellt telefonnummer för att de ska kunna nå supporten snabbt och få bättre 

service. 

 När det är stora avstånd mellan apparaterna är serviceavtal fördelaktig. Orsaken 

till det är att vissa företag har tekniker som är på resande fot och på så vis kan nå apparaten 

snabbt. 

 När man tecknar ett avtal utgår man ofta från ”värsta tänkbara scenario”. Det 

innebär att man i de allra flesta fall inte utnyttjar avtalet full ut, utan avtalets främsta funktion 

blir att vara en försäkring. Det innebär även en ekonomisk trygghet och det underlättar vid 

budgetplanering att veta hur mycket MTP:erna kostar i drift varje år och månad. En annan 

ekonomisk fördel är att avdelningen själv slipper stå för utgifter för kalibrering-, 

mätinstrument och dylikt om man har ett avtal som täcker underhållet.  

 En sista identifierad fördel med att teckna ett avtal är att man på så vis kan få en 

tidsgaranti. Ofta anges det i avtalet hur lång tid leverantören har på sig att åtgärda felet; till 

exempel att produkten ska vara lagad inom 24 timmar. Om MIT själv står för 

underhållsarbetet är inte alltid tidsåtgången lika specificerad. 

 

2.5.2 Nackdelar med att teckna avtal 

Det finns även nackdelar för Akademiska med att teckna serviceavtal (det vill säga fördelar 

med att serva In House): 

 Möjliga ekonomiska nackdelar. 

 Sämre kontroll över dokumentation. 

 Ibland fler mellanhänder. 

 MIT går miste om erfarenheter. 

 Leverantören ser inte produkten i sitt sammanhang. 

 

I de fall då MIT garderar sig mot det ”värsta tänkbara scenariot” när de tecknar avtal måste 

man ha stor otur om de ska utnyttja avtalet till fullo. Det kan därför bli billigare i längden att 

endast genomföra underhållet vid behov. 

 Vid In House servning får man en bättre och mer enhetlig dokumentation. Med 

externa tekniker uppstår ibland problem när MIT vill att de ska lämna ifrån sig dokumentation 

angående vad de har gjort med produkten innan de lämnar MIT. En del företag får dock inte 

ut sina rapporter innan de har kommit tillbaka till sitt kontor. Då uppstår ett glapp, och om 

produkten skulle gå sönder igen innan teknikern som senast jobbade på den har avlagt sin 

rapport blir det nästintill omöjligt för någon annan att ta vid och felsöka. Det blir med andra 

ord dålig spårbarhet på utfört underhållsarbete. 

 En stor nackdel med serviceavtal kan vara mellanhänder. Kliniken har inte 

direkt kontakt med leverantören utan måste höra av sig till MIT som i sin tur kontaktar 

leverantören. Denna onödiga arbetsinsats undviks vid In House servning då kontakt främst 

sker mellan klinik och MIT. Om man inte köper reservdelar från leverantören utan istället 

köper reservdelar direkt från tillverkaren så reduceras priset. Detta är på grund av att MIT 

slipper mellanhänder. Extrakostnaden för att paketera gör att det kan löna sig att göra en 

riskanalys över tid och vad MIT sparar i materialkostnader. 

En annan nackdel är att man vid tecknande av avtal går miste om den 

kunskapsbas och erfarenhet som ges vid eget underhållsarbete. Upphandlingserfarenhet om en 

produktgrupp man erhåller vid In House servning kan användas vid nästa tillfälle ett avtal 

med en liknande produkt tecknas. 

Det är oftast lättare att felsöka på plats jämfört med att använda sig av 

företagssupport. Ett exempel på detta är följande: en klinik skickar in en apparat för lagning 
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men inget fel upptäcks. När en tekniker däremot beger sig till kliniken för att undersöka 

produkten på plats upptäcker man snabbt att felet ligger i sladden som kopplats till apparaten. 

Liknande scenarion undviks genom att direkt undersöka apparaten på plats. Det kan därför 

vara en nackdel med externt underhållsarbete på grund av att leverantörerna befinner sig 

fysiskt längre ifrån klinikerna än MIT. Detta är bland annat på grund av att leverantörernas 

fälttekniker ofta är i rörelse mellan olika kunder.
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3. Slutsats och rekommendationer 

 
Den medicintekniska verksamheten på Akademiska sjukhuset i Uppsala har 260 serviceavtal 

gällande medicinteknisk utrustning. Genom bland annat intervjuer och informationssökning i 

MIT:s databaser har vi kommit fram till att de effektivaste incitamenten till uppköp av 

underhållsarbete av medicintekniska produkter är: kvantitet av utrustning, frekvens på hur 

ofta apparaten går sönder, tillgängliga resurser, teknisk kompetens, stilleståndstid, produktens 

ålder och etablering, tillgång på reservdelar och leverantörens agenda. Därutöver tillkommer 

specialfall som exempelvis erbjudanden och rabatter. 

Metoden att använda intervjuer har varit informativ och angenäm. Det har gett 

en bra kunskapsbas i form av Akademiska sjukhusets anställdas vetskap, intryck och 

erfarenheter. Begränsningar med denna metod har varit att rapporten eventuellt har blivit 

färgad av ett fåtal personers åsikter. Metoden att söka information i databaser har gett objektiv 

information. 

Projektets mål har uppfyllts: vi har presenterat statistik och redogjort för vilka 

faktorer som spelar in vid val av intern kontra extern hantering av underhållsarbete för 

medicintekniska produkter. Målen har även uppfyllts genom utförandet av ett stickprov för att 

få insyn i hur mycket de tecknade serviceavtalen utnyttjas.  

När MIT utreder frågan om serviceavtal är det viktigt att man tillämpar 

synvinkeln: vården betraktas som en process och tekniken som dess stödprocess. Tekniken 

har inte något egenvärde utan ska bedömas utifrån nyttan den i förlängningen bidrar med till 

patienten. När en MTP går sönder avgör bland annat följande faktorer hur hög prioritet 

ärendet får: antal patienter på kliniken bokade för undersökning som kräver apparaten den 

dagen, möjligheten att ge återbud till patienterna och antal eventuella reservapparater. 

Det är kunskap och erfarenheter som är förutsättningar för att ta det mest 

gynnsamma beslutet angående underhållsarbete.  De produktgrupper man inte har tillräckligt 

hög teknisk kompetens inom kan vara svåra att avgöra om ett visst avtal är fördelaktigt eller 

inte. Generellt kan man säga att ju mindre man vet om en MTP, desto svårare är det att avgöra 

vad respektive underhållsavtal är värt.  

Den enkla utvägen att införskaffa många exemplar av samma produkt under 

lång tid går inte att applicera i alla lägen. Det ingår bland annat i Akademiska sjukhusets 

uppdrag som universitetssjukhus att ligga i framkant och vara med i de kliniska 

prövningsprocesserna. MIT stödjer ofta forskare med att testa produkterna tidigt i 

utvecklingsstadierna. 

Utöver produkt- och avdelningsrelaterade faktorer påverkas beslutet av att 

leverantören har en egen agenda. Ur deras synvinkel är det mest fördelaktigt om sjukhusen 

tecknar serviceavtal. Om färre sjukhus tecknar avtal tvingas företagen dra ner på sina resurser 

vilket kan innebära att de tvingas minska antalet anställda tekniker, vilket negativt drabbar de 

sjukhus som redan tecknat avtal. 

Vår uppfattning är att flera sjukhus i Sverige har olika rutiner kring beslut om 

avtal. Gemensamt för de flesta sjukhus verkar vara att det saknas nedskriven policy eller 

generell modell som tillämpas regelbundet. Med anledning av de omfattande summor 

underhållsavtal utgör är frågeställningen av högsta grad viktig. På Akademiska är kostnaden 

för eget underhåll (>21 miljoner kr år 2009) utmärkande, i och med att MIT har nästan lika 

höga kostnader för avtal som för underhåll avdelningen själva utför. 

Vår förhoppning är därför att det material som presenterats är tillämpbart på 

olika medicintekniska avdelningar på flera sjukhus i Sverige, inte endast Akademiska 

sjukhuset i Uppsala. 
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3.1 Utveckling och framtidsförbättringar 

Under tiden vi arbetat med rapporten har vi kommit fram till möjligheter till förbättringar och 

utökade tillämpningsområden. I nedanstående avsnitt behandlas potentiella utvecklings- och 

förbättringsmöjligheter. 

Rapportens avgränsningar har resulterat i att vi övergripligt kunnat beröra det 

vida ämne som beslutsunderlag för underhållsavtal innefattar. Därför föreslår vi följande 

åtgärder för att generalisera våra resultat och göra dem mer tillämpbara: 

 

Applicering av QFD-metoden: Exempel på vidareutveckling är att tillämpa QFD-metoden (se 

stycket ”Quality Function Deployment” i appendix ”A2. Formalia”) som hjälpmedel för att 

arbeta fram en modell som går att tillämpa gällande beslut om underhållsavtal för olika 

MTP:er. 

Vi har i arbetet identifierat faktorer som inverkar vid beslut om tecknandet av 

serviceavtal. Ett fortsatt arbete skulle kunna medföra att man kvantifierade de faktorer som 

presenterats i den här rapporten och inför dem i en QFD-matris. När man väl har mätbara 

parametrar kan man i matrisen fylla i det parametervärde som gäller för respektive produkt, 

rangordna parametrarna efter hur de ska prioriteras, eventuellt jämföra med ett önskvärt 

värde, genomföra en viktfaktorsuträkning och därefter dra en slutsats om underhållet. På detta 

vis erhålls förhoppningsvis en modell som på ett överskådligt och strukturerat sätt visar vilket 

val av underhållsarbete som är lämpligast i respektive fall. I appendix ”A6. QFD-exempel” 

visas en påbörjad QFD-matris som vi har skissat på för att ge ett konkret exempel. De faktorer 

vi vägt in är ålder uppdelat i teknisk- och ekonomisk livslängd, stilleståndstid, avstånd till 

kliniken, tillgång till reservdelar, inköpspris, avtalskostnad, tillgång till reservdelar, kvantitet, 

kompetens eller möjlighet till utbildning, PMFU-poäng samt apparatens storlek. 

Att använda sig av PMFU i QFD-modellen är därigenom ett bra sätt att få in 

PMFU, och därmed den medicinska prioriteringen av produkterna, som en viktig faktor vid 

valet av underhåll för en MTP.  

 

Reducera antalen FU-avtal: Efter vår översiktliga undersökning var en klar majoritet av 

Akademiska sjukhusets avtal av typen FU. Det bör analyseras varför antalet FU är högt. 

Vidare bör man titta på möjligheter att omstrukturera antalet FU-avtal. Exempelvis kan man 

undersöka huruvida det är lönsamt att anställa en ingenjör som är personligt ansvarig för FU 

av en mindre produktgrupp. Då detta inte kommer att vara ett heltidsjobb för ingenjören, kan 

han eller hon även lägga tid på övrigt arbete på MIT till samma pris som FU-avalet hade 

kostat för hela produktgruppen. 

 

Fullständig utredning av serviceavtalens utnyttjande: Den undersökning vi genomfört i denna 

rapport kring hur serviceavtal utnyttjas (se avsnittet: ”2.4 Uppföljning av avtalskrav”) 

innefattade endast åtta ultraljudsapparater. Kontinuerlig uppföljning kring detta med ett 

betydligt större antal produkter skulle troligen leda till ett mer representativt resultat.  

På grund av den stora kvantiteten MTP:er och det stora antalet avtal som finns 

på sjukhuset, granskas antagligen inte alla beslut med samma noggrannhet. Därför är ett annat 

undersökningsområde som nämnts i rapporten, men som skulle gynnas av en grundligare 

utredning, är hur ofta man går igenom äldre avtal. Med bra kontroll kan MIT bättre avgöra om 

de har bästa möjliga avtal för den aktuella produkten i nuläget.  
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5. Appendix 
 

A1. Definition av termer och förkortningar 

Beskrivning av i termer (sorterade i bokstavsordning), med eventuell förkortning, som har 

förekommit i arbetet. 

 

 Term Förkortning Definition 

Avhjälpande underhåll AU Underhåll vid akut fel. 

Fullserviceavtal - Definitionerna varierar något 

beroende på produkten. I rapporten är 

innebörden att kunden erhåller så 

mycket service som är möjligt (inom 

rimliga gränser). 

Förebyggande underhåll FU Syftar till att säkerställa att vård och 

omsorg kan utföras på ett säkert och 

effektivt sätt
28

. FU innebär att man 

under planerade former tar 

produkterna ur drift för underhåll och 

på så sätt undviker akuta 

driftsavbrott. 

In House-service In House ”In House” refererar till MIT:s egna 

resurser och innebär, i den här 

rapporten, att man har utfört 

underhållsarbete internt på MIT. 

Inställelsekrav - Tiden från att man kontaktar 

leverantören till att de börjat åtgärda 

felet. 

Kalibrering - Kalibrering sker genom att ett 

mätdon jämförs med en känd normal 

och är en uppmätning av hur rätt eller 

fel mätdonets värde är vid en viss 

tidpunkt och under vissa 

specificerade betingelser
29

. 

Medicinsk Informatik och 

Teknik 

MIT Avdelning på Akademiska. 

Medicinteknisk produkt MTP - 

Stilleståndstid - Tiden från att maskinen tas ur bruk, 

t.ex. pga. den är trasig, tills att den 

åter är i bruk. 

Bild- och funktionsmedicinskt 

centrum 

BFC - 

 

                                                        
28 ”Prioriteringsmodell för förebyggande underhåll av medicintekniska produkter”, Sveriges Kommuner och 

Landsting; sida 3. 
29 Wikipedia; ”Kalibrering”. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4tdon
http://sv.wikipedia.org/wiki/Normal


 

A2. Formalia 

I nedanstående stycken förklaras begrepp som förekommer i denna rapport. De begrepp, 

system och dokument som tas upp är en underhållsavtalsmall (LABU 80), ett 

inventariesystem (Medusa), en prioriteringsmodell för FU (PMFU) och en modell för 

produktutveckling (QFD). 

 

LABU 80: LABU 80 (se appendix “A3. LABU 80”) är en underhållsavtalsmall för teknisk 

utrustning
30

. Utformningen av de allmänna bestämmelserna i avtalet har gjorts gemensamt 

inom landstingets och näringslivets samrådsdelegation för upphandlingsfrågor; med 

representanter för Sveriges Industriförbund, Sveriges Mekanförbund, Sveriges 

Grossistförbund, Svenska Sjukvårdsleverantörers Förening (nuvarande Swedish Medtech) 

samt Landstingsförbundet
31

. Avtalsmallen har varit en nordisk standard för tekniska 

serviceavtal sedan maj 1980. I och med att den tekniska utvecklingen allt mer närmar sig IT 

behöver mallen ändras och revidering pågår. 

 LABU 80 tillämpas bland andra av Akademiska. Kontraktet visar vad 

beställaren och entreprenören har kommit överens om för sorts underhåll av den tekniska 

utrustningen. Exempel på information som det går att finna i LABU 80 är: typ av underhåll, 

underhållets utförande, kostnad, prisändring, garantier samt särskilda villkor (som är 

specificerade för det enskilda avtalet). 

 Det vanligaste är att dialogen kring serviceavtal med leverantören inleds vid 

inköp av produkten. Serviceavtal nytecknas en gång per år och har två månaders 

uppsägningstid. Vanligast är att avtalen löper kalenderår, vilket medför att man bör se över 

dem senast i oktober. 

 

Medusa: Medusa är MIT:s ärendehanterings- och inventariesystem. I detta system registrerar 

och följer de olika verksamhetsområdena sina ärenden på avdelningen medicinsk teknik.  

Det är i Medusa möjligt att se de medicintekniska utrustningar som finns 

registrerade på respektive avdelning samt följa de olika produkternas livscykler. Det är även 

här alla kostnader samt eventuella händelser och åtgärder registreras. 

 

Prioriteringsmodell för förebyggande underhåll (PMFU): I rapporten ”Prioriteringsmodell för 

förebyggande underhåll av medicintekniska produkter” (av Sveriges Kommuner och 

Landsting) beskrivs hur PMFU kan anpassas för att fungera som ett stöd vid beslut kring 

prioritering och planering av FU på MTP:er
32

. Rapporten togs fram på uppdrag av 

landstingens nätverk för medicinsk teknik där sjukvårdshuvudmännens medicintekniska 

chefer eller motsvarande ingår. 

 PMFU har en poängskala på 1-30 där 30 innebär högsta prioritet och 1 lägsta. 

Dessa poäng kan sättas på medicintekniska produkter för att på så vis kunna rangordna så att 

de mest kritiska produkterna kan hanteras först. Ju högre prioritering desto viktigare är det att 

underhållet på produkten genomförs. PMFU-poäng beräknas enligt följande ekvation: 

 

PMFU-poäng = 2 * Risk + Verksamhetskritisk funktion + 2 * Underhållsbehov 

 

där ”Risk” och ”Underhållsbehov” anges på en skala 1-5 (1=lägsta) och ”Verksamhetskritisk 

funktion” anges på en skala 1-10 (1=lägsta värdet för den verksamhetskritiska funktionen).  

 

                                                        
30 LABU 80, sida 1. 
31 Swedish Labtec, “LABU 80 – Underhållsavtal Teknisk Utrustning”. 
32 ”Prioriteringsmodell för förebyggande underhåll av medicintekniska produkter”, Sveriges Kommuner och 

Landsting; sida 3, 4 och 24. 



 

Quality Function Deployment (QFD): Kundcentrerad produktutveckling, eller QFD, är en 

metod för att överföra kundens önskemål till produktegenskaper
33

. När man ska tillämpa QFD 

för underhållsarbete är produkten i själva verket en tjänst. Med hjälp av metoden får man en 

kundcentrerad kravspecifikation och en överblick av tjänstutvecklingen. Metoden hjälper till 

att åskådliggöra de problem som ska lösas. Om man utnyttjar QFD-metoden till fullo erhålls i 

slutet av processen en matris. Se appendix ”A4. QFD-mall” för en generell mall på en QFD-

matris. 

                                                        
33 Verktyg för ständig förbättring 1, ”QFD”. 



 

A3. LABU 80 

Underhållsavtalsmall för teknisk utrustning. 



 



 



 



 

A4. QFD-mall 

Generell mall för en QFD-matris som kan användas för en godtycklig produkt. 



A5. Tabell över utnyttjande av serviceavtal 

Tabell över statistik från undersökning av åtta bildgivande ultraljudsapparater. 

 

Nr Placering 
Inkluderad 

ultraljudsgivare 

Förhöjd avtalskostnad (pga. 

ultraljudsgivare) [kr] 
Avtalstyp 

Total 

avtalskostnad 

[kr] 

Utnyttjande av 

inkludering av 

ultraljudsgivare 

Typ av 

ultraljudsgivare 

Marknadspris på 

ultraljudsgivare, 

exklusive moms, 

[kr] 

1 Kirurgi, Kärllaboratoriet 
Nej, ej inkluderade. 
OBS: felaktig uppgift i 
avtalet. 

 FU 18050 
2009-09-23: Utbyte av 
givare. 2008-04-04 Utbyte 
av givare. 

6L3, 6C2 
6L3: 67000, 6C2: 
79000 

2 BFC, Radiologiskt ultraljud Ja, två st transducers. 6C2: 10500, 4V1: 7500 FU + AU 84100 

2009-07-09: Givare utbytt 
pga. kristallbortfall. 2008-
12-08: Givare utbytt pga. 
sprucket hölje. 

2 x 4C1 4C1: 79000 

3 
Barnavdelning.med-inf-
hjärtsjukdomar 

Ja, alla standardgivare. Transducers: 25000, antal: 1 (2 går bra) FU + AU 105084 Nej   

4 
Intensivvårdsavdelningen för 
nyfödda 

Ja, alla standardgivare. Transducers: 25000, antal: 1 (2 går bra) FU + AU 103180 Nej   

5 BFC gemensamt Ja, en standardgivare. 

Alla nya standarsgivare som köps 
under kontraktsperioden inkluderas 

automatiskt i kontraktet utan 
pristillägg. Samtliga standardsgivare & 
alla nyinköpta standardgivare under 
kontraktsperioden: 25000  

FU + AU 123384 Nej   

6 Akutvårdsavdelning Ja, en standardgivare. 

Alla nya standarsgivare som köps 
under kontraktsperioden inkluderas 
automatiskt i kontraktet utan 
pristillägg. Samtliga standardsgivare & 

alla nyinköpta standardgivare under 
kontraktsperioden: 25001 

FU + AU 110511 
2010-03-23: Givare utbytt 
pga. kristallbortfall.  

6L3 6L3: 67000 

7 Kirurgi, Kärllaboratoriet Ja, en standardgivare. 25000 FU + AU 113300 Nej   

8 BFC, Radiologiskt ultraljud Ja, en standardgivare. 25000 FU + AU 113300 
2008-11-11: Givare utbytt 
pga. fabrikationsfel. 

17L5 HD 17L5HD: 112000 

 



A6. QFD-exempel 

En skissartad QFD-matris för att ge ett exempel på tillämpning av QFD-metoden. 

 

Parametrar Enhet Parametervärde Rang Önskvärt värde Viktfaktorsuträkning ... 

Ålder       

Teknisk livslängd År [år]      

Ekonomisk livslängd År [år]      

Stilleståndstider Tid: [h], [%], [h/år]      

Avstånd till kliniken Avstånd [km]      

Tillgång till reservdelar Skala [1-5]      

Inköpspris Pris [mkr]      

Kostnad       

Avtalskostnad Pris [mkr]      

Kostnad att serva internt Pris [mkr]      

Tillgång till reservapparat Stycken [st]      

Kvantitet Stycken [st]      

Utbildning/kompetens Skala [1-5]      

PMFU-poäng Skala [1-30]      

...       

...       

 

Förklaringar 

Parameter: De faktorer som ska tas hänsyn till. 

Parametervärde: Kvantifiering av parameter. 

Rang: Rangordna parametrarna efter hur avgörande de är: 1,2,3 ... där 1 är vikigast. 

Önskvärt värde: Vill man ha ett högt eller lågt parametervärde? Finns ett gränsvärde? 

Viktfaktorsuträkning: Beräkna viktfaktor på lämpligt sätt. 


