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Sammanfattning 

Hjärtkliniken i Huddinge tillhör Karolinska Universitetssjukhuset, ett av Europas största 

sjukhus. Då kliniken årligen tar emot 3400 patienter förbrukas en omfattande mängd av 

material för att behandla sjukdomar. Detta leder till att kliniken måste ha god översikt över 

lagermängden och göra beställningar när nivåerna sjunker under en viss gräns. I dagsläget 

kontrolleras lagermängden genom manuella inventeringar, vilket är en tidskrävande uppgift. 

Målsättningen med detta projekt var att föreslå ett system för automatisering av 

lagerhanteringen, så att personalen kan informeras när fördefinierade miniminivåer 

underskrids. Projektet genomfördes genom informationssökning i artiklar och hemsidor samt 

intervjuer och studiebesök hos företag som erbjuder respektive använder 

lagerhanteringssystem. Detta resulterade i en analys av SpaceTrax, en dokumenterad lösning 

för lagerhantering inom sjukvård. SpaceTrax, som används i ett sjukhus i Sverige, uppfyller 

hjärtklinikens funktionella behov och kan medföra ekonomiska besparingar. På grund av 

avigsidor hos SpaceTrax undersöktes ett alternativt egendesignat system. Efter en jämförelse 

mellan SpaceTrax och ett egendesignat system, föreslogs SpaceTrax som en lösning. 

  



  



Abstract 

The heart clinic in Huddinge is a part of the Karolinska University Hospital, which is among 

the largest hospitals in Europe. Since the clinic receives over 3000 patients annually, 

substantial amounts of products are consumed. This requires the clinic to have an overview of 

inventory levels, so that restocking orders can be placed whenever inventory levels fall below 

certain limits. Currently, they are determined by manual stocktaking, which is time-

consuming. The purpose of this project was to suggest a system that automates inventory 

management, so that the staff can be notified whenever inventory levels drop below 

predefined minimum levels. This has been done by investigating companies that either offer 

or use inventory management systems. It resulted in an analysis of SpaceTrax, a documented 

solution for inventory management in healthcare. SpaceTrax, which is used in a hospital in 

Sweden, fulfills the heart clinic’s functional needs and can lead to economic savings. Due to 

shortcomings of SpaceTrax, an alternative, self-designed system was investigated. After 

comparing the self-designed system with SpaceTrax, SpaceTrax was suggested as a solution. 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

 

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus med över 15000 anställda 

och bedriver sin verksamhet i både Huddinge och Solna.
 
(Karolinska Universitetssjukhuset 

2011; Forsberg, Nina 2010). I Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge finns en 

hjärtklinik som tar emot över 3000 patienter årligen. Kliniken erbjuder bland annat 

hjärtsjukvård för akut kranskärlssjukdom, arytmivård och hjärtsviktsvård.
 
(Linde, Cecilia 

2011) För att behandla patienterna förbrukas en omfattande mängd material och utrustning. 

Detta leder till att kliniken måste ha god översikt över lagermängden och göra beställningar 

när lagermängden sjunker under en viss nivå. 

I dagsläget kontrolleras lagermängden kontinuerligt av sjuksköterskor genom manuella 

inventeringar, vilket har flera nackdelar enligt Nina Lahti (2011)
1
. Det är en tidskrävande 

uppgift och tiden skulle istället kunna användas för att ta hand om patienter. Det finns heller 

ingen systematik bakom lagerhanteringen då det saknas bestämda miniminivåer för när en 

produkt ska beställas. Miniminivåerna är grundade på erfarenhet och intuition och inte på 

förbrukningsstatistik, vilket leder till att de är individberoende. Konsekvenserna kan vara att 

det beställs fler produkter än det förbrukas, vilket leder till en opraktiskt stor lagermängd. Det 

finns då även en ökad risk för att produkter kasseras på grund av passerat utgångsdatum. 

 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna kandidatuppsats är att föreslå ett automatiskt lagerhanteringssystem. 

Systemet ska ha flera funktioner som passar klinikens behov: 

 Hålla reda på lagermängden och registrera användning, för att automatiskt vidta 

åtgärder när fördefinierade miniminivåer underskrids. Det kan innebära att personalen 

informeras om att göra beställningar, eller att beställningar skickas direkt till 

leverantörerna. 

 

 Varna personalen om några produkter i lagret har kort tid till utgångsdatum. 

 

 Förse personalen med förbrukningsstatistik. 

 

                                                 
1
 Lahti, Nina (Sjuksköterska på hjärtkliniken i Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge), tel: 070 9370672 
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Om ett system ska införas, behöver samtliga produkter märkas unikt för att möjliggöra korrekt 

detektering och identifiering av användning. Då hjärtkliniken har många leverantörer behöver 

en kravspecifikation definieras så att märkningen är unik. 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Vi har endast undersökt om befintliga lagerhanteringssystem finns på de stora sjukhusen i 

Stockholm samt ett i Västerås. När vi undersökte sjukhusen tittade vi inte på alla avdelningar, 

utan vi litade på att personerna vi pratade med talade för hela sjukhuset. Vi inriktade oss 

heller inte på tekniska detaljer, utan vi inriktade oss på funktioner och användning. 

Det är tänkt att ett eventuellt lagerhanteringssystem ska vara i bruk först i framtiden efter att 

hjärtkliniken har flyttats till en ny lokal. Den slutgiltiga ritningen för de nya lokalerna är 

fortfarande inte fastställd. Därför avgränsas arbetet till att inte omfatta implementering. På 

grund av tidsbegränsning, kommer ingen prototyp att skapas heller. 

 

1.4 Metod 

 
Projektet har genomförts med hjälp av informationssökning för att inhämta kunskap om olika 

metoder som automatiskt identifierar och registrerar objekt. Sökmotorn Google och 

citeringsdatabasen Web of Science användes för att hitta information om metoderna. Vidare 

har även metodernas styrkor och begränsningar gentemot varandra undersökts. Kunskap har 

även inhämtats från broschyrer och hemsidor av företag, för att få en uppfattning om vad de 

har att erbjuda gällande lagerhanteringssystem. 

Intervjuer har gjorts med företaget Scan Modul System, som erbjuder ett 

lagerhanteringssystem vid namn SpaceTrax. Detta har gjorts för att få information om dess 

funktioner och om några sjukhus i Sverige använder sig av den.  

Ett studiebesök hos CL har gjorts för att få vetskap om hur SpaceTrax fungerar i verkligheten. 

För att få kunskap om för- och nackdelar som implementeringen av systemet inneburit har 

personalen på sjukhuset intervjuats. 

Dessutom undersöktes användningen av lagerhanteringssystem inom livsmedelsbranschen 

genom telefonintervjuer. Anledningen till detta var att utreda om lagerhanteringssystem inom 

livsmedelsbranschen kan införas på sjukhus. 
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2. RESULTAT 
 

2.1 Val av teknik 

Det förekommer väldigt ofta i ens vardag att man handlar i livsmedelsbutiker. Om man ska 

köpa flera produkter, vet genast kassören vad man ska betala, utan att själv behöva ange priset 

för var och en av produkterna. Detta möjliggörs av något som kallas för AIDC (Automatic 

Identification and Data Capture), ett samlingsnamn för olika metoder som används för att 

identifiera objekt och koppla dem till mer information. Moderna lagerhanteringssystem 

använder sig av AIDC. (Wisegeek 2011) 

I Figur 1 kan man se ett flödesschema för AIDC-metoderna: Streckkod, RFID (Radio 

Frequency Identification), OCR (Optical Character Recognition), Magnetremsa. Dessa 

fungerar principiellt genom att alla produkter, som ska ingå i ett lagerhanteringssystem, 

märks. När produkterna ska användas, avläses märkningarna med tillhörande teknik. 

Avläsningen resulterar i ett identifieringsnummer, som används för att få fram information ur 

en databas. (High Tech Aid u.å.; SearchManufacturingERP.com u.å.; Silvanus J. Udoka 1991) 

 

 

Figur 1 Flödesschema för AIDC-metoder 

Det finns några avgörande skillnader mellan metoderna. Streckkod och OCR fungerar genom 

att optiskt avläsa märkningen, vilket innebär att avläsaren måste riktas mot märkningen. 

Synlinjen mellan avläsaren och märkningen får inte heller skymmas. RFID-märkning avläses 

genom att skicka och ta emot radiovågor. Detta innebär att avläsaren inte behöver riktas mot 
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märkningen och påverkas heller inte av objekt som står emellan. Vidare har RFID en längre 

räckvidd än streckkod och OCR. För magnetremsor, krävs att märkningen avläses genom 

fysiskt kontakt. (Investintech.com Inc u.å.) 

För detta projekt väljs streckkodstekniken eftersom produkter från leverantörerna redan har 

streckkoder. Om andra metoder skulle användas, krävs det att hjärtkliniken förhandlar fram 

överenskommelser med dess leverantörer, för att se till att produkter även märks på ett annat 

sätt än bara med streckkod. 

 

2.2 Lösning: SpaceTrax  

 

Under projektets gång kom projektgruppen och uppdragsgivaren i kontakt med användare och 

försäljare av ett automatiskt lagerhanteringssystem, vid namn SpaceTrax. Detta system 

erbjuds av företaget Scan Modul System i Danmark, som är ett dotterbolag till det 

amerikanska företaget Stanley Black & Decker. Scan Modul System hävdar att SpaceTrax är 

en dokumenterad lösning för hantering av sjukvårdsprodukter och bygger på ett system där 

leverantörernas streckkoder avläses. Det leder till att lagerhanteringen kan automatiseras för 

att därmed minska arbetsbördan. (Scan Modul System u.å.) 

Enligt Scan Modul System är SpaceTrax implementerat i endast ett sjukhus i Sverige: CL . 

Sjukhuset har en klinik med två angiografilaboratorier (coronar och perifer), som båda 

använder systemet. Systemet är implementerat i två undersökningsrum, två manöverrum och 

ett uppackningsrum. Varje rum förses med en streckkodsavläsare och en dator. 

 

2.2.1 Funktionsbeskrivning av SpaceTrax  

Enligt undersköterskan Monika Holgersson (2011)
2
 scannas produkternas streckkoder när de 

används. Det som scannas är två streckkoder för varje produkt, där den ena innehåller 

information om produkttypen, medan den andra anger utgångsdatum. Läsarna har immunitet 

mot ”dubbelscanning”, då en fördröjning på ett par sekunder hindrar en och samma produkt 

från att scannas av två gånger. Scanningen registreras på datorn, som kommunicerar med en 

databas. I databasen finns information om bland annat alla produkters antal och utgångsdatum 

för kliniken; vid användning minskas produkternas antal. När en produkts fördefinierade 

miniminivå eventuellt underskridits i databasen, meddelas personalen om att göra en ny 

beställning. Alla sjuksköterskor och läkare på avdelningen har befogenheter att beställa, vilket 

sker manuellt genom att faxa till leverantören. När produkter mottagits, packas de upp och 

scannas för att göra systemet medveten om påfyllningen. Om systemet upptäcker att de 

anlända produkternas antal och typ inte överensstämmer med en specifik beställning, 

meddelas personalen. 

                                                 
2
 Holgersson, Monika (Undersköterska, Centrallasarettet i Västerås) intervjuad av författarna 4 april 2011, tel: 

021 173000 
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Henrik Lerke (2011)
3
, systemsupport för Scan Modul System i Danmark, berättar vidare att 

systemet redan känner till streckkoder på produkter som kommer från de flesta leverantörer av 

sjukvårdsprodukter. Systemet kopplas nämligen till en global databas, där information om 

över 100 000 produkter redan finns. Detta innebär en tidsbesparing, i och med att man inte 

behöver lägga in produktinformation till databasen vid införandet av SpaceTrax. Om kliniken 

ändå har produkter som inte hittas i den globala databasen, finns det möjlighet att lägga in 

produktinformationen manuellt i databasen. Databasen finns fysiskt i England och är kopplad 

till ett serviceteam som kontinuerligt lägger till nya produkter när dessa lanseras eller vid 

önskemål från kliniken. 

När produkter ska scannas, måste man vara inloggad på ett webbaserat program förklarar 

Holgersson. Inloggningen är nödvändig för att få åtkomst till klinikens specifika systemkonto. 

Personalen på avdelningen har egna inloggningsuppgifter, som måste anges i samband med en 

scanning för att registrera vilka scanningar en viss person gör. I programmet får man tillgång 

till och kan söka bland all förbrukningsstatistik för kliniken som ett stöd för bestämmandet av 

miniminivåerna. Utöver det kan man i programmet också få information om produktpriser, 

aktuellt lagervärde, produkter som har kort tid till utgångsdatum och beskåda diagram över 

beställningar. Även markering av konsignationsprodukter (produkter som förblir leverantörers 

egendom fram till att de används) är möjlig. Dessutom kan man få rapporter över produkters 

kopplingar till patienter och personal. Man kan på så sätt se vem som utfört olika procedurer 

samt vad dessa har kostat. Holgersson påpekar också att systemet är väldigt användarvänligt. 

Scan Modul System erbjuder support från Danmark för SpaceTrax. Utöver det kan support fås 

från företagets avdelning i USA, som erbjuder hjälp dygnet runt. Supporten används dock inte 

frekvent, uppskattningsvis en gång i månaden, poängterar Holgersson. Men när man väl 

kontaktar dem, fås svar omgående. Enligt Lerke handlar ärendena i huvudsak om insättning 

av nya produkter. Alla produkter som just nu finns i databasen har unika streckkoder. Om 

man köper en produkt från ett företag som inte är känt hos SpaceTrax kan man mejla 

supporten, så att de lägger in information om produkten i den globala databasen. 

SpaceTrax kan även integreras med det befintliga inköpssystemet, vilket kan innebära en 

automatisk beställning från SpaceTrax till inköpssystemet. Detta kräver dock att 

inköpsavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (KS) gör en granskning av 

upphandlingsavtalen med olika företag för att se om en sådan elektronisk beställning är 

möjlig, avslutar Lerke. 

Sammanfattningsvis har systemet dessa funktioner: 

 Meddelar om underskridning av miniminivå  

 Förser förbrukningsstatistik  

 Listar produkter med kort utgångsdatum  

 Har ett inloggningssystem 

 Konsignationsprodukter kan markeras i systemet 

                                                 
3
 Lerke, Henrik (System support, Scan Modul System i Danmark) intervjuad av författarna 27 april 2011, tel: 

+4561612814 
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 Har skydd mot dubbelscanning  

 Befintliga streckkoder används 

 Tillgång till support 

 

2.2.2 Besparingar och kostnader 

 

Lerke berättar att implementeringen av SpaceTrax tar ungefär en månad och är kostnadsfri. 

Under den tiden sker beräkning av lagermängd, så att mängderna av alla produkter på kliniken 

kan sparas i systemets databas. Samtidigt utbildas personalen om hur man använder det 

webbaserade programmet. Efter implementeringen måste man betala en månatlig kostnad, 

vars belopp beror på antalet undersökningsrum på kliniken. Kostnaden är oberoende av 

antalet användare, mängden av data som lagras och hur ofta systemet används. 

Månadskostnaden är också till stor del en förhandlingsfråga. 

Ortwin Herterich (2011)
4
, före detta chefsläkare på kardiologiavdelningen i CL, upplyser om 

att SpaceTrax implementerades i ena angiografilaboratoriet (coronar) år 2008. 

Implementeringen var gratis och månadskostnaden hamnade på 15 000 kr. Laboratoriet, som 

hade ett undersökningsrum, använde ca 3 000 produkter (433 produkttyper) och tog emot i 

genomsnitt cirka 100 patienter i månaden. Det totala lagervärdet innan implementering 

uppskattades till 2,4 miljoner kronor. 

Scan Modul System har gjort en fallstudie av implementeringen, där laboratoriets besparingar 

framhävts. Fallstudien visar en jämförelse av laboratoriet innan implementering av SpaceTrax 

och tre månader efter (tabell 2).  Enligt Scan Modul Systems fallstudie har laboratoriet 

minskat sitt genomsnittliga lagervärde, antalet utgångna artiklar samt tiden som läggs ned för 

lagerhantering. (Scan Modul System u.å.) 

 

 

Scan Modul System 

Fallstudie 

Innan 

implementering 

Tre månader 

senare Minskning Effekt 

Genomsnittligt lagervärde                    2 400 000 kr                   1 600 000  kr 33,50 % Minskar lagervärdet 

Utgångna artiklar/år                       180 000 kr                         18 000 kr 90 % Besparing 

Lagerhantering, timmar/vecka                     35,7 timmar                       8,2 timmar 77 % Besparing 

Tabell 2 Fallstudie av SpaceTrax i angiografilaboratoriet(coronar) i Centrallasarettet, Västerås 

 

 

                                                 
4
 Herterich, Ortwin (Chefsläkare för kardiologiavdelningen vid implementering av SpaceTrax, Centrallasarettet i 

Västerås) intervjuad av författarna den 28 april 2011, tel: 070 9309440 
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2.3 Ett egendesignat system 

 

För att undersöka om det finns andra lagerhanteringssystem som har lägre månadskostnad än 

SpaceTrax, gjordes telefonintervjuer hos Ica, Vi och Systembolaget. Slutsatsen var att deras 

lagerhanteringssystem är skräddarsydda för just handelsbranschen och lämpar sig inte för 

användning i sjukhuset. Därför utreddes möjligenheten att utveckla och implementera ett 

egendesignat lagerhanteringssystem. 

Fördelen med att utveckla och implementera ett eget lagerhanteringssystem är att 

månadskostnaden för ett undersökningsrum kan bli billigare. Samtidigt ökar inte kostnaden 

beroende på antalet undersökningsrum som systemet införs i, förutom eventuella kostnader 

för elförbrukningen. 

En person som har programmeringsfärdigheter anställs för att dels utveckla det webbaserade 

programmet och dels upprätta en databas. Programmet och databasen körs från en server som 

hyrs från ett webbhotell. Datorer och streckkodsavläsare köps för att användas i rum där 

scanning är nödvändig.  

En del av månadskostnaden för SpaceTrax beror på att support alltid finns tillgängligt. Men 

samtidigt är inte ett lagerhanteringssystem särskilt supportkrävande, som intervjun med 

Holgersson intygar. SpaceTrax har ett program med ett användargränssnitt där hela systemet 

kan styras från. Avsikten med ett användargränssnitt är att förenkla användningen av 

program. Detta innebär att ingen speciell kompetens behövs, förutom en genomgång av 

programmet efter implementering av lagerhanteringssystemet. Om det uppstår problem med 

servern som det webbaserade programmet och databasen körs på, exempelvis haveri, hanteras 

det av webbhotellet. Sådana ärenden har hög prioritet hos webbhotell och täcks av 

månadskostnaden för att hyra servern. 

Personalen från IT-avdelningen på sjukhuset kan erbjuda hjälp i fall det blir problem med 

dator eller streckkodsavläsare. Vidare kan de utbildas för att förstå systemets uppbyggnad, så 

att de dels kan erbjuda hjälp eller dels hitta en person med kompetensen som krävs för att lösa 

specifika problem. 

Kostnaderna för ett egendesignat system utgörs främst av initialkostnaden. Den innefattar 

utvecklandet av det webbaserade programmet, köp av hårdvaror, utbildning av personalen 

samt den fysiska implementeringen. Månadskostnaden innefattar hyrandet av en server och 

kostnaden för eventuell support av IT-avdelningen. 
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2.3.1 Beskrivning av ett egendesignat system 

 

 

Tabell 3 

 

Tabell 4                     Tabell 5 

Systemet fungerar principiellt på samma sätt som SpaceTrax. Databasen består av tre tabeller 

(Tabell 3 – 5) för att lagra information om hjärtklinikens lager och hanteras av MySQL 

(databashanterare). För att utveckla det webbaserade programmet, rekommenderas 

programmeringsspråket PHP. Anledning är att PHP och MySQL är kostnadsfria och fungerar 

på de flesta operativsystemen, vilket leder till att majoriteten av alla webbhotell som hyr ut 

servrar stödjer bägge två. Detta leder också till en större chans att det finns fler personer som 

har kompetens inom dessa två språk, vilket gör rekryteringen enklare. 

Innan systemet sätts igång, behöver Tabell 3 fyllas med information om alla produkter som 

finns på hjärtkliniken. Därefter behöver Tabell 4 fyllas i, genom manuell inmatning eller 

genom att scanna in alla produkter. 

Vid användning eller påfyllning av en produkt, scannas två streckkoder. Det ena är för Id och 

den andra är för Utgångsdatum i databasen. Om två stycken Kateter1, med Id 3477 och 

Utgångsdatum 2012-02-15, används, minskar Antal från 3 till 1 i Tabell 4. Vid användning 

sparas Id tillsammans med en Tidsstämpel i Tabell 5, vilket möjliggör beskådning av 

förbrukningsstatistik. Dessutom undersöker programmet om en underskridning av 

miniminivån gjorts. I detta fall har Kateter1 minskat i Antal från 11 till 9, vilket underskrider 

den definierade nivån. Programmet utför därefter bestämda åtgärder, exempelvis informeras 

personalen när de använder programmet eller leverantörerna via fax eller mejl. 

Då streckkoder från leverantörerna används i systemet, behöver aktsamhet tas. Två olika 

produkttyper, exempelvis en kateter och en pacemaker, får inte ha samma streckkod. Då blir 

det konflikter i databasen i och med att en använd pacemaker kan registreras som en använd 
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kateter. Huvuddelen av hjärtklinikens leverantörer är redan med i GS1-systemet. De som 

ansluter sig till systemet förses med standardiserade streckkoder, som säkerställer att alla 

medlemmar inte har produkter med likadana streckkoder. Hjärtkliniken måste dock ställa krav 

på de resterande leverantörerna så att de ansluter sig till GS1-systemet. Om kliniken får nya 

leverantörer i framtiden, behöver samma krav ställas för att förhindra eventuella problem med 

lagerhanteringssystemet. 
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3. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

3.1 SpaceTrax i Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 
 

Fördelarna med att införa ett lagerhanteringssystem är främst att lagermängden, 

lagerhanteringstiden och kassaktioner minskas.  

Systemet gör att miniminivåerna kan baseras på och ändras efter förbrukningsstatistik istället 

för erfarenhet och intuition. Manuella kontroller av lagermängderna som görs med jämna 

mellanrum för att upptäcka underskridningar av miniminivåerna blir inte nödvändiga längre. 

Systemet övervakar lagermängderna automatiskt och upptäcker på så sätt underskridning av 

miniminivåerna genast. På grund av dessa anledningar, kan dels lagerhanteringstiden och dels 

den totala lagermängden hos hjärtkliniken minskas. En mindre lagermängd innebär att mindre 

kapital binds. Vidare skapar en mindre lagermängd mer utrymme i förråden, som skulle kunna 

utnyttjas för att placera andra lagervaror eller ge extra arbetsytor. I nuläget är det rörigt i 

korridorerna och förråden i hjärtkliniken. En minskad lagermängd gör det lättare att 

upprätthålla ordning och reda. Detta leder i sin tur till mindre stress och mindre frustration för 

personalen. Med mindre oreda ökar även patienternas förtroendegrad för sjukvården som 

erbjuds på hjärtkliniken. Systemet hjälper hjärtkliniken att minska sina kassaktioner, genom 

att personalen kan överskåda produkter som har kort utgångsdatum. Dessa produkters 

användning prioriteras då. 

Vid varje scanning för användning sparas information om förbrukningen. Då systemet också 

har tillgång till produktpriser, innebär det att sjukhusledningen enkelt kan få pålitlig 

information om materialkostnaderna för hjärtkliniken under en given tidsperiod. Att enkelt 

kunna titta på kostnaderna, innebär också att de ekonomiska följderna av en viss åtgärd eller 

handling lätt kan undersökas. Hjärtkliniken kanske köper in nya sorters produkter för att 

ersätta gamla. Systemet kan då ge information om ifall det var ekonomiskt lönsamt eller inte. 

Förbrukningsstatistiken agerar också som underlag vid bestämmande av miniminivåerna. 

Systemet kan med hjälp av statistiken automatiskt rekommendera personalen att ändra en 

produkts miniminivå, när en minskad användning detekterats. 

Samtidigt finns det en huvudsaklig nackdel med ett lagerhanteringssystem. Om systemet 

konfigureras på så sätt att en minskad lagermängd fås, blir lagerbufferten mindre. Detta leder 

till att tätare leveranser behöver göras. Därför måste hela flödet med beställning och 

påfyllning gå smidigt med små tidsfördröjningar. Krav måste ställas på leverantörer så att 

kontinuerliga leveranser och leverans inom en bestämd tid kan fås. 

En uppskattning av vilka effekter som en implementering av SpaceTrax skulle innebära för 

hjärtklinken kan göras genom att titta på fallstudien (Tabell 2) för CL. Angiografilaboratoriet 

på CL, som fallstudien gjordes på, tar emot i genomsnitt 100 patienter per månad. 

Jämförelsevis är denna siffra väldigt lik månadssiffran hos angiografilaboratoriet på 93 

patienter. Därför kan fallstudiet agera som ett bra underlag för att förutse effekterna på 

hjärtkliniken. 
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Dock finns det flera anledningar till varför en jämförelse kan vara svår. Trots att 

verksamheterna hos CL och KS liknar varandra, kan det ändå finnas skillnader. Även om 

verksamheterna har liknande patientantal, bör beaktande tas då patientantalet inte tar hänsyn 

till återkommande besök varje månad. 

 

I Scan Modul Systems fallstudie har man dragit en slutsats om årliga besparingar på grund av 

minskade kassaktioner redan tre månader efter implementering. Dyra varor på avdelningen 

har långa utgångsdatum. Tittar man bara på kassaktioner under en tremånadersperiod, är 

sannolikheten låg att man påträffar sådana varor som ska kasseras. Har man då extrapolerat 

tremånadersperioden till ett helt år, kan siffran bli opålitlig. 

 

Det är även svårt att uppskatta lagerhanteringstiden. Dels används inte tidtagarur, dels är det 

fler än en person som lagerhanterar. Varje person kan bara ge en uppskattning av hur lång tid 

de spenderar. Lägger man sedan ihop allas uppskattningar, blir siffran opålitligt, speciellt om 

alla överskattar sin tid. 

 

Det finns heller ingen information om vilka månader denna studie omfattade. Omsättningen 

på CL beror på årstiden. Vissa månader är det fler patienter, vilket innebär att fler produkter 

förbrukas. Mer tid går då åt lagerhanteringen. Om fallstudien gjordes under en lugn månad, är 

den inte representativ för hela året.  

 

 

3.2 Rekommendationer 

 

Om ett egendesignat system ska utvecklas finns det svårigheter: dels behöver någon ta ansvar 

för hela projektet, dels behöver ansvar tilldelas andra. En person behöver se till så att en 

programutvecklare anställs samt att programmet utvecklas enligt givna riktlinjer och 

tidsramar. När systemet är färdigbyggt, behöver det utvecklade programmets funktioner testas 

utförligt. Vidare behöver någon köpa och fysiska implementera hårdvaror och föra dialoger 

med IT-avdelningen. Om allvarliga problem uppstår med systemet är det oklart vem som ska 

stå till svars för det. 

SpaceTrax är en beprövad lösning för lagerhantering inom sjukvården och är utvecklad av ett 

företag med erfarenhet inom området. Det som talar starkt för SpaceTrax är att det 

webbaserade programmet och databasen redan finns tillgänglig. På grund av detta, vet man 

med säkerhet vad man betalar för. Personalen i företaget har också erfarenhet inom 

implementering av lagerhanteringssystem och har således kunskap om och lösningar på 

problem som eventuellt uppstår vid implementeringen. 

Därför föreslås ett pilotprojekt, där SpaceTrax implementeras i ett av hjärtklinikens 

laboratorier. Det skulle ge personalen kunskap om systemet, samtidigt som 

besparingsmöjligheterna kan undersökas och jämföras med fallstudien som gjordes vid CL. 
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Efter pilotprojektet kan slutsatser dras för att bestämma i fall systemet ska implementeras på 

hela hjärtkliniken. 

3.3 Källkritik 

 

Scan Modul System är ett företag som säljer olika logistiska lösningar till sjukhus. 

Information från företaget kan i vissa fall vara subjektiv, då man har intresse av att sälja. 

Företagets fallstudie kan till exempel ha utförts för att framhäva största möjliga skillnad. 

Innan implementering kan man ha tittat på lagervärdet efter att beställningar har kommit in, 

medan man efter implementering har tittat på lagervärdet precis innan.  

Personalen vid CL arbetar med systemet dagligen. Deras beskrivningar av systemet och dess 

fördelar kan betraktas som objektiva, med tanke på att de inte har någon vinning av att vara 

partisk. Det gör att källan är en grad mer pålitlig än Scan Modul System.  

En del av intervjuerna med personal från CL och Scan Modul System har utförts via telefon. 

Samtalen har inte spelats in, vilket betyder att citeringar av vad personerna har sagt inte har 

varit möjliga. Det betyder även att man inte har kunnat höra vad personerna har sagt, 

upprepade gånger. När man till exempel läser artiklar kan man läsa dem om och om igen för 

att undvika misstolkningar, vilket inte går med telefonsamtal som inte är inspelade.  

Några av personerna som kontaktades förberedde sig inte inför intervjuer, vilket innebär att 

deras svar kan ha varit ogenomtänkta. Ogenomtänkta svar kan i sin tur betyda en minskad 

pålitlighet, då vissa svar kan ha behövt förberedelser. 

Artiklarna som har studerats, har i vissa fall varit publicerade tidigare än 2008. Det betyder att 

ämnen som har behandlats där kan vara irrelevanta idag. Tekniken RFID utvecklas än idag, 

vilket betyder att teknikens svagheter förbättras kontinuerligt. Brister med tekniken som 

påpekats fyra år sedan kan mycket väl ha lösts idag.  

En del av artiklarna har även publicerats på hemsidor, där varken utgivningsår eller författare 

funnits. Informationen har dock handlat om allmänna tekniska egenskaper, så 

pålitlighetskraven för hemsidorna har varit låga.   
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