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Sammanfattning 

Detta arbete är ett kandidatexamensarbete på Skolan för Teknik och Hälsa (STH), som är en 

del av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Syftet med denna rapport var att ta fram en del i 

en kravspecifikation som skall ligga till grund för upphandling av tre medicintekniska 

produkter åt Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). De tre produkterna är 

elektrokardiogram (EKG), spirometer samt 24 timmars blodtrycksmätare. Dessa produkter 

skall upphandlas från en och samma leverantör.  

 Kravspecifikationen skall innefatta en medicinsk del, där kravställare är läkare 

och sjuksköterskor, samt även en medicinteknisk del. Den här rapporten belyser 

frågeställningar om förebyggande och avhjälpande underhåll (FU, AU), driftärenden, 

supportärenden, garantiärenden, reservdelshantering, samt standarder.  

 Denna kravspecifikation har tagits fram i samarbete med SLSO samt 

medicintekniker från den medicintekniska avdelningen (MTA) på Danderyds sjukhus och 

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.  

 Resultatet av denna rapport är dels en del i kravspecifikationen och dels 

rekommendationer gällande reservdelshantering och tillgänglighetsbehov för vårdcentralerna 

gällande de medicintekniska produkterna.  
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Abstract 

This is a bachelor report for the School for Technology and Health (STH), which is a part of 

the Royal Institute of Technology (KTH). The aim of this report was to present a proposal; a 

part of the specification of requirements which will be the basis for the procurement of three 

medical devices for the healthcare district of Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde, 

(SLSO). The three devices are electrocardiogram (ECG), spirometry and 24-hours blood 

pressure monitor. These devices will be procured from a specified company.  

 The present specification of requirements included a medical part, where the 

clients were doctors and nurses, and also a part including medical devices. This report was 

addressing issues such as Preventive Maintenance and Remedial Maintenance (FU, AU), 

service, support, guarantee, replacement parts and standards.  

 The present specification was developed with the joint cooperation of SLSO, 

and medicine technologists from the medical department of Danderyds Sjukhus and 

Karolinska Universitetssjukhuset in Huddinge.  

 The result of this report included a part of the specifications of requirements, 

and also recommendations concerning the placements of spare parts and the needs of 

availability for the medical centres concerning these medical devices.  
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1. Inledning  
”Denna rapport med tillhörande bilagor är sekretessbelagd då det är SLSO:s 

arbetsmaterial vilket medför att detta för närvarande icke är offentlig handling enligt 

Svensk lagstiftning. Både uppsatsen och SLSO:s kommande förfrågningsunderlag 

kommer att offentliggöras då förfrågningsunderlaget färdigställts.”  

Laila Eklund, Affärsjurist, SLSO, 2011-05-10 

 

1.1 Bakgrund 
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) bildades 2004 då de tre 

produktionsområdena inom Stockholms läns landsting slogs samman till ett 

unisont sjukvårdsområde. SLSO har idag drygt 11 000 anställda spridda över ett 

70-tal vårdmottagningar.
1
. 

 De olika vårdcentralerna runt om i Stockholms läns landsting hade tidigare olika 

journalsystem samt egna medicintekniska produkter från olika leverantörer vilket 

medförde väldiga svårigheter.
2
 Det kan exempelvis innebära problem för patienter 

som beroende på bostadssituation eller liknande alternerar mellan två olika 

vårdmottagningar. Läkaren på den ena vårdcentralen hade ingen information alls 

om vad läkaren på den andra vårdcentralen gjorde, trots att de behandlade samma 

patient. Några av dessa problem löstes i samband med att SLSO slogs ihop till en 

enhet.  

En tid efter att SLSO bildades introducerades även Take Care, Stockholms 

Läns Landsting (SLL) och tillika SLSO:s gemensamma journalsystem. Dessvärre 

använder sig fortfarande många vårdmottagningar av olika typer av leverantörer av 

de medicintekniska produkterna.
3
 Varje egen vårdcentral har alltså köpt in sin egen 

medicintekniska apparatur, utan samordning med andra vårdcentraler. Därför har 

även egna avtal skrivits med leverantörer. Några av dessa leverantörers produkter 

är inte kompatibla med Take Care. Det saknas alltså ett enkelt sätt att journalföra 

uppmätta data. I och med detta projekt är det tänkt att SLSO skall upphandla tre 

medicintekniska produkter; EKG-apparat, 24 timmars blodtrycksutrustning och 

spirometriutrustning, från en och samma leverantör. Denna leverantörs mjukvara 

skall vara kompatibel med journalsystemet Take Care.
4
. 

 

1.1.1 Anledningen till upphandlingen 
Det finns flera olika anledningar till att SLSO väljer att upphandla nya 

medicintekniska produkter. I första hand är det en patientsäkerhetsfråga.
5
 

 Dessutom finns det ett lagstyrt skäl, vilket innebär att då beloppet för 

upphandlingen överstiger en viss summa så säger Sveriges lag, Lag (2007:1091) 

om offentlig upphandling (LOU), att en upphandling är nödvändig.
6,7

 

 Ett tredje skäl är att de vill ha en enhetlig utrustning vid alla olika 

vårdmottagningar.
8
 Då SLSO står i begrepp att upphandla ett system för funktioner 

                                                             
1
 Samtal med Maria Arenander, enhetschef, SLSO 

2
 Ibid 

3
 Samtal med Richard Isoluoma, Projektledare Remiss och svar Take Care, SLSO 

4
 Ibid  

5 Samtal med Eire Persson, upphandlingsansvarig, SLSO 
6 Samtal med Laila Eklund 
7 Samtal med Ann Rosenlind, Upphandlare, SLSO 
8 Samtal med Maria Arenander 
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är utbildningstiden en intressant aspekt att undersöka.
9
  Genom att ha identisk 

utrustning på alla mottagningar kommer utbildningsbehovet och därmed 

utbildningstiden att minska. Det underlättar för vikarierande personal som lånas in 

från andra vårdmottagningar, i och med att de känner till hur utrustningen 

fungerar. Möjligheterna att låna utrustning från andra mottagningar vid driftstopp 

ökar då alla apparater är identiska.  

 Ekonomiaspekten är även viktig då SLSO hoppas kunna reducera sina kostnader 

i exempelvis supportfrågor, reservdelsfrågor och även i och med själva 

upphandlingen.
10

 Dessutom finns det behov av att byta ut äldre apparater på vissa 

vårdmottagningar.
11

 

 

1.2 Målformulering 
1.2.1 Rapportens mål 
De uppställda målen för denna rapport är att framställa en del i kravspecifikationen 

som inriktar sig på den tekniska delen av de tre apparaterna, endast med inriktning 

på förebyggande och avhjälpande underhåll (FU, AU), driftärenden, 

supportärenden, garantiärenden, reservdelshantering samt standarder. Detta 

kommer sedermera integreras med den fullständiga kravspecifikationen och denna 

kommer sedan att användas i upphandlingen.  

 
1.2.2 Övergripande mål 
Det övergripande målet är att slutligen hitta en leverantör som kan tillhandahålla 

adekvat utrustning. Denna upphandling har som grund en kravspecifikation, där 

skall- och börkrav ställs, och som leverantören skall, eller bör, uppfylla för att vara 

intressant. SLSO vill om möjligt använda sig av en enda leverantör, ett system, för 

de tre olika apparattyperna. 
12

 

 

1.3 Avgränsningar 
Detta arbete är naturligt avgränsat i olika delar. Dels delas kravspecifikationen upp 

i de tre apparattyperna, dels skrivs en medicinsk, en medicinteknisk och en 

övergripande del. Denna rapport behandlar en del av den medicintekniska delen 

(se 1.2.1 Rapportens mål). Rapporten berör inte databashantering, kompabilitet 

med Take Care, grafiskt gränssnitt, miljöpåverkan, hur många apparater som är 

tänkta att upphandla eller den juridiska delen i kravspecifikationen.  

 

1.4 Lösningsmetod 
Kontakt etablerades med några av de enheter som kravspecifikationen rör. Dessa 

enheter är främst SLSO, olika vårdmottagningars sjukvårdspersonal samt 

medicintekniska avdelningar som indirekt är i kontakt med denna 

kravspecifikation. Med indirekt menas att de egentligen inte kunde bestämma 

något över kravspecifikationen, men att de kom med idéer och hjälp.  

 För att nå slutmålet behövs en utredning av hur viktig tillgängligheten är av de 

olika produkterna på mottagningarna. En annan viktig del i arbetet var att fastställa 

förutsättningarna hos de olika medicintekniska avdelningarna i Stockholms län att 

                                                             
9 Samtal med Richard Isoluoma 
10 Samtal med Eire Persson 
11 Ibid 
12 Samtal med Richard Isoluoma 
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ha SLSO som kund, i framförallt förebyggande och avhjälpande underhållsfrågor. 

 Angående de tänkta leverantörerna är det viktigt att man är försiktig med att 

träffa dessa och se vad de har att erbjuda efter att skrivandet av 

kravspecifikationen påbörjats. Detta kan nämligen leda till konflikter som kan 

överprövas enligt LOU.
13

 Därav beslutades det att inte undersöka marknaden innan 

kravspecifikationen var klar. 

 

 

1.4.1 Tidigare kravspecifikationer 
Tre olika kravspecifikationer lades fram att användas som underlag. SLSO har 

nyligen upphandlat ett bildhanteringsprogram.
14

 Till denna upphandling skrevs en 

kravspecifikation, vilken gav lite information, mestadels layoutmässigt. Danderyds 

Sjukhus skrev även en kravspecifikation för upphandling av vilo-EKG.
15

 Denna 

kravspecifikation har varit väldigt behjälplig, och har varit en stor tillgång av 

information där viktiga frågeställningar togs upp, med bra synpunkter. Dessutom 

skrevs en kravspecifikation för upphandling av spirometri för region Skåne.
16

 

Denna kravspecifikation var dessvärre inte lika innehållsrik som Danderyds 

Sjukhus, vilket innebar att den inte användes lika mycket. Se även avsnitt 4.1 

Tidigare Kravspecifikationer. 

 Några av de krav som återfinns i de tidigare kravspecifikationerna kommer att 

vara identiska med några som måste ställas i denna kravspecifikation. Dessa krav 

är så pass lika och utförligt skrivna att de varken kan skrivas om (då de i juridisk 

mening kan feltolkas) eller ändras på (då detta garanterat kommer ändra på vad 

som är själva kontentan i kravet).  

   

1.4.2 Övriga kontakter 
Kontakt etablerades med två medicintekniska ingenjörer, en vid Karolinska 

universitetssjukhuset i Huddinge, Mats Olsson, och en ingenjör vid Danderyds 

Sjukhus, Ingrid Sellin. Båda arbetar på respektive medicintekniska avdelning. 

Intervjuer och samtal med dessa personer gav en stabil grund för kravställning av 

dessa produkter. Dessutom kontaktades sjuksköterskor vid två vårdcentraler, 

Gärdets Vårdcentral samt Kvartersakuten Surbrunn. Efter intervju med dessa två 

sjuksköterskor rätades några frågetecken ut, och detta togs med i 

kravspecifikationen. Kontakt togs med ytterligare ett flertal vårdcentraler för att 

utreda hur viktig tillgängligheten av de olika produkterna är hos de olika 

mottagningarna. 

 

  

                                                             
13 Samtal med Laila Eklund och Ann Rosenlind 
14 Samtal med Richard Isoluoma 
15 Samtal med Lisbeth Olsson, Upphandlare, Danderyds Sjukhus 
16 Samtal med Richard Isoluoma 
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2. Nulägesbeskrivning 
2.1 Om SLSO 

Med cirka 11000 anställda och lite drygt 22000 patienter dagligen gör detta 

Stockholms läns sjukvårdsområde till ett av de största och mest frekvent besökta 

vårdorganisationerna i Sverige. SLSO erbjuder vård inom bland annat 

hemsjukvård, geriatrik, primärvård, psykiatri och barnavårdscentraler, sammanlagt 

76 stycken vårdcentraler.
17,18

 SLSO omsätter årligen cirka 9 miljarder kronor.
19

 

 

2.2 Om upphandling 
SLSO gör denna upphandling av flera skäl:  

 

2.2.1 Patientsäkerhet 
Det första och viktigaste skälet är patientsäkerheten. Patienten är den slutliga 

kunden och den viktigaste aspekten i hela vården.
20

 SLSO arbetar enligt 5 steg för 

att försäkra sig om att tillbudsrisken minimeras: 
 

 ”Utbilda medarbetare i systematisk risk- och orsaksanalys - varje enhet 

ska ha minst en väl insatt medarbetare. 

 Utarbeta lokala strategier för patientsäkerhetsarbete på alla enheter.  

 Införa IT-stöd för rapportering och analyser av avvikelser kopplat mot 

vårdprogram och diagnosgrupper.  

 Genomföra risk- och orsaksanalyser.  

 Följa upp och utvärdera patientsäkerhetsarbetet inom SLSO. ”
21

 

 

Att SLSO:s olika enheter kan dela samma data om en viss patient är ofta 

nödvändigt för att få kunskap om tidigare behandlingsmetoder och resultat, samt 

hälsoutvecklingen hos patienten. Detta leder till minskad risk för felbehandling 

och feldiagnostik, vilket därmed leder till en högre patientsäkerhet. Genom ett 

delat journalsystem ökar chansen att läkaren får en bra överblick över 

sjukdomsförloppet och att patienten i slutändan får korrekt vård. 

 Ett Take Care-integrerat datorsystem för spirometri, 24 timmars blodtryck och 

EKG kommer att ytterligare öka patientsäkerheten.
22

 Genom att direkt kunna lagra 

information om varje patient som sedan delas mellan vårdcentraler leder till en 

mer välinformerad läkare och slutligen att patientsäkerheten värnas om.  

 

2.2.2 Lag om offentlig upphandling (LOU) 
Enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) är SLSO tvungna att vid 

anskaffning av t ex nya medicintekniska produkter genomföra en upphandling. Om 

beloppet för upphandlingen överstiger 287 000 kronor måste det ske en offentlig 

upphandling, och överstiger beloppet 200 000 euro så blir upphandlingen 

automatiskt en EU-upphandling.
23

 LOU finns bland annat för att: 

                                                             
17

 http://www.slso.sll.se/SLPOtemplates/SLPOPage1____2106.aspx 
18

 Samtal med Eire Persson 
19

 Ibid 
20 Ibid samt Maria Arenander 
21 http://www.slso.sll.se/SLPOtemplates/SLPOPage1____3116.aspx 
22 Samtal med Richard Isoluoma 
23 Samtal med Laila Eklund och Ann Rosenlind 
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 ”främja kostnadseffektivt användande av skattemedel 

 främja fri rörlighet inom EU 

 undanröja ageranden som begränsar konkurrens  

 underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor 

 se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller 

byggentreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner”
24

 

 

De punkterna som beskrivs ovan syftar till att skattekronan förvaltas på ett 

ansvarsfullt sätt. Det är då viktigt att fri och rättvis konkurrens råder där 

marknadskrafterna får styra. 

 Enligt ett EU-direktiv måste en upphandling ske åtminstone vart fjärde år, 

framförallt gällande tjänster. Detta på grund av att man vill undvika att ett företag 

skall ha monopol på marknaden.
25

 

 Det är även viktigt att privata företag kan sluta avtal med den offentliga sektorn, 

vilket leder till ett öppnare försäljningsklimat.  

 Leverantören med de mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet skall alltså få sälja 

sin produkt, förutsatt att den uppfyller kravspecifikationen. För att tillräckligt med 

anbud skall hinna komma in utannonseras därför SLSO:s upphandling i 52 dagar, 

när det gäller öppen upphandling (annonsering i EU).
26

 

 Det finns även en del i denna lag som säger att leverantörer har rätt att överklaga 

beslutet som tas. Antag att SLSO beslutar sig för att upphandla produkter från 

leverantör A, istället för leverantör B. Då har leverantör B ett visst antal dagar på 

sig att lämna in en överprövning, om leverantör B anser att de blivit felbehandlade 

enligt LOU.
27

 

 

2.2.3 Enhetlig utrustning och förnyelse 
Ett tredje skäl till upphandlingen är att SLSO söker en enhetlig utrustning.

28
 

Fördelarna med detta är många, och en standardiserad utrustning innebär bland 

annat att: 

 

 Läkare och sjuksköterskor på olika vårdcentraler kan vikariera för varandra 

utan problem, då utrustningen är känd. Detta främjar rörligheten hos 

vårdpersonal inom SLSO. 

 Det räcker att skriva ett enda avtal för alla aktuella vårdmottagningar. Det 

innebär att alla vårdmottagningar lyder under ett avtal, vilket gör att 

garantiärenden och supportärenden är tydliga. Detta leder till att 

förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll sker utan frågetecken 

om vem som har ansvaret.  

 Förutsatt att alla vårdmottagningar har enhetlig utrustning ger detta en 

enklare reservdelshantering än om mottagningarna har olika utrustning.  

                                                             
24

 http://www.upphandlingsstod.se/grunderna-i-offentlig-upphandling 
25 Samtal med Laila Eklund 
26 Samtal med Maria Arenander 
27 Samtal med Eire Persson 
28 Samtal med Maria Arenander 
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 Datorprogrammet till den enhetliga utrustningen är enklare att integrera 

med journalsystemet Take Care, då ett enda program används till alla tre 

funktioner. 
29

 

 Varje vårdcentrals utrustning kommer förnyas. Föråldrad utrustning 

kommer därför att bytas ut. 
30

 

  

                                                             
29 Samtal med Richard Isoluoma 
30 Samtal med Eire Persson, Richard Isoluoma och Maria Arenander 
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3. Metod och genomförande 
Första steget i denna kravspecifikation var att ta reda på avgränsningsområdena för 

den medicintekniska delen, och framförallt vilka områden som var relevanta att 

avhandla i denna rapport, se 1.2.1 Rapportens mål.  

 Författarens erfarenhet från tidigare anställning på S:t Görans Sjukhus 

medicintekniska avdelning gav idéer om möjliga krav att ställa. Även om 

anställningen mestadels berörde FU och AU framkom det även krav inom 

reservdelshantering, supportärenden, garanti, drift och standarder. Dessa punkter 

jämfördes sedan med de punkter som var skrivna i de tidigare 

kravspecifikationerna, och här omformulerades några av punkterna, samt att det 

tillfogades fler punkter. Det första utkastet av kravspecifikationen innehöll 35 

krav.  

   

3.1 Tillgänglighet 
Ett viktigt moment i arbetet var att utreda hur viktig tillgängligheten av de olika 

apparaterna är hos de olika mottagningarna. Detta för att utreda SLSO:s behov att 

upphandla antalet reservdelsapparater. Informationen nedan är beskrivet av Scott 

Speaks.
31

 Ett mått som används för att beräkna tillgängligheten av en apparat är 

Mean Time Between Failure (MTBF), eller medeltiden mellan att ett fel är 

korrigerat och att ett nytt fel uppstår hos en apparat. Formeln för att beräkna 

MTBF, som betecknas med θ, är: 

 

 θ = T/R 

 

Där T = Total drifttid för en apparat 

R = Totala antalet fel under drifttiden. 

 

 Mean Time Between Failure används endast för apparater som är reparerbara. 

Ett mått på hur tillgängligheten för en apparat som inte är reparerbar är istället 

Mean Time To Failure (MTTF), eller medeltiden  för en apparatens livslängd 

innan ett fel uppstår. Formeln för MTTF, som betecknas med γ, är:  

 

 γ = T/N 

 

Där T = Total drifttid för en apparat 

N = Antalet apparater under ett test. 
32

. 

 

 För att undersöka hur tillgänglighetsbehovet kring de medicintekniska 

produkterna ser ut för olika vårdmottagningar kontaktades ytterligare 13 

vårdcentraler. De blev ombedda att svara på tre frågor. Dessa frågor återfinns i 

Bilaga 3. De 13 vårdcentralerna valdes slumpmässigt. 

 För att vidare undersöka om de medicintekniska avdelningarna använde sig av 

tillgänglighetsbegreppen MTBF och MTTF intervjuades dels Ingrid Sellin vid 

Danderyds Sjukhus MTA, och dels Måns Ulfsparre vid Capio S:t Görans sjukhus 

MTA. I intervjun med Ulfsparre framkom att MTA på S:t Görans sjukhus inte för 

                                                             
31 http://www.vicr.com/documents/quality/Rel_MTBF.pdf 
32 Ibid 
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statistik på hur ofta utrustningen går sönder, eller hur ofta utrustningen repareras.
33

 

Danderyds Sjukhus för viss statistik om felande utrustning. Denna statistik 

används mestadels för redovisning vid nyanskaffning av liknande apparatur på 

Danderyds Sjukhus.
34

 Informationen var otillgänglig under denna rapports 

författande. 

 Då information angående hur ofta utrustningen går sönder saknas, blir en 

MTBF-beräkning svår att utföra. Gällande en beräkning för MTTF så köper SLSO 

in utrustning som är tänkt att repareras vid fel
35

, vilket leder till att en MTTF-

beräkning är onödig. Ingrid Sellin menar att tillgänglighetsmåttet är viktigare än en 

MTBF-beräkning. Att en apparat är tillgänglig 95 % av tiden är väsentlig 

information, medan om en apparat går sönder fem gånger under en månad, eller 

fem gånger under tre månader är mindre intressant. Detta kan dock vara av intresse 

att följa upp i samband med upphandlingar. Om en apparat är föremål för 

nyanskaffning, men går sönder ett flertal gånger under testperioden, är detta 

väsentlig information och möjligen en indikation på att välja en annan produkt. 
36

 

 Att ha 100 % tillgänglighet under kontorstid är önskvärt för alla tillfrågade 

vårdcentraler (Se 5. Resultat och diskussion), men detta skall sättas i relation till 

hur hög kostnaden blir. En tillgänglighet på exempelvis 90% är kanske inte det 

mest optimala, men kan vara det enda rimliga om man ser till 

kostnadseffektivisering. Det kan alltså resultera i att 90% tillgänglighet blir 

acceptabelt.  

 På Danderyds sjukhus har de generellt sett ett 97 – 99 % tillgänglighetskrav 

under garantitiden. Detta krav skrivs in i avtalet under upphandlingen.
37

 En garanti 

att alltid ha 100 % tillgänglighet för exempelvis EKG-apparater är tekniskt sett 

möjlig att utföra, men i praktiken en omöjlighet, eftersom det skulle fordra en 

alldeles för stor reservdelspool och alldeles för många reservapparater. 

 

3.2 Övriga kontakter 
En viktig frågeställning i rapporten var att undersöka vem som skall utföra 

förebyggande och avhjälpande underhåll, samt vem vårdmottagningarna i första 

hand kontaktar vid supportärenden. Det är väsentlig information för några av 

punkterna i kravspecifikationen. Därför  kontaktades två vårdcentraler för att se 

om de hade synpunkter på hur det förebyggande och avhjälpande underhållet 

fungerar, samt om de anser att förändringar är nödvändiga. Deras besvarande av 

frågorna kan slutligen komma att påverka de punkter som skrivits i denna del av 

kravspecifikationen, exempelvis om vem som skall utföra supportärenden. 

Frågorna som ställdes till dessa två vårdcentraler finns tillgängliga i Bilaga 2. Se 

även 4.2 Intervjuer med vårdcentraler. 

 Genom ett möte med de större sjukhusen inom SLL etablerades kontakt med 

Mats Olsson vid Karolinska Universitetssjukhusets MTA och Ingrid Sellin vid 

Danderyds Sjukhus MTA. Under dessa möten diskuterades de 35 krav som 

kravspecifikationen då innehöll. Några av de krav som skrivits omformulerades, 

några ströks, och ytterligare några adderades. Därefter strukturerades 

kravspecifikationen enligt SLSO:s kravspecifikation för 

                                                             
33

 Intervju med Måns Ulfsparre, Medicinteknisk chef, Capio S:t Görans sjukhus 
34 Intervju med Ingrid Sellin, Medicinteknisk Ingenjör, Danderyds Sjukhus 
35 Samtal med Maria Arenander 
36 Intervju med Ingrid Sellin 
37 Ibid 
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bildhanteringsprogrammet. Vid kravspecifikations färdigställande innehöll den 40 

krav. 

 För att ytterligare undersöka hur de olika MTA i SLL ställer sig till att ta kunder 

från geografiskt närbelägna vårdmottagningar tillfrågades fem sjukhus 

medicintekniska avdelningar om möjligheterna att utföra förebyggande och 

avhjälpande underhåll. Dessa MTA är belägna på Danderyds Sjukhus, Capio S:t 

Görans sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje Sjukhus och Karolinska 

Universitetssjukhuset i Huddinge. Karolinska Universitetssjukhuset, Capio S:t 

Görans sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus ställde sig positiva till att 

ha SLSO:s vårdmottagningar som kunder.
38,39,40,41 

Detta gäller för de mottagningar 

som geografiskt sett är beläget närmast respektive MTA. Danderyds Sjukhus har 

vid denna rapports författande inte lämnat något svar.  

 

 
 
 
 

 

  

  

                                                             
38 Niclas Wittink, Medicinteknisk chef, Södertälje sjukhus,  
39 Måns Ulfsparre 
40 Carl-Gunnar Höglund, sektionschef vid Karolinska Universitetssjukhuset 
41 Mats Almgren, Medicinteknisk Ingenjör, Södersjukhuset 
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4. Faktainsamling 
4.1 Tidigare kravspecifikationer 

4.1.1 Kravspecifikation Region Skåne (diarienummer 0902199) 
Region Skånes kravspecifikation, för upphandling av spirometri, tillhandahölls av 

Richard Isoluoma vid SLSO, för att använda som underlag för SLSO:s 

kravspecifikation. Denna kravspecifikation innehöll dessvärre inte mycket 

information, var väldigt kortfattad och var inte speciellt behjälplig vid författandet 

av denna rapport. Kravspecifikationen var främst fokuserad på miljö – och 

arbetsmiljökrav, tekniska funktionskrav kring spirometern, bakgrundskrav som 

gäller för just Region Skåne och ergonomikrav kring spirometern. Dessa punkter 

faller inte inom ramen för vad som behandlas i denna rapport. 
 

4.1.2 Kravspecifikation SLSO (diarienummer SLSO 09-1800) 
SLSO:s kravspecifikation för upphandling av ett bildhanteringsprogram innehöll 

flera delar, bland annat formella krav, innehållsmässiga krav för 

bildhanteringsprogrammet, samt tekniska funktionskrav. De två första delarna 

innehöll krav om bland annat databashantering, grafiskt gränssnitt, möjligheter för 

användare att påverka hur bilder används i programmet och att systemet skall 

kunna erbjuda ett bildbibliotek för relevant information. Avsnittet med de tekniska 

funktionskraven gav information och tips om bland annat tekniska manualer och 

annan dokumentation, samt några tekniska funktionskrav gällande främst garanti 

och reservdelshantering. Här hämtades även mallen till kravspecifikationen som 

denna rapport avser.   

 

4.1.3 Kravspecifikation Danderyds Sjukhus (diarienummer DS 
201102-053) 

Danderyds sjukhus kravspecifikation skrevs för upphandling av vilo-EKG, vilken 

erhölls genom Lisbeth Olsson. Denna kravspecifikation var väl genomarbetad och 

innehöll väsentlig information gällande de delar som står i fokus för denna rapport. 

Tack vare denna kravspecifikation kunde några av punkterna som skrivits 

förankras ytterligare. Denna kravspecifikation delade många av de skallkrav som 

redan var fastställda i den kravspecifikation som denna rapport avhandlar.  

 

4.2 Intervjuer med vårdcentraler 
4.2.1 Kvartersakuten Surbrunns vårdcentral 
Följande information i hela stycket är hämtat från samtal med Helena Adolfsson, 

Sjuksköterska vid Kvartersakuten Surbrunn.  

Tillgänglig utrustning på Kvartersakuten Surbrunn är en spirometer, en 24 timmars 

blodtrycksmätare samt två EKG-apparater, varav en är manuell (inte 

datorinkopplad). 

 Om ett fel inträffar med EKG-utrustningen är första åtgärden att starta om 

datorn som den är kopplad till. Fungerar inte detta är nästa steg att ringa till 

leverantörens support, och därefter byta till den manuella EKG-apparaten. För 24 

timmars blodtrycksmätaren söker de först efter ledning i den tekniska manualen. 

Om felet fortfarande består kontaktas leverantörens support. Då bokas ett 

servicebesök in, oftast ett par dagar senare, för att kontrollera utrustningen. Om 

servicebesöket inte leder till att apparaten kan tas i bruk skickas utrustningen på 

reparation/service utomlands. Under tiden som Kvartersakuten Surbrunn är utan 
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EKG-apparat och 24 timmars blodtrycksmätare remitteras patienterna till 

fysiologcenter eller annan vårdcentral.  

 Mottagningssjuksköterskan hanterar förebyggande underhåll och ser till att 

apparaterna är i funktionellt skick.  

 Adolfsson anser att leverantören är mycket otillgängliga gällandes support. När 

leverantörens servicetekniker besöker vårdcentralen för att utföra supportärenden 

på en trasig apparat, konstaterar de oftast samma sak som mottagnings-

sjuksköterskan redan fastställt. Därefter skickas utrustningen iväg. Vid ett tillfälle 

skickades blodtrycksmätaren utomlands och var borta i sex månader. 

Informationen under tiden till mottagningen var mycket bristfällig, och 

leverantörens personal var otillgänglig för kontakt.  

 Adolfsson bedömer att Kvartersakuten Surbrunn inte kan vara utan EKG 

överhuvudtaget. De har den manuella apparaten som gardering, ifall deras EKG-

utrustning skulle gå sönder. De kan vara utan spirometri- och 

blodtrycksutrustningen under en längre tid, om en sådan apparat skulle gå sönder. 

 Sammanfattningsvis betalar Kvartersakuten Surbrunn Welch Allyn dels för att 

konstatera att apparaten är trasig, dels för fraktkostnader till utlandet och slutligen 

även reparationskostnader. Under denna tid går de även miste om intäkter då de 

tvingas remittera patienter till andra vårdcentraler. Helena Adolfsson menar att 

behovet av en tekniskt serviceinriktad support för Kvartersakuten Surbrunn är 

mycket större än vad som finns tillgängligt i nuläget.
42

. 

 

4.2.2 Gärdet/Hjorthagens vårdcentral 
Följande information i hela stycket är hämtat från samtal med Elisabet 

Hammarlund, Chefsjuksköterska vid Gärdet/Hjorthagens vårdcentral.  

Gärdets vårdcentral har en stationär EKG-apparat och en stationär 

spirometriapparat. 

 Om ett fel inträffar med EKG-apparaten måste detta åtgärdas så fort som 

möjligt. Enligt Elisabet Hammarlund får inte Gärdets vårdcentral vara utan EKG 

längre tid än några timmar. Med spirometern är det inte lika brådskande, här klarar 

sig mottagningen utan apparat i några dagar, då denna oftast används i samband 

med inbokade besök. Vid fel med en apparat kontaktas SLSO:s Helpdesk. Om de 

inte kan assistera i frågan kontaktas därefter leverantören. Förebyggande underhåll 

utförs inte alls på apparaterna, vilket bör uträttas. 

 Gärdets vårdcentral har inte haft fullt så mycket problem som Kvartersakuten 

Surbrunn gällande utrustningen. Under det gångna året har de enbart haft ett 

problem med spirometern, och detta löstes via telefonsupport från leverantören.
43

. 

 

4.2.3 Intervju med 13 vårdcentraler 
För att undersöka tillgänglighetsbehovet hos vårdcentraler intervjuades anställda 

på 13 av SLSO:s vårdcentraler. Resultatet av dessa intervjuer finns i Bilaga 3. 

 

  

                                                             
42 Helena Adolfsson, Sjuksköterska, Kvartersakuten Surbrunns vårdcentral 
43 Elisabeth Hammarlund, Chefsjuksköterska, Gärdet och Hjorthagens vårdcentral 
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5. Resultat och diskussion 
Resultatet är mitt förslag till en del i kravspecifikationen åt SLSO, för upphandling 

av spirometri, EKG och 24 timmars blodtrycksmätare, se Bilaga 1.  

 

5.1 Intervjuer 
Efter sammanställningen av kontakterna med de 13 vårdcentralerna, stod det klart 

att samtliga av alla tillfrågade sjuksköterskor på vårdcentralerna uttryckte att de 

har stora svårigheter att vara utan EKG-apparater i ens en dag. Ungefär 60 % av 

vårdcentralerna i undersökningen hade en manuell (inte datorinkopplad) EKG-

apparat i reserv. Dessa vårdcentraler klarar sig utan sin ordinarie EKG-apparat 

längre tid än en dag. En aspekt i detta är dock att arbetet blir mer tidskrävande då 

sjuksköterskor tvingas föra in resultatet av EKG-undersökningen manuellt i 

datasystemet och journalsystemet. Därför är rekommendationen att ett avhjälpande 

underhåll skall vara utfört inom maximalt en dag från det att en EKG-apparat gått 

sönder. Vidare bör SLSO köpa in EKG-apparater att användas i reserv. Dessa bör 

förslagsvis placeras ut vid respektive MTA förutsatt att avtalet skrivs så att SLSO 

köper tjänster från respektive MTA. 

 En större vårdcentral med exempelvis tre EKG-apparater drabbas inte lika hårt 

som en liten vårdcentral med en EKG-apparat, om en apparat skulle gå sönder. En 

felande apparat bland tre ger högre tillgänglighet än om den enda apparat 

mottagningen har felar. Tillgängligheten av utrustningen påverkas således inte lika 

mycket för en vårdcentral med fler apparater. Därför rekommenderas att det finns 

fler reservapparater på de medicintekniska avdelningar som har hand om 

vårdmottagningar med färre utrustningar, förutsatt att det enligt avtal blir MTA 

som har hand om FU och AU.  

 Gällande spirometri och 24 timmars blodtrycksmätare ansåg ungefär hälften av 

de tillfrågade att de klarade sig utan spirometer i maximalt sex dagar och var tredje 

tillfrågad menade att de klarar sig utan blodtrycksmätaren i fler än sju dagar. Detta 

eftersom att patienterna som genomgår en spirometri- eller 24 timmars 

blodtrycksundersökning ofta är inbokade sedan en tid tillbaka. Detta skiljer sig 

mycket mot patienter som blir kopplade till EKG-utrustning som ofta kommer in 

direkt då exempelvis smärtor i bröstet upplevs.
44

 

 Rekommendationen gällande spirometer och blodtrycksmätaren är att ett 

avhjälpande underhåll skall vara utfört inom tre arbetsdagar, från det att apparaten 

är rapporterad som trasig. Detta baseras på intervjuer med de 13 vårdcentralerna. 

Vidare är vårdcentralernas behov av reservutrustning för spirometri och 

blodtrycksmätning så pass låg att SLSO inte behöver upphandla lika många 

reservapparater som för EKG. Även detta grundas på intervjuer med de 13 

vårdcentralerna. En viktig aspekt i detta är dock att vårdcentralerna förlorar 

intäkter då de inte har erforderlig fungerande utrustning att tillgå, så att de måste 

remittera bort patienterna till andra vårdinrättningar. 

 

5.2 Framtida reservdelshantering 
En återkommande fråga har varit hur reservdelshanteringen skall utföras. Flera 

olika lösningar är möjliga. Det dyraste men mest sannolika alternativet att erhålla 

hög tillgänglighet, är att alla vårdcentraler och övrig vårdmottagning har en EKG-

                                                             
44 Efter samtal med flertalet av vårdcentralerna 



16 

 

apparat i reserv. Förutsatt att SLSO väljer att köpa tjänster från de medicintekniska 

avdelningarna är ett alternativ att placera ut reservutrustning på dessa avdelningar. 

Detta torde vara det bästa alternativet om man ser till ett kostnadseffektivt 

alternativ med hög tillgänglighet.  

 Rekommendationen är att SLSO skall köpa tjänster av de medicintekniska 

avdelningarna gällande förebyggande och avhjälpande underhåll, samt 

supportfrågor. Detta baseras på egna erfarenheter och resultatet av intervjuerna 

med vårdcentralerna. Ytterligare intervjuer med fler vårdmottagningar bör utföras 

inom detta området, för att erhålla ett mer statistiskt säkerställt underlag. 

  En geografiskt närbelägen medicinteknisk avdelning ligger generellt sett 

närmare vårdcentralerna än företagets supportavdelning. Detta resulterar i att frakt- 

och transportkostnader hålls nere vilket leder till en billigare totalkostnad för 

reparationer.  

 

5.3 Förslag på vidare studier 
En studie om exakta antalet reservdelsapparater som bör finnas på de respektive 

MTA bör utföras. För att genomföra denna typ av studie krävs att varje MTA blir 

tilldelad vårdcentraler i närområdet. En uppskattning om ungefärligt antal 

apparater att anskaffa bör också utföras.  

 SLSO rekommenderas även att utföra en utförlig tillgänglighetsstudie, med 

statistik från några sjukhus över felande utrustning som bas. Det procentuella 

tillgänglighetsmåttet är av större intresse att undersöka än en Mean Time Between 

Failure-beräkning. Det bör dock noteras att sjukhusen har ett högre patienttryck 

per dag, i jämförelse med varje enskild vårdcentral. Detta bör resultera i att 

utrustningen slits hårdare vid sjukhusen, i jämförelse med vårdcentralernas 

utrustning.  

 För att fastställa exakt vilken tillgänglighetsprocent som är nödvändig, 

rekommenderas SLSO att utföra en Cost-Benifit-analys. Är det nödvändigt att ha 

100 % tillgänglighet av spirometri- och 24 timmars blodtrycksutrustning mot 

kostnaden för detta? Gällande EKG krävs en högre tillgänglighet. En EKG-

undersökning kan upptäcka en pågående hjärtinfarkt eller flimmer. Därför behövs 

en hög tillgänglighet av EKG-utrustningen. SLSO existerar trots allt med ett 

övergripande syfte, att värna om patientsäkerheten. 
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Bilaga 1. Kravspecifikationen 
Tekniska funktionskrav 
 
Förebyggande Underhåll & Avhjälpande Underhåll 

 
Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

1. Förebyggande underhåll (FU) skall utföras på den närmaste 

medicintekniska avdelningen.* 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

2. Avhjälpande underhåll (AU) skall utföras på den närmaste 

medicintekniska avdelningen.* 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

3. Tillverkaren skall vid leverans definera FU-intervallet i den tekniska 

dokumentationen. Specifika krav från leverantören på FU-intervall 

skall redovisas. 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

4. Leverantören skall lämna krav eller rekommendationer gällande FU-

mall och specifika tester att utföra vid FU. 

Skall 

       

Ja    Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

5. Om en uppdatering av mjuk- eller hårdvara till enheterna sker, skall 

ett förslag på en ny FU-mall lämnas, om det sker förändringar som 

fordrar en ändring av FU-mallen. 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

6. Kalibreringar och förebyggande underhåll som endast kan utföras av Skall 



 

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

leverantörens servicepersonal med rekommenderade intervall för 

dessa skall anges i den tekniska manualen. Ange pris. 

Ja    Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

7. Vid leverans skall ett FU ha varit utfört av tillverkaren/leverantören. 

Protokoll skall bifogas. 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

8. Om en enhet får status ej godkänd vid leveranskontroll skall detta 

vara åtgärdat inom en (1) vecka. 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

9. Noggrann dokumentation av systeminställningar för alla levererade 

komponenter skall bifogas och även uppdateras i de fall kundan-

passade installationer och inställningar sker. 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

10. Leverantören skall i anbudet lämna en option på underhållsavtal efter 

att garantitiden löpt ut. 

Skall 

     

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

11. Om det krävs speciell utrustning vid test och reparation av enheter 

skall sådan utrustning redovisas och tillhandahållas av leverantör. 

Beskriv denna utrustning. 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

12. Leverantören bör garantera SLSO tillgång till förebyggande Skall 



 

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

underhåll och avhjälpande underhåll i minst tre (3)+ ett (1) år från 

dess att inhandlad enhet är på plats.*
, 
** 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Garanti 
 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

13. Garantitiden skall vara ett (1) år. Skall 

Ja    Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

14. 2 ingenjörer vid varje MTA skall få serviceutbildning på 

utrustningen. Detta skall tillhandahållas av leverantören och vara 

genomförd i sin helhet under garantitiden. Tid och plats skall 

specificeras. Pris för extra utbildning som ej efterfrågas i detta 

underlag skall specificeras och kunna åberopas som option av 

upphandlande enhet. * 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

15. Användarutbildning skall tillhandahållas av leverantören och vara 

genomförd i sin helhet två (2) veckor efter leverans. 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

16. Förutsatt att enheterna hanteras i enlighet med leverantörens 

anvisningar, skall avhjälpande underhåll vara tillgängligt och 

kostnadsfritt under garantiperioden. Fraktkostnader i samband med 

detta skall vara kostnadsfritt. 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Support 

 
Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

17. Det skall hos leverantören finnas en lättillgänglig användarsupport Skall 



 

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

för användare med svensktalande personal under kontorstid 

(Vardagar 8-16). Beskriv hur support och förvaltning av systemet är 

organiserad för beställaren och ange pris nedan. 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

18. Supporten skall omfatta både mjuk- och hårdvara. 

 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

19. I anbudet skall leverantören sända med en fullständig teknisk 

dokumentation och manual, samt övrig teknisk specifikation. Dessa 

skall levereras i elektronisk form eller pappersform. Tekniska 

dokumentationer och manualer skall vara på svenska eller engelska. 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

20. I anbudet skall leverantören sända med en fullständig dokumentation 

och manualer för användaren. Dessa skall levereras i elektronisk 

form eller pappersform. Det skall även medfölja en 

kortbruksanvisning på pappersform. Språket skall vara svenska. 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

21. Vid genomgång av offert skall det finnas möjlighet att göra en 

bedömning av tillgänglig dokumentation. 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

22. Kostnaden i samband med ett servicebesök från leverantör skall 

specificeras. Beskriv den ekonomiska situationen i samband med ett 

servicebesök. 

Skall 

       

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 



 

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

23. Leverantören bör ha ett system för inrapportering av felaktigheter i 

samband med FU, AU eller drift. Beskriv systemet. 

Bör Vikt 

     

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

24. Leverantören skall kunna erbjuda serviceavtal i tre (3) + ett (1) år 

från och med leveransgodkännandet, alternativt tills ett nytt avtal 

skrivits. 

Skall 

 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

25. Leverantören skall beskriva hur service, garanti och support  

kommer att utföras.* 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

26. Om kostnaden för support och underhållsavtal baseras på antalet 

användare så skall kostnaden kunna justeras löpande beroende på 

antalet användare. 

Skall 

      

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

27. Anbudsgivaren skall ha tillräckliga resurser och organisation för att 

kunna hantera och utföra supportärenden under garantiperioden. 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

28. Anbudsgivaren skall ange hur många serviceingenjörer i närområdet 

som arbetar med den aktuella produkten på företaget. Ange 

geografiskt var de är placerade. 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 



 

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

29. Säkerhetsuppdatering av ingående mjukvara skall ingå utan kostnad 

för SLSO under enheternas livslängd, sju (7) år.** 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

30. Applikationsmjukvara skall kunna tillhandahållas under apparatens 

livslängd och prissättas. Ange pris. 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Reservdelshantering 
 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

31. Det skall finnas reservdelar till samtliga enheter. Beskriv hur 

reservdelshanteringen fungerar. 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

32. Anbudsgivaren skall ha tillräckliga resurser och organisation för att 

kunna tillhandahålla reservdelar i minst tre (3) + ett (1) år. Detta 

gäller från dess att inhandlad enhet är leveransgodkänd 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

33. I händelse av att reservdelar till en enhet behövs, skall reservdelarna 

vara installerade inom en tre (3) dagar. (spirometri, 24 timmars 

blodtryck)** 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar: 

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

34. I händelse av att reservdelar till en enhet behövs, skall reservdelarna 

vara installerade inom en (1) dag. (EKG)** 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 



 

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

35. Leverantören skall redovisa eventuella slitagedelar som kommer att 

behöva bytas ut, samt redovisa kostnad och intervall för detta i 

teknisk manual.  

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Standarder 
 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

36. Anbudsgivaren skall kommentera hur utrustningen uppfyller Lagen 

om Medicintekniska produkter, SFS 1993:584. Kommentera. 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

37. Anbudsgivaren skall ange den generella standarden SSEN60601-1 

som skall uppfyllas. Kommentera. 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

38. Anbudsgivaren skall ange den produktspecifika standarden SSEN 

60601-2-x som skall uppfyllas. Kommentera. 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

39. Anbudsgivaren skall räkna upp övriga uppfyllda standarder och 

standardförslag (drafter). Kommentera. 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 

Nr Tekniska funktionskrav Angelägenhet 

40. Anbudsgivaren skall specificera säkerhetsavstånd till störande 

utrustning såsom mobiltelefoner. Att hänvisa till uppfyllande av 

standarder är ej tillräckligt. 

Skall 

Ja Nej 

Är detta uppfyllt? (sätt kryss)   

Svar:  

 



 

 

 

*Beroende på huruvida MTA eller leverantören har ansvaret för FU+AU. Styrgruppen måste 

ta beslut. 

 

**Beroende på om styrgruppen anser att tidsperioden är rimlig. 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2. Längre intervju med två vårdcentraler  
Som nämnts i huvudarbete utfördes det två längre intervjuer med Gärdets vårdcentral och 

Kvartersakuten Surbrunn. Dessa frågor ställdes: 

 

1. Hur många apparater av varje typ har ni hos er? Ange gärna vilka som är stationära och 

vilka som är portabla. 

2. Vem är leverantören?  

3. Om en apparat går sönder under en undersökning, vad gör ni då? 

4. Om en apparat går sönder under tiden att en patient har den hemma hos sig, vad gör ni då? 

5. Har ni några krav på hur länge ni kan/får vara utan en apparat? 

6. Vem utför FU(förebyggande underhåll), AU(avhjälpande underhåll/akut underhåll)? 

7. Vad har fungerat bra/mindre bra med fråga nummer sex?  

  



 

 

  



 

 

Bilaga 3. Intervju med 13 vårdcentraler.  
Observera: BT = 24 timmars blodtryck, E=EKG, S=Spirometri. 

Gällande antalet EKG: d/m där d = antalet EKG-apparater som är datorkopplade, m = 

antalet manuella EKG-apparater 

 

Vårdcentral A B C D E F G H 

Alby vårdcentral 1 1/1 1 E S, BT   KS Huddinge Ja 

Mörby vårdcentral 8 2/1 0 E   S SLSO helpdesk Ja 

Tumba vårdcentral 1 1/1 2 E   S, BT Leverantören Ja 

Kvartersakuten Surbrunn 1 1/1 1 E   S, BT Leverantören Nej 

Gärdet vårdcentral 1 1 0 E S   SLSO helpdesk Ja 

Saltsjöbadens vårdcentral 1 1 1 E   S, BT Leverantören Ja 

Djursholms vårdcentral 1 1 2 E, BT S   Leverantören Ja 

Essingens vårdcentral 1 1/1 0 E   S Leverantören Ja 

Liljeholmens vårdcentral 1 1/2 5 E S Bt KS Huddinge Ja 

Nacka Forums vårdcentral 1 1 0 E S   Vet ej Ja 

Tullinge vårdcentral 1 1/1 2 E S, BT   KS Huddinge Ja 

Älvsjö vårdcentral 2 1/1 2 E, BT S   KS Huddinge Ja 

Fisksätra vårdcentral 1 2 0 E S   
Leverantören/ 
IT-Avdelning Ja 

 

Rubriker: 

A = Antalet Spirometrar 

B = Antalet EKG-apparater 

C = Antalet 24 timmars blodtrycksapparater 

D = Maximalt 1 dag innan AU utfört. 

E = 2-6 dagar innan AU utfört. 

F = 7 eller fler dagar innan AU utfört. 

G = Vem som utför FU+AU. 

H = Om vårdcentralerna är nöjda med de som utfört FU+AU. 

 

 

Frågor ställda till dessa 13 vårdcentraler: 

 

*Hur många apparater har ni av EKG, 24 timmars blodtryck och spirometri? 

 

*Hur länge kan ni vara utan en apparat om den skulle gå sönder?  

Svarsalternativ: Maximum 1 dag, 2-6 dagar, 7 eller fler dagar. 

 

*Vem utför i dagsläget avhjälpande underhåll? 

 

*Är ni nöjda med de som utför FU+AU? 


