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Förord

Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen är inne i ett 
omställningsarbete för att kunna möta framtidens utmaningar 
och flera ny- och ombyggnationer pågår i regionen. Detta ökar 
behovet av en väl fungerande logistik som möjliggör en bättre 
och störningsfri vårdproduktion.

Strategin du läser tar ett helhetsgrepp kring logistik- och för-
sörjningskedjan i syfte att skapa effektivare processer inom och 
mellan förvaltningar och för att motverka suboptimering av re-
surser. Den ger vägledning för prioriteringar och satsningar inom 
områden såsom infrastruktur, effektivare materialförsörjning 
till vården och att bygga kunskap och kompetens inom logistik. 
Strategin har ett regionalt fokus med patienten i centrum och 
vårdens behov som bärande principer. 

Kopplat till den övergripande strategin har det tagits fram en 
handlingsplan, som ligger till grund för prioritering av insatser 
och utgör den operativa delen av strategin, samt ett dokument 
som ger en inblick i nuläget 2018 inom området logistik och 
försörjning kopplat till vården.

Strategins framtagande har präglats av ett positivt tvärorga-
nisatoriskt samarbete med Regionservice som uppdragsledare. 
Och det är genom fortsatt samverkan vi kommer lyckas med att 
förverkliga strategin och utveckla Västra Götalandsregionens 
logistik och försörjning för att stödja framtidens hälso- och 
sjukvård.

Stort tack till alla som deltagit i framtagandet av logistik- och 
försörjningsstrategin för Västra Götalandsregionen!

Göteborg, 14 december 2018

Peter Hermansson
Ordförande, Servicenämnden 

”Västra Götalandsregionen har en enhetlig, sammanhållen, hållbar och resurseffektiv logistik och 
 materialförsörjning som styrs med utgångspunkt att stödja patientsäkra vårdprocesser med hög kvalitet i 
hela regionen.”
Målbild logistik- och försörjningsstrategin



3Logistik- och försörjningsstrategi för Västra Götalandsregionen

Innehåll
1 Inledning .............................................................................................4
1.1. Logistik- och försörjningsstrategins betydelse och omfattning ........................4

1.2. Logistik- och försörjningsstrategins framtagande och förankring ....................6

1.3. Strategin och handlingsplanens uppbyggnad .....................................................7

2 Logistik- och försörjningsstrategins målbild .....................................9

3 En övergripande regiongemensam  
logistik- och försörjningsstrategi .....................................................10

3.1. Strategiska områden och delområden ...............................................................10

3.2. Effektiva försörjningslösningar med vårdprocessen i centrum ....................... 11

3.3. Effektiv logistik som stöder vårdens behov ....................................................... 12

3.4. Anpassad infrastruktur för effektiv försörjning................................................ 14

3.5. Kunskap och kompetens för effektiv  
och framtidssäkrad materialförsörjning  ........................................................... 15

4. Nuläge ...............................................................................................16

5 Trender ..............................................................................................20
5.1. Generella trender .................................................................................................20

5.2. Trender inom Logistik- och försörjning  .............................................................21

5.3. Trender i vården ...................................................................................................22

6. Regionala utmaningar i försörjningskedjan ...................................24
6.1. Ekonomisk hållbarhet och kostnadseffektivitet  ...............................................24

6.2. Ekologisk Hållbarhet  ...........................................................................................25

6.3. Kvalitet och kompetens .......................................................................................25

6.4. Infrastruktur .........................................................................................................26

6.5. Regional samverkan för att skapa ett enhetligt och regionalt fokus .............26

6.6. Systemperspektiv för hållbar utveckling ............................................................26

7. Uppföljning av strategi och handlingsplan .....................................27

Bilaga 1 Uppdragsorganisation ...............................................................28

Bilaga 2 Inventering och strukturering av mål- och visionsdokument 30

Referenser ................................................................................................33



4 Logistik- och försörjningsstrategi för Västra Götalandsregionen

1 Inledning

Arbetet med att ta fram en övergripande logistik- och försörjnings-
strategi för Västra Götalandsregionen har resulterat i tre dokument 
som tillsammans bildar strategin, men som skall kunna läsas separat 
från varandra: 
• Logistik- och försörjningsstrategi
• Nuläge
• Handlingsplan

Huvuddokumentet utgörs av detta dokument som är logistik- och 
försörjningsstrategin. Nuläget är en beskriving av hur dagens logis-
tik- och materialförsörjningsprocesser fungerar och handlingsplanen 
innehåller insatser som skall genomföras för att uppfylla strategins 
övergripande mål. 

1.1. Logistik- och försörjningsstrategins 
betydelse och omfattning

Västra Götalandsregionens huvuduppdrag är att erbjuda invånar-
na en god hälso- och sjukvård och verka för en god hälsa hos hela 
befolkningen samt främja tillväxt och hållbar utveckling. Dagens 
hälso- och sjukvård är beroende av fungerande försörjnings- och 
stödsystem i en allt mer komplex, avancerad och materialintensiv 
sjukvård. Samtidigt står hälso- och sjukvården i Västra Götaland 
inför omfattande planer och behov av ny- och ombyggnationer. 

En viktig del i den långsiktiga planeringen av de nya vårdbygg-
naderna är utformningen av de logistiska lösningar som krävs för att 
under en lång tid framöver på ett hållbart, effektivt och tillförlitligt 
sätt kunna försörja hälso- och sjukvården. 

Logistik- och försörjningsstrategi för 
Västra Götalandsregionen

Logistik- och försörjningsstrategi för 
Västra Götalandsregionen
Nuläge

Logistik- och försörjningsstrategi för 
Västra Götalandsregionen
Handlingsplan
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Figur 1: Strategin är kopplingen mellan visioner och åtgärder
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Strategin är kopplingen 
mellan visioner och åtgärder

Visions- och måldokument må-
lar med breda penslar ut vart 
vi vill nå, medan de smalare 
penseldragen visar på vad vi 
vill uppnå på objektsnivå via 
logistik planer och åtgärdsdo-
kument för exempelvis en-
skilda sjukhus. Det har saknats 
en pensel som kan måla vägen 
upp mot målen. Strategin ska 
vara kopplingen mellan mål 
och visioner å ena sidan och 
enskilda åtgärder på lokal nivå 
å den andra. 

Samtidigt konstateras det på många håll, bland annat av Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), att strategisk logistik är ett under-
utvecklat område inom hälso- och sjukvården idag och att det finns 
en betydande potential att förbättra och effektivisera den dagliga 
logistiken och servicen för vården. Ett av de viktigaste verktygen för 
att kunna förbättra och effektivisera logistiken på svenska sjukhus är 
enligt SKL att utveckla logistikstrategier för såväl landsting och re-
gioner som för enskilda sjukhus som tar sin utgångspunkt i vårdens 
utveckling och framtida behov.  1

Det är viktigt att se försörjningen av vårdverksamhetens stödpro-

cesser som just stöd och verktyg för att kunna säkerställa effektiva 
och patientsäkra vårdprocesser med hög kvalitet.

Servicenämnden har initierat ett gemensamt arbete för framtag-
ning av en övergripande regional logistik- och försörjningsstrategi 
inom Västra Götalandsregionen. Regionservice har fått i uppdrag 
att tillsammans med berörda förvaltningar utforma en strategi med 
ställningstaganden som är förankrade och kan realiseras inom regio-
nen i form av prioriterade aktiviteter inom logistik- och försörjning. 

Syftet med detta initiativ är att tillsammans med berörda parter 
skapa en gemensamt beslutad strategi och handlingsplan inom om-
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rådet logistik- och försörjning som utgår från vårdens behov. Arbetet 
skall ta ett helhetsgrepp kring logistik- och försörjningskedjan; från 
upphandling till leverans av produkter med bibehållen kvalitet i rätt 
tid, på rätt plats och på rätt sätt utifrån vårdens behov och krav. 
Strategin skall se bortom organisatoriska gränser och utgå från ett 
helhetsperspektiv och den skall inkludera samtliga materialflöden 
till hälso- och sjukvården. 

Persontransporter omfattas inte då dessa genereras och styrs av 
andra faktorer och saknar direkt koppling till materialförsörjnings-
processen. 

Logistik- och försörjningsstrategin är framtagen för att gälla i ett 
10-15 års perspektiv men revideras var fjärde år med start 2023. Stra-
tegin beskriver hur visioner och mål inom logistik- och försörjnings-
området skall uppnås med begränsade resurser och genom att främja 
hållbar utveckling. Den skall vara ett hjälpmedel vid planering av 
ny- och ombyggnationer i Västra Götaland. Strategin ger vägled-
ning för prioriteringar och satsningar inom flera områden såsom in-
frastruktur, effektivare materialförsörjning till vården och att bygga 
kunskap och kompetens inom området. Utmaningen är att lyfta upp 
logistik- och försörjningsfrågorna i Västra Götalandsregionens ut-
vecklingsarbete inom hälso- och sjukvården så att de kan bidra till 
att uppnå regionens övergripande vision och målbild. 

Strategin skall bygga på fastställda visioner och mål och fung-
era som ett styrande dokument. Strategin ägs av Servicenämnden 
och uppdraget är förankrat i Regionstyrelsen och deltagande för-
valtningar. Arbetet med att implementera innehåll i strategi och 
handlingsplan processleds av Servicenämnden i nära samarbete med 
deltagande förvaltningar. Strategin tar ett helhetsgrepp kring logis-
tik- och försörjningskedjan och betonar regional enhetlighet. 

Strategin skall stödja vården och leda till effektivare processer 

inom och mellan förvaltningar samt motverka suboptimering av re-
surser. Enhetlighet i processer och stödsystem skall innebära effektiv 
och hållbar resursanvändning, ökad kvalitet, hög patientsäkerhet 
och god arbetsmiljö. 

För att uppnå en effektiv försörjning kommer det att krävas för-
ändringar och standardisering av rutiner och processer. Förändringar 
skall ske i samarbete med berörda verksamheter och ha ett regionalt 
fokus med patienten i centrum och vårdens behov som bärande prin-
ciper. Strategin skall framtidssäkras genom att ta hänsyn till omställ-
ningen av hälso- och sjukvården samt leda till effektiva försörjnings-
processer som frigör tid och tillser att rätt kompetens används. 

1.2. Logistik- och försörjningsstrategins 
framtagande och förankring

På tjänstemannanivå har framtagandet av strategi- och handlings-
plan bedrivits som ett uppdrag och arbetet har pågått mellan maj-
november 2018. Arbetsgruppen har varit med under hela processen 
genom workshops, arbetsmöten och som granskare av framtagen 
dokumentation. Uppdraget har genomförts tvärorganisatoriskt, se 
bilaga 1 för deltagande i styrgrupp och arbetsgrupp. 

I Handlingsplanen har insatser identifierats som kommer att 
innebära involvering av representanter från alla regionens verksam-
hetsområden.

Utöver arbetsmöten och workshops har även ett antal studiebesök 
på utvalda vårdenheter, centrallager och produktionsenheter genom-
förts, där dagens materialförsörjningsprocess har studerats. Det har 
också genomförts ett antal informations-/samordningsmöten och 
intervjuer med representanter från olika delar av försörjningskedjan 
eller pågående utvecklingsprojekt som har bäring på logistik- och 
försörjningsstrategin. 
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1.3. Strategin och handlingsplanens uppbyggnad
Strategin bygger på befintliga visions- och måldokument som tillsam-
mans med identifierade behov ligger till grund för målbilden. Arbetet 
har strukturerats genom att ur ett ovanifrån perspektiv kartlägga och 
analysera regionens visions- och måldokument tillsammans med ett 
underifrån perspektiv identifiera behov utifrån dagens situation. 

Figur 2: Struktur för framtagan
de av strategi och handlingsplan

Visioner

Mål

Behov

Brister

Nuläge Trender

Regionala 
utmaningar

Strategiska områden
Handlingsplan

I dagsläget finns ett GAP mellan regionens målbild och nuläget. 
Ett antal trender inom hälso- och sjukvården kommer att påverka 
utvecklingen framöver och ställa högre krav på logistik- och försörj-
ningsprocesserna. Givet detta har ett antal regionala utmaningar 
identifierats och det är utifrån dessa som de strategiska områdena 
och tillhörande delområden har definierats. 
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Strategidokumentet består av fem komponenter: 
• Logistik- och försörjningsstrategins målbild
• Strategiska områden
• Nuläge
• Trender 
• Regionala utmaningar

För att kunna förverkliga strategins innehåll och överbrygga GAP:et 
mellan nuläge och önskat läge har arbetsgrupp- och styrgrupp fö-
reslagit ett antal insatser. Insatserna har sedan sorterats efter typ av 
insats samt vilka strategiska områden och delområden som de relate-
rar till. Insatserna är beskrivna i handlingsplanen som är ett separat 
dokument kopplat till strategin. Handlingsplanen beskriver vad som 
ska genomföras. 
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2 Logistik- och försörjningsstrategins målbild

En av utgångspunkterna i strategin är kopplingen till visions och 
måldokument. Det finns ett antal visions och måldokument som är 
viktiga för den övergripande logistik- och försörjningsstrategin. Från 
internationella visioner och strategier till mer lokala måldokument. 
För att identifiera vilka mål och andra intentioner som strategin skall 
förhålla sig till och för att skapa en gemensam målbild har en omfat-
tande inventering och strukturering av innebörden i relaterade mål- 
och visionsdokument som presenterats de senast 15 åren genomförts, 
se bilaga 2 för en mer detaljerad beskrivning. 

Med de inventerade visions- och måldokumenten som grund ut-
går Logistik och försörjningsstrategin sammantaget från fem grund-
principer: 
• Tillgänglig trygg och säker vård
• Effektiv verksamhet med hög kvalitet
• Hållbar utveckling
• Enhetlighet i regionen
• Kunskap och kompetens

Dessa är centrala för utvecklingen av logistik och försörjning inom 
regionen. Samverkan lyfts fram i samtliga dokument mot bakgrund 
av att det krävs insatser från olika aktörer för att möjliggöra genom-
förande. Det finns inga direkta målkonflikter i genomgångna doku-
ment, men en viss spänning mellan tillväxt- och miljöambitionen. 

Utifrån genomgångna dokument kan den gemensamma målbil-
den för logistik- och försörjningsstrategin formuleras som:

Västra Götalandsregionen har en enhetlig, sam
manhållen, hållbar och resurseffektiv logistik och 
materialförsörjning som styrs med utgångspunkt 
att stödja patientsäkra vårdprocesser med hög 
kvalitet i hela regionen. 

Visioner

Mål

Behov

Brister

Nuläge Trender

Regionala 
utmaningar

Strategiska områden
Handlingsplan
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3 En övergripande regiongemensam  
logistik- och försörjningsstrategi

I detta avsnitt görs en beskrivning av de strategiska områdena och del-
områdena som utgör grunden för logistik- och försörjningsstrategin. 

3.1. Strategiska områden och delområden
Den övergripande regiongemensamma logistik- och försörjningsstra-
tegin baseras på fyra strategiska områden och ett antal delområden. 
De strategiska områdena skall vara ett bidrag till att det övergripande 
målet om”Västra Götalandsregionen har en enhetlig, sammanhållen, 

hållbar och resurseffektiv logistik och materialförsörjning som styrs med 
utgångspunkt att stödja patientsäkra vårdprocesser med hög kvalitet i 
hela regionen.” uppfylls. De fyra strategiska områdena är:
• Effektiva försörjningslösningar med vårdprocessen i centrum
• Effektiv logistik som stöder vårdens behov
• Anpassad infrastruktur för effektiv försörjning
• Kunskap och kompetens för effektiv och framtidssäkrad material-

försörjning

Visioner

Mål

Behov

Brister

Nuläge Trender

Regionala 
utmaningar

Strategiska områden
Handlingsplan



11Logistik- och försörjningsstrategi för Västra Götalandsregionen

Vart och ett av de strategiska områdena innehåller ett antal tillstånd 
som strategin skall leda fram till. De förutsätter en bred samverkan 
mellan de olika aktörerna i vårdprocessen, Regionservice, vårdenhe-
terna, Västfastigheter med flera. Detta då det kommer att medföra 
förändringar som kräver engagemang inom flera förvaltningar. Om-
rådena hänger ihop och skall vara integrerade och stödjande. Till-
sammans bidrar de till strategins målbild som i sin tur är ett led i det 
långsiktiga arbetet.

3.2. Effektiva försörjningslösningar med 
vårdprocessen i centrum

Att ha effektiva försörjningslösningar med vårdprocessen i centrum 
innebär att vi har genomtänkta försörjningslösningar som lever upp 
till de behov och krav som vården ställer utifrån vårdprocessen. Det 
innebär även att försörjningslösningarna skall vara effektiva i sitt 
utförande utifrån resurseffektivitet, kostnadseffektivitet och håll-
barhet. Försörjningslösningarna utgår från att vi har en vårdnära 
försörjning med standardiserade och anpassade lagrings- och påfyll-
ningssystem, ett genomtänkt sortiment och upphandlingsrutiner 
som främjar transparens och spårbarhet och underlättar att göra rätt 
val vid beställning. Sortimentet bör kategoriseras utifrån bassorti-
ment och mer sällan använda produkter. 

Det krävs en regional samsyn och regionala processer för att 
uppnå en effektiv materialförsörjning. Det bygger också på ett sys-
temtänk genom hela kedjan av användare och försörjning eftersom 

Västra Götalands-
regionen har en 
enhetlig, samman-
hållen, hållbar 
och resurseffektiv 
logistik och ma-
terialförsörjning 
som styrs med 
utgångspunkt att 
stödja patientsäkra 
vårdprocesser med 
hög kvalitet i hela 
regionen.

Övergripande målStrategiska områdenDelområden

Anpassad 
infrastruktur för 
effektiv försörjning

Effektiv logistik 
som stöder vårdens 
behov

Effektiva 
försörjnings-
lösningar med vård-
processen i centrum

Kunskap och 
kompetens för 
effektiv och 
framtidssäkrad 
materialförsörjning

Robusta stråk med god 
tillgänglighet och redundans

Hållbara, effektiva, kvalitets- 
och leverans  säkra  trans porter 

Sortimentsstyrning

Energieffektiva fordon och 
fossilfria bränslen

Upphandlingsrutiner

Vårdnära materialförsörjning

Effektiva noder

Enhetliga processer

Rätt dimensionering och 
lokalisering av infrastruktur

Satsning på kunskapshöjning

Säkerställ framtida 
kompetensförsörjning

Rätt använd kompetens

Intelligenta logistikkedjor
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många delar är beroende av och påverkar varandra. Effektiva för-
sörjningslösningar med vårdprocessen i centrum bygger på följande 
delområden:

Vårdnära materialförsörjning
I begreppet vårdnära materialförsörjning inbegrips den del av för-
sörjningskedjan som ligger närmast vårdprocessen, såsom t.ex. att 
utforma standardiserade koncept för beställning och påfyllning av 
förråd, möjligheter till att avemballera i ett tidigare skede för att 
avlasta vården och att utforma försörjningslösningar som är anpas-
sade efter vårdens faktiska behov t.ex. när det gäller arbetstider för 
försörjningspersonal. Målet är att identifiera insatser som avlastar 
vårdpersonalen och skapar en bättre försörjningsprocess direkt inne 
i vårdverksamheten. 

Sortimentsstyrning
Det strategiska delområdet sortimentsstyrning avser att fokusera på 
vikten av att aktivt arbeta med sortimentsstyrning inom regionen. 
Idag finns utmaningar kopplade till detta område som måste ses 
över och hanteras för att kunna skapa effektiva försörjningslösningar 
utan att detta påverkar vårdprocessen negativt. Här handlar det ex-
empelvis om att i nära samarbete med vården identifiera möjligheter 
att minska antalet artikelnummer i sortimentet, definiera sortimen-
tet i bassortiment och sällanprodukter och ta fram tydliga riktlinjer 
kring när engångs- respektive flergångsmaterial skall användas. 

Upphandlingsrutiner
Försörjningskedjan börjar redan i upphandlingsprocessen då varan 
som upphandlas skall inkluderas i en redan komplex försörjnings-
kedja och distribueras ut till slutkund på ett rationellt sätt. Det 

strategiska delområdet Upphandlingsrutiner avser att möta de ut-
maningar som konstaterats när det gäller inköpsprocessen. Det kan 
t.ex. beröra vikten av att det finns logistisk kunskap med i upphand-
lingsgrupperna, frågan om emballage och att ställa krav på hållbara 
transporter av upphandlade varor samt varuvägsval som innebär hu-
ruvida leveranser skall ske via centrallager eller direkt till sjukhusen. 

3.3. Effektiv logistik som stöder vårdens behov
Att ha en effektiv logistik som stöder vårdens behov innebär att vi 
har effektiva interna och externa transporter. Att vi har energieffek-
tiva fordon och IT- system som möjliggör effektiva kopplingar ge-
nom flera processer från beställning till utförande och leveranssäker-
het. Logistiken erbjuder också ett robust och redundant system med 
transparens och spårbarhet genom hela kedjan. Fokus ligger på att 
erbjuda en effektiv logistik med utgångspunkt i att stödja en person-
centrerad och effektiv vårdprocess med leveranssäkra, hållbara och 
kostnadseffektiva logistiklösningar. Därför är en effektiv logistik 
starkt sammankopplad med effektiva försörjningslösningar. Effektiv 
logistik som stöder vårdens behov bygger på följande delområden:

Hållbara, effektiva, kvalitets-  
och leveranssäkra transporter
Hållbara, effektiva, kvalitets- och leveranssäkra transporter är avgöran-
de för att uppnå en effektiv logistik och som stöder vårdens behov. 
Hållbara och effektiva transporter syftar till insatser som t.ex. att 
optimera de transporter regionen själva kontrollerar och ställa håll-
barhetskrav vid upphandling av transporter. Leveranssäkra transpor-
ter är avgörande för att kunna tillgodose vårdens behov av varor och 
material och området syftar till att säkra att de insatser som föreslås i 
handlingsplanen också omfattar behovet av leveranssäkra transporter.
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Energieffektiva fordon och fossilfria bränslen
Det är också viktigt att de fordon som utför transporter för regionen 
är energieffektiva och bidrar till målen om en fossilfri region. Regio-
nens egna fordon ska drivas fossilfritt.

Enhetliga processer
Försörjningskedjan präglas av decentralisering med varierade lokala 
försörjningslösningar. För att kunna skapa en effektiv logistik som 
stöder vårdens behov behövs regiongemensamma enhetliga försörj-
ningsprocesser. Det behövs också adekvata IT-system som stödjer för-
sörjningskedjan och är integrerade med vårdens system.

Intelligenta logistikkedjor
Dagens logistikkedjor är ofta optimerade utifrån den enskilda verk-
samheten eller flödet, vilket kan innebära en suboptimering sett till 
helheten. Intelligenta logistikkedjor innebär att logistikkedjorna 
skall vara optimerade utifrån ett helhetsperspektiv och sömlösa mel-
lan olika gränssnitt. Förutsättningar för spårbarhet och kommuni-
kation genom anpassade it-system utgör också en viktig del. 

3.4. Anpassad infrastruktur  
för effektiv försörjning

En förutsättning för en effektiv försörjning och logistik är att det 
finns en infrastruktur som är anpassad för de uppgifter som skall 
utföras. Det innebär att det finns robusta stråk med god tillgäng-
lighet och effektiva noder som underlättar transporten av material, 
gods och utrustning. Investering i infrastruktur är långsiktig och 
rätt dimensionering och lokalisering är därför avgörande för en eko-
nomiskt hållbar utveckling. Infrastrukturen inom, till och från sjuk-

husen är till för att stödja de behov som finns inom vården och den 
försörjning och logistik som brukar den. Fokus för regionen är att 
tillse att det finns enhetliga riktlinjer för hur en robust och redun-
dant infrastruktur inom eller i anslutning till sjukhus skall lokalise-
ras, utformas och dimensioneras vid ny- och ombyggnad. 

Robusta stråk med god tillgänglighet och redundans
Delområde robusta stråk med god tillgänglighet och redundans innebär 
att det t.ex. ska finnas kulvertar och hissar med tillräcklig kapacitet 
för den vård och försörjning de skall stödja. Det innebär också att 
det skall finnas alternativ i systemet för omdirigering i händelse av 
överbelastning eller andra driftstörningar. Att robusta stråk med god 
tillgänglighet och redundans säkras i ny- och ombyggnadsprojekt är 
avgörande för den framtida försörjningsprocessen. 

Rätt dimensionering och lokalisering av infrastruktur
Delområde rätt dimensionering och lokalisering av infrastruktur inne-
bär att det vid ny- och ombyggnadsprojekt skall finnas en genomtänkt 
lösning utifrån ett försörjningsperspektiv. Det kan t.ex. gälla lokali-
sering av godsmottagning på sjukområdet, placering och utformning 
av förråd inne på vårdenheterna eller införande av ett sjukhusövergri-
pande rörpostsystem. För att kunna göra detta behövs enhetliga rikt-
linjer och standarder för infrastruktur vid ny- och ombyggnationer. 

Effektiva noder
Delområde effektiva noder innebär att viktiga noder i försörjnings-
kedjan såsom centrallager, gemensamhetslager, godsmottagningar 
eller miljöstationer skall vara rätt utformade och dimensionerade 
utifrån den verksamhet som de skall serva. 
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3.5. Kunskap och kompetens för effektiv  
och framtidssäkrad materialförsörjning 

För att uppnå målet Västra Götalandsregionen har en enhetlig, sam-
manhållen, hållbar och resurseffektiv logistik och materialförsörjning 
som styrs med utgångspunkt att stödja patientsäkra vårdprocesser med 
hög kvalitet i hela regionen är kunskap om olika delar av verksam-
heten viktig både på generell nivå och på mer verksamhetsnära 
nivå. Tydlighet gällande vårdens krav och behov kräver utvecklade 
kontaktytor och ger information kring nödvändiga satsningar. Re-
gionen skall främja kunskapsuppbyggnad genom att framtidsäkra 
kunskapsinhämtning och kompetensförsörjning som kan bidra till 
utveckling av försörjnings- och logistiklösningar som stödjer vård-
processer idag och i framtiden. 

Satsning på kunskapshöjning  
och framtidssäkring av kunskap
Det strategiska delområdet satsning på kunskapshöjning och framtids-
säkring av kunskap syftar till att poängtera vikten av att det behöver 
satsas på kunskapshöjning inom serviceorganisationen för att kunna 
utveckla nya och mer effektiva försörjningslösningar i framtiden, 
men också driva och implementera dessa i praktiken. 

Rätt använd kompetens 
Idag finns en omfattande brist på kvalificerad sjukvårdspersonal och 
det är därför avgörande att dessa bristkompetenser används på ett 
sätt som innebär tillvaratagande av den specialistkunskap de besit-
ter. Arbetsmoment som inte kräver specialistkompetens bör utföras 
av andra funktioner med tillräcklig kompetens för uppgiften.

Säkerställ framtida kompetensförsörjning
Det är också av stor vikt att säkerställa den framtida kompetensför-
sörjningen. Vilka kompetenser behövs när det gäller logistik- och 
försörjning i framtiden? Att ta ett större helhetsgrepp om logistik- 
och försörjningskedjan ställer krav på att rätt kompetens finns att 
tillgå i organisationen. 

Foto: Paul Björkman
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Visioner

Mål

Behov

Brister

Nuläge Trender

Regionala 
utmaningar

Strategiska områden
Handlingsplan

4. Nuläge

I detta kapitel görs en mycket kortfattad beskrivning av nuläget. En 
mer utförlig beskrivning av nuläget avseende logistik och försörjning 
finns i separat dokument Logistik- och försörjningsstrategi för VGR – 
Nuläge. 

Västra Götalandsregionen är Sveriges största region och består 
av 49 kommuner och ca 1,6 miljoner invånare. Västra Götalands-

regionen ansvarar för hälso- och sjukvården och ca 80 % av budge-
ten går till detta, ca 46 000 medarbetare arbetar inom hälso- och 
sjukvård av totalt 55 000 anställda.

Vårdutbudet fördelar sig över 17 sjukhus inriktade mot patienter 
som behöver specialistsjukvård, ca 200 vårdcentraler, ca 160 tand-
vårdskliniker och övriga verksamheter.

Figur 3: Sjukhus, 
central lager och 
produktionsenheter i 
Västra Götaland
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Sjukvårdens och då i synnerhet sjukhusens försörjningskedjor är 
omfattande och komplexa. Totalt har Västra Götalandsregionen ca 
13 000 leverantörer som levererar varor och tjänster. Distributionen 
sträcker sig ut till ett stort antal sjukhus, vårdcentraler, tandvårds-
kliniker och övriga verksamheter i regionen samt 160 000–200 000 
patienter i hemmet som tar emot hjälpmedel.

När det gäller leveranser av de stora flödena av förbrukningsma-
terial, textilier, läkemedel och läkemedelsnära produkter finns re-
gionala centrallager och produktionsenheter i Västra Götaland som 
levererar till samtliga vårdenheter i regionen. 

Utöver detta tillkommer ett stort antal flöden till sjukhusen som 

Administrativa och 
finansiella flöden

Avfall

Sjukhus

Vårdcentraler

Tandvårdsenheter

Habiliteringsenheter

Hemsjukvård

Kommunala akutförråd 

Övriga VGR-verksamheter

Privata 
vårdgivare

Patienter i 
hemmet

VGR Centrallager

13 000 LEVERANTÖRER

FÖRSÖRJNINGSKEDJAN

Figur 4: Ilustration 
över försörjnings
kedjan i Västra 
 Götaland 

antingen kommer direkt från leverantörerna eller andra grossister 
som paket eller i andra former av lastbärare. 

Inom framförallt sjukhusen finns ett antal stora interna material-
flöden där sterila instrument mellan sterilcentral och opererande en-
heter/mottagningar samt måltider mellan tillagningskök och vård-
avdelningar är exempel. Avfall i ett stort antal fraktioner, tomma 
vagnar i retur och orena textilier är exempel på stora utgående flöden. 

Regionens försörjningskedjor ger upphov till ett stort antal ex-
terna transporter, framförallt med lastbil. Det handlar om leveranser 
från leverantörer till centrallager och vårdbyggnader samt mellan 
centrallager, vårdbyggnader och patienter i hemmet. 
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5 Trender

I detta avsnitt görs en beskrivning av de trender som bedöms påverka 
logistik- och försörjningsstrategin. 

5.1. Generella trender
Urbanisering, ett förändrat sjukdomspanorama, ny teknik och ne-
gativ kostnadsutveckling är utvecklingstrender som pågår och som 
kommer att påverka den framtida hälso- och sjukvården. 

Urbaniseringen 
I Sverige bor ca 85 % av landets befolkning i tätorter  2. 2025 förvän-
tas huvuddelen bo i landets tre storstadsområden  3. En viktig och 
stor utmaning blir att utforma framtidens hälso- och sjukvård så att 
även invånare på landsbygden erbjuds en tillgänglig och likvärdig 
hälso- och sjukvård med hög kvalitet. 
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Åldrande befolkning,
I Sverige räknar man med att antalet personer som blir 85 år eller 
äldre kommer att öka med över 90 procent till år 2035. I och med 
att vi lever allt längre kommer också en större andel av befolkningen 
att leva med kroniska sjukdomar, inte alltid en utan kanske flera 
samtidigt, vilket kommer att medföra en ökande kostnadsöknings-
takt. En åldrande befolkning innebär också ett minskat antal för-
värvsverksamma och skattehöjningar kommer inte att kunna lösa 
problemen.  4

Migration 
Migrationen bedöms påverka den framtida hälso- och sjukvården. 
Den stora flyktingströmmen till Sverige de senaste åren påverkar re-
dan idag hälso- och sjukvården. Vårdbehovet kopplat till psykisk 
ohälsa, tandvård och vård till gravida kvinnor har varit stort.  5

Hållbarhet
Det pågår en omställning i samhället där hållbar utveckling får ett 
allt större fokus, både i samhällsdebatten och medborgarnas medve-
tande. Forskning har t.ex. konstaterat att konsumenternas vilja att 
betala mer för hållbart producerade varor ökar, hållbarhetscertifie-
ring blir allt viktigare för företagen och medborgarna förutsätter att 
det offentliga arbetar offensivt för att möta framtida klimatutma-
ningar. Detta kommer också att påverka vården i form av anpass-
ning av byggnader och processer.

5.2. Trender inom Logistik- och försörjning 
Branschen står inför utmaningar inom kompetens, lagerhållning 
och effektivare leveranslösningar. En förutsättning för att nå fram-
gång inom logistik- och försörjning är korrekt masterdata. 

Logistik i realtid
Kraven på logistiken ökar i takt med att försörjningskedjorna digi-
taliseras. Förväntningar om att kunna justera leveranser och göra 
kompletteringar med allt kortare varsel ökar och kommer i stort sett 
att ske i realtid. 

Flexibilitet
En trend är att logistiken synkroniseras och integreras allt mer med 
berörd verksamhet oavsett verksamhetsområde, vilket kräver att för-
sörjningskedjan måste vara allt mer flexibel och delaktig i kärnpro-
cessen. Logistiken måste i ökad utsträckning bli ett ”serviceföretag” 
och fungera både som leverantör och kommunikatör. Utifrån vår-
dens perspektiv innebär det att logistik- och materialförsörjnings-
processen måste knytas allt närmare vårdprocessen. 

Digitalisering
Ur ett logistikperspektiv kommer digitaliseringen att vara ett måste 
för att kunna ge den flexibilitet som kärnverksamheten kräver. Digi-
taliseringen ger förutsättningar för mer integrerade försörjningsked-
jor. Den digitala utvecklingen har totalt förändrat förutsättningarna 
genom att mobiler, ”paddor” och datorer gör att kärnverksamheterna 
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på ett helt nytt sätt integreras i logistik- och försörjningskedjorna. 
Förbrukning aktiverar direkt beställnings, leverans, distributions- 
och försörjningskanaler. Digitaliseringen är en förutsättning för 
både logistik i realtid och flexibilitet. 

Spårbarhet
Det kommer att ställas allt fler krav på spårbarhet för medicinsk-
tekniska produkter och dess förbrukning. Märkning, lagerhållning, 
registrering, hantering och anskaffning kommer att behöva föränd-
ras. Hjälpmedel för att öka spårbarheten i form av lagersystem, IT-
stöd etc. kommer att bli avgörande. Lagstiftningen på området kring 
märkning och spårbarhet håller på att skärpas globalt och mer en-
hetliga och gemensamma krav och standarder etableras.

Automation
Med en ökad automation kommer ett antal processer att utvecklas 
och kunna styras utan mänsklig övervakning. Robotteknik kan bli 
en del i logistikkedjan exempelvis genom plock och packning. Au-
tomation påverkar också utformningen av byggnader för lager och 
logistik liksom lagernivåer och leveranssäkerhet. 

5.3. Trender i vården
En del av vårdens trender fångas upp i den strategi för hälso- och 
sjukvårdens omställning i Västra Götaland som Regionfullmäktige 
har fattat beslut om. Målet med strategin är att den skall leda till 
en förändring som bättre tar tillvara regionens resurser och skapar 
mervärde för patienter och invånare. Strategin bygger på fyra för-
ändringsområden: 1. Bygga ut den nära vården 2. Koncentrera vård 
för högre kvalitet och tillgänglighet 3. Utveckla digitala vårdformer 
och tjänster 4. Sätta fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. 

Utöver dessa fyra områden pekas kompetensförsörjning ut som en 
ödesfråga, där rätt resurser används till rätt sak.

Ny teknik 
Ny teknik, inte minst i form av digitalisering, kommer att ge hälso- 
och sjukvården nya möjligheter när det gäller prevention, upptäckt, 
diagnos och behandling. Digitaliseringen kommer att ge patienter 
större inflytande över sin hälsa och sjukvård.   Det pågår bl.a. en om-
fattande digitaliseringssatsning för att utveckla hälso- och sjukvår-
den i Västra Götaland. Programmet kallas FVM (Framtidens vård-
informationsmiljö) och uppdraget är att tillhandahålla en hållbar 
och modern vårdinformationsmiljö som ska möta behov och krav 
från såväl invånare som verksamhet i nutid och framtid. Målet med 
FVM är att regionen ska ha ett gemensamt system och ett standardi-
serat sätt att hantera, dokumentera och tolka vårdinformation på. 6

Foto: Rebecca Landmér
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Kortare slutenvårdstider
En allt större del av vården utförs genom dagvård eller öppenvård. 
Kortare vårdtider leder till en högre genomströmning av patienter 
och därmed ökade materialflöden. Varje patient förbrukar oavsett 
vårdtid ändå minst en uppsättning av exempelvis bäddtextilier, för-
brukningsmaterial, läkemedel och mat. Med mer frekventa byten 
av patienter följer också ett snabbare utbyte av tillhörande förbruk-
ningsartiklar. Detta betyder också att gränssnitten mellan olika 
vårdformer kommer att behöva effektiviseras och göras mer sömlösa, 
då vården av patienten inte är avslutad när hen lämnar sjukhuset. 

Mer vård i hemmet 
Det finns ett tydligt mål om att öka andelen vård i hemmet. Vin-
sten för patienten är att de slipper väntetider, påfrestande transporter 
och den ökade infektionsrisk som det innebär att åka in på ett sjuk-
hus. Samtidigt avlastar det sjukhusens inläggningar och akutmot-
tagningar. Det kommer att ställa krav på försörjningslösningar där 
material och nödvändig utrustning distribueras hem till patienterna. 

Ökad individualisering – mer individanpassad vård
Patientnära vård är en arbetsmodell som används inom Västra Gö-
talandsregionen och som innebär att utveckla omhändertagandet 
och få mer tid för och tillsammans med patienten. Ett annat ut-
tryck som används är personcentrerad vård, d.v.s. vården ska bedrivas 
med utgångspunkt hos den enskilda patienten och dennes behov. 
Det innebär bl.a. att patienten får ett större deltagande i vårdproces-
sen och att patientens individuella förutsättningar kommer att få ett 
större utrymme. Vilket kommer att innebär ett allt mer patient- och 
tidstyrt och därmed heterogent flöde som ställer krav på förändrade 
försörjningslösningen. 

Nya behandlingsmetoder
Mycket talar för att den akutsjukvård, som i framtiden kommer att 
bedrivas på våra sjukhus kommer att vara än mer avancerad, krävan-
de och specialiserad än idag. Detta tros påverka försörjningsflödena 
med krav på ökade frekvenser, tidskritiska leveranser, servicenivåer, 
behov av skräddarsydda leveranser, förekomst av dyra och ömtåliga 
material, krav på hög säkerhet och kvalitet i leveranserna. 

Effektivare kapacitets- och resursanvändning
Förutsättningarna för vårdpersonalen att prioritera det patientnära 
omvårdnadsarbetet behöver utvecklas. Andra kompetenser kommer 
framöver att planera, utföra och följa upp kritiska stödprocesser. Be-
fintliga resurser, som lokaler, utrustning, personal, kapital och mate-
rial kommer att behöva användas mera effektivt och under större del 
av dygnet och veckans dagar. Materialförsörjning och vårdproduk-
tion kommer att behöva synkroniseras och kundanpassas i utökad 
utsträckning, 

Säkerhet- och beredskap
Det finns idag en ökad medvetenhet kring samhällets sårbarhet och 
behov av säkerhet och beredskap inför eventuella naturkatastrofer eller 
andra typer av katastrofer och attentat. Detta aktualiserar även hälso- 
och sjukvårdens behov av robusthet och beredskap. Detta förmedlas 
bl.a. i skriften Det robusta sjukhuset där fokus ligger på att förmedla 
kunskap, erfarenheter och värderingsgrunder för sjukvårdens robust-
het, diskutera sätt att möta krav på robusthet och ge tips på goda lös-
ningar.  7
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6. Regionala utmaningar i försörjningskedjan

samtidigt som skatteunderlaget inte ökar i samma takt. Att upprätt-
hålla en hög kvalitet och tillgänglighet i vården och stödprocesserna 
kommer därmed att ställa stora krav på ekonomiskt hållbara och 
kostnadseffektiva processer

De volymer som försörjningskedjorna skall hantera kommer att 
öka och därmed kravet på en effektiv hantering. Det finns idag ing-
en totalkostnadsbild för det fysiska flödet och inte heller någon klar 
kostnadsbild som underlättar att göra rätt val i verksamheterna uti-
från ett ekonomiskt hållbart perspektiv. En uppgradering av försörj-
ningskedjorna kommer att krävas för att över tid kunna tillgodose 

Givet dagens logistik- och försörjningsprocess, vårdens utveckling 
och trender samt de övergripande visioner och mål som regionen har 
fastställt har ett antal regionala utmaningar kopplat till logistik- och 
försörjningsprocesserna identifierats inom ramen för detta strategi-
arbete och beskrivs vidare nedan. 

6.1. Ekonomisk hållbarhet  
och kostnadseffektivitet 

En av de största utmaningarna för hälso- och sjukvården är att an-
delen äldre- och multisjuka blir allt fler och att befolkningen ökar 

Figur 5: Regionala utmaningar 
har identifierats utifrån nuläge/
trender, visioner/mål samt behov/
brister
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sjukvårdens behov av materialförsörjning och möjlighet att följa upp 
ekonomiskt. 

Delar av de vårdbyggnader som finns i regionen genomgår eller 
kommer att genomgå omfattande om- och tillbyggnader. För att 
dessa skall bli kostnadseffektiva måste riktlinjer för logistik och för-
sörjning finnas med i planeringsstadiet. 

Det saknas dock samlad kunskap om hur processer som stödjer 
vården skapas på bästa sätt. Det saknas också standardiserade en-
hetliga processer för logistik och försörjning, vilket innebär att lo-
kala lösningar har utarbetats både vad gäller processer och framtida 
tänkta infrastrukturlösningar. 

Det saknas ofta också ett övergripande perspektiv i de större bygg-
projektens planeringsprocesser där de enskilda projekten tenderar att 
avgränsa snarare än se till helheten för att hålla budget och tidplaner, 
vilket kan resultera i ineffektiva och kostnadsdrivande lösningar.  

6.2. Ekologisk Hållbarhet 
Klimatstrategi för Västra Götaland säger att regionen skall vara en 
föregångare när det gäller hållbar utveckling och har ett uttalat mål 
om en fossiloberoende västsvensk ekonomi 2030, men det kommer 
inte med beslutade styrmedel nås om nuvarande inriktning består. 
Tvärtom förväntas både materialanvändning och transporter öka. 
Det innebär bland annat att andelen hållbara försörjningslösningar, 
materialval, logistikupplägg och transportalternativ måste öka och 
att omställningstakten till ett fossilfritt samhälle ökas. Det saknas 
exempelvis kunskap och kontroll över inkommande transporter till 
regionen. De transporter som regionen kontrollerar har inte optime-
rats utifrån ett helhetsperspektiv, där ett exempel som kan nämnas 
är att det är separata körrutter för hjälpmedel respektive depå-/depå-
material trots att mottagaren är densamma.

Det finns också en otydlighet avseende användning av engångs- 
och flergångsmaterial, där det finns regionala riktlinjer som tydligt 
pekar mot användning av flergångsmaterial men där det i praktiken 
till stor del används engångsmaterial. En övergripande logistikstra-
tegi saknas i upphandlingsskede och transporter och distribution 
har behov av att optimera och styra.

6.3. Kvalitet och kompetens
Vårdens kompetensförsörjning pekas ut som en ödesfråga och som 
helt avgörande för att klara de högt ställda målen för den framtida 
hälso- och sjukvården.8 Idag finns en stor brist på kvalificerad vård-
personal som bl.a. innebär att planerade operationer ställs in, vård-
platser kan inte hållas öppna och situationen för många medarbetare 
är ansträngd. Samtidigt lägger vårdpersonal tid på att avemballera 
wellpapp kartonger, beställa material och fylla på i förråd. 

Det finns betydande kvalitetsproblem i logistikkedjan idag. Det 
saknas en effektiv materialförsörjning vilket kopplar både mot kost-
nadseffektivitet och hållbarhet. De stora utmaningarna ligger i att 
tillse att det finns kompetens i alla led för att kunna uppnå effekti-
vitet och kvalitet. Samtidigt finns brister i hur materialförsörjningen 
görs idag. Det finns stora överlager på avdelningarna och det saknas 
till stor del struktur och ordning och reda på varor och material.

6.4. Infrastruktur
Infrastrukturen på dagens sjukhus utgör idag en betydande utma-
ning, då dessa huvudsakligen byggdes under 1960-1970-talen och 
är inte anpassade efter den vård som bedrivs där idag. Samtidigt har 
produktutbudet inom sjukvården ökat markant liksom volymerna 
och logistik- och försörjningsutrymmena har inte kunnat anpassas i 
motsvarande takt som utvecklingen inom vården. Det innebär bl.a. 
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förråd skapas där det finns plats vilket ofta innebär många och min-
dre förrådsutrymmen vilket försvårar möjligheten att hålla ”ordning 
och reda”. 

Hissar är i många fall gamla- och överbelastade och används för 
både transporter av patienter, måltider och avfall om vartannat. Kul-
vertar är ett annat exempel som vanligen utgör ett problem då de är 
trånga med många snäva kurvor.

 
6.5. Regional samverkan för att skapa  

ett enhetligt och regionalt fokus
Ett uttalat mål är att skapa ett regionalt fokus och enhetliga regiona-
la processer och arbetssätt. Det innebär att ett regionalt fokus skall 
genomsyra verksamheterna. Dagens situation är snarare att alla en-
heter i princip är självstyrande och självbestämmande med avsakna-
den av enhetliga processer. Mångfalden av unika lösningar leder till 
suboptimeringar. Det gäller bl.a. hanteringen av de sterila flödena 
och vilken roll den steriltekniska enheten skall ha i försörjningspro-
cessen. Idag fungerar det olika på alla sjukhusförvaltningarna och 
det saknas ett övergripande regionalt perspektiv i frågan. Undanta-
get från detta är läkemedelsförsörjningen som har ett regionalt en-
hetligt och väl genomarbetat upplägg. 

6.6. Systemperspektiv för hållbar utveckling
De regionala utmaningarna ställer krav på ett systemperspektiv. Lo-
gistik- och försörjningsprocesserna är inga isolerade företeelser utan 
stödprocesser till vården. Det är av vikt att försörjningen samspelar 
med vården och tillhörande förvaltningar och processer. Det finns 
ett tydligt behov av ett systemperspektiv för att möta utmaningarna. 
Det gäller främst:

Prioritering för investeringar
Begränsade resurser kräver prioriteringar och fokus på kostnadsef-
fektivitet och långsiktig ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Som 
exempel kan nämnas användandet av engångsartiklar kontra fler-
gångsartiklar, avsaknaden av en tydlig kostnadsbild vilket gör det 
svårt att göra kostnadseffektiva val och att försörjning och logistik 
ses som kostnad istället för en del av verksamhet.

Planering och styrning för att undvika suboptimering 
En utmaning kommer att vara att bibehålla en hög kvalitet och ef-
fektivitet när volymer ökar samtidigt som fokus på kostnadseffek-
tivitet ökar. Vård i hemmen kommer att öka och det ställer långt-
gående krav på en säker och effektiv försörjning. Hur skall logistik 
och försörjning utvecklas för att hantera en ökad vård i hemmen. 
Koppling mellan materialförsörjning och vården har betydande bris-
ter. Förändring av rutiner och processer kommer att krävas även i 
samtliga förvaltningar och verksamheter.

Framtidens vård
Framtidens vård kommer att kräva en genomgripande systemsyn för 
att hantera de utmaningar som följer med utvecklingen. Som exem-
pel kan nämnas personcentrerad vård som kräver kontroll och spår-
barhet för att försörjningen skall kunna följa patienten. Ett annat ex-
empel är den förväntade utvecklingen mot mer vård i hemmen som 
kommer att vara en utmaning för flera delar av försörjningskedjan. 
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7. Uppföljning av strategi  
och handlingsplan

Logistik- och försörjningsstrategin följs upp på två sätt; dels genom 
att mäta utvecklingen genom indikatorerna:
•  Resurseffektivitet 
•  Hållbarhet 
•  Kundnöjdhet 

Och dels genom att följa upp att insatserna i handlingsplanen ge-
nomförs som planerat. Exakt hur dessa utvecklingsindikatorer skall 
mätas kommer att utarbetas vidare i nästa skede. 

Handlingsplanen kommer att följas upp med hjälp av genomför-
andeindikatorerna för insatserna: 
• Ej påbörjat
• Under arbete
• Genomfört

Utvecklingsindikatorerna visar hur regionen utvecklas och om ut-
vecklingen går åt rätt håll utifrån strategins intentioner, medan 
genomförande indikatorerna visar hur väl arbetet med handlings-
planen fortskrider. 

Handlingsplanen följs upp årligen och kommer att på sikt ge upp-
hov till en revidering av strategin. Detta görs var fjärde år med start 
2023 eller utifrån behov. Regionservice är sammankallande för upp-
följning av strategi och handlingsplan. 

Logistik- och  
försörjningsstrategi

Handlingsplan

Genomförandeindikationer
• Ej påbörjat

• Under arbete

• Genomfört

Utvecklingsindikatorer
• Resurseffektivitet

• Hållbarhet

• Kundnöjdhet

Logistik- och 
försörjnings-

strategi

Revidering av 
strategin

Handlingsplan

Genomförande av 
handlingsplanen

Uppföljning av 
handlingsplanen

Figur 6: Process för genomförande och uppföljning/revidering
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Bilaga 1 Uppdragsorganisation

Namn Roll (befattning, förvaltning) Ansvar

Servicenämnden Uppdragsgivare Beslutar om uppdraget

Thomas Front Uppdragstagare 
Servicedirektör, Regionservice

Ansvarig mot uppdragsgivare

Styrgrupp:

Måns Ottertun (Uppdragsägare) Affärsområdeschef, Regionservice Stöd till uppdragstagaren

Styrgruppsdeltagare: Beslutar om eskalerade 
 ärenden från  projektgruppen

Thomas Front Servicedirektör, Regionservice

Peter Söderström Avdelningschef, Koncerninköp

Lars Jansson Förvaltningschef, Västfastigheter

Bjarne Cristiansson Avdelningschef VGR-IT

Anders Kullbratt Planeringschef sjukhusdirektörens stab, NU-sjukvården

Ann-Marie Schaffrath Sjukhusdirektör, Södra Älvsborgs Sjukhus

Gustaf Zettergren Miljöchef, Miljöavdelningen Koncernkontoret

Marie Claesson Rasmuson Enhetschef, Sjukhusapoteket VGR

Måns Ottertun Uppdragsägare

Projektmedlemmar: Ansvarig mot uppdragstagare

Karin Karlsson Uppdragsledare Regionservice

Martina Thelfer Uppdragsledare WSP

Mona Pettersson Sakkunnig strategi WSP

Dag Hersle Seniorkonsult WSP
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Valter Ceraolo Projektledning, Koncerninköp

Christina Carlbom Kategoriledare, Koncerninköp

Ulf Berggren Förvaltare, Västfastigheter

Johanna Nyström Fastighetsutvecklare, Västfastigheter

Christina Lindgren Områdeschef Gemensam Drift och service, Västfastigheter

Fredrik Lind IT Domänarkitekt, VGR-IT

Helena Olsson Planeringsledare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mikael Dessner Projektledare, NU-sjukvården

Magnus Eriksson Verksamhetsutvecklare, Södra Älvsborgs Sjukhus

Anna Teghammar Miljöstrateg, Miljöavdelningen Koncernkontoret

Janne Malmborg Verksamhetschef, Regionservice

Chrisitian Ahlborg Sektionschef Hjälpmedelscentralen Regionservice

Eva-Susan Atterfors Områdeschef Östra, Regionservice

Anders Petersson Sektionschef Trollhättan NÄL, Regionservice

Lena Nilsson Miljöstrateg, Regionservice

Monica Wehlin Sektionschef Alingsås tvätteri, Regionservice

Cecilia Kedbäck Sektionschef Sisjödepån, Regionservice

Sara Ranäng Verksamhetsutvecklare Logistik, Regionservice

Madelene Parkhagen Logistiker, Regionservice

Magnus Hansson Controller, Regionservice
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Bilaga 2 Inventering och strukturering  
av mål- och visionsdokument

Arbetet har utgått från ett stort antal dokument där Vision Västra 
Götaland – Det goda livet, Klimatstrategi för Västra Götaland och 
Västra Götaland 2020 - Strategi för tillväxt och utveckling i Västra 
Götaland 2014–2020 (RUP) vägt tungt tillsammans med EU:s Vit-
bok för framtida transportpolitik (avseende perioden 2010–2020), 
Agenda 2030, Sveriges transportpolitiska mål, Nationell Godstran-
sportstrategi och Godstransportstrategi för Västra Götaland. De 
viktigaste dokumenten som är direkt kopplade till vården har varit, 
Strategi för omställning av hälso- och sjukvården i Västra Göta-
landsregionen och Framtidens hälso- och sjukvård - Det goda livet 
med Sveriges bästa hälso- och sjukvård 2025.

Vision Västra Götaland består av tre delar: 
1.  Hållbar utveckling, med tre dimensioner – den ekonomiska, so-

ciala och miljömässiga. 

För att identifiera vilka mål och andra intentioner som strategin skall 
förhålla sig till och för att skapa en gemensam målbild har en omfat-
tande inventering och strukturering av innebörden i relaterade mål- 
och visionsdokument som presenterats de senast 10-15 åren genom-
förts. Dokumenten ligger på olika beslutsnivåer från globala (FN), 
europeiska (EU) och nationella (Sverige) visions- och måldokument 
till regionala strategier i VGR. Men det är inte bara nivån på doku-
menten som skiljer utan även inriktningen. En strukturering visar att 
målens inriktning skiljer sig åt mellan mer övergripande dokument, 
vårdrelaterade dokument, transportrelaterade dokument och doku-
ment med inriktning mot digitalisering och IT. Där målformulering-
ar kopplade till hållbarhet och enhetlighet återfinns i övergripande, 
transportrelaterade och digitalisering /IT respektive övergripande, 
vårdrelaterade och IT/digitalisering. I kategorin vårdrelaterade är det 
fokus på individen, trygg och säker vård och effektiv verksamhet. 

Övergripande dokument Vårdrelaterade dokument Transportrelaterade dokument IT / Digitalisering

• Hållbarhet

• Enhetlighet

• Effektiv verksamhet med 
hög kvalitet

• Kunskap och kompetens

• Tillgänglig/Säker och trygg 
vård

• Effektiv verksamhet med 
hög kvalitet

• Enhetlighet

• Individen i centrum

• Effektiv verksamhet med 
hög kvalitet

• Kunskap och kompetens

• Hållbarhet

• Enhetlighet

• Kunskap och kompetens

• Digitalisering/IT

• Effektiv verksamhet med 
hög kvalitet

• Hållbarhet
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2.  Fyra generella perspektiv – den gemensamma regionen, 
jämställdhet, integration och internationalisering. 

3.  Fem fokusområden – ett livskraftigt och hållbart nä-
ringsliv, ledande kompetens och kunskapsutveckling, in-
frastruktur och kommunikationer med hög standard, en 
ledande kulturregion och en god hälsa. 

Vision Västra Götaland är ett visionsdokument som pekar på 
att de parter som äger frågorna är de som ansvarar för att ta 
fram mål och strategier och att genomföra åtgärder. Visionen 
lyfter fram den gemensamma regionen som ett av fyra generella 
perspektiv och en god hälsa är ett av fem fokusområden.

Västra Götaland 2020 är ett regionalt utvecklingsprogram 
för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014–2020 som 
bygger på visionen om Det goda livet. Programmet lyfter fram 
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hållbar utveckling i tre dimensioner; ekonomisk, social och ekolo-
gisk och adresserar utmaningen i att bejaka och utnyttja Göteborgs 
roll som motor för tillväxt, utveckling och attraktivitet för Västsve-
rige, samtidigt som förutsättningarna för utveckling i hela Västra 
Götaland stärks. I programmet anges följande prioriteringar 1. En 
ledande kunskapsregion; 2. En region för alla; 3. En region där vi 
tar globalt ansvar; 4. En region som syns och engagerar. Ledande 
kunskapsregion och en region för alla

Västra Götalandsregionens miljöplan syftar till att vara hälsofräm-
jande och bidra till hållbar utveckling och den gäller för alla västra 
Götalandsregionens verksamheter. I miljöplanen finns mål till 2020 
om att Västra Götalandsregionens transporter ska vara fossilobero-
ende genom att minska koldioxidutsläppen med 80 % jämfört med 
2006, samt att transporterna ska bedrivas energieffektivt.Vidare står 
att vi ska minska behovet av material till och förebygga uppkomsten 
av avfall. 

Miljöplanen för perioden 2017–2020 är indelad i sju prioriterade 
områden – transporter, energi, produkter och avfall, livsmedel, ke-
mikalier, läkemedel samt medicinska gaser. Under varje målområde 
listas de åtgärder som krävs för att målen ska uppnås samt de nämn-
der och styrelser som har ansvar för att åtgärderna genomförs. 

Miljöplanen kommer att efterföljas av ett nytt miljöstrategiskt 
styrdokument efter 2020. 

Klimatstrategi för Västra Götaland 2030 – målsättningen är att 
minska klimatpåverkan. Den har fyra fokusområden; hållbara trans-
porter, förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, klimats-
mart och hälsosam mat och sunda och klimatsmarta bostäder och 
lokaler. Målsättningen visar på två ambitioner: dels att genom ener-
gieffektiviseringar och ökad användning av förnybar energi minska 
klimatpåverkan, dels att driva klimatarbetet på ett sådant sätt att 

konkurrenskraften i Västra Götaland stärks. Strategin lyfter också 
fram vikten av samarbete mellan olika aktörer.

Strategi för omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götalands-
regionen är ett strategidokument som pekar ut i vilken riktning sjuk-
vården bör utvecklas inom de närmaste åren. Dagens hälso- och sjuk-
vård i Västra Götalandsregionen håller god medicinsk kvalitet, men 
brister i tillgänglighet och samordning. För att klara befolkningsök-
ningen och en högre andel barn och äldre måste sjukvården effekti-
viseras och digitala vårdtjänster utvecklas. Omställningen av vården 
delas in i fyra områden: 1. Utveckla den nära vården; 2. Koncentrera 
vård för bättre kvalitet och tillgänglighet; 3. Utveckla digitala vårdfor-
mer och tjänster; 4. Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveck-
ling. Årliga handlingsplaner kring åtgärder och initiativ ska tas fram.

Framtidens hälso- och sjukvård - Det goda livet med Sveriges bästa 
hälso- och sjukvård 2025 är målbilden för Framtidens hälso- och 
sjukvård, med utgång från Västra Götalandsregionens vision ”Det 
goda livet”. Rapporten tar upp övergripande mål, strategiska områ-
den, utvecklingsområden och framgångsfaktorer. Den ska bl.a. visa 
vägen till en stärkt närsjukvård, en säkrad vårdplatstillgång, ett för-
bättrat omhändertagande samt lokalsjukhusens framtida roll. Fokus 
ligger på: 
• Hälsofrämjande och förebyggande arbete
• Kvalitativ vård – säker vård som följer evidens och medicinska 

riktlinjer, som ges i rätt tid med ett gott omhändertagande
• Närhet – sammanhållna vårdprocesser där kommuner, sjukhus, 

primärvård, habilitering och tandvård samarbetar och samverkar
• Trygghet och tillit
• Hög kompetens och god kunskap
• Forskning och utveckling
• Barn och ungas hälsa står i fokus
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Nationell klimatlag, Riksdagen, 2018 
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Strategisk logistik - Framgångsfaktorer och potentialer i sjukhusområden, SKL, 2016

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/strategisk-logistik.html
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