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Abstract 
At the moment there are no guidelines to how external service agreements should be 
managed and administered at Södersjukhuset. The goal with this report has been to provide 
Södersjukhuset with supporting arguments to decide if they should centralize the 
management of service agreements or not. In order to achieve this goal it was essential to: 
study and get a better understanding of the term centralization, examine the service 
agreements’ to get a greater awareness of their extent and analyze Södersjukhuset to gain a 
better insight of the organisation as a whole. Service agreements were accumulated through 
meetings with the hospital’s employees and through the software Medusa. Calculations were 
conducted from the agreements to display Södersjukhuset’s current situation. The 
management of the hospital’s service agreements was considered decentralized and was 
deemed to convey negative economical factors. A proposed solution for the problem was a 
centralized structure for managing external service agreements which would help the 
hospital organize and benefit it economically. 
 
Keywords: 
Södersjukhuset, SÖS, Medical engineering, service agreements, centralization, 
decentralization, incentive, medical imaging, cardiology, Medusa, LABU12, economics.  

Sammanfattning 
Det finns idag ingen struktur för hur externa serviceavtal ska hanteras och förvaltas på 
Södersjukhuset. Målet med denna rapport har varit att bistå Södersjukhuset med underlag 
för att avgöra om de ekonomiskt sett bör centralisera sina serviceavtal eller ej. För att uppnå 
detta studerades: begreppet centralisering, serviceavtalens omfattning samt Södersjukhuset 
i form av organisation och dess resurser. Insamling av avtal verkställdes genom möten med 
personal på Södersjukhuset och via mjukvaran Medusa. Från avtalen upprättades kalkyler 
för att beskriva hur situationen med avtalen såg ut. SÖS bedömdes vara decentraliserat vid 
hanteringen av externa serviceavtal vilket ansågs vara en ekonomisk nackdel. 
Rekommendation för att åtgärda dessa problem var att upprätta en centraliserad struktur 
som stödjer en organiserad hantering av externa serviceavtal och bidrar till en ekonomisk 
nytta för Södersjukhuset. 
 
För förkortningar i denna rapport, se bilaga 1. 
 
Nyckelord: 
Södersjukhuset, SÖS, Medicinsk teknik, serviceavtal, centralisering, decentralisering, 
incitament, bild, kardiologi, Medusa, LABU12, ekonomi. 
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1 Inledning 

1.1 Problemdefinition 
Avdelningarna på Södersjukhuset (SÖS) äger en viss del av sjukhusets olika utrustningar 
varav de olika utrustningarna servas beroende på utrustningens serviceavtal. Dessa 
serviceavtal kan skilja sig åt, de kan exempelvis vara hanterade av sjukhusets 
medicintekniska avdelning (MTA) i form av In-House-Avtal eller av tredjepartsföretag i form 
av externa avtal. Det finns idag inga riktlinjer för hur externa serviceavtal ska tecknas, 
utnyttjas och förvaltas hos MTA och SÖS, vilket leder till ineffektiv hantering och struktur. 

1.2 Mål 
Målet med detta examensarbete har varit att bistå SÖS med underlag för att avgöra om de 
ekonomiskt sett bör centralisera hanteringen av sina serviceavtal eller ej. 

1.3 Avgränsning 
Detta arbete avgränsas till serviceavtalen som gäller för verksamhetsområde (Vo) kardiologi 
samt Vo bild, då dessa avtal står för 75 % av den totala kostnaden av serviceavtal hos SÖS 
(1). 

1.4 Författarnas bidrag till examensarbetet 
Författarna till denna rapport har fördelat arbetet lika genom hela projektet. Projekttiden 
avser 22 Mars - 8 Juni. 
  



 2 

2 Teori och bakgrund 

2.1 Södersjukhuset 
Södersjukhuset är ett av de större sjukhusen i Stockholms län och har ungefär 130 000 
patienter årligen (2). Sjukhuset räknas som ett akutsjukhus placerat på Södermalm och har 
mer än 4200 anställda placerade på olika verksamhetsområden. Sjukhuset bedriver även 
forskning och utbildning för blivande läkare, sjuksköterskor och andra vårdstudenter. 
Sjukhuset ägs av Stockholm läns landsting och omsatte 4,4 miljarder kronor år 2016 (2). 

2.1.1 Medicinteknisk avdelning 
Medicinsk teknik är en sektion/avdelning på SÖS vars huvudområde är sjukhusservice med 
medicintekniskt underhållsarbete. Deras syfte är att förenkla vardagen för personalen på 
sjukhuset och stå som stöd för sjukhusledningens vision om trygg och säker vård (3). I 
praktiken innebär det att personalen på MTA planerar och utför underhåll på sjukhusets 
medicintekniska apparatur samt bidrar med teknisk kompetens och krav vid upphandling och 
utvecklingsprojekt. Idag är det ca 30 anställda på SÖS MTA, enligt Niklas Blomberg, 
sektionschef för MTA (4). 

2.1.2 Vo Kardiologi 
SÖS kardiologi är ett Vo på sjukhuset som driver hjärtsjukvård och medicinsk intensivvård 
(5). Verksamheten bedrivs dygnet runt och består av ca 400 medarbetare (5). Vo Kardiologi 
består av: 

- Medicinsk Intensivvårdsavdelning (MIVA) 
- Hjärtintensivvårdsavdelning (HIA) 
- Hjärtrytmrubbningar (avdelning 31) 
- Kranskärlssjukdom (avdelning 32) 
- Hjärtsvikt (avdelning 52) 
- Koronärangiografi/PCI (Percutan Coronar Intervention (6), avser både namn på 

avdelningen och behandlingen som utförs) 

2.1.2 Vo Bild 
SÖS bild är ett Vo på sjukhuset som driver bilddiagnostik och onkologi (7). Det är ett 
toppmodernt centrum där ca 400 patienter varje dag kommer och får hjälp med 
undersökningar (7). Vo bild består av: 

- Röntgen (Röntgen samt forskning och utveckling (fou) röntgen) 
- Nuklearmedicin 
- Mammografi 
- Fysiologi 
- Onkologiska kliniken 

2.2 Serviceavtal  
Serviceavtal, även kallat konsultavtal, är något som kan erbjudas till olika typer av tjänster i 
olika branscher. Erbjudandet avtalas mellan leverantör och kund och kan gälla exempelvis 
några månaders tjänstgöring, utformning av produkter eller underhåll av produkter. I avtalet 
ingår krav och villkor för att bestämma vad för typ av uppdrag som ska utföras, detta för att 
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i förtid kunna lösa tvister som kan uppstå samt besluta vem som ska få rättigheterna till 
arbetsresultatet (8). Vid serviceavtal för medicintekniska produkter följs Allmänna 
Bestämmelser för Underhållsavtal (LABU12), en uppdatering av före detta LABU80. Detta 
har tagits fram av företrädare från Ledningsnätverket för Medicinsk Teknik (LfMT) och 
leverantörer genom Swedish Medtech under 2012 (9).  
 
Krav och villkor som ingår i ett avtal för medicintekniska produkter brukar enligt LfMT (10) 
innehålla: 

- Vilken utrustning avtalet avser 
- Kostnad 
- Underhållsavtalets omfattning (dvs vad för typ av underhåll som skall utföras samt 

om restid och reservdelar inkluderas/exkluderas) 
- Krav på tillgänglighet (som avser avhjälpande samt förebyggande underhåll på 

medicinteknisk utrustning baserat på utrustningens drifttid samt downtime). 
- Villkor vid planering av underhåll 
- Dokumentering 
- Betalning 
- Garanti 
- Giltighet 
- Särskilda villkor 
- Avtalshandlingar (fördjupande avtalsuppgifter i form av bilagor, här brukar 

exempelvis LABU12 ingå) 
- Ändringar och tillägg i avtalet 
- Signatur som bekräftar att båda parter läst igenom och accepterat avtalet 

 
Serviceavtalen definieras av sin omfattning, nämligen leverantörens åtagande samt 
underhållsåtagandets omfattning (se bilaga 2 Underhållsåtagandets omfattning). För att 
lättare skilja de olika avtalen åt kommer denna rapport kategorisera dessa med nivåerna 
fullserviceavtal (FSA), fullserviceavtal med samarbete (FSA med Sam) samt underhållsavtal 
(UA). 

2.2.1 Fullserviceavtal 
Fullserviceavtal omfattar förebyggande underhåll (FU) samt avhjälpande underhåll (AU) (se 
bilaga 2 Leverantörens åtagande). Ett FSA kan även inkludera resekostnader och 
materialkostnader, men detta är något som förhandlas mellan sjukhuset och leverantören 
(se bilaga 2 Underhållsåtagandets omfattning). 

2.2.2 Fullservice med samarbete 
Fullservice med samarbete är likt ett FSA med avvikelsen att ett samarbete mellan sjukhus 
och leverantör sker. Samarbetet, även kallat det särskilda villkoret, utgår från vad avtalet 
omfattar och kan exempelvis innebära att leverantören står för 50% av arbetet och 
resterande sköts av sjukhuset (se bilaga 2 Särskilda villkor). 

2.2.3 Underhållsavtal 
Underhållsavtal omfattar antingen FU eller AU. Här, på samma sätt som i FSA, kan rese- 
och materialkostnader inkluderas eller exkluderas. 
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2.3 Centralisering 
Centralisering innebär en förändring av ansvarsfördelning där exempelvis beslutsfattande 
görs på en högre nivå, dvs av en mer utvald eller enskild gren av en organisation, grupp eller 
företag (11). Motsatsen till detta är då decentralisering som innebär ansvarsfördelning på 
flera grupper och organisationer m m. Den möjlighet centralisering skapar enligt Boddy et al. 
(11) är att kunna vidta snabba åtgärder vid förändringar och minska risken för att samma 
arbete återupprepas. Resultatet detta medför är möjligheten till att ge en bra och snabb 
överblick över verksamheten/administrationen samtidigt som det ger organisationen 
fördelaktigare tillgänglighet till information som hanteras (12). En nackdel med att ha en 
centraliserad hantering är enligt Boddy et al. (11) att lokala beslut fattas av de högre 
nivåerna vilket kan resultera i att de lägre nivåerna (i detta fall är de lägre nivåerna de olika 
avdelningarna ute på sjukhuset) känner att deras befogenheter tas ifrån dem. En annan 
nackdel är också att centralisering leder till mindre skräddarsydda beslut för de lägre 
nivåerna, vilket kan riskera att ineffektivisera en del av verksamheten (13). 

2.4 Medusa 
Medusa är en mjukvarutjänst från företaget SoftPro Medical Solutions AB som erbjuder 
hantering av medicinteknisk utrustning (14). Medusa som används på SÖS är även kopplat 
till Danderyds sjukhus samt Karolinska Universitetssjukhuset. Detta gör det möjligt för 
personal att komma åt inventarier samt avtal på diverse sjukhus i systemet. Användningen 
av en mjukvarutjänst som Medusa på ett sjukhus ger sjukhuset och dess personal 
möjligheten att strukturera upp verksamheten med kontroll på all dess inventariestatus, -
historik, -placering m m (14). 

2.5 Tidigare forskning 
Tidigare forskning som har utförts i samma ämnesområde är ett kandidatexamensarbete av 
civilingenjörsstudenter från kungliga tekniska högskolan (KTH) från 2010 (“Incitament till 
uppköp av underhållsarbete för medicintekniska produkter”) (15). Arbetet upprättades i 
samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala och redogjorde för faktorer som spelar roll i 
valet om extern eller In-House-Service på medicintekniska produkter. Studenterna kom fram 
till att några av de starkaste argumenten för att välja In-House är exempelvis kvantitet av 
utrustning, tillgängliga resurser, teknisk kompetens, erbjudande & rabatter. De gav även 
förslag på åtgärder i form av exempelvis att reducera antal FU-avtal som akademiska 
sjukhuset innehar och en fullständig utredning på hur serviceavtalen utnyttjas. 
 
SÖS utförde ett uppdrag 2016 nämnt “Kartlägga och ta fram strategier för externa 
serviceavtal” (1). Uppdragets syfte var att standardisera hanteringen av externa serviceavtal 
för medicintekniska produkter i form av mer strukturerade rutiner/arbetssätt. Arbetet 
slutfördes ej då MTA saknade resurser för att utföra ett så stort arbete. Enligt uppdraget kom 
de dock fram med ett resultat i form av en rekommendation som säger att de ansvariga 
(kallade controllers) över serviceavtalen ska få tillgång till och lära sig Medusa för att 
personligen kunna hantera serviceavtalen. 
 
Slutligen finns även en magisteruppsats från 2007 som utfördes av en student på 
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet som studerade hur en mer centraliserad 
hantering av information påverkar en organisation (16). I denna rapport granskades 
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organisationen Jeans & Clothes (JC) och resultatet i studien visade positiva resultat i ökad 
informationstillgång och bättre organisationfunktionalitet. 
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3 Metoder 
En vetenskaplig litteraturstudie utfördes för bakgrund och underlag. Informationen 
införskaffades via söktjänsten GUPEA med sökordet “centralisering”, via kontakt med 
Akademiska sjukhuset och SÖS, via SÖS egna hemsida samt via sökmotorn Google med 
sökorden “serviceavtal”, “centralisering”, “decentralisering” och “LABU12”. Kvantitativ 
insamling av avtalsunderlag sammanställdes via inventariesystemet Medusa samt möten med 
verksamhetschefer. Underlaget bestod av serviceavtal, inventariedokumentation, 
transaktionsunderlag för 2016 & 2017 samt en budget för 2018. Transaktionsunderlaget samt 
budgeten erhölls från controller. Antalet avtal grundades på det underlag vi har haft tillgång 
till. Ej dokumenterade avtal definierades av att ett avtal nämndes eller framgick utifrån 
underlaget att det borde funnits för ett eller flera inventarier. Underlagets validitet granskades 
med Medusas inventarierapportering, aktuell personal och leverantör. Muntliga intervjuer 
med personal på MTA upprättades för att få information om SÖS organisation. Dessa 
antecknades eller spelades in med mikrofon och sammanställdes därefter i egna ord. Vid 
intervjun med Erik Rydbeck ställdes frågor enligt bilaga 3. Vid intervjun med Lena 
Sundvisson och Rina Darvishghaderi ställdes frågor enligt bilaga 4. 
Ett studiebesök på Mälarsjukhuset genomfördes för att jämföra hanteringen av externa 
serviceavtal. Resultatet från studiebesöket sammanställdes genom anteckningar och 
material bestående av ett exceldokument. Valet av beräkningar och kalkyler baserades på 
yttranden från intervjuerna, antal avtal, avtalens omfattning, budgeten för 2018 samt 
transaktionsunderlaget för 2016 & 2017. Beräkningarna genomfördes och presenterades 
med excel i form av tabeller och figurer. 
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4 Resultat 

4.1 Översikt av Vo Bild 
Granskandet av inventarierapporterna visade att serviceavtal som borde finnas ej stämmer 
överens med antal avtal som faktiskt var dokumenterade, detta visas i figur 1. Antalet hittade 
avtal består av fysiska och digitala kopior. 

 
Figur 1: Andelen hittade avtal gentemot andelen avtal som borde finnas 

En fördelning av de serviceavtal som borde finnas presenteras i figur 2. Fördelning baseras 
på var avtalen är funna. 

 
Figur 2: Fördelningen av avtalens funna positioner 

Tabell 1 presenterar de olika avdelningarnas minimum och maximum gällande 
serviceavtalens årliga kostnad kontra inventariets inköpspris. Värdena är baserade på de 
24st avtal tillhörande inventarier vars pris kunde hittas. 
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Tabell 1: Den största samt minsta procentuella årliga servicekostnaden kontra inköpspris för det/de inventarier 
avtalet är kopplat till. 

Serviceavtalspris kontra inköpspris Max % Min % 
Fysiologiska 11,09% 4,48% 
Onko Strålterapi 3,61% 3,61% 
Brachyterapi - - 
Nuklearmedicin 13,3% 13,3% 
Onkologiska Avd 21 - - 
Onkologiska Avd 22 - - 
Onkologiska Öppen - - 
Fou Röntgenkliniken 3,63% 3,63% 
Röntgenkliniken 18,97% 5,93% 
Mammografi 22,96% 4,51% 

 
Serviceavtalen differentieras beroende på dess omfattning och särskilda villkor. 
Fördelningen kan ses i figur 3 och är baserad på antalet avtal som borde finnas enligt figur 
1. 

 
Figur 3: Fördelningen av serviceavtalens nivåer 

För de serviceavtal som avser FSA med samarbete enligt figur 3 kan dessa omfatta 
särskilda krav. Dessa krav kan bestå av att medicinteknisk personal ska ha genomgått 
utbildning för fullföljt avtal. Om nämnda krav ej fullföljs debiteras sjukhuset av leverantör, 
exempel på detta kan ses i bilaga 5. Andelen serviceavtal med samarbetsvillkor som kräver 
utbildning kan ses i figur 4. 
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Figur 4: Den andelen av funna FSA med Sam som kräver att personal har gått en utbildning 

För att få en uppfattning om vilka summor de odokumenterade serviceavtal enligt figur 2 
representerar, se tabell 2 som är baserad på transaktionsunderlaget från Tomas Grundel 
(17). 
Tabell 2: Funnen serviceavtalskostnad i förhållande till möjlig kostnad för ej dokumenterade avtal. 

Funnen serviceavtalskostnad i förhållande till  
transaktionsunderlagskostnad för serviceavtal Sek 
Beräknad totalsumma utifrån funna serviceavtal för Vo Bild 11 809 947 
Summa för transaktionsunderlag Vo Bild 2016 31 683 865 
Summa för transaktionsunderlag Vo Bild 2017 18 117 100 
Motsvarande kostnad för ej dokumenterade avtal (34%) 2016 10 772 514 
Motsvarande kostnad för ej dokumenterade avtal (34%) 2017 6 159 814 

 

4.2 Översikt av Vo Kardiologi 
På grund av bristande underlag och den korta tidsramen för detta projektarbete har vi ej tid 
att utvärdera en trovärdig situation för serviceavtal i detta Vo. 

4.3 Intervjuer 

4.3.1 Erik Rydbeck 
Relevanta punkter som framkom under mötets gång var (18): 

- Serviceavtal som innefattar samarbete kan kräva att minst en person på MTA ska 
vara utbildad i apparaturen avtalet omfattar, annars kan tilläggskostnader uppstå. 

- Vid upphandling av nya serviceavtal är en tumregel att den årliga servicekostnaden 
bör vara ca 6-12 procent av inköpspriset för själva produkten. 

- En av de främsta anledningarna till att serviceavtal tecknas för produkter, åtminstone 
hos Vo Bild, är för att ha prioritet hos leverantören, speciellt när det gäller service och 
byte av reservdelar. 

- Tidsrapportering i Medusa på inarbetad tid är opålitlig. 
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4.3.2 Lena Sundvisson 
Relevanta punkter som framkom under mötets gång var (19): 

- I det dagliga arbetet kändes det som att personalen har koll på serviceavtalen i sin 
egen apparatgrupp men inte i övriga. 

- Vid behov av ett serviceavtal på en produkt tas detta upp med verksamhetschefen, 
ett MT-råd och aktuell personal på MTA då det handlar om stora pengar. 

- Ett förslag på förbättring av processen för hantering av serviceavtal är att ha med 
vilken nivå serviceavtalet har samt en annonseringsruta för avtalets giltighet. 

- Det finns ett behov av att bli mer konsekvent för att se till att avtalet finns i Medusa.  
- Jobbet för att upprätta en struktur för hur serviceavtal ska hanteras bör skötas av de 

som regelbundet använder Medusa samt de som sköter upphandlingen och har 
tillgång till Medusa. 

4.3.3 Rina Darvishghaderi 
Relevanta punkter som framkom under mötets gång var (20): 

- Vid kännedom om ifall de medicintekniska produkterna har serviceavtal anses att 
vissa avdelningar har bättre koll än andra men att det oftast är otydligt.  

- Det kan hända att personalen tar sig an ett serviceuppdrag men att det visar sig att 
det fanns ett serviceavtal till produkten vilket då resulterar i dubbelarbete. 

- Vid upphandling av nya serviceavtal lägger apparatgrupperna och 
verksamhetsgrupperna fram ett förslag till MTA. MT-chefen och MTA-verksamheten 
tillsammans med controller beslutar om förslaget godkänns.  

- För att ta reda på vilka avtal sjukhuset har på sina produkter bör de till en början 
kartlägga alla aktiva avtal, därefter lära upp controller om systemet Medusa för att 
underlätta arbetet för MTA. De kan även vara med i arbetet om att förstå avtalens 
innebörd till fullo, då dessa ofta använder juridiskt språk.  

- Alla avdelningar bör sträva efter att jobba med serviceavtalen på samma sätt, 
exempelvis hur de hittas, dokumenteras och uppdateras.  

- Ett förslag är att anställa personal som kan hantera hur serviceavtalen hanteras. 

4.4   Studiebesök Mälarsjukhuset 
Vid ett besök på Mälarsjukhuset i Eskilstuna noterades följande punkter om sjukhuset (21): 

- Sjukhuset har ett eget ledningssystem för hantering av externa serviceavtal som 
sköts av en person från MTA. Personen har kontroll på strukturen och hur 
serviceavtalen hanteras, bevaras samt ser till att de uppdateras. 

- MTA hanterar alla externa avtal men respektive avdelning äger dessa. 
- Genom avstämmande veckomöten med verksamhetschefen på sjukhuset ses det till 

att arbetet med de externa serviceavtalen sköts samt är i fas. 
- Sjukhuset använder sig av ett styrmedel i form av en powerpoint. 

Powerpointen innehåller bland annat: styrdokument, beslutsunderlag och 
kontaktpersoner. 

- Hanteringen av de externa serviceavtalen sker via en excelbok (ett exempel på detta 
kan ses i bilaga 6), pärmar för fysiska kopior samt filmappar för digitala kopior. 
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5 Diskussion och analys 

5.1 Avtalsomfattningens relevans 
Avsikten med detta arbete var att försöka spåra avtal som fanns men inte utnyttjades till fullo 
för att se om det utfördes dubbelarbete samt att granska om det gick att finna någon typ av 
ekonomisk vinning. Med dubbelarbete menas utförande av service som sker internt när det 
egentligen finns överenskommet i det externa avtalets omfattning och bör genomföras av 
leverantör på en viss nivå. I figur 3 går det att se att 34 procent av de avtal som hittades för 
Vo Bild var fullserviceavtal med samarbete samt att 32 procent (upp till 41 procent då 9 
procent är odefinierade i figur 4) av dessa avtal kräver någon typ av utbildning för 
apparaturen som avtalet gäller. Till följd av informationen som framgår i 4.3.1 Erik Rydbeck 
gällande serviceavtal med samarbetsvillkor, visar det sig betydelsefullt att granska bilagor 
och dokumentation för dessa. Då det gäller sekretess över avtalen skrivna mellan SÖS och 
leverantör kan vi ej tillåtelse att namnge vilka leverantörer information kommer från. Dessa 
utbildningar är i regel utbildningar som leverantören håller. Det framgår även överlag att 
MTA ansvarar för att upprätthålla detta, annars debiteras SÖS, vilket kan ses i bilaga 5. 
För att undvika risken att behöva betala opåkallade kostnader ligger det i sjukhusets ansvar 
att hålla reda på dessa villkor. Detta blir extra betydelsefullt då dessa odefinierade avtal har 
risk för att vara FSA med Sam vilket innebär att de blir svårare att veta om dessa avtal avser 
särskilda villkor, vilket ökar risken för omotiverade kostnader. MTA har även en aktivitet i sin 
verksamhetsplan som yrkar på att relevant utbildning ska vara genomförd för att kunna 
utföra nuvarande och kommande uppdrag (se bilaga 7 Aktiviteter 1.2) vilket innebär att 
kontroll på avtal får större tyngd. 
 
Som nämnt i rapportens avgränsning samt SÖS tidigare arbete Kartlägga och ta fram 
strategier för externa serviceavtal står Vo Bild och Vo Kardiologi för 75 procent av de totala 
servicekostnaderna hos SÖS. Vid betraktande av tabell 2 går det att konstatera att 
serviceavtalskostnaderna för enbart Vo Bild genererar stora summor. Vid jämförelse med 
figur 2 på den delen av serviceavtal som ej är dokumenterad finns det en stor risk för att den 
delen utgör cirka en tredjedel av den totala serviceavtalskostnaden som presenteras i tabell 
2. Den totala kostnaden som visas för år 2016 samt 2017 riskerar således bestå av 10,7 
samt 6,2 miljoner kronor enligt tabell 2. Värt att notera att den beräknade totalsumman för 
Vo Bild är estimerad med hög noggrannhet men saknar ändå viss pålitlighet då vissa avtal 
har årliga prisändringar, kan ha blivit uppsagda, saknar dokumentation för pris och att den 
faktiska summan från 2016 & 2017 endast är kostnader på kostnadsställen där 
serviceavtalskostnader kan tänkas hamna. 
 
En faktor som spelar in på avtalens omfattning är det som presenteras i tabell 1, närmare 
bestämt anföringen från Erik Rydbeck som anger att den årliga serviceavtalskostnaden 
gentemot inköpspris bör begränsas till ca 6-12 procent. Avtalskostnader som överstiger 
denna procentsats ger ett vägande skäl till varför det är gynnsamt att ha en bra översikt på 
om dessa avtal används till fullo. Enligt tabellen går det att påstå att de flesta avdelningar 
som ingår i Vo Bild följer dessa kriterier. De avdelningar som inte följer detta är de som 
använder sig av röntgenutrustning vilket kan förklaras utifrån vår intervju med Erik (se 4.3.1 
Erik Rydbeck) då en stor del av serviceavtalskostnaden består av materialkostnad 
(exempelvis röntgenrör). Då det ej framgår exakta kostnader för alla serviceavtal samt all 
apparatur som har serviceavtal kan vi ej ange onödiga kostnader inom detta område. Det 
som dock kan konstateras med avseende på figur 2 när det gäller dokumentation som inte 
finns tillgänglig hos serviceavtal medför det en stor risk att avdelningarna ej utnyttjar 
serviceavtalens omfattning. 
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5.2 Bedömning av situationen på SÖS 
Under arbetets gång upprättades möten med SÖS MTA personal, dels för att få tillgång till 
underlag och dels för att få en överblick av deras hantering av serviceavtal. En av de stora 
frågorna vi ställde var hur bra ledning varje person anser att avdelningarna har på 
serviceavtalen för apparaterna som SÖS innehar. Utifrån de möten som framgår i 4.3 
Intervjuer var det generella svaret att personalen hade koll på de avdelningar de hade 
regelbunden kontakt med, men dålig koll på övriga avdelningar. Däremot framgick det att det 
inte fanns en lika bra kännedom på avtalens nivåer. Detta ställer till problem hos MTA då tid 
och resurser går åt för att kontrollera om serviceavtal existerar samt dess omfattning. 
Exempel på detta tas upp i mötet med Rina Darvishghaderi då hon anser att dubbelarbete är 
något som förekommer.  
 
Detta berör en faktor som Erik Rydbeck nämnde i vårt möte. När han blev uppmärksammad 
på att vi tänkte utföra beräkningar på inarbetad tid gentemot externt arbetad tid, det vill säga 
avtalens utnyttjande nämnde han att den inarbetade tiden är opålitlig. Detta har även 
noterats vid granskning av inventarierapporterna. Spårbarhet är en viktig resurs när det 
kommer till att dokumentera arbete, kontrolleras inte detta med noggrannhet är risken stor 
för dubbelarbete som Rina nämnde tidigare. Det går även emot SÖS MTAs värdegrund (se 
bilaga 7) som säger att slöseri skall undvikas för ett så effektivt arbete som möjligt för både 
sjukhuset och patienten.  
 
Vid beröring av problematiken ovan nämndes förbättringar som föreslogs av Rina 
Darvishghaderi, bland dessa var en lösning att kartlägga alla aktiva serviceavtal. Detta är 
något som vi även har uppfattat under arbetets gång skulle behöva verkställas då en större 
del av detta arbete har gått ut på att hitta och sammanställa serviceavtal enligt mallen som 
hittas i bilaga 8. Det framgick även av både Rina och Lena Sundvisson att användningen av 
Medusa behövs förbättras för kontinuerlig uppföljning och uppdatering av dokumentation 
med avseende på att undvika problematiken ovan. 
 
Följdfrågan blev då att fastställa vem det är som ska ha ansvar för att upprätta detta. Rina 
och Lena är överens om att MTA har för lite resurser för att kunna åstadkomma ett sådant 
arbete och anser att det är något flera behöver agera på, bland annat gruppen på SÖS som 
sköter Medusa och controllers. Controllers sköter majoriteten av ekonomin och har ansvar 
över avtalen vilket gör det logiskt att de skulle vara en betydande faktor i den strukturella 
hanteringen av dessa. Som Rina nämnde finns även risken för att inte förstå avtalens 
innebörd på grund av det juridiska språket som ofta används, även detta ger ett argument 
för att controllers ska vara delaktiga i processen. 
 
Vi fann vid besöket på Mälarsjukhuset att majoriteten av de ovannämnda problemen ej 
existerade. Utifrån resultatet i 4.4 Studiebesök Mälarsjukhuset bedömer vi sjukhusets sätt att 
strukturera och hantera avtal vara centraliserat då alla serviceavtalen var samlade på en 
plats samt att det fanns en avsedd person som arbetade med att hantera dessa. Att ha alla 
avtalen på en plats kan anses fördelaktigt och att ha endast en person som kontinuerligt 
hanterar arbetet hävdar vi minskar risken för oordning. Med tanke på SÖS situation i 
jämförelse till Mälarsjukhusets när det gäller hantering av externa serviceavtal anser vi att 
SÖS bör sträva efter ett liknande arbetssätt. 
 
Vid upprättande av detta arbete var det tänkt att granska situationen över serviceavtal hos 
både Vo Bild och Vo Kardiologi. Med avseende på resultatet angående Vo kardiologi (se 4.2 
Översikt av Vo Kardiologi), har vi valt att inte ändra rapportens struktur då vi anser att det 
visar hur situationen för Vo Kardiologi ser ut och att detta är en del av problematiken som 
SÖS bör agera på. 
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5.3 Konsekvenser av att centralisera externa serviceavtal 
Bedömningen av SÖS hantering av externa serviceavtal är att det i nuläget är väldigt 
decentraliserat. Detta är dels baserat på de möten vi har haft med MTAs personal då de 
själva menar att de separat har koll på en del av avtalen, speciellt med de avdelningar som 
de själva är regelbundna med, men sämre koll på de andra avdelningarna. Dels är det 
baserat på vår egen bedömning utifrån problematiken och arbetets gång för att hitta och 
sammanställa de externa serviceavtalen för Vo Bild och Vo Kardiologi. Under processen att 
finna avtalen har vi blivit hänvisade till ett flertal av SÖS personal, varav majoriteten inte har 
haft de avtal vi har sökt i sin ägo. Möjligheten som centralisering skulle kunna bidra till detta 
är att få alla avtal på en och samma plats som hanteras på samma sätt. Det som 
centralisering ytterligare skulle kunna tillföra är som nämns i 2.3 Centralisering; en bra och 
tydlig överblick som kan resultera i snabba åtgärder vid förändringar, samt minska risken för 
dubbelarbete. Detta är då något som skulle lösa majoriteten av problematiken som SÖS 
bedöms uppleva utifrån det som nämns i 5.2 Bedömning av situationen på SÖS. 
 
Att centralisera hanteringen av externa serviceavtal anses även bidra till att SÖS MTA skulle 
uppfylla eller ge möjligheten till att lättare uppfylla aktiviteter som stödjer mål i 
verksamhetsplanen (se bilaga 7). Via informationstillgängligheten på avtal blir det lättare att 
planera och strukturera verksamheten som bidrar till MTAs långsiktiga mål genom att stärka 
aktivitet 1.2. Detta skulle även vara betydelsefullt i etablerandet av ett 
kvalitetsledningssystem som i sin tur stärker aktivitet 1.3. 
 
En nackdel som kan ses vid detta åtagande är då att allt som har med externa serviceavtal 
att göra (bland annat upphandling och påskrift) utförs av en enhet på sjukhuset, dock bör 
detta inte vara ett problem då enligt Rina i 4.3.3 Rina Darvishghaderi alla upphandlingar av 
externa serviceavtal sker genom MTA-gruppen. Avdelningarna som vill ha ett avtal måste 
lägga fram ett förslag som skall godkännas av MT-chefen och resten av MTA-gruppen. 
Ytterligare en nackdel som skulle kunna uppstå av detta är att besluten som tas av en 
enskild enhet inte tar hänsyn till de lägre nivåer som ingår i organisationen. Vi ser dock inte 
detta som ett problem då det enligt Rina finns kontaktpersoner för enskilda avdelningar hos 
MTA som anses ha god kommunikation. 
 
Förslagsvis skulle centralisering även kunna minska eller eliminera differensen i antal som 
uppstår i figur 1 samt de grå områden representerade i figur 2, 3 och 4 vilka hittas i 4.1 
Översikt av Vo Bild. Detta innebär dock till en början ett förarbete i samma utsträckning som 
arbetet Kartlägga och ta fram strategier för externa serviceavtal vilket Rina Darvishghaderi 
var delaktig i, samt det som vi själva har utfört i detta arbete. Det är ett tids- och 
resurskrävande arbete men bedöms betydelsefullt långsiktigt sett. Vidare ger det nytta då 
risken för opåkallade samt onödiga kostnader reduceras tack vare möjligheten att lättare 
lokalisera dessa samt upprätta en precis översikt av ekonomin hos de olika avdelningarna. 
Med en precis översikt av ekonomin syftar vi på en tabell likt tabell 2 i 4.1 Översikt av Vo Bild 
där den budgeterade/planerade kostnaden för service jämförs med den aktuella kostnaden.  
 
I uppsatsen som utgavs av en student från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet (se 
2.5 Tidigare forskning) undersöktes hur en hantering av information i form av en 
centraliserad IT-struktur påverkade organisationen JC. Resultatet från sagda studie visar att 
det fanns positiva förutsättningar för en ökad informationstillgänglighet hos organisationen. 
Informationen finns tillgänglig för alla butiker på ett och samma ställe och stämmer överens 
med författarens faktabaserade litteratur som stödjer detta påstående.  
Vi anser att detta är något som kan stärka argumentet för centraliserad hantering av externa 
serviceavtal och även ett starkt motargument mot den förutnämnda nackdelen om 
centralisering då det innebär att resterande avdelningar får ta del av informationen. 
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Författaren yrkar även på att ett centraliserat system är kostnadseffektivt men kräver arbete 
och planering vilket vi, som tidigare nämnt, instämmer i. 

5.4 Felkällor 
Vid genomförandet av detta arbete uppkom det ett flertal felkällor som är värda att notera för 
att inte skapa missförstånd eller förvirring i resultat och diskussion. 

- Dokumentationen som vi har gått igenom i Medusa är ofta ej uppdaterad vilket 
sänker validiteten för hur säkra våra analyser är till det faktiska. 

- Många dokument (avtal) är ej nåbara via Medusa och finns till vår vetskap genom att 
deras existens nämns via anteckningsflikar för inventarierna via en textrad eller ett 
avtalsnummer. 

- Den interna tidrapporteringen om In-House-service på sjukhusets medicintekniska 
produkter är enligt Erik Rydbeck opålitlig vilket gör att vi inte kan utföra beräkningar 
på om sjukhuset har lagt ner onödiga resurser på dubbelarbete för produkter som 
redan har serviceavtal. 

- Kostnaderna för serviceavtalen ändras årsvis vilket resulterar i att de kostnader vi 
baserar vårt resultat på skiljer sig något från de faktiska. Exempel på en sådan 
felkälla blir när rapporten använder sig av transaktionsunderlag från 2016 och 2017. 

- När vi har upprättat möten med de personer som vi har blivit hänvisade till så har vi 
ofta kommit till fel person och blir hänvisade till någon ny för att sedan behöva boka 
ett nytt möte. Detta innebär att det är svårt att veta om alla väsentliga 
kontaktpersoner har hittats eller om det finns fler som har relevant information till 
underlaget. 

5.5   Åtgärder 
Utifrån det som nämnts i denna diskussion har vi kommit fram till en del åtgärder som skulle 
kunna lösa eller underlätta arbetet för att centralisera hanteringen av externa serviceavtal. 
Alla dessa åtgärder kräver dock en kartläggning av externa serviceavtal för att få fram 
underlag. Detta är enligt oss det som lägger tyngden och grunden i arbetet och innebär mer 
konkret: 

- Kartlägga alla externa serviceavtal samt utesluta inventarier som ej är kopplade till 
avtal för varje Vo på SÖS genom att prata med verksamhetschefer, controllers, MTA-
personal och övrig personal som kan veta var och vilka avtal som finns. 

- Stämma av med kunnig personal, ekonomiansvariga/controllers och leverantörer 
genom fakturor och avtalsnummer för att bekräfta avtalens giltighet. 

- Om granskaren vet med sig att ett avtal existerar eller bör existera men att det ej går 
att hitta i fysiskt eller digitalt format kontakta extern leverantör för kopia. 

- Sammanställa dessa i ett dokument likt den mall som finns i bilaga 6 och 8 för var 
respektive Vo och avdelning för att få en bra överblick. 

- Välja en metod för att hantera avtalen och se till att regelbundet uppdatera 
dokumentationen. 

 
En lösning vi tänkte presentera är att bli konsekvent med systemet Medusa. Medusa är det 
system som MTA arbetar med dagligen och har moduler avsedda för avtal. För att optimera 
resultatet anser vi det vara betydelsefullt att kontakta tillverkaren SoftPro för att tillsammans 
med MTA anpassa systemet utifrån användarnas åsikter. Exempel på detta kan ses i bilaga 
9 utifrån förbättringarna som lades fram i mötena med Rina Darvishghaderi och Lena 
Sundvisson. 
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Detta arbete kan dock anses tids- och resurskrävande. För att få en start på centraliserad 
hantering av externa serviceavtal är det enligt oss lämpligt att SÖS upprättar en struktur likt 
den som beskrivs i 4.4 Studiebesök Mälarsjukhuset vilket senare kan underlätta 
tillämpningen av Medusa.  
 
Det uppmärksammades i diskussionen att MTA inte har resurser nog för att utföra ett sådant 
arbete. Baserat på detta anförande är rekommendationen att utse en ansvarig (med fördel, 
en person från MTA) som kan ta hjälp av flera från verksamheten, i synnerlighet controllers 
då deras uppgift är att ansvara för avtalen. För att uppnå detta anser vi dock att MTA ska ha 
som ansvar att lära upp controllers i Medusa. Ytterligare en lösning är att anställa en eller 
flera externa personer som utför det tunga förarbetet för att sedan behålla sin position på 
SÖS i form av ett konsultarbete och medverka till att dokumentationen korrigeras med jämna 
mellanrum. 
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6 Slutsats 
Med avseende på resultatet samt de åtaganden som togs fram i diskussionen anser vi att 
Södersjukhuset bör centralisera hanteringen av externa serviceavtal. För att uppnå detta är 
vår rekommendation att följa de åtgärder som presenteras i 5.5 Åtgärder. Vi anser att vi har 
uppnått målen satta för detta arbete då vi har funnit resultat och åtgärder som stödjer en 
möjlig ekonomisk nytta i att centralisera hanteringen av externa serviceavtal. 
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Bilaga 1 Appendix för förkortningar 
SÖS   - Södersjukhuset 
MTA   - Medicinteknisk avdelning 
Vo   - Verksamhetsområde 
LABU80  - Allmänna bestämmelser för underhållsavtal, från 1980 
LABU12  - Allmänna bestämmelser för underhållsavtal, uppdaterad 2012 
FSA   - Fullserviceavtal 
FSA med Sam  - Fullserviceavtal med samarbete 
UA   - Underhållsavtal 
Controller  - Ekonomiskt ansvarig enhet som ansvarar för avtal. 
    Exempelvis serviceavtal. 
In-House  - Uppgifter som MTA tar sig an. 

  



  

Bilaga 2 LABU12  
Utdrag från LABU12 Bilaga 1 Allmänna villkor (9). Beskriver utformning för förebyggande 
underhåll samt avhjälpande underhåll. 

 



  

Utdrag från LABU12 Grunddokument (10) för serviceavtal på medicintekniska produkter. 

 
 
Utdrag från LABU12 Grunddokument (10); Särskilda villkor för underhållsavtal 

 
  



  

Bilaga 3 Intervjumall 1 
- Hur tänker ni/går ni tillväga vid tecknandet av ett nytt externt serviceavtal? 
- Hur bra koll har respektive avdelning på vilka medicintekniska produkter som har 

serviceavtal/icke serviceavtal? 
- Hur ofta utbytes inventarier gentemot teknisk och ekonomisk livslängd? 
- Slutligen, har du några förslag på väsentliga kalkyler eller åtgärder vi kan göra till 

detta arbete, exempelvis tänkte vi jämföra internt arbetad tid på service kontra 
externt servicearbete? 

  



  

Bilaga 4 Intervjumall 2 
- Hur bra koll känner du att ni har på serviceavtalen på de medicintekniska produkter 

som SÖS har? 
- Hur går ni tillväga för att ta reda på om ni har ett serviceavtal på en produkt? 
- Känner du att vetskap om serviceavtal sker mest via muntlig kommunikation inom 

avdelningarna? 
- Hur går ni tillväga om det skulle behövas ett serviceavtal på en produkt? 
- Hur skulle man kunna förbättra processen för att ta reda på vilka serviceavtal ni har? 
- Hur resurskrävande tror du att det skulle vara att upprätta en struktur för hur 

serviceavtalen ska hanteras? 
Vill du lägga till något övrigt?  



  

Bilaga 5 Samarbetsavtal 
Särskilda villkor utdraget från ett samarbetsavtal. 

  



  

Bilaga 6 Externa leverantörer 
Utdrag ur Mälarsjukhusets exceldokument Leverantörsavtal 2018 

  



  

Bilaga 7 SÖS MTA verksamhetsplan 2018 

Utdrag från MTA verksamhetsplan 2018

 

  



  

Bilaga 8 Sammanställningsmall 
Serviceavtal och inventarier sammanställningsmall med central information för arbetet. 

 
  



  

Bilaga 9 Förbättringsförslag till Medusa 
Förbättringar till Medusas inventariesystem baserat på intervjuerna. 
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