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Alltid redo? 
Ordning på beredskapslagret!
Behöver din organisation en enkel och säker lösning för att 
hålla ordning på utrustning och förbrukningsvaror? 

Cambio vårdlogistik kan hjälpa er att få total kontroll på beställningar, 
utlämningar och lagersaldo. Glöm excelfiler, pärmar och att leta i förråd.  
Här får du tips om effektiv, digital hantering.

ORDNING PÅ BEREDSKAPSLAGRET
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Skillnad mellan  
manuell och digital hantering
Många ansvariga organisationer saknar en enkel och säker struktur för att ha 
kontroll över sina förbrukningsvaror och beredskapslager. 

Vid manuell hantering sköts ofta beställningar av en 
rad olika enheter som har egna förråd av förbruk-
ningsvaror i anslutning till sin verksamhet. Inköp 
sker utan samordning via telefon eller Internet 
och beställningar från medarbetare genom mejl, 
lappar eller muntligt. Kanske har någon ansvarig 
ett excelark i datorn eller en sammanställning i en 
pärm? Det är osäkra och tidskrävande rutiner som 
lätt leder till frustration. I värsta fall finns inte rätt 
produkter vid rätt tillfälle.

Vid digital hantering med Cambio vårdlogistik 
görs alla beställningar från lagret i ett system 
som hanteras via dator och en app i i din telefon.  
Oavsett om produkterna finns i ett centralt förråd 
eller utspridda på flera verksamheter har alla 
behöriga full koll på vad som finns i lager och 
var det ligger. Alla påfyllningar och utlämningar 
registreras så att saldot alltid är korrekt. Vid för lågt 
lager skickar systemet automatiskt en varning att 
det är dags för nya inköp. 

MANUELL OCH DIGITAL HANTERING



Enkelt att lära sig

Skapar ordning och reda

Total kontroll på allt material

Sparar tid och minskar svinn

Automatisk signal när något 
behöver fyllas på

Enkel uppföljning ger bättre 
beslutsunderlag för framtiden

Stora fördelar

Ladda ner appen till mobil och/- eller dator.

Märk hyllorna i lagret med QR-koder och placera 
varorna på rätt hylla.

Vid påfyllning eller utlämning – scanna rätt QR-kod 
med appen och ange antal.
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Så här går det till – tre enkla steg 

5FÖRDELAR



KUNDCASE

– Vi kände ett stort behov av att ta ett samlat 
grepp på det materiel som förbrukades i stora 
mängder under pandemin. Vi hade precis börjat 
kolla upp möjligheterna med en digital lösning när 
Cambio hörde av sig för att berätta om sin tjänst. Vi 
tyckte det lät bra och bestämde oss för att prova, 
berättar hon.

Förut köpte alla eget
Det beslutet är de glada för idag. Tidigare köpte 
varje enhet inom vård och omsorg sina egna för-
brukningsvaror. Det fanns inget centralt lager och 
ingen helhetsbild över vad som fanns att tillgå i 
kommunens totala verksamhet. Någon enhet kunde 
ha slut på munskydd medan en annan låg på ett 
stort lager, utan att någon av dem visste om det. 
Genom Cambio vårdlogistik har de fått ordning 
och reda på behov, beställningar och lagersaldon. 
Dessutom har hanteringen blivit en viktig 
arbetsuppgift för daglig verksamhet.

Daglig verksamhet involveras
Angelica Karlsson sköter alla inköp. När varorna 
levereras ansvarar en grupp medarbetare inom 
daglig verksamhet för att packa upp och placera allt 
på rätt plats i ett centralt lager. Hyllorna är märkta 
med QR-koder. Arbetsledaren för gruppen scannar 
QR-koden med mobilappen och noterar antal nya 
varor. En annan daglig verksamhet är ansvarig för 
att ta emot beställningar, plocka ihop och leverera 
varorna till respektive verksamhet. Så fort något 
tas ut från lagret scannas produktens QR-kod med 
appen och antalet registreras.

– På det viset vet vi alltid hur mycket material vi har 
i lagret. När något börjar ta slut får vi en signal via 
systemet, säger Angelica Karlsson. 

Ännu använder de inte alla möjligheter inom Cambio 
vårdlogistik. Exempelvis görs alla beställningar 
fortfarande via mejl, inte i appen. 

– Min ambition är att 
några enhetschefer snart 
ska få testa att beställa i 
appen. Det skulle förenkla 
ytterligare. Vi har också 
fått frågor om att köpa 
in materiel åt andra 
avdelningar än stöd och 
omsorg samt att inkludera 
fler produkter framöver. 
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Valdemarsviks kommun tog kontrollen 
över sina förbrukningsvaror

””Vi får alltid bra hjälp av Cambios 
support. Det går snabbt att få 
kontakt och boka möten om det 
behövs. Vi står inte ensamma i 
arbetet och det är skönt.”

Angelica Karlsson, samordnare i staben i sektor 
Stöd och omsorg i Valdemarsviks kommun.

Ordningen och enkelheten är det bästa med ett digitalt kontrollsystem för 
lager. Det tycker Angelica Karlsson, samordnare i staben för sektor Stöd och 
omsorg i Valdemarsviks kommun. Under pandemin började de använda  
Cambio vårdlogistik för att få bättre överblick över förbrukningsvaror som 
handskar, munskydd, handsprit och förkläden. 

KUNDCASE: VALDEMARSVIK



KUNDCASE

– När Covid-19 bröt ut hade vi aldrig haft något 
gemensamt lager tidigare, så ingen visste hur man 
skulle hantera logistiken. Jag märkte snabbt att det 
behövdes ett annat system än det exceldokument 
som användes inledningsvis, säger Emma 
Åberg, handläggare och inköpsassistent i Östra 
Göinge kommun.

Emma är numera ansvarig för att hantera 
centrallagret, vilket innefattar allt ifrån inköp till 
lagerhållning och utlämning.  
Rutinen är enkel och tydlig: 

 • Först ser hon över vad som behöver handlas. 
Kollar avtal, priser etc. och gör sedan inköpet.

 • När produkterna kommer lägger hon dem på rätt 
hylla i lagret och scannar hyllans QR-kod med 
appen i mobilen. Hon registrerar antal, datum för 
ankomst och utgångsdatum.

 • Om det inte redan finns en QR-kod på hyllan 
(t.ex. för en ny produkt eller ny variant) tar hon en 
klisterlapp med en tryckt kod och sätter upp på 
hyllan med de nya produkterna.

 • När något lämnas ut scannar Emma rätt QR-kod 
med appen och noterar antal.

 • När något är på väg att ta slut eller närmar sig 
sista förbrukningsdag larmar systemet.

– Förut var vi tvungna att springa och titta i lagret 
för att veta vad som fanns, så det här sparar mycket 
tid! Vi tjänar även pengar, eftersom vi använder 

allt som vi köpt in, det finns ingen risk att något 
hinner bli för gammalt och måste kastas. Dessutom 
effektiviseras fraktkostnaderna, säger Emma Åberg.

Lagret är i dagsläget beredskapslager för förbruk-
ningsvaror inom vården och innehåller handskar, 
munskydd, förkläden, andningsskydd och visir. 
Planen är att inom kort utöka med varor som tvål, 
skoskydd, diskmedel och på sikt bygga upp ett 
totalt centrallager.

Hon lovordar tillgängligheten som Cambio erbjuder. 

– De är så kundvänliga, 
svarar snabbt och 
pedagogiskt. Man behöver 
aldrig vara rädd för att 
ställa ”dumma frågor”.
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Från kaos till full kontroll i Östra Göinge
I början av pandemin försökte kommunens medarbetare ha överblick över 
lagret i en excelfil, men upptäckte att det blev alldeles för sårbart. Ingen visste 
exakt vilka varor som fanns, vilket ledde till brist på viktiga artiklar och stor 
frustration. Nu har kommunen kommit i gång med Cambio vårdlogistik och 
vittnar om en lugn och trygg situation. 

””Det finns många 
lagersystemsystem för industrin, 
men inte för vård och omsorg.  
Jag kan verkligen rekommendera 
att prova Cambio vårdlogistik.”

Emma Åberg, handläggare & inköpsassistent  
i Östra Göinge kommun

KUNDCASE: ÖSTRA GÖINGE
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Vad är beredskapslager?
Beredskapslager kan vara förråd av produkter, till exempel läkemedel,  
förbrukningsvaror i vården, livsmedel eller reservdelar som lagras för att kunna 
användas vid nationella kriser eller krigssituationer.

Vem är ansvarig?
I Sverige pågår en historisk reform som omfattar 60 myndigheters 
krisberedskap. Generellt gäller samma ansvarsprincip som för krisberedskapen 
i Sverige – det vill säga att den som har ansvar för något i vardagen har det 
även vid en kris, och måste säkerställa sina försörjningskedjor. 

Vårdgivare, ofta regioner men även privata och kommunala, ansvarar för 
att försörjningen av läkemedel och sjukvårdsmateriel till sjukhus och andra 
vårdenheter fungerar. Dessutom ska regionerna planera för katastrofmedi-
cinsk beredskap, vilket inkluderar försörjning av medicinteknisk utrustning, 
utrustning till personal, förbrukningsmateriel och läkemedel.

Några statliga myndigheter har vissa beredskapslager så som exempelvis 
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Källa: msb.se
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