health care
& hospital
customer case: Stavanger Universitetssjukehus i Norge

”Vi var alla
oerhört imponerade”
En fungerande logistik är grunden för att ett större sjukhus ska fungera optimalt. Det är
många transporter som sker i långa kulvertar under mark, korridorer och gångar. Det vet
man på Stavanger Universitetssjukehus i Norge.
– Det var under hösten 2010 som vi började
gå igenom vår situation på sjukhuset
utifrån behovet av materialhantering och
transporter, berättar Yngve Mathisen, sektionschef på Stavanger Universitetssjukhus.

– Helge Nyberg presenterade olika typer
av vagnar. Det visade sig också att de var
specialiserade på transporter inom sjukvården.
En kravspecifikation gick ut på anbud för
upphandling.

Sjukhuset behövde bland annat en ny typ av
vagn för mattransporter mellan tillagning
och sjukhus. Mathanteringen hade under
åren förändrats från servering på bricka till
att servera från 18 olika bufféer.
– De gamla vagnarna var tunga och fyllde
inte den funktion som vi behövde. Vi ville ha
en lättare typ av vagn, anpassad för att
transportera de plastboxar som den halvfabricerade maten kommer i.

Flexibla, lätta och smidiga
Helge Nyberg uppfyllde kraven. Bland annat
på lätta vagnar som kunde klara maxvikten
i hissarna. Sjukhuset bestämde sig för
20 paketvagnar för intern mattransport.
Vagnarnas metallkonstruktion gör dem
mycket lätta att rengöra, vilket är viktigt för
sjukhuset. Man valde även 12 gallervagnar
för avfalls- och materialhantering. Eftersom
det är mycket avfall som ska hanteras och
sorteras i 25 olika fraktioner, var stor flexibilitet ett krav. Vagnarna är bland annat enkla
att göra om genom att flytta dess väggar.
– Vi har även investerat i ett par gaffeltruckar och plocktruckar, där man på ett
enkelt sätt genom en adapter kan koppla på
de gamla vagnarna till ett litet tåg. Batteri-

Man tog kontakt med flera leverantörer
runt om i Europa. Helge Nyberg hade tidigare
levererat lagervagnar som sjukhuset var
mycket nöjda med. Dessutom hade man en
vagn på sjukhuset från 1970-talet av mycket
god kvalitet, som fortfarande var i bruk.

uppladdningen är också smidig. Istället för
stora anordningar på en vägg laddas truckarna via en batteriladdare i storlek något
större än en mobiltelefon, säger Mathisen.
I produktion efter tre timmar
Mathisen fortsätter att berätta om hur enkelt
allt fungerat: ”En morgon klockan nio, tre
veckor efter beställning, anlände två långtradare med vagnarna. Klockan tolv samma
dag var samtliga mattransportvagnar i full
produktion. Vi var oerhört imponerade och glada”.
Helge Nyberg AB kom också dit och följde upp
hela leveransen, vilket vi uppskattar mycket.
– Vi ser framför oss ett långsiktigt samarbete, då vi har hittat en producent som är
flexibel och även erbjuder ett nytänkande.
Det har varit en otroligt positiv resa från start
till idag. God logistik är en viktig grund för ett
väl fungerande sjukhus. Våra nuvarande planer
sträcker sig fram till 2020. Och detta är bara
början, avslutar en nöjd Yngve Mathisen.

Stavanger Universitetssjukehus
Sjukhuset har över 6500 anställda och är ett av
fyra universitetssjukhus i Norge med läkarutbildning
inom ett flertal specialistområden. Stavanger ligger
i ett upptagningsområde på 330 000 människor.
Genom sitt läge vid Atlantkusten är sjukhuset ett
beredskapssjukhus för oljeriggarna på Nordsjön
med lättillgänglig helikopterplatta och helikoptrar
i ständig beredskap.
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Lösningen för Stavanger universitetssjukhus

20 st paketvagnar för
intern mattransport.

I varje vagn ställs olika plastbackar med
kyld mat. Transporten går från köket, en
mil med lastbil till sjukhuset där maten
distribueras till de olika avdelningarna.

12 st hyllvagnar med
picktrainkoppling

12 st gallervagnar för avfallsoch materialhantering

Distribuerar förbrukningsmaterial. Picktrainkopplingen möjliggör transporter
med material i smala passager.

2 st Gaffeltruck
Ergomover 607

Med gaffelställ bak på trucken och
adapter kan både pallar och manuella
godsvagnar transporteras. Smidig och
låg vikt möjliggör transporter i olika
typer av hissar.

Olika turer med avfall körs till återvinningsanläggningar i anslutning till sjukhuset
för att fördelas i 25 olika fraktioner.

2 st Plocktruck
Ergomover 609

Dragadapter gör trucken mycket flexibel.
Kan dra både indockningsbara vagnar
och vagntåg. Utmärkta för transporter
inom sjukhus.

Koncept för många områden
Utifrån över 50 års samlad erfarenhet och kunskap om våra kunders behov har vi specialiserat oss inom ett antal områden.
På så vis kan vi erbjuda de mest optimala lösningarna, den bästa servicen och det tryggaste samarbetet.

INDUSTRY
& Manufacturing

E-Commerce
& order picking

Helge Nyberg verkar inom både lätt och tung
industri. Vi har industriella lösningar för hela
det genomgående materialflödet.

Vi har med vår långa historia och geografiska placering
i ett område med mycket postorder och logistik- och
lagerverksamhet, unik kunskap och erfarenhet kring
orderplockande och tredjepartslogistik.

AUTOMOTIVE
& vehicle

service
& support

Fordonsindustrin är den bransch i vilken utvecklingen
av smart logistik kanske nått längst. Lösningar från
Helge Nyberg är en del av utvecklingen.

HEAD OFFICE / SVERIGE
Industrivägen 2
SE-523 90 Ulricehamn

Våra truck- och vagnslösningar är inte bara perfekta
för transporter av bagage eller material på exempelvis
flygplatser och mässor. Lika ofta används våra
lösningar som rullande servicekontor av tekniker och
installatörer på industrier och andra ställen.

Tel +46 321 263 00
Fax +46 321 263 01

info@helge-nyberg.com
www.helge-nyberg.com

Health care
& hospital
Alla branscher har olika krav och specifikationer på
material och arbetsredskap. Sjukvårdens strikt reglerade verksamhet har givetvis vissa speciella krav.
Dem kan vi tillgodose.

Lean Solutions
Som specialister hjälper vi dig gärna att utveckla den
resurssnålaste och mest värdeskapande lösningen för
din materialhantering – rätt material, på rätt plats
vid rätt tid.

TYSKLAND
Mobil +49 160 99 143 743, +49 176 24 990 304
Fax +46 321 263 01

