
Inköpsavdelningen
Inköpsavdelningen är en serviceavdelning som ska underlätta 
för enheter och kliniker och säkerställa att inköp av material och 
tjänster sker på ett kostnadseffektivt sätt.
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Service & Logistik



Organisation
Inköp består av 
följande:
• Inköpschef
• Inköpare
• Systemadministratör
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Inköpschef
Leder planerar och följer upp verksamheten samt 
utarbetar en generell handlingplan för 
inköpsenheten. Inköpschefen ansvarar för 
utformning av inköpsprocessen och att rätt 
kompetens finns för att bedriva verksamheten. 
Inköpschefen har ekonomi-, kvalitet och 
miljöansvar för verksamheten samt utarbetar 
inköpspolicy och inköpsstrategi.

Systemadministratör
Systemadministratören ger behörighet 
och användarutbildning i 
inköpssystemet. Administrerar 
artikeldatabasen. Administrerar 
leverantörsdatabas och 
versionsuppgraderar. Utvecklar 
inköpssystemet i samverkan med 
Agresso och systemförvaltare. 
Systemförvaltare ger användarstöd 
samt sköter help-desk och support.Inköpare 

Inköpare identifierar behov och gör upp 
handlingsplaner, utformar anbudsunderlag samt 
avtalshandlingar. Inköparen upphandlar och 
tecknar avtal/ramavtal för kompletta system, 
anläggningar utrustningar, varor och tjänster. 
Inköparen leder och genomför förhandlingar. 
Utvecklar arbetsformer och rutiner samt utfärdar 
beställningar
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Vår organisation
Patientservice 

Enhetschef Henrik Andersson

Alejandra Villatoro
Inköpare

Carina Viita
Inköpare 

Elida Jansson
Inköpare

Josefin Pentner
Inköpare

Inköpare

System-
administratör

Robert Leonardsson
Assistent



Inköpsavdelningen i siffror 2022

2,8
Antal dagrar i snitt för en 

rekvisition

6
Medarbetare

1850
Manuella beställningar 19 457 

Artiklar i avtalsdatabasen 
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1529
Jira-Ärenden



Om Capio
– översikt
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Vårt fokus 
under 2022
Utöver kontinuerliga förbättringsarbeten har Inköp fokuserat på 
att:

• Tillsammans med andra enheter arbetat med 
projektorganisationen för förlossningen för en effektiv och bra 
öppning av ny BB/förlossning.

• Arbetat med de leveransproblem som finns relaterat till de   
störningar i logistik- och produktionskedjor som uppkommit 
efter pandemin och kriget i Ukraina. 



Ännu bättre 
under 2023
Under 2023 kommer Inköp att ha extra fokus på:

• Effektivisera hanteringen i JIRA
• Minska antalet fakturadifferenser
• Digitalisera utbildningen för användare av Agresso/Unit 4
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Vill du veta mer? Kontakta enhetschefen Henrik Andersson 
henrik.andersson@capiostgoran.se

mailto:henrik.andersson@capiostgoran.se
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