


Forsyningsportør oppstod som et prosjekt i starten av 2013. 
På den tiden var det alt fra spesialsykepleier til merkantilt personell som 
utførte varebestillingene.

Systemet var avansert, brukerne var mange og med lite opplæring var det 
ikke lett å skape en felles arbeidsmetode. Innkjøp opplevde derfor mye 
feilbestillinger, mange varer ble kjøpt utenfor avtale og i tillegg var det en 
generell liten interesse for oppgaven. 
Utfordringene var mange.

Innkjøp tok derfor initiativ til et møte med Portørtjenesten.
Her ble det løftet frem et ønske om å starte et prosjekt der en Portør i 
samarbeid med en innleid konsulent skulle gå inn og håndtere 
problemstillingene.

 

Forsyningsportør



Etter noen måneders arbeid var 2 pilotavdelingene på plass med det som 
skulle bli en fast løsning for hele Ahus, Forsyningsportør!

I slutten av 2013 ble prosjektet presentert for sykehusledelsen og  det ble 
vedtatt at Forsyningsportør skulle implementeres på hele Ahus.

Januar 2014 var Forsyningsportør offisielt en enhet og implementeringen 
kunne starte!

Fra Januar 2014 og frem til i dag har Forsyningsportør vokst fra 2 til 13 
ansatte - fra 2 pilotavdelinger til 39 avdelinger i full drift! 

Vi bestiller gjennomsnittlig for over 3,8 millioner kroner i måneden fordelt 
på 49 ansvarssteder.



Forsyningsportør
Hvem er vi?
Vi er organisert slik:
DFM - Logistikk - Portør & Forsyning - Forsyning - Forsyningsportør
I Forsyning ligger vi sammen med AGV-Driften.



• Vi er servicepersonell som håndterer avdelingenes medisinske forbruksvarer og bistår 
ved annet bestillingsbehov.

• Hver Forsyningsportør drifter fra 2-4 avdelinger daglig.
• De har faste avdelinger å forholde seg til, men omrokering skjer ved sykdom eller 

andre behov.
• De er tilknyttet et forsyningsteam hvor alle skal ha god kjennskap til hverandres 

avdelinger
• Hvert team har en koordinator som har ansvar for å følge opp teamet i den daglige 

driften.



Hva gjør de?
Hovedoppgaver

• Bestiller artikler som er i aktivforsyningssystemet
- Alle artikler med kort enten i skuff eller i bestillingsboks. Dette omfatter også merkantilt, renhold og kjøkken.

• Fyller på skuffer og skap hvor artikkelen er blitt bestilt i gjennom 
aktivforsyningssystemet.

• Tar mottak på alle varer som kommer til avdelingen
- Forutsetter at det er bestilt i gjennom innkjøpssystemet til Ahus..

• Holder det ryddig i skuffer, skap og på lager
- Vi rydder og styrer lagret så lenge det blir forbeholt varer.

• Følger med på daglig og månedlig innkjøpsrapporter.
- Vil her kunne følge opp bestillinger slik at man unngår dobbelt bestillinger m.m.
- Vil kunne gi avdelingen et innblikk i hva trendene rundt forbruk og pris er.



Hva gjør de? 
Andre oppgaver

• Melde behov for nye kort. 
- Meldes til FPK (Forsyningsportørkoordinator)

• Melde behov for endring i skap ved nye artikler inn eller endring i plasseringer osv. 
- Meldes til FPK

• Returnere feilleveranser/feilbestillinger
-  Registrer returer i returportalen til Forsyningssenteret. Varer som ikke kommer fra FS vil bli sendt til VMS  for retur. 
Returskjema skal i så tilfelle fylles ut. 

• Melder ifra om varer som bestilles «ofte» som ikke ligger i Oracle.
- Meldes til FPK.

• Følger opp bestillinger.
- Purringer 
- Reklamasjoner
- Sendes hovedsakelig til FPK.



Hva gjør de?
Andre oppgaver

• Rydder AGV nisjen så det ikke oppstår unødvendig bufferkjøring.
• Utfører et fast gassbytte mandag - fredag.

- Ved behov for mer må avdelingen selv bestille oppdrag i Imatis, hvor Pasientportør vil 
utføre dette oppdraget.

• Pakker og sender emballasje direkte til miljøsentralen.
- Her sorteres avfall i buret slik at miljø får en lettere håndtering



Varemottak kontroll
1. varemottak og 2.varemottak



Bur fra felles forsyningssenter 
avdelingsforsyning



Hva gjør Forsyningsportørkoordinatoren? (FPK)
I tillegg til de vanlige FP oppgavene gjør FPK dette:

• Håndterer HelpDesk saker for teamet.
- Bestilling av nye kort
- Bestilling av artikler som ikke er i aktivforsyningssystemet.
- Erstatningsvarer 

• Følger opp og bistår resten av teamet med de daglige 
arbeidsoppgaver.

- Mottak
- Bestillinger
- Rydding på lager

• Overse at teamet jobber etter rutinene som er satt for enheten.

• Utarbeide og sende de månedlige rapportene.
- Dette skal gjøres i samarbeide med hver enkelt FP.
- Rapportene skal sendes til leder på avdelingene samt Teamansvarlig FP og Teamleder for 

Forsyning.

• Jobbe aktivt med teamets holdninger.
- Være en pådriver for godt samhold og samarbeid.

• Følge opp sitt team på slutten av dagen.
- Se til at alle nærmer seg ferdig samt at bruene er blitt ryddet før man går ned.



Presentasjonen er laget og tilhører
Portør & Forsyning v/ Ahus
For videre bruk kontakt  seksjonsleder  for 
Portør & Forsyning på 67966440



Lager og Logistikk
anbefalte tema til undervisning KAP 8 Do-Best

Generelt om lager- og logistikkforhold
• Emballasjetyper og særlige termer
• Hygiene- og adferdskrav i forhold til lagertyper, påkledning, 
• Håndhygiene
• Personaleadferd
• Varetakelse
• Oppbevaring på pallelager/grovvarelager
• Utpakking av varer
• Oppbevaring av varer på sterillager
• Oppbevaring av rene produkter på særskilt lager 
• Transport og distribuering av varer 
• Oppbevaringsformer 
• Den historiske utvikling innenfor lager og logistikkområdet i helsevesenet
• Mikrobiologi og infeksjonshygiene i relasjon til lager og logistikkområdet
• Mikrobiologien og dens historiske utvikling
• Vaksinerasjoner og antibakteriell medisin
• Mikroorganismer; bakterier, virus, svampe og parasitter
• Generelt om infeksjonshygiene; smitte og smittespredning; forebyggelse av 

smittespredning, isolasjon
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