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10. Intelligent Logistik

Fyra trappor upp i en industrilokal i 
Hammarby Sjöstad ligger apoteksbola-
get ApoEx enda ”apotek”.

– Alla läkemedel måste passera ett 
apotek, men vår affärsidé är distanshan-
del med läkemedel, inte butiker, säger 
ApoEx vd Jens Berlips.

Han grundade bolaget tillsammans 
med sin bror JP Berlips hösten 2009, 
vid avregleringen av apoteken. JP var 
då praktiserande läkare och såg förbätt-
ringsbehovet.

– Sättet man beställer läkemedel i 
vården har i princip sett likadant ut de 
senaste 30 åren. Apotekets beställnings-
system var tråkigt, opraktiskt och inte 
användarvänligt.

JP lämnade läkarbanan och blev ope-
rativ chef, med lillebror Jens som vd.  

– Jag har jobbat med IT och program-
merat hela mitt liv. Med JPs kunskaper 
om sjukvården och behoven där, såg vi 
affärsmöjligheten.

Affärsidén är enkel: Att sälja läkeme-
del på distans med användarvänliga och 
effektiva tjänster, via säkra och punkt-
liga leveranser. Sommaren 2010 fick de 
godkänt som apoteksaktör och i septem-
ber 2010 gick första leveransen. Sedan 
har verksamheten exploderat. Efter 1,5 
år har man 16 anställda, ca 1 200 kunder 
och en omsättning omkring 240 miljoner.

– I januari har vi redan skrivit över 
120 nya avtal, säger Jens med ett leende.  

Miljardkontrakt för stockholm
Nyligen vann de upphandlingen att 
leverera läkemedel till Stockholms läns 
landsting, den största upphandlingen 
inom offentlig läkemedelsdistribution i 
Sverige. 

– Vi kommer att leverera läkemedel 
för 1,2 miljarder nästa år.

Avtalet är fyraårigt och innebär att 
lokalerna i Hammarby Sjöstad blir för 
små.

– Vi har skaffat större lager på ca 2 000 
kvm.

De räknar med att fördubbla personal-
styrkan i år. Främst behövs apotekare, 
programmerare och lagerpersonal.

– Sen behöver vi en bra driftschef som 
kan ligga på leverantörer och logistikfö-
retag och se till att allt fungerar som det 
ska.

Den främsta framgångsfaktorn är 
enligt Jens IT-kunnandet.

– Vi är den enda apoteksaktören som 
inte har outsourcat sin IT. De andra 
betalar stora pengar för sina system och 
får oftast sämre kvalitet. Både logis-
tik– och apoteksbranschen är väldigt IT-
intensiva, man kommer inte undan IT.

Bröderna beskriver sig själva som 
IT-nördar, systemen har de till stor del 
utvecklat själva.

– Våra kunskaper gör också att vi lätt-
are kan skilja agnarna från vetet när vi 
rekryterar nya programmerare. Att ha 
utvecklingen inhouse och att vi är så små 
gör att vi kan hålla nere kostnaden.

– Vi vann upphandlingen med SLL för 
att vårt anbud var lägst.

snabb produktutveckling
En annan framgångsfaktor är kundfokus 
och användarvänlighet. Jens tar fram 
en dator och visar hur kunderna kan se 
lagerstatus och direkt få information om 
varan finns i lager, när den kan levereras 
och automatiska förslag på alternativ 
ifall varan är slut.

– Om man går in och beställer tio pro-
dukter vill man veta att alla kommer 
fram när de ska och om de inte finns 
vill man få möjlighet göra utbyten. Det 
är funktioner som inte har funnits tidi-
gare, men som betyder jättemycket för 
kunderna.

När det gäller produktutveckling är 
snabbheten och innovationsförmågan 
viktig.

– Vi har utvecklat säkert 30 olika pro-
dukter eller tjänster sen vi började, vi 
testar hela tiden nya lösningar och läg-
ger ned projekten om de inte visar sig 
fungera, säger Jens.

Utvecklingen har hela tiden skett till-
sammans med kunderna.   

– Det första vi gjorde när vi drog igång 
var att ge oss ut och fråga kunderna vad 
de ville ha, sen utvecklade vi tjänsterna. 
Vi har ställt frågan ”Hur vill du beställa 
läkemedel?” hundratals gånger, berättar 
JP, som beskriver deras tillvägagångs-
sätt som ”agilt företagande”.

– Jag läste nyligen Eric Ries bok The 
Lean Startup och insåg att det han 

beskriver är samma sak som vi gör. 

särskilda krav på logistikpartner
Hittills har ApoEx främst använt Pos-

ten för att skicka ut läkemedel. När de 
nu blir större, med flera leveranser per 
dag till alla Stockholms sjukhus, har de 
valt en mindre distributör.

– Vi har varit i kontakt med flera logis-
tikaktörer Det finns ju en del att tänka 
på när man väljer logistikpartner, som 
de särskilda krav som gäller för läkeme-
delstransporter och att logistiken lever 
upp till våra miljö– och kvalitetsmål, 
säger Jens och berättar att företaget är 
ISO 9001 och ISO 14001-certifierat.  

Leverantörsfrågan tycker de däremot 
är ett problem.

– Oriola och Tamro har i princip mono-
pol på läkemedelsdistribution i Sverige, 
de flesta i läkemedelsindustrin sitter fast 
i exklusiva avtal med någon av dem. För 
oss, med en enda butik, skulle det vara 
bättre om vi kunde köpa in fler produk-
ter direkt från tillverkarna. n
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Receptet på droglogistik

– Det är en av de stora innovationerna 
inom lagerplock och kan ge 50–100 pro-
cents högre produktivitet, säger Joakim 
Stannow, på Optiscan Sverige. 

Kombinationen effektiviserar lager-
hanteringen radikalt och minskar mäng-
den improduktiv förflyttning. 

– Hittills har röststyrning slagit ige-
nom på bred front, men nu ökar också 
intresset för en Pick-n-Go®-lösningar, 
där man kombinerar röststyrning med 
en förarlös truck.

plocklistan styr trucken
Plockaren får en plocklista från WMS 
systemet(Warehouse Managament Sys-
tem) till sin röstterminal. Via röstter-
minalens headset får plockaren instruk-
tioner om nästa plockrad, instruktionen 
förmedlas samtidigt till en Pick-n-Go 
truck som då automatisk styrs till plock-

platsen. Plocket genomförs och kvitteras 
av plockaren via sitt headset och både 
plockare och truck får instruktion om 
nästa plockplats.

Den förarlösa trucken är försedd med 
sensorer som slår larm om något eller 
någon kommer i vägen och då stannar 
den automatiskt. När plockningen är fär-

dig och trucken lastad, skickas den iväg 
till utlastningen – och en annan truck 
står beredd att fortsätta.

– Det är i det momentet som den stora 
tidsvinsten finns. Det tar ett antal minu-
ter att köra en färdigplockad truck till 
lastbryggan och hämta nya pallar för att 
påbörja nästa plockrunda. Det tar också 

tid att hoppa på och av trucken under 
själva plockarbetet, säger Joakim Stan-
now. 

Vid manuell plockning använder 
plockaren halva sin arbetstid att för-
flytta sig från ett ställe till ett annat.

– Fördelen är att operatören har båda 
händerna och ögonen fria för plock-
ningen. Plockaren kan tala och välja 
kommandon på sitt eget språk, säger 
Joakim Stannow. Lösningen är baserad 
på röstigenkänningsteknik och Automa-
ted Guided Vehicles (AGV). 

Coops lager i Bro är först ut, men i vår 
introducerar Optiscankombinationen 
hos en kund.

– Vi tror på ett starkt genomslag på 
den svenska marknaden. Men ännu så 
länge är systemet i sin linda.

Optiscan arbetar med effektivisering 
av lager med röststyrnings-, streck-
kods- och RFID-teknologier, för att för-
bättra material- och informationsflöden. 
Lösningarna kopplar samman ERP- och 
WMS-system med det praktiska arbetet. 
Optiscan Group är främst inriktad på 
Norden, men finns också i Baltikum och 
Ryssland. n
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Förarlösa truckar i 
kombination med röst-
styrning är frontlinjen 
i modern lagerhante-
ring.

Förarlöst + röststyrning vinnare på lagret 

– kombinationen av röstplock med pick-n-go®-truckar kan öka produktiviteten i lagrets plockpro-
cess med 75–100%, säger Joakim stannow.  

Apoex grundare Jp och Jens Berlips tänker bli ledande på distanshandel med läkemedel.
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ApoEx har gått från ingenting till en kvarts 
miljard i omsättning på 1,5 år med hjälp av 
sina användarvänliga IT-tjänster.


