
Länsdepån förstärker ytterligare sin 
position på en allt mer avreglerad 
marknad för sjukvårdsprodukter. 
Näringslösningar är senaste produkt-
gruppen.

Älvkarleby kommun är sedan många år kund 
hos Länsdepån och köper sjukvårdsmaterial 
till hemsjukvården, äldreboenden och grupp-
boenden.

Länsdepån är en stor leverantör av förbruk-
ningsvaror inom hälso- och sjukvård. Företa-
get erbjuder drygt 10 000 artiklar, varav 2 600 
lagerhålls.

– Vi kan erbjuda en mycket kvalificerad 
hälso- och sjukvårdsutbildad kundtjänst som 
fungerar som en resurs för kunden. Vi bildar re-
ferensgrupper med våra kunder för varje större 
produktområde där vi regelbundet träffas och 
utbyter erfarenheter, behov och nyheter. 

Tel: 026-15 80 80  •  Fax: 026-15 80 89
sven-eric.lundahl@gavle.se

www.lansdepan.se

Näringslösningar är en ny produktgrupp som 
växer kraftigt. Stockholms Läns Landsting är 
en stor kund. På bilden Eva Jonsson, sjukskö-
terska och produktchef.

Förstärker sin marknadsposition
Länsdepån är ett kundstyrt och helt leveran-

törsoberoende företag.

Miljö- och kundvänlig logistik
Länsdepån är ett utvecklingsbolag inom Pos-
ten Sverige AB.

– Posten satsar på sjukvårdslogistik. 
Tillsammans utvecklar vi vår redan fram-
gångsrika logistik och e-handeln, vilket ger 
miljövinster. Våra kunder märker främst av 
fördelarna genom kortare ledtider, behov av 
mindre lageryta och därmed mindre bundet 
kapital, bekräftar Eva Jonsson, sjuksköterska 
och produktchef.

Kvalitetsprodukter vinner i längden
Länsdepån, som omsätter 175 miljoner kronor 
och har 45 medarbetare, har gått från den 
regionala marknaden till att verka över hela 
Sverige. 

Länsdepån kan fungera såväl som ren gros-
sist som att ta rollen som tredjepartsoperatör 
där företaget lagerhåller och levererar de va-
ror kunden upphandlat.

Länsdepån är kvalitets- och miljöcertifie-
rade enligt ISO 9 001 och 14 001.
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