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Kan robotar hjälpa oss ur vårdens utmaningar?
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Det behövs 45 000 

nya sjuksköterskor



Varför sökte jag mig 
till vårdyrket?

System 1 System 2

System 3 System 4

Hur blev det 
så här!?



Robotic Process Automation, RPA

En mjukvara som simulerar användandet av tangentbord och mus

Kan arbeta parallellt med flera robotar

En robot sköter en eller flera processer, arbetsuppgifter och kan 
lära sig att prioritera utvalda arbetsuppgifter

Arbetar lokalt eller i molntjänst

Använder samma användargränssnitt och licenser som en vanlig 
användare och kräver inga integrationer

Efterliknar mänskligt beteende

Kan hantera mindre förändringar i gränssnitt, men kan kräva en 
uppdatering om applikationer förändras

Journal-
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(Patient-
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Processer, integration

Om fält 3 i program C = ”Y” flytta 
innehåll i fä1t 5 till fält 8 i program D

Om fält 1 i program A = ”X” flytta 
innehåll i fä1t 3 till fält 6 i program B

A B

C D

BA

Integration

Användargränssnitt

Databasnivå

8-10 veckor

År

Process 1

Process 2

Manuella Regelstyrda Repetitiva

Lämpliga processer

"backoffice, 24/7"

"front-office, assistent"



När passar RPA?
Föråldrat och komplext systemlandskap

Fullskalig automatisering skulle kräva komplicerade integrationer mellan många olika system.

Ojämna volymer att hantera

Mängden ärenden att hantera varierar över tid och orsakar höga toppar och låga dalar i 
arbetsbelastningen vilket försvårar resursplaneringen.

Behov av att minska personalstyrkan som arbetar med administrativt arbete

Införandet av RPA kan potentiellt minska resursbehovet.

Manuella repetitiva arbetsuppgifter sänker motivationen 

Rutinarbetsuppgifter kan ersättas med värdeadderande och varierande arbetsuppgifter.

Anställda lägger tid på ”fel” saker

De anställda tvingas lägga tid på administration istället för den delen av sitt arbete som de egentligen är utbildade och anställda för.



Varför är RPA en bra lösning?
Låg investeringskostnad

RPA implementeras i det befintliga systemlandskapet och kräver inga 
stora investeringar i nya system.

Förhållandevis enkel och snabb implementering

Till skillnad från andra automatiserade lösningar som kan inbegripa årslånga 
systemimplementationer implementeras RPA inom loppet av ett par månader.

Snabb effektrealisering

Återbetalningstiden är i regel lägre än ett år.

Flexibilitet och skalbarhet

RPA är mycket skalbar och det går snabbt att utvidga eller minska 
den digitala arbetsstyrkan.

Användarfokus

Det är lätt att följa robotens aktiviteter eftersom den är 
programmerad utifrån en fysisk användares beteende.

Utveckla/skapa nya processer

Möjligt att skapa nya processer som 
tidigare varit omöjliga pga. Bristande tekniska förutsättningar



PILOT: DIGITALT STÖD FÖR 
DRAGANDE FLÖDE FRÅN AKUTEN
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Implementering
Akuten
Start Måndag 8/10
3 dagar på att sätta ny std
1 veckas insvängning
#-ande
Registrering av tider

Stroke
Start Torsdag 11/10
1 vecka insvängning
2 chefer
Dragande koordinator
Överbeläggningar
Vårduppdrag?

KAVA
Start Torsdag 11/10
1 chef
Nytt arbetssätt v 47
Dragande VPSO
Utlokaliseringar
Vårduppdrag?

MAVA
Start Torsdag feb
2 chefer
Ej dragande VPSO
Utlokaliseringar
Vårduppdrag?

Onkologi E71
Start feb
2 chefer
Dragande koordinator

M4
Start Torsdag feb
2 chefer
Ej dragande VPSO
Utlokaliseringar
Vårduppdrag?

Ortopedavd

Geriatiask ortopedi

Oktober Nov     Dec      Jan      Feb    Mars      April      Maj    Juni     Juli      Aug 



MAVA+HLAVA KAVA

Stroke
E71

-45 min -30 min

-50 min-60 min



PILOT: STÖD FÖR SJUKSKRIVNING 



• Skapa tid för sjukskrivningar
• Förenkla de korta sjukskrivningarna
• Skapa stödsystem
• Bättre förutsättningar ger mer positiv 

inställning till sjukskrivningsarbetet



Sjukskrivning på akutmottagning



Avsaknad av struktur leder till att 
kvalitét i läkarintyget blir låg, både när 

det kommer till innehåll och 
sjukskrivningslängd. 

Läkaren skriver 
onödiga intyg

Extra intyg, tar extra tid

Patienten får fel bild
av skadan

Arbetsgivaren får fel 
bild av 

rehabiliteringsbehov

Försäkringskassan 
får flera intyg för korta 

perioder

Ortopedens 
telefonrådgivning får 

onödiga samtal

Patienten ringer till 
ortopedmottagningen

Intygen hinner inte 
förlängas i tid

Patienten oroar sig för 
sin försörjning

Patienten får för kort 
sjukskrivningstid Patienten ringer flera 

gånger i samma ärende

Patienten får inte med 
sin sjukskrivning efter 

besöket



Orsaker

• Tidsbrist

• Ojämn arbetsbelastning

• Ses som repetitiv 
arbetsuppgift

• Motvilja till 
arbetsuppgiften

Lösningsförslag

• Sjukskrivning i samband 
med patientbesök

• Information till patienten 
om ansvarsfördelning vid 
sjukskrivning

• Beslutstöd för 
sjukskrivningar på akuten 



Med givna förutsättningar arbetar roboten som en digital 
assistent i intygsmodulen

Fält 1: Smittbärarpenning

Fält 2: Intyget baseras på

Fält 3: Sysselsättning 

Fält 4: Diagnos

Fält 5: Funktionsnedsättning

Fält 6: Aktivitetsbegränsning

Fält 7: Medicinsk behandling – Pågående och planerade

Fält 8: Bedömning av nedsättning av arbetsförmåga

Fält 9:  Prognos för arbetsförmåga

Fält 10: Åtgärder som underlättar återgång i arbete

Kontrollerar, justerar, signerar och skickar

IT MILJÖ

IntygsmodulMall-dokument





Implementering
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VAD HAR VI LÄRT OSS?



Mottagande i organisationen
• Välkomnande

– Avlastning

– Tid för patienterna

– "äntligen"

• Rädsla

– Tror att robot jobbar utan kontroll

– Rädsla för att roboten gör fel (gör något annat än det den skall)

– Dålig kontroll

• Nytt (inom organisationen och nationellt)

– Dåligt med referenser/erfarenhet

– Oklart hur administrationen skall ske

– Regelverken

• Identitet

• CE-märkta system



Erfarenheter
• Stor möjlighet att bidra till ökad kvalité

• Bättre arbetsmiljö

• Frigör tid för klinisk verksam personal

• Digital medarbetare med väldigt tydligt uppdrag
• Processkartläggning

• Programmering
• Tester
• Validering

• Kan ej göra annat än vad som ingår i uppdraget
• Tydlig felhantering vad som sker när ”omgivningen” ser annorlunda ut

• Kontinuerlig uppföljning
• Funktionalitet
• Nytta

Hur ser vi på RPA?



2019-05-21 Här skriver du in sidfot

RPA. 
Programmering, 
tester, uat…..

Processkartläggning

Regulatoriska 
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ESBInera
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leveran-
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Vad har vi på gång?

Automatisera process, leta röntgensvar -> akutmottagningen

Utreda förutsättningar för att automatisera informationsöverföring till 
kvalitetsregister

Kombinera RPA och AI

Ledningssystem på akutmottagningen



Tack!
• fredrik.m.hansson@vgregion.se
• Jessica.hansson@vgregion.se
• peter.hayhanen@vgregion.se
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