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RTLS- Realtime locating system
• Ett samlingsnamn på tekniken som i realtid kan lokalisera föremål

• Det kräver att ett föremål sänder information om sig själv med en RF –
teknik och att det finns läsare som är speciellt utsatta i lokalen för att 
uppfatta föremålets position

• Lokaliseringen kan ske med olika noggrannhet beroende på behov/teknik.

inom radie (med viss tolerans)

i närheten

i rummet



RTLS- Realtime locating system



TRANSFORMERA 
med en RTLS-plattform





Transformation



RTLS är tekniken som borde finnas 
på varje sjukhus redan idag.



Nyttorna överväger kostnaderna 

Nyttor (de största)

-Underlätta för patienten
-Minska no shows

-Frigöra tid för vårdpersonal
-Visualisera flöden 

-Minska antalet utrustningar 

Kostnader (de största)

-Transformation
-Plattform inkl. bas vyer
-”Good enough teknik”

-Integrationer?
-Mer noggrann teknik?



Problemställning

Gällande utrustning:

• Leta/Vänta

• Hamstra

• Utnyttjandegrad

• Försvunnen

• Dela mellan avdelningar

• Stress



Nya MDR

I nya MDR ställs krav på att 
sjukvården skall ha spårbarhet på 
(alla) medicintekniska produkter. 

I MDR är klass III implantat ett ska-
krav, övriga produkter kan 
respektive land krav ställa i nationell 
lagstiftning



Biomedical engineer



Problemställning

Gällande personal/patient:
Viss vårdpersonal spenderar dagligen cirka 60 min på att leta.
Leta/Vänta

Information genom att störa, ringa, prata.

Anhöriga får ingen information

Känslan av att vara bortglömd

Sjukhusledningen saknar information

Stress



Surgical department





LAGER 4 och 5

Databas

Plattform

Applikationer



Börja med det enklaste



Wayfinding





LAGER 1, 2 och 3

TEKNIK
Taggar och sensorer

Läsare

”Mellanprogramvara”



Finns infrastrukturen på plats för
att installera RTLS, RFID, m.m.?



Infrastructure



Använd din befintliga infrastruktur, 
mycket är redan på plats idag.



Rätt funktionskrav ställs under 
upphandling.



Vilka fällor man kan trampa i



Vilka fällor man kan trampa i



Skapa en masterdatabas för 
positioner som kan användas av 

befintliga system.



Vilka mervärden ett sjukhussystem 
kan få.



Mervärden



Vad som krävs av leverantören vid 
implementering i verksamheten.



Vad som behöver belysas och 
beslutas internt innan 

implementering. 



Vad krävs av beställaren vid 
implementering i verksamheten.



Goda råd på vägen mot er framtida
plattform



Tack!
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