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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

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

Efterliknar mänskligt beteende

Journal-
system

Röntgen-
system

PAS
(Patient-

administrativt 
system)

IT MILJÖ

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.

VAD?

När passar det?

Hösten 2017
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Vårdbegäran
(Remiss)

Elvis

Kvittera?

Flytta ärende
>15% fel

Innovationsfonden 2018
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Vårdbegäran
(Remiss)

Elvis

Kvittera?

Flytta ärende
>15% fel

!SAMSA

Flytta ärende
0% fel

Innovationsfonden 2018

• Under 2,5 månader
• 613 utskrifter av vårdbegäran
• 572 Noteringar i Elvis (ökar andelen 

kvitterade vb, minimerar risk att skicka hem 
patient utan att meddela kommunen)

• 394 flytt av ärende. Andel felflyttar gick från 
>15% -> 0%



Dragande 
RPA
flöde

Vårdavdelning

VPSO

Vårdavdelning
Vårdavdelning

Vårdavdelning
Vårdavdelning

Elvis 
Akuten

Inläggning!Ej 
dragande 
flöde

Vårdavdelning

Inläggning! Koordinator

Elvis 
Akuten

RPA
Var annan min

Ny teknik, nya möjligheter till förändrat arbetssätt

Innovationsfonden 2018



MAVA+HLAVA KAVA

Stroke E71

-45 min -30 min

-50 min-60 min



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

sjukskrivningsarbetet

PILOT: STÖD FÖR SJUKSKRIVNING Regionala 
sjukskrivningsprocessen



Sjukskrivning på akutmottagning



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
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Tidsbesparing på akuten för utfärdade intyg under testperioden januari-augusti (276 intyg)= 46 läkartimmar
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Elvis Röntgen
-remiss

Väntar röntgensvar Fortsatt 
behandling

Notering 
vid svar

Ssk letar signering, ca 1 400 timmar / år

U Granskning

Sectra/RIS

Sign

Elvis Röntgen
-remiss

Väntar röntgensvar Fortsatt 
behandling

Notering 
vid svar

Robot letar signering, varannan minut
Skriver i Elvis vid signering

U Granskning

Sectra/RIS

Sign

Innovationsfonden 2019 Remiss klar

Remiss klar
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RPA.
Programmering, 
tester, uat …….

Processkartläggning

Regulatoriska 
utmaningar

Koncern-
kontor

VGR-IT
Objekt

Objekt

Objekt
CE-

märkning

ESBInera

SKL

System-
leveran-

törer
• CE-,MDD-,MDR-märkning
• Identitet, HSA-id och Siths-kort

Vägen hit
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• Sectra/RIS-robot 2.0
• Kvalitetshöjning
• Ny uppgift

• ”Väntar röntgensvar”
• Ca 500 timmar

• 5 veckor med start nästa vecka

• RPA + AI
• RPA som brygga mellan AI och befintliga system

• Nya RPA-processer
• Skapa process för smidig robotisering

• Sannolikhet
• Möjligheter
• Nytta
• Business Case

• Kvalitetsregister…....

Regional spridning
• VGR-IT
• Erfarenheter

• Inte bara IT!!!

Nästa steg



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?



fredrik.m.hansson@vgregion.se


