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Næste digitalisering på hospitaler med markant effekt

Medarbejdernes job betingelser er 

sat i fokus som en af de væsentlige drivere
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Næste digitalisering på hospitaler med markant effekt

• Man ved at tingene er der, når man går efter dem

• Undgår at gå forgæves

• Undgår at spilde sin tid med at lede efter ting

• Minimere over køb af medicinsk udstyr

• Få objektiv viden til optimering
af hospitalets processer

• Muliggør kvalitetsløft i ALLE processer
hvor tid og logistik er en faktor
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Hvorfor sparer dette tid og er vigtigt for patienter ?
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Støtter de daglige processer som kræver viden om hvor f.eks. ting er

• Planlægning, og styring af  
• medicinleverancer

• leverancer af sterile flergangsartikler

• hospitalssenge

• madvogne

• affalds containere / kasser.

• transportvogne (bure) og kasser

• transportenhed ved leverancer af blodprodukter.

• medikotekniks udstyr 

• behandlingsredskaber 

• proces dokumentation

• hjemlån af behandlingsredskaber 

• implantater 

• endoskoper 

• Patienter             OSV….. 
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Der er over 40 brugs scenarier på et hospital
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Over 20 af dem er meget egnede til denne digitalisering, med henblik på at spare 
tid

EKSEMPEL:
Sporing af madvogne og transportvogne anvendt til distribuering på hospitalet og imellem eksterne regionale 
enheder og leverandører. 

Data anvendes til logistikstyring af vare levering, retur varer, samt rengøring, og  vedligehold af transport medier



Velfungerende logistik er vigtig for hverdagen
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Sådan tagges emner
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Antenner over eller indbygget i loftplade

Infrastruktur Installation 



Det centrale og kritiske i systemet
Baseret på internationale og nu også danske standarder
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• Kan bruges alle eksisterende og nye hospitaler

• Alle eksisterende og nye IT systemer kan 
abonnere på data

• Behandler millioner af 
ultra svage signaler fra
tags hvert minut, og 
træffer beslutninger og
skaber lokaliserings events

• Vi muliggør Hospital 4.0 
i praksis



En vis international opmærksomhed – Her fra Tyskland
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Det nye universitets hospital har virkeliggjort Hospital 4.0, og 
bliver en europæisk pioner indenfor “Smart Hospitals”

IoT infrastrukturen bliver lige så vigtig som elektricitet og vand 

Resultat: “Et hospital, hvor medarbejdere og it-systemer ved 
hvor medarbejder, varer og udstyr etc. er I real tid



Sundhedsministeriet har det på dagsordenen for regionerne
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Min egen vurdering 

16

I fremtiden bliver dette den service logistik mæssige ”realtids data platform” for sundhedsvæsenet og dets 
interaktionen med eksterne partnere

Så I kan arbejde med:

Logistik som en forretningsmæssig disciplin, der anvendes til effektivisering indenfor serviceområdet, 
således:

• At det kliniske personale får frigivet ressourcer til patientpleje 
• At effektive arbejdsprocesser muliggøres og understøttes 
• At der kontinuerlig kan arbejdes med at nedbringe de totale logistik relaterede omkostninger 

baseret på objektive data
• At der etableres en større sammenhæng i regionerness forsyningskæde 



Systemet skaber synlighed på tværs af afdelinger
Medarbejdere, udstyr, varer,  – ca. 80% af et hospitals omkostningsbase
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Næste digitalisering på hospitaler med markant effekt

Emne 

• Identifikation

• Lokalisering

• Autenticitet
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Mennesker     og     IT Systemer

Skaber overblik 
over hvor 100-
tusindvis af ting 
og varer er på 
hospitalet 
- I real tid !
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Priser på tags er faldet meget pga. brug i andre brancher og standardisering
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