
Innovative technology consulting for business.

Webinar:
Automatisering i 
Region Midtjylland

Med de rette rammer kan Business Automation gøre det muligt for medarbejdere 
at automatisere egne arbejdsgange.
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kommende devotalks på sitet 
www.devotalks.dk

http://www.devotalks.dk/
http://www.devotalks.dk/


On stage

Mikkel Kristiansen
Principal Consultant, 
Devoteam Business Automation

15:00  Intro til dagens program

15:10   Automatisering I Region Midt

16:00  En metodisk tilgang

16:20   Spørgsmål

Rasmus Facius
Automation Consultant, 
Devoteam Business Automation

Børge Knudsen
Kontorchef, Kunder & Support
Region Midtjylland

16:30   Afslutning



Vi har automatiseret

siden bue & pil…

Business Automation is a concept 

leveraging a new generation of enterprise-grade 

software automation tools.

The concept incorporates technology and methodology 

to build automated processes that were previously fully 

or in part executed manually by human employees.

Business Automation seeks to increase productivity, free up time and 

improve process execution in 

all areas of an organisation.

The domain is still quite loosely defined 

but is both expanding and maturing fast…



The Business 
Automation 
Operating Model

Implementation 
dimension

Operational 
dimension

Organizational
dimension

Strategic
dimension

IT and systems dimension

Demand generation and value dimension

Typical focus

Recommended focus



RPA @ Region Midjylland
RPA gå-hjem-møde med Region Midt

@ Thu Dec 3, 2020 15:00 - 17:00



Indflyvning

 Lidt om Region Midt

 Region Midtjylland har 1,29 millioner indbyggere – 23% af den samlede befolkning

 2,3 millioner elektroniske patientjournaler 

 35.000 ansatte / brugere

 + 1.400 applikationer

 460 medarbejdere i it-afdelingen
 Lidt om mig selv

 Kontorchef for ca. 100 medarbejdere i Kunder & It-support

 7 kundeansvarlige og 3 ledere – Overvågning 24/7, Servicedesk, Mobilsupport

 10 år i Region Midt, 20 år i KMD
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Fælles it-platform Udvikling af klinisk it Apps og logistik Integrationer Byggeri

Udpluk af vores arbejde 
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Hospitaler i Region Midt
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Afslutning



Historien - Region Midtjylland

 2018
 Gartner analyse – Blue Prism, Automation Anywhere, UI Path
 Prøvehandling (POC) med to platforme – Automation Anywhere og UI 

Path

 2019
 Godkendelse af Region Midtjyllands digitalseringsstrategi
 Valg af UI Path
 Sikkerhed

 Driftssetup
 Bruger- og robotstyring

 Jura 
 Forvaltningsloven, persondataloven, sundhedsdataloven..... 

 Governance – administrative enheder



Historien - Region Midtjylland

 2020
 Oprettelse af Center of Exellence / kontrolrum

 Uddannelse og kompetenceudvikling af udviklere lokalt placeret

 Governance klinikken

 Udvikling af løsninger tager fart

 Efterspørgslen stiger i takt med udbredelsen
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Historien opsummering - Region Midtjylland

 Hvad kan vi og andre lære af historien i Region Midtjylland

 Vælg platform hurtigere – de bedste udviklingsplatforme kan stort set 
det samme

 Få organisationen, sikkerheden, juraen, brugeradgangen på plads – det 
tager tid, men investeringen kan betale sig

 Central styring – lokal udvikling

 Start småt, men hav fokus på potentialet

 Involver organisationen – forretningen – it må ikke være en flaskehals.

 Drop businesscase og lange projektbeskrivelser, men hav tillid til at der 
kun udvikles RPA løsninger, som gør gavn.



15 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Digitaliseringsstrategien Region Midtjylland
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Fra strategi til 
handling



Strategien - Region Midtjylland Robotics CoE

Konsolidering

Vil selv – kan noget 

Specialopgaver 
konsulentassistance

Udvikling

Vil selv – kan meget 

Begrænset 
konsulentassistance

Opbygning

Vil selv – kan ikke

Massiv 
konsulentassistance

Strukturering

Vil selv – kan lidt

Fortsat behov for 
konsulentassistance



Organisering - Region Midtjylland Robotics CoE

RPA 

Styregruppe for 
digitalisering på 

det administrative 
område

Hospitaler Stabsfunktioner

Styregruppe for 
udvikling af RPA 

løsninger i 
klinikken 

Hospitaler Psykiatri og Social

Tværgående community af udviklere drevet af CoE’et

Center
of 

Exellence



Status, Region Midtjylland Robotics CoE

Generelt 2020

• Der er automatiseret +50 processer der giver en lang række gevinster. 

• Der er en moden pipeline af proces-kandidater.

• Antal RPA jobs udført af robot i 2020: > 85.000

• Der er leveret > 50.0000 timer tilbage til forretningen.

• Der er etableret er godt teknisk fundament for fortsat skalering i regionen.

• Der har løbende været fokus på genanvendelighed og synergier. Dette 
betyder at RM efterhånden har opbygget et bibliotek af genanvendelige 
komponenter.



Status, Region Midtjylland Robotics CoE

Øvrige kommentarer 2020:

• Vi har set et langt større behov for automatisering end 
forventet, dels i form af pipeline og dels i form af aktiviteter i 
forretningen. 

• Opgaverne vedr. opbygningen af juridisk og sikkerhedsmæssig 
kontrol har været større end forventet, men er 
éngangsinvesteringer. 

• Covid-19 har betydet at det har været nødvendigt at omlægge 
kurser og community sessions til rene online forløb.

• Covid-19 har i sig selv medført behov for flere robotter



Gevinster

 Q1-Q3 TTF*: 7500
 Estimeret Q4 + Q1 TTF* : 6900
 Det sparer en masse tid

 løses hurtigere (= større effektivitet)

 uden fejl (= højere kvalitet), og 

 andre opgaver kan udføres i stedet (= større produktivitet)
 Større arbejdsglæde og trivsel fordi trivielle og manuelle 

arbejdsopgaver minimeres
*TTF – Timer tilbage til forretningen – engangsopgaver, gentagne opgaver, eller opgaver der ikke tidligere blev 
løst.

TTF



Dilemma
 Der er stor efterspørgsel efter at få udviklet robotter til 

automatisering  fordi

 Det sparer en masse tid

 Trivielle og manuelle arbejdsopgaver minimeres, hvilket 
betyder større arbejdsglæde og trivsel



Dilemma
Men
 Den sparede tid udmøntes som oftest i at opgaverne

 løses hurtigere (=større effektivitet)

 uden fejl (= højere kvalitet), og 

 andre opgaver kan udføres i stedet (= større 
produktivitet)

 udefra kommende sparekrav kan opfyldes.

 men sjældent i økonomi, som kunne finansiere 
udviklingen og driften af RPA-teknologien.



Metodehåndbog

• Identificere interessenter og 

afklare roller

• Vurdere business case

• Vurdere teknisk gennemførlighed

• Estimere udviklingstid

• Optage video af proces

• Godkende start på automatisering

• Udfyld PDD

• Bestil virtuelle ressourcer*

• Gennemgå og godkende PDD

• Overlevere dokumentation 

til Udvikler

• Udarbejde SDD

• Udvikling af robot

• Lokaltest af robot

• Gennemgå SDD med Procesejer

• Overlevere kode og 

dokumentation til Kontrolrum

• Gennemgå dokumentation og 

kode

• Oprette proces i CMDB

• Oprette robot i prod.

• Kontrollere afvikling af 

Stabiliseringskørsel

• Godkende Stabiliseringskørsel

• Forøge kendskab til RPA

• Identificere og indmelde 

potentielle automatiseringer

A: Undersøgelse B: Visitering C: Forberedelse D: Automatisering E: Stabilisering F: Drift

• Kommunikation til interessenter

• Rapportere og monitorere drift og 

kørlser

• Håndtere robotændringer

• Driftsplanlægning

• Fejlrapportering

Udviklingsmiljø Produktionsmiljø

KP
1

KP
2

KP
3

Proces(ser) 
indmeldt

Kode og dok. 
godkendt

Stabilisering 
godkendt

Forretningen

*Hvis den automatiserede løsning

er unattended og ny robotbruger

bestilles, skal PDD fremsendes til

CoE for initiel juridisk godkendelse



Tilgængelige artefakter for hver fase

Skabeloner & tjeklister

Guidelines & værktøjer

• Vurderingsværktøj

A: Undersøgelse B: Visitering C: Forberedelse D: Automatisering E: Stabilisering F: Drift

• Guide til bestilling af 

virtulle ressourcer

• Workshop-guide til 

handlingsforløb

• Automatiseringsstandarder

• RM Best Practices

• RM Frameworks

• Dokumentation af 

Framework og Libraries

• Guide af overlering til Drift

• Overleveringsservice 

(ServiceNow)

• Godkendelsesprocedure

• Idriftsættelsesprocedure

• Procedure for ændringer 

og fejlrettelser

• Procedurebeskrivelse for 

Incident Management

• Driftskalender

• Kibana dashboards til 

performance 

measurement

• Robotics 101

• Fasebeskrivelser

• Workshop-guide til 

Procesindsamling

• Indmeldelse af robotproces 

(ServiceNow)

• Workshop PPTX til 

Visiteringsmøde

• Tjekliste til 

Visiteringsmøde

• Proces Design Dokument

• Workshop PPTX til 

handlingsforløb

• Solution Design 

Dokument

• Tjekliste til gennemgang 

af dokumentation

• Tjekliste til gennemgang 

af kode

• Workshop PPTX til 

Procesindsamling

• Excel-ark til 

Procesindsamling



Nem adgang til information!

Alt relevant 
information 

er 
tilgængeligt 

på 
Confluence

Wiki



Frameworks

RM 
Queues RM Simple

RM ØS 
Bilag

Dedikeret frameworks 
til formålet

Applikations specifikke 
frameworks



RM Misc RM Outlook RM ServiceNow RM ØSRM SWC

RM Misc RM Outlook RM ServiceNow RM ØSRM SWC

Biblioteker

Region Midt specifikke 
bygge klodser

Applikations bestemte
funktionaliteter

Drag’n’drop aktiviteter Genavendelighed af 
kode & løbende udvidet

RM API RM BrugerAdmTools RM BSK RM FrameworkRM Citrix

RM Misc RM Outlook RM ServiceNow RM ØSRM SWC



Robotbruger i BSK

Under ”opret ansættelse” kan der nu bestilles 
en robotbruger

Formål, placering og leder angives

CoE godkender brugerens formål, og der kan 
herefter bestilles adgange

Brugeren skifter herefter sit eget password, så 
det ikke er kendt!
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ServiceNow - Services



Eksempel: Overlevering & ændrings service

Indeholder alle de informationer der er 
påkrævet før at kontrolrummet kan påbegynde 
stabiliseringsfasen

Ændring til en proces i drift? Vælg blandt 
allerede oprettede processer 

Danner et request item og tildeler den til 
kontrolrummet.
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Integration 



CMDB Integration

CONFIGURATION MANAGEMENT DATABASE

NYT FRAMEWORK FOR RPA

CMDB

Software Hardware User Data

Networks Contracts etc. Admin data

RPA



 Depend

CMDB Integration



Incident integration med ServiceNow

CMDB Integration - Incidents

01

Auth Application 
Registry
ServiceNow

Client ID & Secret
Service account

02

Robot fejler

API kald til
ServiceNow med 
OAuth

03

Staging table i
ServiceNow

Modtager data fra
robotten og opretter
incident

04

Incident assigned 
til RPA 
Kontrolrum

Kontrolrum håndterer
incident



Compliance Robot

CI oprettet?PDD vedhæftet?SDD vedhæftet?

VS

Added to Git?



Compliance tjek
hver morgen 

kl 07.00

Compliance Robot - Resultat



Konklusion på det vi gjorde

 Sørg for en god metodehåndbog

 Udvikle genbrugelige programstumper

 Hold styr på disse i relevante bibiloteker

 Gør det let for brugere og udviklere at dele viden

 Skab sammenhæng til eksisterende processer –
incident, reqeust, problems, CMDB, CSI



39 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Tak.



Region Midtjylland: Building a capability

Region Midtjylland har opbygget en kapabilitet, som tillader medarbejderne at automatisere egne arbejdsgange

Træning & uddannelse

Community

Metode & Operating Model

Grundsten i opbygning af RM’s
RPA kapabilitet

Metode & 
Operating 

Model

Træning & 
uddannelseCommunity

Platform & 
Infrastruktur



Metode & Operating Model

Hos Region Midtjylland har man fra start haft en metodisk tilgang til RPA

Fra start udviklede man en Operating Model 
funderet i best practice
• Grundlag for opsamling af læring
• Løbende optimering og tilpasning i takt med ny 

viden

Efter flere iterationer er den oprindelige 
Operating Model er nu blevet til 
Automatiseringsmodellen
• Dækker hele automatiseringsforløbet fra idé til og 

med drift
• Muliggøre automatisering af egne arbejdsgange
• Compliance-by-design



Metode & Operating Model

Ikke kun en model, men en levende metodesamling

Metodehåndbogen er ikke kun en model – men et 
fundament af metoder, som man kan optimere, føje til 
eller fjerne fra i takt med ny læring

Metodehåndbogen ved RM består bl.a. af:
• Artefakter
• Automatiseringsmodel (Operating model)
• Ansvars- og rollefordeling
• Organisatoriske enheder
• Processer og procedurer
• Standarder

Metodehåndbogen bliver formet af RPA-initiativet
• Feedback
• Læring
• Viden

Metodehåndbogen er med til at forme RPA-initiativet 
ved Region Midtjylland
• Træning & uddannelse
• Community
• Etc.



Træning & uddannelse: To spor

Forretningsanalytiker

Formål: At gøre medarbejderne i Region 
Midtjylland i stand til at identificere, kvalificere 

og dokumentere processer

Udvikler (1 & 2)

Formål: At gøre medarbejderne i Region 
Midtjylland i stand til at udvikle robotter til 

automatisering

Region Midtjylland investerer i uddannelse og træning af sine 
medarbejdere for at dygtiggøre dem indenfor RPA



Træning & uddannelse: Forretningsanalytiker

Forretningsanalytiker

Udviklet til at tage udgangspunkt i Region
Midtjyllands metodehåndbog

Indhold:
• Intro til RPA
• RPA ved Region Midtjylland
• Automatiseringsmodellens og dens faser

• Undersøgelse
• Visitering
• Forberedelse

• Process Design Dokument (PDD)
• Etc.



Træning & uddannelse: Udvikler (1 & 2)

Udvikler (1 & 2)

Udviklet til at tage udgangspunkt i Region
Midtjyllands metodehåndbog

Indhold:
• Intro til RPA
• RPA Udvikling
• Region Midtjyllands Frameworks
• Automatiseringsstandarder & Best practices
• Solution Design Dokument (SDD)
• Etc.



Uddannelse & Træning: Key takeaways

• Træning og uddannelse er specielt udviklet til Region Midtjylland og indeholder 

elementer fra metodehåndbogen

• Ikke blot generiske RPA kurser, men kurser og indhold som placeres i deltagernes egen 

kontekst

• Inkorporering af RM’s metodehåndbog gør medarbejderne selvhjulpne (= i stand til at 

automatisere egne arbejdsgange)

• I takt med at medarbejderne bliver mere selvhjulpne stiger behovet for et fællesskab 

fordi der opstår et behov for sparring med andre RPA-praktikere



Community: Et RPA fællesskab 1/2

Region Midtjylland er lykkedes med at skabe et aktivt fællesskab omkring RPA

Adskillige tiltag har bidraget til tilblivelsen og aktivering af et 
RPA fælleskab
• Uddannelse & træning

• Kommunikation

• Community Sessions

• RPA Wiki (vidensplatform)

• Support

• Nyhedsbreve

• Master Classes (Startet på opfordring fra community)



Community: Et RPA fællesskab 2/2

Et aktivt RPA fælleskab hos Region Midtjylland bærer mange gevinster med sig

Direkte fordele ved RPA fællesskabet ved Region Midtjylland
• Opbygning af pipeline

• Deling af automatiserede processer på tværs af enheder

• Videns- og erfaringsdeling blandt praktikere

• Awareness

Indirekte fordele ved et RPA fælleskab
• Feedback, viden og læring Optimering af metodehåndbogen



Business 
Automation

Digitalisation
Paperless 
Digital signatures
Lean / redesign processes

Digital 
Transformation

Innovation as differentiator, agile 
WoW’s, data drives actions, 
customer-centricity

“Digital”
Proces automation, 

virtual workforce    
TQM, BI, 
Data-maturity
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Business Automation = Business Agility



Konklusioner og spørgsmål

Spørgsmål?

Tre hovedbudskaber

En metodisk tilgang er dét der sikrer den røde tråd mellem de 
enkelte aspekter af skalering. 

Business Automation er strategisk  kvalitet, produktivitet og 
innovationskraft 

Involver forretningen – IT må ikke være en flaskehals.
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