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FokusAutomatisering

Da Lene Jensen første gang 
hørte, at hendes afdeling, 

Regnskabsservice i Region Nordjyl-
land, ville indføre robotter, fik hun 
et klart billede i hovedet.

- Ja, jeg så jo straks sådan nogle 
store stålting på kontoret, der sad og 
lavede forskellige opgaver.

Men robottens sande statur stod 
dog hurtigt klar for Lene Jensen. 
Der er nemlig ikke megen fremtids-
uhyre over robotten Marc - for reelt 
er det blot et stykke kodet software, 
som gennemgår fakturaer for høre-
apparater.

Men for Lene Jensen og hendes 
kolleger, der arbejder med Marc, 
har bekendtskabet været absolut po-
sitivt.

- Vi har fået frigivet rigtig meget 

”Nu har vi tid til andre opgaver”

” 
Vi har fået frigivet rigtig 

meget tid til at kunne 
klare andre opgaver.
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tid til at kunne klare andre opgaver, 
siger Lene Jensen.

Og det er netop hele pointen, 
forklarer Susanne Nielsen, kontor-
chef i Regnskabsservice. Hun mø-
des konstant af krav om effektivise-
ringer – så for hende er det en kon-
stant kamp for at få frigjort resur-
ser.

- Hvis bare jeg kan få frigivet 
nogle minutter på hver faktura, så 
løber det op og kan bruges til at 
give mere kvalitet og service.

Med 150.000 årlige fakturaer til 
afdelingen, så er det faktisk afgø-
rende, hvor mange fakturaer, der 
skal igennem menneskelige hæn-
der. Marc har fx frigjort et halvt års-
værk, men det er kun det ene af to 
projekter.

EIA ER MEDARBEJDERENS ASSISTENT

Et andet projekt handler om ”machine 
learning” og Eia, som den intelligente 
assistent kaldes.

Projektet med Eia er under udvik-
ling, og meningen er, at Eia skal gen-
nemgå alle fakturaer, som har med be-
handlinger på privathospitaler at gøre, 
fx om der foreligger en henvisning, om 
det er en nordjysk borger, om operatio-
nen har fundet sted, om operationer er 
kodet rigtigt og mange flere ting.

I stedet for at en medarbejder skal 
læse journaler, tjekke cpr-nummer, kig-
ge i diverse databaser, så er det Eia, der 
gør det.

- Og jeg forestiller mig, at det kun 
er første del. Der er nemlig flere områ-
der, hvor Eia kan være en stor hjælp – 
så hvis prisen er den rigtige, vil Eia på 
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sigt kunne assistere flere af mine med-
arbejder i deres arbejde, siger Susanne 
Nielsen.

BETJENE LEDELSE BEDRE

Men er folk så bare blevet fyret i ho-
betal, er selvfølgelig det nærliggende 
spørgsmål. Og svaret er nej. Frigørelse 
af resurser er kodeordet og pejlemær-
ket for Susanne Nielsen. For som hun 
siger:

- Jo bedre vi kan servicere ledelsen 
med information, desto større bliver ef-
terspørgslen på vores ydelser og vores 
kompetencer.

Forventningen er, at medarbejdere 
kun skal bruge tid på den del af faktu-
raerne, som Eia eller Marc finder fejl i 
– og så kan værdifuld arbejdstid bruges 
på noget mere fornuftigt.

Et eksempel er, at når en regning 
fra en leverandør til måske en million 
kroner kommer ind, kan en regnskabs-
medarbejder nu gå i dybden med den.

- I stedet for at bruge tid på at bog-
føre, har vi tid til at undersøge og ana-
lysere den detaljerede kontering. Og 
den analyse kan vi give videre til ledel-
sen, så de kan vurdere, om det økono-
misk vil give mere mening at ansætte 
en læge med det pågældende speciale 
frem for at betale f.eks. et privathospital 
for behandlingerne, fortæller Susanne 
Nielsen.

TID TIL KAMP MOD HACKERE

Og det leder hen til de nye kompeten-
cer og opgaver, som følger i kølvandet 
på automatiseringen. Medarbejderne 
skal være i stand til at vende data på ho-
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SUSANNE NIELSEN, KONTORCHEF I REGNSKABSSERVICE,  
REGION NORDJYLLAND

vedet – eller sagt på en anden måde af 
Susanne Nielsen:

- Medarbejdere skal kunne stille 
spørgsmål til tallene.

Groft sagt betyder det en mere kri-
tisk og mere analyserende tilgang, hvor 
medarbejdere netop bruger tid på at 
undersøge tal, fx ud fra tesen ”ah, kan 
det nu også passe”, måske ved at sam-
menstille tal med hinanden eller ved at 
finde mønstre og tendenser.

En opgave, som robotterne frigiver 
resurser til, er fx at håndtere de mange 
phishing mails, hvor hackere på meget, 
meget overbevisende måde forsøger at 
få penge overført. På samme måde har 
Susanne Nielsen afsat et helt årsværk 
til bare at tage sig af anmodninger om 
aktindsigt. 


