
Användning av virtuella 
tekniker inom sjukvård 

- Exempel på demonstratorer framtagna
vid Högskolan i Skövde



Förberedelser inför operation 
Ett effektivt patientflöde inom sjukvården skulle bidra 
till att vi kan behandla fler patienter. Min demonstra-
tor visar hur man genom simulering och optimering 
kan åstadkomma just detta; inför, under och efter en 
operation. Genom att ge systemet rätt förutsättning-
ar, såsom behov av extra operationssal, förberedning 
inför operation, bemanning och så vidare levereras det 
effektivaste tillvägagångssättet.  
- Enrique Ruiz Zúñiga 

Optimerad bemanning genom simulering
Genom förstärkt verklighet visas effektiviteten av 
en viss bemanning samtidigt som den ger förslag på 
förbättring. Min demonstrator visar en fiktiv vår-
davdelning som behöver bemannas på effektivast 
sätt för att nå målen med patientgenomströmning. 
Demonstratorn använder sig av teknikerna simulering 
kombinerat med optimering för att ta fram systemets 
egenskaper och maximera patientgenomströmningen.
- Ingemar Karlsson 



Människa-robot-samarbete under operation
Inom sjukvården har robotar fått stor uppmärksamhet, 
från kirurgiprocesser med automatiserade och fjärrstyr-
da robotar, till vård med humanoida och sociala 
robotar. Min demonstrator visar möjliga människa-ro-
bot applikationer inom sjukvård. Demonstratorn ger 
möjlighet att arbeta tillsammans med en robot genom 
att prata, göra gester eller leda roboten för att slutföra 
arbetsuppgifter.
- Patrik Gustavsson

Förstärkt verklighet ger råd på olycksplats
Min demonstrator visar hur förstärkt verklighet kan
underlätta vid nödsituationer genom att tillhandahålla
visuell information till den som är först på plats vid 
en olycka eller ett sjukdomsfall. Vilken vård behövs 
och hur ska ges till dess att ambulans är på plats? Det 
kan min demonstrator visa. Informationen visas i en 
smartphone eller i ett par smarta glasögon och styrs 
dynamiskt baserat på den mest effektiva hjälpen för 
den skadade eller plötsligt sjuka individen.
- Raquel Quesada Diaz  



Lean, simulering och optimering för bättre sjukvård
Med de utmaningar som vården står inför bör de 
traditionella managementfilosofierna utvecklas och 
inkludera nya tekniska framsteg. Min demonstra-
tor beskriver hur lean, simulering och optimering 
tillsammans stödjer beslutsfattare vid systemdesign 
och kontinuerlig förbättring för att skaffa en värdbas-
erad vård. Det kan omfatta hela spektra, från taktiska 
och operativa förbättringar, som konfigurationer för 
minskade väntetider för patienter, till att utforma 
nya system på strategisk nivå, som att designa en ny 
akutmottagning och utvärdera dess prestanda.
- Ainhoa Goienetxea

Förstärkt verklighet underlättar vid livsmedelsinköp
Personer med allergi eller överkänslighet spenderar 
mycket tid på att läsa innehållsförteckningar. Texten 
kan dessutom vara mycket svårläst, speciellt om man 
har en synnedsättning. Min demonstrator visar hur 
man genom förstärkt verklighet kan hjälpa personer 
att snabbt och enkelt kan ta till sig relevant informa-
tion endast genom att hålla i en produkt. 
- Oscar Danielsson



VIRTUAL ENGINEERING

De demonstratorer som presenteras i foldern 
är exempel på hur virtuella tekniker med 
ursprung från industrin kan tillämpas inom 
sjukvård.

Varför utvecklar vi demonstratorer?
En demonstrator visar hur forskning kan tillämpas 
rent praktiskt genom att kombinera nya idéer med 
forskningsresultat. Den kan användas för att under-
lätta kommunikation och visualisera idéer, för att 
undersöka olika lösningar och för att upptäcka brister 
och fallgropar. 

I samverkan med Virtual Health
Det är i nära samarbete med Virtual Health man 
utvecklat sjukvårdsdemonstratorerna. Både Virtual 
Health och Virtual Engineering ingår i det EU-finan-
sierade projektet Skaraborgs Innovativa Miljöer vars 
mål är att genom samverkan minska gapet mellan 
forskning och innovation där Virtual Healths fokus är 
digital hälsa och Virtual Engineerings fokus är fram-
tidens industri. 

“Tillsammans möter vi framtidens  
utmaningar och utvecklar nya produkter, 

metoder och tjänster i samverkan.”
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