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Projekt inomhuspostionering 

Statements made in this presentation may contain forward-looking information about markets, trends expectations, strategic objectives, 
business prospects, anticipated performance and other similar matters. A variety of factors, many of which are beyond our control,  

 affect the operations, performance, business strategy and results of statements in this presentation and could cause  
actual results and experience to differ  materially from the expectations expressed in these statements.  

Other names and brands may be claimed as the property of others. Information regarding third-party products is provided solely for 
educational purposes. Future Position X is not responsible for the performance or support of third-party  

products and does not make any representations or warranties whatsoever regarding quality,  
reliability, functionality, or compatibility of these services or products. 

Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs av  
Future Position X. Utskrift och kopiering av denna presentation får endast ske för personligt bruk. Offentlig sär- 

publicering av data, bilder eller diagram ur denna presentation är ej tillåten utan skriftligt medgivande av Future Position X.   





Problemformulering 

• Sängar och infusionspumpar försvinner lätt in i 
förråd. 
 
• Ledtider kan minskas. 
 

• Effektivisering av fastighetsbestånd. 
 
 

 
 



Syfte med projektet 

• Projektet ska hitta ekonomisk teknisk lösning för 
positionstjänst på Gävle Sjukhus. 

• Systemet skall genom ett enkelt grafiskt 
gränssnitt kunna förmedla statstik. 

• Visualisera var utrustning är lokaliserad. 
• Skapa systemprocesser för hur utrustningen skall 

användas. 
• Bidra till bättre analyser. 
• Bidra till att öka tillväxten och förstärka 

kunskapsbasen gällande inomhuspostionering i 
regionen. 

 



Systemet 

• Ett Indoor Positioning System (IPS) är ett nätverk 
av enheter som används för att trådlöst lokalisera 
föremål eller personer inne i en byggnad.  

• Lösning har hittats hos företaget Senionlab AB 
där sensorer i en androidtelefon används genom 
en applikation för att på ett enkelt sätt positionera 
enheten. 

• Inmätning av området görs även den enkelt via en 
applikation i telefonen. 

• Telefon används i testfasen, lösning med tagg 
skall finnas när systemet blir fullskaligt. 

•  Systemet använder en kombination av 
accelerometer och Wifi-fingerprinting. 
 
 
 



Positioneringsprocessen 



Möjliga utkomster 
• Se aktuella positioner för sängar och utrustning 
• Se var sängar och utrustning har befunnit sig över ett valfritt tidsintervall 
• Kartlägga användningsgrad 
• Omplacera sängar från högt belastade områden 
• Larma om sängar stått för länge i korridorer 
• Se vilka rum som har lediga sängplatser 
• Genom diagram och grafer kan statistik enkelt  
 visualiseras. Exempel: Se belastningen på olika 
 rum, hur ofta de är fullsatta och hur ofta de står 
 tomma. 
•    Objektivt visa hur flödet för utrustning ser ut. 

 
 



Gränssnitt 

 



Exempel på visualisering 
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