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RPA i uddannelserne 
Om RPA 
(Robot Proces 
Automation) 

En software robot – eller RPA – kan udføre administrative arbejdsopgaver i tilfælde, 
hvor det ikke kræver en intelligent tankegang. Softwarerobotten, som nok bedre kan 
betegnes som en virtuel kollega, kan logge ind, indtaste, kopiere, beregne, indsamle 
information, strukturere data og meget mere. Forskellen er, at den gør det 10 gange 
hurtigere end sine menneskelige kolleger og arbejder 24/7 og ofte uden at gå på 
kompromis med kvaliteten.  
 
Robotten kan arbejde i samme systemer som mennesker gør, og hvis systemerne er 
tilgængelige aften og nat, kan robotten altså arbejde om natten. Man kan have flere 
robotter kørende samtidigt, hvis behovet er at flere processer skal foregå samtidigt. 
 
RPA vinder hurtigt frem – udviklingen vil foregå eksponentielt – vurderet ud fra erfaring 
med it-udvikling (Moore lov). Også i Danmark er organisationer som Danske Bank, 
Coop, Odense Kommune, Odense Universitetshospital, HK og mange flere allerede i 
gang med RPA, og det vil få betydning for virksomheder indenfor administration, 
handel, salg, finans, sundhed osv.  
   

Betydning for 
Tietgens 
aktiviteter 

Tietgens mission er at uddanne og udvikle kompetencer. Set i lyset af RPA-udviklingen 
bliver vi nødt til at overveje, hvorledes vi bedst udvikler kompetencer, der gør elever og 
kursister i stand til af virke succesrigt i morgendagens arbejdsmarked. I denne 
sammenhæng er det værd at huske, at det vi planlægger i dag, får vi først gjort i 
morgen, og eleverne skal så ud og bruge det lærte i overmorgen.  
 
Det er altså med at komme i gang – udviklingen venter ikke på Tietgen! 
 
Det overordnede mål må være, at give vores elever og kursister kompetencer til at 
kunne begå sig i et fremtidigt disruptet arbejdsmarked, hvor brugen af RPA vil være 
tiltagende. 
 
Dette notat beskriver: 

 Hvilke områder, der i særlig grad synes relevante at vores elever og kursister 
opnår indsigt i. 

 Ideer til hvordan et RPA-forløb kan anvendes i Tietgens uddannelser. 
 Hvilke tekniske forhold, der kunne være det ’medhjælpende’ it-mæssige setup, 

når vi skal facilitere læringsforløb og miljøer, der understøtter læringsforløb om 
RPA (hvad menes der med denne sætning?) 

 

De 
almindelige 
RPA-
muligheder 

RPA er med til at effektivisere administrative opgaver og ses derfor ofte som en 
besparelsesøvelse. Men der er en lang række fordele ved RPA:  
 

 Tidsbesparelser 

 Frigørelse af menneskelige ressourcer til andre og vigtigere opgaver 

 Reduktion af menneskelige fejl i administrative opgaver 

 Hurtigere proces- og svartider og dermed bedre kundeoplevelse og måske 
endda medvirke til nye forretningsområder. 

 Fjernelse af kedelige rutineopgaver, hvilket giver øget medarbejder trivsel 

 Højere kvalitet i output data 

https://da.wikipedia.org/wiki/Moores_lov
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Hvornår giver 
RPA mening? 
 

Skal RPA være effektivt for en organisation, skal en række forudsætninger være opfyldt: 
 
1.Mængden af opgaver skal være betydelig, for at investeringen er rentabel 
 
Initial-indsatsen for at tilvejebringe en software robot, få identificeret og beskrevet 
processer og lavet kode til robotten er normalt betydelig. Derfor skal der være en vis 
volumen af transaktioner, før det giver mening at automatisere administrative opgaver. 
 
2.Opgaver skal være rutineopgaver med behandling af data 
 
De administrative opgaver, der skal varetages af RPA, skal være rutineopgaver med at 
taste, sende, beregne, indsamle, kopiere data. Det kan være kundeoprettelse, 
fakturabehandling, rejseafregninger, logistik forsendelser osv. Opgaver, der kræver 
kognitiv bearbejdning, kan normalt ikke varetages af RPA. 
 
3.Data skal være digitale og i struktureret form 
 
Robotten kan kun ”læse” data og udføre opgaven, såfremt data er struktureret i faste 
skemaer, samt at denne struktur bevares. For organisationer, der skal i gang med RPA, 
forestår der derfor et betydeligt arbejde for det administrative personale med at 
beskrive opgaven og få data struktureret.    
 
Robotten kan evt. sende handlinger, der ikke med succes kan udføres, ud på en fejlliste, 
som et menneske efterfølgende må håndtere. Sammenhængen vil være således, at hvis 
andelen af ’specialtilfælde’, der skal håndteres på traditionel vis af et menneske, bliver 
høj, dæmpes rationalet for anvendelse af robot-teknologi. 
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En cost-benefit-analyse må vise, om der er udsigt til, at der bliver gunstig balance 
mellem investering og omkostninger i forhold til proces-besparelser, fejl-minimering, 
kundeservicering og evt. nye forretningsområder. 
 

Organisering Når der arbejdes med RPA, er der normalt flere forskellige opgave-felter og dermed 
roller eller jobs. I mange større organisationer har man oprettet afdelinger, der alene 
har den opgave at sikre udvikling og forankring, således at al RPA aktivitet koordineres 
fra et sådan afdeling (nogle steder kaldes dette for Center of Excellence). Afdelingen 
har et tæt samarbejde med den afdeling, hvor robotten skal fungere, f.eks. økonomi, 
indkøb, salg. 
 
Nogle typiske roller og opgaver:  
 

Rolle Opgaver Note 

RPA–manager Sikre ressourcer og 
kompetencer – 
tidsforløb og 
prioriteringer 

Denne person er leder 
for robot-tiltagene. Er 
ansvarlig for  

RPA-analyst Identificere processer – 
sammen med 
involv.medarbejdere at 
beskrive processer (som 
grundlag for den 
egentlige kodning). 

Denne person skal være 
’fri’ af bindinger vedr. 
medarbejdere og de 
eksisterende 
arbejdsgange. 

RPA-developer Skrive RPA-koden til 
robotprocessen 

PAND (subst. xxxx) 

RPA-administrator Styre afviklingen af  PAND (subst. xxxx) 

 
Her kunne dog tænkes andre roller alt efter organisationens størrelse og 
ambitionsniveau vedr. RPA. Firmaet Digital Workforce beskriver opgaver og rollder 
således:
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De medarbejdere, der skal arbejde i tæt dialog med en RPA-analyst og RPA-developer, 
skal have indgående indsigt i samtlige processer, der evt. skal ’overtages’ af en 
administrativ robot. 
 
For at kvalificere til at blive en sådan god medarbejder – eller evt. senere en RPA-
analyst eller RPA-developer – bør Tietgen ’levere’ et uddannelsesforløb, der giver 
indsigt i RPA’s muligheder og ’natur’. Dette kan være et selvstændigt fag – eller et 
forløb indlejret i andet fag eller måske et frivilligt add-on tilbud. 
 

Konturer af en 
skitse 

Et uddannelsesforløb, hvad enten der er tale og et modul eller selvstændigt fag kunne 
indeholde nedenstående – eller dele heraf. 
 

1 Intro til RPA a) Hvad er RPA? 
b) Konkrete eksempler – evt. videoer  
c) Hvor anvendes RPA i dag? Cases 
d) Muligheder og barrierer 
e) Nødvendige elementer: 
f) Computer – evt. cloud-løsning 
g) Processer (og nøje beskrivelse ..) 
h) Robot-proces-script 
i) Administration af robot-computer (hvornår skal 

scripts køre – og med hvilke prioritering?)  
j) Kig på forskellige systemer (Blue Prism, UI-Path m. fl.)  

2 Administrative 
processer, der kan 
automatiseres 

Indsigt i krav til administrative processer, der vil kunne 
automatiseres. 
Regler – undtagelser (fejllister) 
Volumen 
Scalering 
 
Øvelse: Deltagerne prøver at lave en proces-beskrivelse af 
en kendt proces 
Beskrivelserne drøftes og nogle af løsningerne ’tavle-testes’ 
 

3 Kodning (hands on) Elever/kursister prøver at lave samt afvikle eget script i UI-
Path 
 

4 Robot-
administration 

Indsigt i hvorledes en robot-computer administreres mht. 
forskellige robot-scripts skal afvikles. 
Tidsskemaer – prioriteringer (hvis en bestemt proces kan 
opsamle input så skal denne køre – alternativt skal en 
anden proces afvikles) 

5 RPA-organisering Organisering af RPA-aktivitet i virksomheder og 
organisationer 
 
Egentlig RPA-afdeling  
RPA-folk i forskellige afdelinger 
Organisationens forberedelse til RPA: 

 Information til medarbejdere (hvorfor RPA?) 

 Involvering af administrativt personale 
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 Kommunikation 

 Uddannelse 

 Evt. besøg hos virksomhed, der benytter RPA 
 

6 Økonomi og 
business-case 

Indsigt i rationaler 
 

 Omkostningsbesparelser 
 Bedre (hurtigere og mere fejlfri) ’kunde’-betjening 
 Nye strategiske muligheder 

   
 

Ideer Et uddannelsesforløb i RPA kan tænkes ind i mange fag på Tietgen, her et par bud: 
 

 Hovedforløb (selvstændigt valgfag, Coop, lægesekretær) 

 Informatik C, Teknologiforståelse (nyt fag) 

 Innovation 

 PraktikCenter 

 Fremtidens arbejdsmarked – IDV kursus (se eksempel herunder), AMU 
 
Eksempel fra Teknologisk: https://www.teknologisk.dk/kurser/rpa-faa-styr-paa-
processerne/k90414?utm_source=criteo&utm_medium=rt&utm_campaign=90414 
 
Eksempel fra IDG kurser: https://www.idgkurser.dk/kursus/1114/robotic-process-
automation-introduktionskursus-rpa-1-0 
 
Materialer vi kan tage afsæt i – udviklet forløb fra Videncenter Viden om Data: 
https://videnscenterportalen.dk/dsf/forloeb/kunstig-intelligens-2/ 
 

Teknik For at give elever/kursister mulighed for selv at afprøve både at skrive/udvikle 
processer samt at afvikle disse, skal der være tilgængelighed til en computer med 
robotsoftware.  
 
Der findes adskillige systemer, hver med sin charme (og pris). 
 
Vi kan stille UI-Path til rådighed, uden at dette koster andet end en ekstra windows-
licens. UI-Path er endvidere det system, som SDBF-fællesskabet anvender til skole-
robotprocesserne, og som to af økonomiafdelingens medarbejdere allerede ER i gang 
med at arbejde med. 
 
 

Tidshorisont Det it-tekniske setup med robot-software kan vi etablere med få måneders varsel. Der 
vil kunne etableres et antal robotter, der kan ’øves’ med. 
  

Øvrige forhold Der er formentligt få lærere, der har den nødvendige indsigt. 
Vores pt. kendte ressource-personer er 
 

 Jesper Eriksen, RPA-generelt 
 Erik Schou, RPA generelt 
 Per Andersen, Developer og PRA-admin (konkret erfaring med UI-Path-script) 
 Trang Le, controler i økonomi-afd. 

https://www.teknologisk.dk/kurser/rpa-faa-styr-paa-processerne/k90414?utm_source=criteo&utm_medium=rt&utm_campaign=90414
https://www.teknologisk.dk/kurser/rpa-faa-styr-paa-processerne/k90414?utm_source=criteo&utm_medium=rt&utm_campaign=90414
https://www.idgkurser.dk/kursus/1114/robotic-process-automation-introduktionskursus-rpa-1-0
https://www.idgkurser.dk/kursus/1114/robotic-process-automation-introduktionskursus-rpa-1-0
https://videnscenterportalen.dk/dsf/forloeb/kunstig-intelligens-2/
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 Christina Svensson, controler i økonomi-afd. 
 
Har vi flere medarb. med indsigt/erfaring? 
  

  
 

Bilag–1 – teknisk set-up 
Hvor ’kører’ processerne? På en server i vires ’virtuelle miljø’- dvs. vi kan etablere en række robot-

computere, til brug for læreres/elever/kursisters afprøvning af simple 
automatiserede processer. 
 

Software Det program, som vi vil kunne bruge hedder UI-Path. Der findes andre 
systemer, men UI-Path kan vi bruge licensfrit i 
undervisningssammenhæng. 
 

Programmeringen Processer, der skal automatiseres vha. UI-Path –software skal beskrives 
ned i mindste detalje. Der udarbejdes et såkaldt proces-definition-
document, som i alle detaljer beskriver processen (hvorfra kommer data – 
hvilke varianter kan tænkes – hvad skal der ske med data – lagring/output 
– og hvilke fejl/undtagelser kan der tænkes osv. 
 
Der programmeres et antal objekter – ’program-stumper’ – som kan 
genbruges i forskellige sammenhænge, som kan udveksles med andre 
skoler og som kan modificeres. 
 
Processen defineres som et flow – en sekvens af objekter – evt. med 
forgreninger. 
 
Når procesen er testet og fundet OK, kan den testes på den tildelte robot-
server. 
 

 


