
Kunstig intelligens gir ekte fordeler
Norwegian Smart Care Cluster

Globus AI



Kunstig intelligens gir ekte fordeler
Norwegian Smart Care Cluster

14. oktober, 2020



Globus Staffing

AI / Data science-basert softwareselskap

Skybasert løsning som skal forbedre livskvalitet ved å

sikre riktige personer på riktig sted til rett tid

Kontor i Stavanger og StartupLab i Oslo

Startet i 2017

~40 ansatte



Our Vision

We want to improve quality of life by 
enabling employees to achieve their 
full potential



Målsetning:

Økt grad av rett kompetanse på riktig sted, til riktig 
tid, mer rettferdig fordeling av arbeid og økt 
kontinuitet i tjenesten.  Ved hjelp av varm teknologi 
vil vi bidra til å skrive nye positive historier i 
helsesektoren
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Flaskehalser øker tiden det tar å dekke inn for bemanningsbehov

Allokerings- og koordineringsutfordringene

Bemanningsbehov Kategorisering og
prioritering

Søk gjennom
database og notater

Sjekk av 
tilgjengelighet

Godkjenning Bekreftelse og
koordinering

Utfordringen

Bemanningsansvarlig / teamleder

û Tiden brukt på koordinering representerer en kostnad

û Suboptimal bruk av ansattdatabase reduserer kontinuitet, øker overtid og øker frafall

û Langdryg prosess reduserer kvalitet og tjenestetilbud

40-60%
av arbeidstid hos ledere og

koordinatorer brukes på
manuelle søk, sortering og

kommunikasjon med 
medarbeidere for å dekke

vakter*

*Staffing Industry Analysts (SIA) og dybdeintervjuer i Oslo kommune
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The next generation staffing solution

Globus AI-powered Staffing Assistant

1 2

4 3

Globus AI Staffing Assistant – How it works 

Samle Match

Bekreft Svar

Alle behov samlet på en
plass

Lærende KI-baserte
matching-anbefalinger

Bekreftelse og
registrering av behov

Sømløs kommunikasjon
med medarbeidere og
vikarer
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Skandinavisk AI 
– VARM OG INKLUDERENDE TEKNOLOGI

Brukervennlig design

‘’Varme data’’

Inkluderende og rettferdig



Reduser tiden fra et behov oppstår 
til riktig kompetanse er på plass, 
med mindre dobbeltarbeid
Personalet mottar invitasjoner via  
tekstmeldinger og / eller epost, slik at de 
raskt kan bekrefte tilgjengeligheten og 
motta forslag til vakter. Personen kan 
deretter velge sine foretrukne skift og 
sømløst kommunisere i sanntid med 
teamet ditt. 

Jobb mer effektivt sammen, koordiner 
i teamet og unngå dårlig samvittighet 
ved sykdom
Spar dyrebar tid og ressurser på 
kommunikasjon ved hjelp av 
bemanningsassistenten. Globus hjelper 
teamet ditt med samarbeid på tvers. Se 
oversikten over hvilke behov som løses, hvem 
som gjør hva og hva som gjenstår.

Personalet får oppgaver de ønsker, 
behersker og passer til, uten å spørre 
de samme personene hver gang
Automatisk kobling mellom behov med riktig 
tilgjengelig person og roller, basert på deres 
kompetanse og erfaring. Finn den riktige 
kompetansen og mennesket for hver jobb, 
raskt og enkelt. Filtrer selv eller få forslag til 
aktuelle personer.

Få oversikt over ressurser i en kaotisk situasjon og sikre 
kunnskapsdeling. Kombiner kunnskapen til de ansatte med 
informasjonen og forslagene fra Globus Staffing

90%
Reduksjon i tid brukt på manuell 

behovshåndtering 

20-30%
Økt utnyttelse av personellbase

>30%
Raskere håndtering av personalbehov per 

bemanningsansvarlig



Example of use in private sector



Samarbeidet har gitt nasjonal 
og internasjonal 
oppmerksomhet til 
kommunen, bydelen og 
Globus, og mange millioner 
visninger gjennom 
pressedekning og Schibsted-
kampanje

Programvaren tas nå i bruk 
innenfor barnehager og 
skoler i tillegg til helse- og 
omsorgssektoren
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«Løsningen gir en raskere og mer smidig 
arbeidsdag for alle våre teamledere som får en 
enklere jobb med å finne de rette kandidatene til 
enhver tid, slik at de kan bruke mer tid på andre 
viktige oppgaver» 

Maria Løchen, teamleder avd. mestring og omsorg ved Bydel 
Nordstrand
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«Globus sikrer en effektiv arbeidsflyt og ressurs-utnyttelse 
internt. Vi bruker mindre tid på unødvendig admin og logistikk. 
Systemet gir god kompetansekartlegging. Full transparens 
internt mellom avdelinger bidrar til at alle er oppdatert på 
tilgjengelig personell og hvilke ressurser som er booket til ulike 
vakter» 

Karianne R. Persson, velferdsteknolog og fagansvarlig sykepleier ved Bydel 
Nordstrand.
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