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B3 hjälper Region Dalarna att införa AI i vården 
 
Projektet heter ”Digitalt Processtöd” och är Region Dalarnas projekt för införande av Arti-
ficiell Intelligens inom Primärvården. B3 Consulting Group har nu fått i uppdrag att pro-
jektleda genomförandet av uppdraget.  
  
Projektets syfte är att med hjälp av AI underlätta den initiala diagnostagningen av patienter. Arbets-
modellen utvärderas redan inom Region Skåne och inom Västra Götalandsregionen. B3 Consulting 
Group har nu tilldelats uppdraget att leda projektet vilket innebär ansvar för bland annat: 
 

• Förstudie för att klargöra inriktning och omfattning 
• Upphandling av mjukvara 
• Pilotinförande av systemet på fem vårdcentraler inom Region Dalarna samt integration mot 

nuvarande och framtida journalsystem 
  
Den första etappen sträcker sig till 31 juli 2019. Därefter finns en option på förlängning i max 18 må-
nader och inom ramen för optionen kan även omfattningen av uppdraget ändras.  
  
- B3 har länge arbetat med Region Dalarna inom olika vårdprojekt. Det här är ett mycket spännande 
åtagande där vi i en teamleverans kan få möjlighet att samarbeta och tillföra kompetens från flera av 
bolagen inom B3-gruppen, säger Per Matsson, VD för B3 Consulting i Dalarna. 

 

För mera information, kontakta gärna: 

Per Matsson, VD B3 Consulting Dalarna AB. Tel: 070-625 3272  E-post: per.matsson@b3.se 
Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3 Consulting Group AB. Tel: 0708-993 670  E-post: sven.uthorn@b3.se 

 

 

 
B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag över 600 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta 
företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också 
efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans 
med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. 
Omsättningen 2018 uppgick till 726,3 MSEK, med ett rörelseresultat på 47,1 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, 
Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se 


