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Förnyad handbok kan lindra kaoset på akuten
Eleni Kamvissis & Emma Lundell

Examensarbetets titel: Design av användargränssnitt för loggning och historik i Triagehandboken

Det rapporteras allt som oftast om överfulla och
kaotiska akutmottagningar runt om i Sverige. I Region
Skåne används Triagehandboken för att se till att rätt
patient får rätt hjälp, i rätt tid och på rätt plats, något
som inom sjukvården kallas triage. I detta examensarbete
föreslås hur Triagehandboken kan designas för att ge
information om vart patienterna borde söka vård. Detta
skulle kunna bidra till en mer välfungerande sortering av
patienter på akuten och därmed minskat kaos.

ATT hantera det växande antalet vårdsökande patienter är
en stor utmaning för svensk sjukvård idag. Då sjukvården

är en komplex verksamhet går det inte att peka på enskilda
orsaker till att tillgängligheten inom vården ofta brister. En
bidragande orsak skulle kunna vara att många patienter hade
kunnat söka vård och få hjälp med sina problem på exempelvis
sin vårdcentral istället för att söka sig till akuten.

Så patienterna måste sluta gå till akuten i onödan, eller?
Nej, naturligtvis är det sjukvården som har huvudansvaret
för att lotsa patienterna rätt. Till hjälp för sin bedömning
kan vårdpersonal i Region Skåne använda Triagehandboken.
Det är ett verktyg som hjälper sjuksköterskor att, utifrån
patientens beskrivna symtom, se till att patienter hamnar på rätt
plats inom vården. Triagehandboken lanserades ursprungligen
i bokform men har, som så många andra saker inom sjukvår-
den, digitaliserats. En digital version av Triagehandboken är
utvecklad av företaget Tonttu AB.

I det här projektet har en funktion för att spara information
kring vilka hänvisningar som sjuksköterskor gör lagts till

i Tonttus Triagehandbok. Idag används Triagehandboken i
princip bara som ett uppslagsverk men i den nya versionen,
som kan ses i figur 1, kan användaren också klicka och
ange lämplig vårdnivå för patienten. Genom att spara denna
information öppnar sig nya användningsområden. För sjukskö-
terskorna ges möjlighet att följa upp patientärenden genom att
gå tillbaka och titta på sin historik. För chefer genererar den
nya funktionen statistik som kan vara värdefull vid planering
av akutmottagningens verksamhet.

Ett vanligt problem med många av de digitala verktyg som
idag finns inom sjukvården är att de utvecklats utan att ta
hänsyn till vilka behov och önskemål användarna har. Detta
kan skapa stor frustration hos personalen då systemen inte är
anpassade efter den verklighet som råder inom sjukvården. För
att öka chanserna till ett lyckat resultat har arbetet i detta pro-
jekt utgått från teorier i interaktionsdesign där sjuksköterskor
på akuten i Malmö involverats i arbetsprocessen.

Sjuksköterskorna som intervjuades inför projektet gillade
Triagehandbokens enkla och tydliga utseende. Därför var det
viktigt att förändringarna som gjordes inte skulle vara alltför
stora och omvälvande för användarna. Att använda systemet
skulle inte bli mer komplicerat trots att nya delar lagts till.
Lyckligtvis pekade den slutliga utvärderingen på att använ-
darna var positiva till Triagehandbokens nya utseende och
funktioner. Det upplevdes som minst lika snyggt och lättanvänt
som tidigare. Användarna tyckte om att gå tillbaka och se
sin hänvisningshistorik. De såg också stora möjligheter i att
använda statistik från Triagehandboken för att se till så att fler
patienter hamnar rätt direkt.

Figur 1: I nya Triagehandboken kan användaren välja vilken vårdnivå patienten ska hänvisas till.


