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Abstract

The number of patients seeking medical attendance is constantly growing and is
a big challenge for the Swedish health care system today. To ensure that patients
get correct and equivalent medical assessments througout the region, regardless of
where the initial contact is taken, Region Skåne has developed Triagehandboken.
This is a tool helping nurses to direct patients to the proper level of care, based on
symptoms described by the patient. A digital version of Triagehandboken has been
developed by the company Tonttu AB. The aim of this master thesis was to improve
the digitized version of Triagehandboken by adding new features and develop the
user interface. The design process was based on the requirements identified among
nurses working at the emergency department in Malmö. During the process, the
nurses expressed a need to followup their triage history. This was one of the reasons
why the main goal for this project was to design a new feature for triage logging and
history in Triagehandboken. The result was presented by a prototype demonstrating
how the user can save data from the triage process and how triage history can be
presented in Triagehandboken. The prototype evaluations indicated that the users
liked the new features. They also appreciated that the interface was still simple and
neat, just like before the new features were added. The users saw great opportunities
in the new features generating statistical data that can contribute to better planning
within the emergency ward area in the future.

Keywords: Triagehandboken, clinical decision support system (CDSS), digitizing
healthcare, interaction design, user interface



Sammanfattning

Att hantera det växande antalet vårdsökande patienter är en stor utmaning för svensk
sjukvård idag. För att säkerställa att vårdsökande får en korrekt och likartad bedöm-
ning, oavsett var kontakt med sjukvården sker, har Region Skåne tagit fram Triage-
handboken. Det är ett verktyg som hjälper sjuksköterskor att, utifrån den vårdsökan-
des beskrivna symtom, hänvisa patienten till rätt vårdnivå. En digitaliserad version
av Triagehandboken har utgivits av företaget Tonttu AB. Syftet med detta examens-
arbete var att förbättra den digitala Triagehandboken genom tillägg av nya funktioner
och utveckling av dess användargränssnitt. Designprocessen utgick ifrån de behov
som identifierades hos sjuksköterskor på akutmottagningen i Malmö. Något som
framkom under processen var att sjuksköterskorna saknade möjlighet att följa upp
gjorda triageringar. Detta var en av anledningarna till att huvudmålet för examens-
arbetet blev att designa en funktion för loggning och historik i Triagehandboken.
Resultatet presenterades i form av en prototyp. Prototypen visade hur loggning av
triageringar skulle kunna se ut och utifrån dessa hur historik skulle kunna åskåd-
liggöras för användaren. Utvärdering av prototypen pekade på att användarna upp-
skattade den nya loggningsfunktionen och möjligheten att gå tillbaka och se sin tri-
agehistorik. Gränssnittet upplevdes som minst lika enkelt och snyggt som tidigare.
Användarna såg också stora möjligheter att i framtiden, med hjälp av dessa funktio-
ner, ta ut statistik som kan bidra vid planering av akutvårdsverksamheten.

Nyckelord: Triagehandboken, kliniskt beslutsstöd, digitalisering inom sjukvård, in-
teraktionsdesign, användargränssnitt
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1 Introduktion

I detta kapitel presenteras en introduktion till Triagehandboken, projektets syfte och
gjorda avgränsningar samt rapportens struktur.

Tillgång till en god vård och omsorg på lika villkor är en av de viktigaste
grundpelarna inom svensk sjukvård [1]. Socialstyrelsen är den myndighet som i
Sverige ansvarar för detta genom att ta fram statistik, regler och föreskrifter samt
följa upp och utvärdera hur vården fungerar [2]. Årliga rapporter från myndig-
heten visar på ökade väntetider på akutmottagningarna runt om i Sverige [3]. De
ökade väntetiderna är inte bara ett problem för patienterna, utan påverkar också
vårdpersonalens arbetsmiljö negativt då resurserna inte räcker till för att hantera
det stora antalet patienter. Rapporterna visar också att cirka 50% av alla patienter
som inkommer till akutmottagningen på annat sätt än ambulans, söker vård utan
någon föregående kontakt med, eller hänvisning från, annan vårdinstans. Flertalet
av dessa patienter hade kunnat söka vård och behandlas på en annan vårdinrättning
än akutmottagningen.

För att vårdpersonal ska kunna bedöma vårdbehovet och hänvisa vårdsökande till
lämplig vårdnivå krävs ett verktyg som är snabbt, säkert och är baserat på gemen-
samma grunder. Oavsett var och hur den initiala kontakten med sjukvården sker
ska samma bedömning göras [4]. För detta syfte introducerades 2006 beslutsstödet
Triagehandboken i Region Skåne som ett första hjälpmedel för att personalen på
ett snabbt och säkert sätt ska kunna bedöma patienten med avseende på vårdbehov,
vårdnivå och prioriteringsgrad [5].

1.1 Triagehandboken

Triagehandboken ger, utifrån den vårdsökandes beskrivna symtom, vägledning till
lämplig vårdnivå [4]. Den innehåller majoriteten av de symtom som kan orsaka att
vårdkontakt sökes men gör inte anspråk på att vara heltäckande.

Från att först endast ha existerat i tryckt form beslutades efter några år att Triage-
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handboken skulle digitaliseras [5]. 2011 fick företaget Munkeby Systems AB detta
uppdrag av Region Skåne. 2014 lades projektet dock ner och all information spara-
des istället undan i PDF-format [6]. 2015 släppte Tonttu AB, på eget initiativ, Triage-
handboken som en webb- och mobilapplikation (se figur 1) [4]. Tonttu var inte de
som enligt upphandling skulle digitalisera Region Skånes triagehandbok, utan ett
annat företag, AddPro AB, utvecklade parallellt en egen digital triagehandbok som
finns tillgänglig på Region Skånes hemsida [7]. Idag har Tonttu ett avtal med Regi-
on Skåne vilket gör att även detta system används i regionen. Av den anledningen
finns alltså Triagehandboken idag i två digitala versioner samt i bokformat. Samtliga
används i olika utsträckning inom olika verksamheter.

Figur 1: Triagehandboken som webbapplikation utvecklad av Tonttu AB.

1.2 Syfte och frågeställningar

I det här examensarbetet kommer fokus ligga på den webbaserade Triagehandboken
som företaget Tonttu AB utvecklat. Idag används Triagehandboken som ett rent upp-
slagsverk. Det övergripande syftet med examensarbetet är att, ur ett interaktions-
designperspektiv, utöka användningsområdet för den digitala Triagehandboken och
undersöka hur den kan göras till ett mer dynamiskt verktyg.

Följande frågeställningar ligger till grund för det fortsatta arbetet:

• Hur används Triagehandboken idag?

• Hur ser verksamheten på en akutmottagning ut, med avseende på exempelvis
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flöde och arbetssätt?

• Vilka krav och behov finns hos användarna av Triagehandboken?

• Hur kan det befintliga gränssnittet i Triagehandboken förbättras?

• Vilka nya funktioner skulle kunna vara önskvärda och användbara hos använ-
darna och hur ska dessa utformas?

1.2.1 Avgränsningar

Triagehandboken kommer i detta projekt att utvärderas ur ett interaktionsdesign-
perspektiv. Analys kommer således att ske med fokus på funktioner, användbarhet
och gränssnitt. Dock kommer frågeställningar kring text och innehåll inte behandlas.
Implementering och programmering av föreslagna förändringar kommer inte heller
diskuteras utan lämnas åt utvecklare på företaget.

Det här examensarbetet utgår ifrån triagering som utförs på akutmottagningen på
Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Detta eftersom vårdpersonalen här framför allt
använder sig av den Triagehandbok från Tonttu AB som ligger till grund för detta
projekt.

1.3 Rapportens struktur

Rapporten inleds med en presentation av relevant bakgrundsinformation. Därefter
presenteras den övergripande designmetod som använts i detta projekt samt vilka
teorier den bygger på. I nästföljande kapitel presenteras teori, utförande och resultat
från de tre huvudbeståndsdelar som projektet delats upp i: Kartläggning och behov-
sanalys, Designalternativ och Prototyper. Därpå sker en generell diskussion kring
delar inom de tre ovan nämnda områdena. Diskussionen avslutas med framtidsutsik-
ter samt etiska aspekter kring projektet. Slutligen presenteras projektets slutsatser.
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2 Bakgrund

I detta kapitel presenteras vilka rättigheter patienten har vid kontakt med sjuk-
vården. Därefter beskrivs vad triagering är, hur triagering går till inom Region
Skåne och hur Triagehandboken hjälper till i denna process. Sedan diskuteras vilka
utmaningar som finns gällande digitalisering inom sjukvården. Slutligen definieras
grundläggande designbegrepp som kommer att användas i det här examensarbetet.

2.1 Patientens rättigheter

I Patientlagen (SFS 2014:821) [8] och Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) [1]
står det beskrivet att ett av målen för den svenska hälso- och sjukvården är att hela
befolkningen ska få vård på lika villkor. Det står även att vården ska vara lättillgäng-
lig. Då bristande tillgänglighet är ett växande problem för den svenska hälso- och
sjukvården infördes 2010 en lagstadgad vårdgaranti. Vårdgarantin anger hur länge
du som patient ska behöva vänta för att komma i kontakt med vården och få den vård
du behöver [9]. Det är alltid sjukvårdens bedömning av det medicinska behovet av
vård som avgör vilken vård som erbjuds och hur snabbt denna ska ges. Akut sjuk-
vård berörs inte av denna vårdgaranti utan vid akut sjukdom eller skada har du rätt
att få vård snarast möjligt oavsett var i Sverige du befinner dig. Det är dock vårdper-
sonalens bedömning som avgör om du har ett akut vårdbehov eller inte [10]. Vidare
står det beskrivet i båda lagarna att den som har det största behovet av hälso- och
sjukvård ska prioriteras och ges företräde till vården [1, 8].
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2.2 Triagering inom sjukvården

En av de mest centrala funktionerna på en akutmottagning är sortering och priori-
tering av patienterna som söker vård. Detta benämns inom sjukvården som triage.
Syftet med triage är att rätt patient ska få rätt hjälp i rätt tid. De mest akuta fallen
ska behandlas först medan patienter med mindre akuta åkommor kan vänta. I vis-
sa fall kan patienten hänvisas till sin vårdcentral och i andra fall behöver patienten
inte träffa en läkare utan kan skickas hem med egenvårdsråd från en sjuksköters-
ka. Triage är inget unikt för akutmottagningens verksamhet, utan utförs även inom
ambulanssjukvård och primärvård. [11]

Begreppet triage myntades inom militären under krigstider på 1800-talet från
franskans trier, betydande just sortera. Syftet då med triage var att sortera och prio-
ritera de skadade människorna utifrån skadornas svårighetsgrad eftersom resurserna
under krig var begränsade. Triageringen under krig utfördes omvänt, det vill säga att
de som hade lättare skador gavs en högre prioritet än mer svårbehandlade och akuta
fall. Avsikten var att behandla de lättare skadorna för att kunna skicka ut soldaterna
i krig igen. [12]

Användandet av triage inom sjukvården introducerades i USA i början på 1960-talet
eftersom efterfrågan på akutsjukvård översteg tillgängliga resurser. Sedan dess har
detta arbetssätt spridit sig över hela världen inklusive Sverige [13]. I en nationell
kartläggning från 1996 använde hälften av alla akutmottagningar i Sverige någon
form av triage. Denna siffra hade 2010 stigit till 97% [14].

I samband med att triage blev det arbetssätt som användes för att primärt bedöma pa-
tienten utvecklades triagesystem som gjorde att prioriteringarna följde samma stan-
dard. Till en början använde dessa system tregradiga skalor, men då dessa ansågs
ha stora brister och för få graderingssteg utvecklades femgradiga skalor [15]. Det
finns flera olika triagesystem, exempelvis ADAPT (Adaptiv Processtriage), RETTS
(Rapid Emergency Triage and Treatment System) och MTS (Manchester Triage
System) [15]. Dessa triagesystem använder sig av patientens anamnes 1 och vitalpa-
rametrar 2 för att göra en medicinsk bedömning av patientens tillstånd. Det finns även
triagesystem som inte kräver att vitalparametrar mäts, till exempel Triagehandboken.
Vårdpersonals bedömning utgår i denna typ av system istället ifrån patientens sym-
tom. Denna bedömning avgör lämplig vårdnivå för vidare behandling [6].

Svenska akutmottagningars organisation och arbetssätt varierar och varje mottagning
har utarbetat lokala rutiner för hur patienter ska bedömas och behandlas. Vilket eller

1Patientens egen redogörelse för sin sjukdom och dess symtom [16].
2Fysiologiska mått av olika slag. Används inom hälso- och sjukvården för att bedöma grundläg-

gande kroppsliga funktioner [15].
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vilka triagesystem som används på de olika akutmottagningarna varierar [15]. Inom
Region Skåne är det RETTS och Triagehandboken som är de två beslutsstöd och
triagesystem som används. Triagehandboken används för att sortera patienterna efter
lämplig vårdnivå, något som även benämns som primärtriage. RETTS används i det
akuta medicinska omhändertagandet, även kallat sekundärtriage [5].

2.3 Triagehandbokens uppbyggnad och
användningsområden

Vid primärtriage, då Triagehandboken används, handlar det inte om att ge patien-
ten en korrekt medicinsk diagnos och behandla utifrån denna. Primärtriage handlar
snarare om att vägleda patienten till korrekt vårdnivå. Detta görs genom att utgå
ifrån patientens beskrivna symtom och ställa kompletterande och riktade frågor om
dessa. [4]

Fördelen med Triagehandboken är att den inte kräver att vitalparametrar mäts i ab-
soluta värden. Patientens vitala funktioner bedöms genom att ställa frågor enligt
ABCDE-principen. Denna princip är standard inom akutsjukvård och används för
att, på ett strukturerat sätt, skapa sig en bild av en patients tillstånd. Med vitala funk-
tioner menas fysiologiska funktioner som andning (A), syreupptagningsförmåga (B),
blodcirkulation (C), medvetande (D) och temperaturreglering (E). Exempel på detta
är att cirkulationssvikt kan förekomma om patienten beskriver hjärtklappning och
om han eller hon ser kallsvettig och blek ut. Patientens symtombild och persona-
lens bedömning av vitala funktioner räcker alltså för att kunna utföra primärtriage.
Vid sekundärtriage kan sedan en fördjupad bedömning göras genom att mäta puls,
blodtryck och EKG. [4]

Triagehandbokens struktur beskrivs av figur 2. Den utgår ifrån en organindelad in-
nehållsförteckning. För vissa organområden finns en inledande text Om kapitlet. Be-
roende på organområde följer därefter tre eller fyra steg som användaren ska klicka
sig igenom. Dessa steg är Underkategorier, Huvudsymtom, Symtom samt Vårdnivå
och symtombeskrivning, varav de tre sista alltid finns definierade och beskrivna.

6



Figur 2: Schematisk bild över Triagehandbokens uppbyggnad.

I sista steget Vårdnivå och symtombeskrivning finns det en beskrivning av vilka vård-
nivåer som är lämpliga att hänvisa till med avseende på vilka symtom som patienten
uppvisat. De vårdnivåer som finns beskrivna är [4]:

• 112 - Urakut omhändertagande.

• Akut - Akutverksamhet som kräver resurser på akutsjukhus. Transport dit sker
med ambulans, eller på annat rimligt säkert sätt, så snart som möjligt. Den-
na vårdnivå innefattar såväl somatisk akutmottagning som psykiatrisk akut-
mottagning, inklusive barn- och ungdomspsykiatrins akutmottagning.

• ÖVakut (Öppenvård akut) - Akutverksamhet i öppenvården som inte kräver
akutsjukhusets resurser. Patienten ska få vård inom 24 timmar från bedöm-
ningen och i första hand dagtid om ingen annan tidsangivelse anges. I vissa
fall kan andra tidsangivelser gälla och finns då specificerade under specifika
symtom i Triagehandboken.

• ÖV (Öppenvård icke-akut) - Icke-akut verksamhet i öppenvård utanför sjuk-
hus.

• Egenvård - Lämpliga egenvårdsråd som kan ges till patienten. Egenvårds-
råden ska i princip alltid även innefatta råd om vad patienten ska göra om
egenvårdsråden har utebliven eller dålig effekt. Till exempel hänvisning till
öppenvården om fortsatta besvär trots att egenvårdsråden följts. Tidsgräns för
när denna kontakt ska tas anges.

• Psyk/BUP (Psykiatri/Barn- och ungdomspsykiatri) - Icke-akut psykiatrisk
öppenvård. Denna inkluderar sjukhusanknuten öppenvård och psykiatriska öp-
penvårdsteam.

Figur 3 visar hur sidan med föreslagna vårdnivåer ser ut i Triagehandboken. Här
finns även ofta, men inte alltid, ett avsnitt som beskriver vad användaren bör vara
observant på och faktorer som bör övervägas vid bedömning av vårdnivå. Detta av-
snitt benämns som Observera. Korta Observera-avsnitt kan finnas under flera andra
steg i Triagehandboken men är då till för att hjälpa användaren i sin bedömning fram
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till det slutgiltiga steget där symtombeskrivning och vårdnivåer finns beskrivna. [4]

Figur 3: Vårdnivå och symtombeskrivning är sista steget i Triagehandboken. Här visas
de vårdnivåer som är lämpliga att hänvisa till. I respektive ruta finns en symtombe-
skrivning kopplad till vårdnivån. Längst ner i bild syns ICD- och KSH97-koder som
används inom sluten- respektive primärvården vid dokumentering i patientjournalen.

Alla underkategorier, huvudsymtom och symtom är inbördes rangordnade så att den
allvarligaste symtombilden med högst prioritet finns beskriven först och symtombil-
den med lägst prioritet placeras sist. Även vårdnivåerna är rangordnade så att den
mest brådskande vårdnivån anges först.

Triagehandboken beskriver majoriteten av de symtom som patienter uppger vid kon-
takt med sjukvården. Den gör dock inte anspråk på att vara heltäckande och ska ses
som ett stöd vid de bedömningar som görs. Sjukvårdspersonalen ska alltid göra en
bedömning utifrån sin egen kompetens och erfarenhet. [4]

2.4 Digitalisering inom sjukvården

Den digitala utvecklingen har haft stor påverkan på samhället och oss människor.
Tekniska lösningar har bidragit till att förenkla våra liv och vår vardag. Samtidigt
som den digitala utvecklingen har revolutionerat många branscher har den inte fått
samma genombrott inom hälso- och sjukvården. Införandet av informations- och
kommunikationsteknologi i sjukvården har på många sätt bidragit till att göra den
säkrare och effektivare och idag är många delar av vården datoriserade [17]. Det finns
dock fortfarande mycket att arbeta vidare med. Under 2016 presenterades en vision
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av regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att Sverige år 2025 ska
vara världsbäst på att använda sig av de möjligheter som digitalisering och e-hälsa
medför [18]. Detta arbete är viktigt både för att underlätta för vårdpersonalens arbete
och för att patienterna ska få en bättre, säkrare och effektivare vård. Dessutom pekar
en färsk rapport från konsultbolaget McKinsey på att digitalisering och införandet
av e-hälsolösningar inom sjukvården kan leda till stora besparingar [19].

I flera rapporter och undersökningar framkommer det att det förekommer brister
i vårdpersonalens IT-arbetsmiljö. Många system som introducerats i sjukvården är
skapade som en digitaliserad produkt av gamla processer som förr utfördes manuellt.
Arbetsprocesserna förblir ofta oförändrade även om det finns nya verktyg som hade
kunnat effektivisera och underlätta arbetet. Effektiviseringen har i många fall därför
inte varit så stor som verksamheterna hade hoppats på. En orsak till detta är att IT-
miljön inte fungerar fullt ut och att de IT-stöd som finns inte är utvecklade eller
anpassade efter användarnas behov. [17, 20, 21]

Vårdpersonal klagar ofta över bristande användbarhet i IT-systemen. Exempel är:
dålig överskådlighet, dålig läsbarhet, användaren tvingas att utföra många klick för
enklare uppgifter, svårigheter att navigera och orientera sig i menyer och flikar samt
avsaknad av sökfunktioner. Informationen som finns i systemen upplevs ofta som
ostrukturerad. I många fall saknas en enhetlighet gällande termer och begrepp vilket
försvårar användandet av sökfunktionen i de fall en sådan existerar. [17, 21–23]

Möjliga orsaker till varför användbarheten i många system är bristfällig är [24]:

• Vid utvecklingsarbetet har fokus inte legat på dem som ska använda produkten
utan snarare på de tekniska utmaningarna.

• Användbarhet ses som ”sunt förnuft” vilket gör att utvecklarna underskattar
svårigheterna och vikten av att arbeta målmedvetet med dessa frågor.

• Utvecklingsarbetet är uppdelat i specialiserade grupper som samverkar dåligt.

• Utvecklarna har svårt att matcha design och implementering.

Det är tydligt att det finns många fallgropar att se upp för vid utveckling av digitala
system för sjukvården. För att undvika ovan nämnda fallgropar är det av yttersta vikt
att använda sig av olika kompetenser under utvecklingsarbetet. Ett samarbete mellan
tekniska utvecklare, användbarhetsexperter och vårdpersonal krävs. [23]
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2.5 Definitioner av designbegrepp

2.5.1 Användbarhet

Begreppet användbarhet (Eng: Usability) kan definieras på olika sätt. Enligt ISO-
normen 9241-11 definieras det som:

Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för
att uppnå ett specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för an-
vändaren tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang [25].

Enligt denna definition ligger fokus på de tre områdena ändamålsenlighet, effek-
tivitet och tillfredsställelse. Med ändamålsenlighet menas att användaren får gjort
det som ska göras, med effektivitet att det som görs åstadkoms med minsta möj-
liga ansträngning och med tillfredsställelse menas användarens positiva subjektiva
upplevelse vid användandet av produkten [24].

2.5.2 Riktlinjer för design

Donald Norman har tagit fram några grundläggande riktlinjer för att utforma en god
design. Riktlinjerna kan appliceras vid utvecklandet av fysiska produkter men även
vid design av användargränssnitt. Dessa är [26]:

• Funktionstydlighet (Eng: Affordance). De upplevda egenskaperna hos ett ob-
jekt och de handlingar ett objekt tycks inbjuda till. Grundläggande funktioner
ska vara designade på ett sådant sätt att användaren ska kunna förstå vad de
står för och vad de gör genom att bara titta på dem. Genom att tillämpa funk-
tionstydlighet förmedlas ledtrådar till användaren.

• Synlighet (Eng: Visibility). Funktioner ska vara väl synliga i gränssnittet så att
användaren ser vad som kan göras. Synligheten ska understödja den automa-
tiska handlingsnivån och funktionerna ska vara uppenbara för användaren vad
de är till för. Viktiga saker ska vara mer framträdande medan mindre viktiga
saker kan gömmas eller till och med tas bort. Den visuella organisationen är
viktig och visuell hierarki bör tillämpas för att öka läsbarheten och förståelsen.

• Återkoppling (Eng: Feedback). Användaren ska få återkoppling på att något
har hänt vid interaktion med systemet och vad resultatet av interaktionen blivit.
Återkopplingen ska vara tydlig och ske omedelbart.

• Begränsningar (Eng: Constraints). Medvetna begränsningar i produkten eller
systemet ska hindra användaren från att göra fel eller utföra icke-önskvärda
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operationer.

• Konsekvens (Eng: Consistency). Liknande uppgifter bör utföras på liknande
sätt och med liknande objekt. Gör det lättare för användaren att lära sig och
komma ihåg funktioner i systemet. Genom att vara konsekvent i utforman-
det av gränssnittet kan godtycklighet undvikas, något som underlättar för att
användaren ska känna igen sig.

• Mappning (Eng: Mapping). Relationen mellan en egenskap hos ett objekt och
dess faktiska funktion. Naturlig mappning underlättar förståelsen för använda-
ren och drar nytta av till exempel fysiska liknelser eller kulturella standarder.
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3 Metod

I detta kapitel beskrivs den övergripande designprocessen samt vilka metoder som
använts i detta projekt.

3.1 Designprocessen

3.1.1 Användarcentrerad design

Interaktionsdesign är en kreativ process som syftar till att utveckla produkter som
hjälper användare att kommunicera och interagera i vardags- och arbetslivet. Chan-
sen att den slutgiltiga produkten lämpar sig för dess tänkta användare ökar om an-
vändarna involveras genom hela designprocessen. Drivkraften bakom utvecklingen
inom interaktionsdesign ska därför vara användarna och deras uppgifter och mål.
Detta kallas för användarcentrerad design. [27]

Enligt standarden ISO 9241-210 finns det fyra aktiviteter som är viktiga att genom-
föra för att uppnå en användarcentrerad utveckling för interaktiva system [28]:

1. Att förstå och specificera användningssammanhanget.

2. Att specificera användarnas krav.

3. Att ta fram designlösningar som möter användarnas krav.

4. Att utvärdera designlösningar mot krav.

De flesta projekt inleds med att identifiera och fastställa krav, vilket är en funda-
mental aktivitet för det användarcentrerade tillvägagångssättet. Syftet är att få en
förståelse för vad problemet är, vilka användarna är, vilka arbetsuppgifter som ska
utföras och i vilken miljö systemet ska användas. Därefter utformas designalternativ
genom att definiera mål som utgår ifrån användarnas krav och behov. För att de-
monstrera lösningen skapas sedan prototyper som konkret kan visa huvuddragen i
designlösningen. Prototypen ska visas för användare och utvärderas för att därefter
vidareutvecklas till en så småningom slutgiltig version. [27]
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3.1.2 Iterativ design

Den ovan beskrivna designprocessen är inte linjär utan i vilken ordning uppgifterna
utförs och utvecklingen sker kan variera. Det kan förekomma parallella spår, det vill
säga att olika idéer diskuteras och testas samtidigt. Eftersom det är svårt att hitta den
rätta och bästa lösningen från början krävs det att hela eller delar av designprocessen
genomgås flera gånger. I de cykler som uppstår repeteras olika aktiviteter i design-
processen. Detta så kallade iterativa arbetssätt gör att produkten successivt förbätt-
ras [27]. Hur genomtänkt varje steg i designprocessen än må vara visar det sig ofta
genom användartester att designidéer är bristfälliga eller inadekvata. Iterativ design
bör därför inte ses som en sista finjustering utan designers måste vara beredda på att
göra drastiska förändringar, släppa gamla idéer och skapa nya mitt i processen [29].

3.1.3 Design av gränssnitt för hälso- och sjukvård

Ett vanligt problem vid design av system för hälso- och sjukvård är att riktlinjer för
användarcentrerad design inte följs, vilket resulterar i att användarna blir missnöjda.
Det slutar ofta med att systemet överges eller att det behöver designas om, vilket
innebär höga kostnader [30]. Att undvika att behöva designa om ett system är allt-
så önskvärt. Dock finns tillfällen då omkonstruktion ändå krävs, exempelvis då ny
teknik eller information tillkommit.

Att designa om ett redan existerande gränssnitt skiljer sig något jämfört med att
designa ett system från grunden. Eftersom det finns ett gammalt system att ta hänsyn
till behöver en grundlig analys av detta system ske i kartläggningsfasen. Dessutom är
det fördelaktigt att göra jämförelser med det ursprungliga systemet, både vid analys
och utvärdering. [30]

Allra viktigast för att lyckas med design av gränssnitt för hälso- och sjukvård är ett
användarcentrerat tillvägagångssätt. Detta kan dock för hälso- och sjukvårdssektorn
vara en svår balansgång då kraven ofta är specifika för särskilda avdelningar och
verksamheter. Att anpassa system utefter de lokala förhållandena anses ineffektivt
och dyrt men att ge ut system som inte bemöter användarnas behov och krav blir
troligtvis ännu dyrare i slutändan [31].
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3.2 Projektets metoder

I detta examensarbete har en användarcentrerad design och den iterativa designpro-
cess som beskrevs ovan använts som utgångspunkt. Figur 4 utgår från Preece, Rogers
och Sharps livscykelmodell för interaktionsdesign där relationen mellan olika aktivi-
teter i designprocessen illustreras [27]. I figuren har även de specifika metoder som
valts ut för detta projekt placerats ut. Nedan följer en beskrivning av hur respektive
metoder har använts.

Figur 4: Livscykelmodell för designprocessen i examensarbetet.

3.2.1 Kartläggning och behovsanalys

I den första fasen av projektet, som i figur 4 benämns Fastställa krav är syftet att
få en förståelse för hur, av vem och i vilket sammanhang triagearbete utförs. Denna
fas inleddes med observationer på akutmottagningen i Malmö. Därefter gjordes en
hierarkisk uppgiftsanalys för att tydliggöra vilka mål och deluppgifter som utförs i
anslutning till triagering. Syftet med dessa två delar var att placera Triagehandboken
i ett sammanhang.

Vidare utfördes intervjuer med sjuksköterskor för att fördjupa förståelsen för Triage-
handbokens användare och deras behov. För att få en tydligare bild av hur systemet
fungerar idag och vilka eventuella brister som finns kopplade till dess gränssnitt ge-
nomfördes även en heuristisk utvärdering av den digitala Triagehandboken.

När all information från ovanstående metoder hade samlats och analyserats formu-
lerades mål utifrån denna. Dessa togs med in i nästföljande fas.
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3.2.2 Designalternativ

Med bakgrundskunskaper om Triagehandbokens användningsområde, dess använ-
dare och deras behov samt med nuvarande system i åtanke inleddes den andra fasen
med att utforma alternativ. Den metod som användes för att skapa designidéerna var
brainstorming och för att sedan sortera och visualisera dessa gjordes ett affinitetsdi-
agram.

Eftersom alla idéer som genererades inte skulle hinna gås igenom inom ramen för
examensarbetet gjordes ett val av inriktning. Slutligen skapades ett huvudmål med
tillhörande frågeställningar, nu med avseende på den valda inriktningen.

3.2.3 Prototyper

I denna fas skapades prototyper för att illustrera och utvärdera designidéerna inom
den valda inriktningen. Först togs en kravspecifikation fram. Utgångspunkt för den-
na var frågeställningarna från föregående fas. Därefter skapades en prototyp som
visade hur ett nytt gränssnitt i Triagehandboken kan se ut. Prototypen testades och
utvärderades och resultatet användes sedan som utgångspunkt för en ny specifika-
tion för nästa version av prototypen. Totalt tre iterationer genomfördes. I figur 4 är
skapandet av prototyper och utvärderingen av dessa separerade ifrån varandra. I det
här projektet har dessa två steg integrerats eftersom det passade bäst för det iterativa
arbetssätt som tillämpats.

Den tredje och sista versionen av prototypen utvärderades mer ingående. Sluttestet
innehöll specifika testuppgifter och scenarion kopplade till dessa. Dessutom skapa-
des ett frågeformulär för att utvärdera specifika delar av prototypen. Resultatet från
sluttestet användes slutligen för att föreslå i vilken riktning ett vidare designarbete
inom området bör ske.
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4 Kartläggning och behovsanalys

I detta kapitel presenteras en kartläggning av hur triagearbete på akuten utförs och
vilka behov användarna som kommer i kontakt med Triagehandboken har. Dessutom
analyseras gränssnittet i nuvarande version av den digitala Triagehandboken.
Kapitlet sammanfattas genom formulering av mål som kommer att fungera som
utgångspunkt för det fortsatta designarbetet.

4.1 Observationer

Den första delen av kartläggningen bestod av att undersöka det sammanhang som
Triagehandboken används i och vilka uppgifter som då utförs.

4.1.1 Teori och utförande

Observationsstudier är en användbar metod för att tidigt i designprocessen förstå
användarnas sammanhang, uppgifter och mål [27]. Det kan vara svårt för sjukvårds-
personal att förklara för någon som inte är insatt i verksamheten hur deras dagliga
arbete ser ut. Därför kan observationer vara ett bra sätt att få information om såväl
helhet som detaljer kring var, när och hur Triagehandboken används.

Observationerna förbereddes genom en grundlig genomgång av den digitala Triage-
handboken för att förstå hur applikationen fungerar. Akutmottagningen i Malmö val-
des sedan som plats för att observera hur en akutverksamhet kan fungera och var,
när och hur Triagehandboken kommer in i bilden. Tillstånd för observationsstudi-
erna inhämtades hos verksamhetschefen för enheten. Den person som observerades
var en sjuksköterska tillika en av grundarna för Tonttu AB och handledare för det-
ta examensarbete. Studierna delades upp i två besök där arbetssättet på två olika
stationer på akutmottagningen studerades.

16



En observationsstudie genererar vanligtvis en stor mängd data eftersom det under en
session hinner hända väldigt mycket. Därför är det viktigt att ha en tydlig struktur
med ett uttalat fokus under observationen [27]. Inför besöket på akuten utarbetades
följande ramverk med frågor att fokusera på:

• (Vem?) Vilka är användarna av Triagehandboken? Vilka yrken, positioner och
arbetsroller har de?

• (Var?) I vilka situationer används Triagehandboken? Var på akuten och i vilken
del av patientmötet är den relevant?

• (Vad?) När Triagehandboken används, vad görs då? Vilka uppgifter utförs och
hur utförs de? Hur lång tid tar det?

Graden av deltagande i en observationsstudie kan variera från passivt till aktivt del-
tagande [27]. I denna studie eftersträvades ett passivt förhållningssätt, särskilt under
personalens möte med patienter så att detta inte skulle påverkas. Samtliga patienter
tillfrågades i förväg om de accepterade att studenter var med och observerade under
deras besök. Uppföljande frågor antecknades och ställdes i största möjliga mån efter
patientmötet. Registrering skedde genom sinnesintryck och anteckningar med hjälp
av papper och penna. Efteråt skedde en diskussion där sjuksköterskan förklarade mer
ingående vad som hade skett i olika situationer under dagen.

4.1.2 Resultat

4.1.2.1 Flödesdiagram
Resultatet från observationerna åskådliggjordes med hjälp av ett flödesschema där
patienters fysiska förflyttning mellan akutens olika delar visas (se figur 5). Siffrorna
i figuren beskriver händelser relaterade till patientflödet på olika platser på akuten.
Platserna benämns enligt namn som används i dagligt tal bland de anställda på aku-
ten. Nedanstående text ger en detaljerad beskrivning av som händer och vilka beslut
som tas på respektive plats.

1. Patienter går in via huvudentrén och möts av en informationsskärm. Barn går
till barnakuten till vänster och vuxna går till höger. Barn med ortopediska
skador eller symtom från öron-näsa-hals går också till vuxenakuten till höger.
Inne i väntrummet ska patienten fylla i en blankett, ta en nummerlapp och
vänta på sin tur. Det finns två olika blanketter att välja mellan: stor blankett
för kvälls- och helgmottagningen eller liten blankett för akutmottagningen.

2. I receptionen sitter en sekreterare och en sjuksköterska. Sekreteraren tar emot
och registrerar patientens nummerlapp och legitimation. Sjuksköterskan tar
en kort anamnes och hänvisar patienten, med eller utan Triagehandboken, till
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Figur 5: Flödesschema över patientens möjliga förflyttningar på akutmottagningen i
Malmö. Startposition är antingen 1 eller 3a, beroende på om patienten kommer in till
akuten på egen hand eller inkommer med ambulans.

korrekt vårdnivå. Blanketten Akutjournal enligt RETTS fylls i för hand och
lämnas till patienten som bär med sig denna i handen. Patienten får även ett
ID-armband och registreras i Patientliggaren som är ett system som håller reda
på viktig information kring var patienterna på akuten befinner sig.

3. De interna benämningarna för vilka hänvisningsalternativ som finns är: larm,
förtur, gående eller blå (primärvård). Även hänvisning till psyk/BUP eller hem
förekommer som alternativ här.

(a) De patienter som kommer in till akuten med ambulans har redan blivit
triagerade, och ska i princip inte behöva triageras igen med avseende
på vårdnivå när de kommer till akuten. De hamnar oftast ute i teamen
kirurgi, ortopedi eller medicin direkt, alternativt i akutrummet eller på
övervak.

(b) Larm-patienter hamnar direkt i akutrummet.

(c) Förtur och gående får sätta sig i väntrummet och vänta på att bli inkalla-
de till det så kallade a-triaget på akuten. Förtur prioriteras högre, vilket
leder till olika långa väntetider.

(d) Patienter som ska till ortopeden får sätta sig i väntrummet och vänta på
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att bli inkallade till ortopeden där bedömning görs.

(e) Blå patienter får sätta sig i väntrummet och vänta på att bli inkallade till
en filial av Södervärns Vårdcentral som är lokaliserad i samma byggnad
som akutmottagningen.

4. I akutrummet och a-triaget görs en grundligare bedömning av patientens till-
stånd. I vissa fall kan sjuksköterskan själv bedöma och behandla eller hänvisa
patienten medan andra fall kräver att läkare kopplas in för att ordinera behand-
ling. De beslutsstöd som finns tillgängliga är den digitala Triagehandboken, en
pärm och blankett med riktlinjer från RETTS samt diverse PM framtagna för
arbetet på akuten.

5. Beroende på bedömning i akutrum eller a-triaget kan patienter skickas vidare
till teamen:

(a) Övervak

(b) Kirurgi

(c) Medicin

(d) Hem

I speciella fall, om symtomet är uppenbart och det är lugnt på respektive sta-
tion, kan patienter hänvisas direkt från väntrummet till ovanstående team. På
så sätt undviks att stockning av patienter uppstår i a-triaget.

4.1.2.2 Övriga observationer
Triagehandboken används som ett uppslagsverk i situationer då vårdpersonal behö-
ver stöd i sin bedömning av vilken vårdnivå en patient ska hänvisas till. Detta innebär
att den inte används konsekvent i alla triagesituationer, utan ibland anser sig sjuk-
sköterskan säker och agerar utifrån sin kompetens och tidigare erfarenhet, helt utan
Triagehandboken. I vissa fall tas anamnes först och kontroller mot Triagehandboken
sker i efterhand, medan den i andra fall används under själva mötet med patienten.

En viktig aspekt på akuten är att det måste gå snabbt. I receptionen ska patienterna
betas av så att långa köer inte uppstår. Detta för att de riktigt akuta patientfallen
snabbt ska kunna registreras och skickas vidare för behandling innan komplikationer
uppstår. Pressen att beta av kön i väntrummet gör att patienter i receptionen ofta
ges en högre prioritet än vad de egentligen borde ha. Den fördjupade bedömningen
överlämnas sedan till personalen i a-triaget.

För att kunna hålla ett högt tempo sker en stor del av kommunikationen på akuten
muntligt. Detta gäller såväl mellan sjuksköterska och patient som sjuksköterska och
läkare. Det som måste dokumenteras skrivs till största del för hand, vilket beror på
att detta går snabbare än att öppna diverse system för att lägga in patienten och fylla
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i information. Detta i sin tur grundar sig delvis i att de flesta IT-system inom vården
idag inte är integrerade och därmed inte kommunicerar med varandra.

När det gäller patientens upplevelse på akuten noterades att de utsätts för en hel
del moment som kan skapa förvirring. Det uppstod ofta oklarheter redan i entrén
där skyltningen är otydlig. Dessutom var det svårt för patienten att förstå vilken
av blanketterna som skulle fyllas i. Många patienter är osäkra på huruvida deras
symtom räknas som akuta eller ej. Då sjuksköterskan oftast inte delger information
kring vilken triagering patienten har fått, får de heller ingen återkoppling på huruvida
de hamnat rätt eller inte. Om det var befogat att åka till akuten eller om vårdcentral
eller egenvård hade varit ett bättre alternativ förblir för patienterna ovisst.

4.1.3 Slutsatser

Under besöken på akuten observerades att de primära användarna av Triage-
handboken är sjuksköterskor. På akutmottagningen i Malmö utförs triagering med
hjälp av Triagehandboken framför allt på två olika positioner. Det första tillfället då
triage blir aktuellt för patienten är i receptionen där registrering och en första be-
dömning utförs av en sjuksköterska. Nästa tillfälle är i a-triaget där en mer grundlig
bedömning görs av sjuksköterska och läkare. En tredje position där triage sker är i
ambulansen, innan patienten kommer in till akuten.

Observationerna visade på att akutmottagningens verksamhet är komplex. Det finns
många faktorer som spelar in och avgör var patienten till slut hamnar. Den tidspress
som personalen upplever är påtaglig och tempot är högt. Stockning i patientflödet
är något som bör undvikas och eftersom personalen i receptionen har så kort tid på
sig att göra en bedömning är det vanligt att patienterna övertriageras. Det betyder
alltså att vissa av patienterna som skrivs in egentligen hade kunnat söka vård och få
behandling någon annanstans.

4.2 Hierarkisk uppgiftsanalys

För att strukturera upp och bättre förstå det som observerades utfördes som en andra
del av kartläggningen en hierarkisk uppgiftsanalys.
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4.2.1 Teori och utförande

Hierarkisk uppgiftsanalys används för att utreda en existerande situation genom att
först definiera ett huvudmål och sedan bryta ner detta i mindre detaljer som delmål
och operationer. På så sätt identifieras vad som behöver utföras på olika nivåer för
att uppnå det övergripande målet. [27]

I detta projekt valdes behov av akutsjukvård som startpunkt och huvudmål för den
hierarkiska uppgiftsanalysen. Startpunkten gavs numret 0 och efterföljande delmål
fick nummer 1, 2 och så vidare. Operationer som i sin tur behövdes för att uppnå
delmålen numrerades som 1.1, 1.2 och så vidare. Relationer mellan olika delmål och
operationer visades med hjälp av linjer. Slutligen formulerades planer som beskriver
på vilket sätt och i vilken ordning olika uppgifter ska utföras.

Fokus för den hierarkiska uppgiftsanalysen i detta projekt var att kartlägga den pro-
cess som sker och de uppgifter som utförs när en patient behöver akutsjukvård i Mal-
mö. Tyngdpunkten lades framför allt på de situationer där Triagehandboken skulle
kunna vara aktuell. Resultatet presenterades grafiskt med hjälp av bilder i Power-
Point. Ett separat uppgiftsanalysträd med startpunkt stöd för bedömning/hänvisning
av patienter skapades för att i mer detalj analysera vilka beslutsstöd som finns och
hur Triagehandboken används rent praktiskt.

4.2.2 Resultat

Figur 6 visar vilka delmål och operationer som utförs då en patient kommer i kontakt
med akutsjukvården i Malmö. Här belyses också var Triagehandboken kommer in
i bilden. Figur 7 illustrerar hur sjukvårdspersonalen praktiskt arbetar med tillgäng-
liga beslutsstöd, framför allt Triagehandboken, vid bedömning och hänvisning av
vårdsökande patienter.

4.2.3 Slutsatser

Den hierarkiska uppgiftsanalysen gav en ökad förståelse för de vägar en patient kan
gå då behov av akutsjukvård uppstår. Återigen bekräftades slutsatsen från föregående
kapitel, att arbetsflödet inom akutsjukvården är komplext. Resultatet pekar på att
Triagehandboken framför allt används på tre olika ställen i det beskrivna vårdflödet:
(1) i ambulansen för att besluta ifall patienten ska köras till akuten eller lämnas
hemma, (2) i receptionen på akuten då hänvisning till en viss prioritetsgrupp ska ske
och (3) i a-triaget där beslut kring patientens fortsatta vård ska tas.
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Figur 6: Uppgiftsanalys med patienters behov av akutsjukvård som utgångspunkt.



Figur 7: Uppgiftsanalys med stöd för bedömning/hänvisning av patienter som utgångs-
punkt.



4.3 Intervjuer

För att få en bättre bild av Triagehandbokens användare och deras krav och behov
genomfördes intervjuer med sjuksköterskor som arbetar med triage.

4.3.1 Teori och genomförande

En intervju kan liknas vid ett samtal med ett syfte [27]. Det är en bra metod för att
få en djupare förståelse för människors tankar och känslor kring ett ämne. Beroende
på intervjuns struktur kan olika typer av information inhämtas.

I det här examensarbetet har semi-strukturerade intervjuer genomförts, vilket också
är den vanligaste typen av intervjuform. Semi-strukturerade intervjuer kombinerar
både slutna och öppna frågor. Den som intervjuar har ett grundläggande manus med
vägledande frågor. Genom att utgå från manuset och sedan ställa relevanta följdfrå-
gor uppmuntras respondenten till att berätta mer, tills ämnet är helt uttömt. Fördelen
med semi-strukturerade intervjuer är att samtalet kan flyta på mer naturligt. En nack-
del är att den som intervjuar riskerar att introducera partiskhet om en följdfråga råkar
formuleras på ett sådant sätt att ett visst svar förväntas av respondenten. [27]

Vid all typ av forskning där människor är involverade är det viktigt att informera
deltagarna om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt, på vilket sätt informatio-
nen kommer behandlas och att deltagarna när som helst kan avbryta sin medver-
kan [32, 33]. Detta kallas för informerat samtycke. I detta projekt valdes potentiella
intervjupersoner ut genom tillgängligt kontaktnät och kontakt togs via e-post. I sam-
band med det skickades blanketten för informerat samtycke ut (se bilaga B.1).

Inför intervjuerna upprättades en intervjuguide (se bilaga B.2). Frågorna utgick till
stor del ifrån det som observerats under observationsstudierna, men även från områ-
den som inte berörts tidigare. Frågorna kategoriserades i följande områden: Inledan-
de frågor, Sammanhang, Åsikter och känslor kring Triagehandboken, Kommunika-
tion med patienten och Avslutande och allmänna frågor.

Totalt genomfördes fyra intervjuer. En sjuksköterska arbetandes på en ambulanssta-
tion i Malmö och tre sjuksköterskor arbetandes på akutmottagningen i Malmö val-
des ut. Intervjuerna ägde rum på respektive sjuksköterskas arbetsplats utanför deras
arbetstid. Intervjuerna varade i ungefär 30 minuter. En av examensarbetarna ledde
intervjun medan den andra ansvarade för ljudinspelning.
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4.3.2 Dataanalys och bearbetning

Omedelbart efter varje intervju transkriberades ljudinspelningarna. Transkribering-
en gjordes inte ordagrant utan mer som en sammanfattning av det som sagts. För att
ge respondenterna möjlighet att ta del av intervjumaterialet skickades sammanfatt-
ningen ut till respektive respondent. På så sätt fick de möjlighet att läsa igenom hela
transkriberingen samt återkoppla om det fanns några felaktigheter i materialet.

Analys av det transkriberade materialet gjordes med inspiration från en kvalitativ in-
nehållsanalys med induktiv ansats. Kvalitativ innehållsanalys innebär att materialet
tolkas, kategoriseras och presenteras i löpande text i kombination med citat [34]. In-
duktiv ansats innebär att det är innehållet i texterna som avgör vilka kategorier som
skapas [35]. När alla intervjuer och transkriberingar var genomförda lästes allt mate-
rial igenom flera gånger och intressanta citat från intervjuerna identifierades. Dessa
kategoriserades sedan så att de citat som berörde liknande områden grupperades. De
olika områdena tilldelades slutligen rubriker som beskrev dess innehåll.

4.3.3 Resultat

De nio områden som identifierades från intervjuerna var: Utbildning i triage, An-
vändning av Triagehandboken, Svårigheter och utmaningar med triagering, Doku-
mentation, Uppföljning och feedback, Patientkommunikation, Övriga system, Posi-
tiva kommentarer och beröm samt Negativa kommentarer och förbättringsförslag.
En sammanfattning av och relevanta citat från respektive område presenteras nedan.
Bokstäverna A, B, C och D anger vilken intervjuperson citatet är hämtat från.

4.3.3.1 Utbildning i triage
Alla tre respondenter arbetandes på akuten har fått utbildning i triage och i hur
Triagehandboken ska användas från arbetsgivaren, dock var denna utbildning inte
särskilt omfattande. Dessa tycker att de lärt sig mest genom att arbeta självständigt
i systemet och genom att diskutera olika fall med kollegor. De har på så sätt hittat
egna sätt att arbeta med Triagehandboken. Den fjärde respondenten har inte fått ut-
bildning i Triagehandboken utan enbart i RETTS då det är det system som används
i ambulanssjukvården.

4.3.3.2 Användning av Triagehandboken
Alla tre sjuksköterskorna på akuten använder Triagehandboken men omfattningen
beror till stor del av vilken station på akuten vederbörande är placerad på för dagen.
Dessa positioner identifierades under observationerna som exempelvis receptionen
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och a-triaget. Två menar även att deras användande av Triagehandboken i a-triaget
också beror på vem som sitter ute i receptionen den dagen. Om denna person är
sträng i sin triagering blir det färre patienter att hänvisa hem från a-triaget inne på
akuten.

Om den som sitter i receptionen redan hänvisat många till vårdcen-
tralen så blir det inte så många för oss inne i a-triaget att hänvisa hem
eller till vårdcentralen. Det är framför allt när jag ska hänvisa någon
till rätt vårdnivå som jag använder Triagehandboken. Om jag känner
på mig att patienten kommer att bli inlagd så tittar jag inte ens i Triage-
handboken. (D)

Respondenterna menar också på att Triagehandboken är mest användbar just i a-
triaget i situationer då patienter ska skickas hem. Mer exakt hur Triagehandboken
används i hänvisningssituationen varierar. En respondenten läser på innan patienten
skickas hem medan en annan läser på efteråt.

För ambulanssjuksköterskan är det annorlunda. Den här personen använder Triage-
handboken oftast då det uppstår tveksamheter om patienten behöver köras in till
akutmottagningen eller om vårdcentral kan uppsökas på egen hand. Ett problem för
den här respondenten är att den digitala Triagehandboken inte är ett standardverktyg
inom verksamheten, vilket gör att systemet inte finns på ambulansens plattformar.
Detta leder till att den privata mobilen måste användas för att komma åt Triage-
handboken. Då respondenten tycker det ser oprofessionellt ut att använda mobiltele-
fonen framför patienten undviks detta helt eller så får sjuksköterskan gå ut en stund
och göra sin efterforskning.

En av respondenterna på akuten tycker att Triagehandboken är till störst hjälp natte-
tid då personalstyrkan är reducerad och det inte finns lika många kollegor att rådfrå-
ga.

Det är skillnad om man jobbar dag eller natt, man använder sig
mycket mer av Triagehandboken på natten. Då hänvisar man patienter-
na hem eller till vårdcentral, man får anstränga sig lite mer för det är
lite personal och man kan inte ta in alla, man får läsa på noga. (C)

Två respondenter menar att Triagehandboken är som mest användbar när man är ny
inom området. Övriga användningsområden för Triagehandboken innefattar inhäm-
tandet av ny kunskap, hjälp att minnas gammal information och som stöd vid oklara
fall.

När jag känner mig osäker, när jag inte kommer ihåg fakta själv, då
tar jag ofta hjälp av Triagehandboken och kollar vad den säger om hur
jag ska tolka det. (C)
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4.3.3.3 Svårigheter och utmaningar med triagering
Angående vad respondenterna tycker är svårt och utmanande med triage upplever tre
stycken att det är svårt att veta var de ska börja om patienten uppvisar flera symtom.

Det är svårt att använda Triagehandboken när man har flera sökord
eller sökorsaker att gå på. Vad ska man välja, var ska man börja? (C)

Den fjärde respondenten upplever att det är svårt att veta hur man ska triagera om det
symtom som patienten uppvisar inte finns beskrivet i Triagehandboken. En annan
svårighet är att veta vad man letar efter. Vid användandet av sökfunktionen gäller
det att använda rätt ord, annars går det inte att hitta det som eftersöks. Vissa saker
kan finnas beskrivna men med ett annat ord än det man sökt på. Två av de fyra
respondenterna anger att de aldrig använt sökfunktionen.

Ytterligare svårigheter är att det på vissa ställen kan finnas mycket text att läsa och
att det är lätt att missa viktig information.

4.3.3.4 Dokumentation
I receptionen dokumenteras inte hur patienten triagerats men om patienten skickas
hem eller till vårdcentral från a-triaget ska detta dokumenteras. Då används Triage-
handboken som underlag och stöd till dokumentationen. Alla tre sjuksköterskorna
på akuten är medvetna om att det finns en knapp för att kopiera sökvägen i Triage-
handboken och att denna sökväg kan användas till dokumenteringen genom att sök-
vägen klistras in i journalsystemet. Dock så är det bara en av tre sjuksköterskor på
akuten som använder denna funktion.

För ambulansen är arbetsrutinerna annorlunda. Så fort en patient inte åker med i am-
bulansen ska ett regionalt läkarstöd ringas upp och meddelas detta. Den dokumente-
ring som görs angående patientens tillstånd utförs enligt RETTS. Vidare tycker den
här respondenten att Triagehandboken hade kunnat integreras med RETTS och gjort
bedömningen komplett.

Det hade varit smidigt att ha en ”färdig box” att ge till läkaren
så får han bestämma utifrån den. Det kunde vara skönt att säga: ”Jag
har tittat i Triagehandboken, här är patienten och parametrar, Triage-
handboken säger öppenvård, vad säger du om det?” (A)

4.3.3.5 Uppföljning och feedback
Generellt är uppföljningsmöjligheterna dåliga och varje intervjuperson har utvecklat
egna strategier för att kunna följa upp patienterna med avseende på gjord triagering.

Jag brukar göra så att jag inte signerar anteckningarna (då ligger
de kvar i journalsystemet), på så sätt kan jag kolla dagen efter om jag
”gjort rätt”. Om någon kommer tillbaka lär jag mig att jag gjort fel. (B)
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Det skulle vara bra att få feedback för då skulle man ju se om de
ofta fick komma tillbaka, dem man har triagerat. (D)

Uppföljning är särskilt problematiskt för ambulansen då patienten lämnas över på
akuten. Då har ambulanssjuksköterskan inte längre ”rätt” att veta något om patien-
tens hälsotillstånd.

Om man gör något dåligt får man uppföljning i form av en avvikelse.
Men har man gjort allt enligt riktlinjerna får man inte reda på något,
även om det hade kunnat göras bättre. (A)

Samtidigt poängterar en sjuksköterska att ingen patient skickas hem om osäkerhet
råder. Det finns dock ett behov att kunna följa upp patienterna, framför allt om man
är ny inom yrket.

4.3.3.6 Patientkommunikation
Ingen av respondenterna berättar för patienten vilken prioritet den har fått, utan de
menar att prioriteringen mest är ett hjälpmedel för personalens skull. Däremot in-
formeras patienten om dess tillstånd är allvarligt eller inte samt om den kommer att
behöva vänta på läkaren eller inte. Om patienten ska skickas hem är det viktigt att
informera patienten om vad denna bedömning är baserad på och att bedömningen är
gjort utifrån patientens bästa.

Jag brukar berätta för dem varför jag till exempel anser att de kan
gå till vårdcentralen. Att de inte har ”blivit utvisade” från akuten utan
att det handlar om att det ska gå snabbare för dem. (D)

Bara en av de tre respondenterna använder egenvårdsråden som finns i Triage-
handboken vid hemskickning av patienter. Ett problem är att dessa inte är särskilt
omfattande och att de ofta får kompletteras med information från 1177 Vårdguiden.
Denna information får i sådana fall letas upp på egen hand via sökningar på inter-
net. Egenvårdsråden förmedlas oftast muntligen, men ibland ges även informationen
skriftligen om sjuksköterskan är osäker på hur mycket patienten förstår.

4.3.3.7 Övriga system
Utöver Triagehandboken används ett flertal andra system i nära anslutning till tria-
gearbetet. Dessa är journalsystemet Melior, Patientliggaren, en pärm med RETTS,
olika typer av PM och behandlingsriktlinjer specifika för verksamheten samt inter-
net. Internetsidor som lyfts fram är Internetmedicin för sökning av bland annat ICD-
koder 3 och FASS 4 för läkemedelsinformation.

3International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Världshälsoorga-
nisationens (WHO:s) internationella sjukdomsklassifikation [16].

4Farmaceutiska Specialiteter i Sverige. Årlig sammanställning av läkemedelsfakta från läkemedels-
industrin för allmänhet och vårdpersonal [16].
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4.3.3.8 Positiva kommentarer och beröm
Det är mestadels positiva saker som sägs om Triagehandboken som verktyg under
intervjuerna. Triagehandboken upplevs som användbar, till stor hjälp i det dagliga
arbetet, välanpassad för den tidspressade miljö som råder på akuten, lättnavigerad,
enkel, praktisk och lätt att lära sig. En respondent lyfter fram vikten av att alla gör
lika och att Triagehandboken fungerar mycket bra för det ändamålet.

Triagehandboken är användbar och till stor hjälp i det dagliga ar-
betet eftersom det blir något som alla gör likadant. Det är jätteviktigt i
vårt jobb så det inte blir att man gör som man tycker eller vill. (B)

4.3.3.9 Negativa kommentarer och förbättringsförslag
Även om det är övervägande positiva åsikter om Triagehandboken framkommer det
också några negativa åsikter under intervjuerna. En av respondenterna hade velat ha
någon form av översikt för att veta var i Triagehandboken man befinner sig. Samma
respondent uppger att Triagehandboken borde kunna anpassas bättre till den verk-
samhet som systemet används inom.

Man hade kunnat specialanpassa Triagehandboken genom att lägga
in så att man som ambulanspersonal exempelvis får reda på att om det
är en uppenbar fraktur på ett barn, då ska man åka till Lund. (A)

En respondent önskar att Triagehandboken integrerades med andra system så att
personalen slipper klippa och klistra länkar mellan systemen.

De samlade åsikterna kring hur digitala system inom sjukvården ska vara utformade
är att de ska vara användarvänliga, lätta att lära sig och känna igen sig i, det ska vara
lätt att hitta rätt information snabbt, att informationen ska finnas samlad, att den mest
relevanta informationen ska presenteras först och att systemen är patientsäkra.

4.3.4 Slutsatser

Slutsatserna från intervjuerna kan sammanfattas till följande punkter:

• Utbildning i triage och Triagehandboken ges, men är kort och inte speciellt
omfattande. Användarna lär sig främst genom att själva arbeta i systemet och
diskutera med varandra.

• I vilka situationer Triagehandboken används varierar mycket. Några avgöran-
de faktorer är kompetens, arbetsstation, tid på dygnet med mera.

• Svårigheter i triagering uppstår då patienten uppvisar flera olika symtom.

• Dokumentering av triagering sker framför allt då patienter skickas hem.
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• Uppföljning och återkoppling av gjorda triageringar är bristfällig eller till och
med obefintlig.

• Uppföljning sker endast om personalen på eget initiativ följer upp eller om en
felaktig bedömning görs och leder till en avvikelse.

• Patienterna delges sällan detaljer kring vilken triagering de får.

• Användarna av Triagehandboken är generellt väldigt nöjda med den och tycker
att den är till stor hjälp i deras vardagliga arbete.

• Informationen i Triagehandboken hade kunnat anpassas bättre utefter de olika
verksamheter den används i.

4.4 Heuristisk utvärdering

I den fjärde och sista delen i kartläggnings- och behovsanalysfasen analyserades det
nuvarande gränssnittet i Triagehandboken genom en heuristisk utvärdering.

4.4.1 Teori och utförande

Heuristisk utvärdering är en metod som kan användas för att, på ett strukturerat sätt,
utvärdera ett systems användargränssnitt. Utvärderingen är baserad på tio tumregler
utarbetade av Jakob Nielsen [36]. En översättning från engelska samt en kort förkla-
ring till varje punkt kan läsas i bilaga C.1. De tio tumreglerna är:

1. Återkoppling och synlighet av systemstatus.

2. Igenkänning från den verkliga världen.

3. Användarkontroll och frihet.

4. Konsekvens och standarder.

5. Förebygg fel.

6. Minimera användarens minnesbörda.

7. Flexibilitet och effektivitet.

8. Estetisk och minimal design.

9. Hjälp användare att känna igen, diagnostisera och åtgärda problem.

10. Hjälp och dokumentation.
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Nielsen poängterar dock att dessa tumregler ska ses just som tumregler och inte som
fasta riktlinjer eller regler kring hur ett användargränssnitt ska utformas. Utvärde-
ringen bör göras av flera personer då en enskild person omöjligtvis kan hitta alla fel
eller problem i ett system. Samtidigt innebär fler utvärderare inte nödvändigtvis ett
bättre resultat då kostnad och tid är begränsande faktorer för hur många personer
som kan involveras i utvärderingsprocessen. Det optimala antalet testpersoner är en-
ligt Nielsen mellan tre och fem [36]. Utvärderingen i det här projektet utfördes av
författarna till examensarbetet, det vill säga två personer.

Utvärderingen bör göras individuellt av deltagarna. Detta för att säkerställa att resul-
taten från utvärderingarna är opartiska och oberoende av varandra. Under utvärde-
ringens gång gås tumreglerna igenom, en i taget, och resultatet dokumenteras. Det är
först efter att hela utvärderingen är genomförd som testpersonerna får lov att börja
prata och diskutera sina resultat med varandra. [36]

Hur många gånger systemet ska utvärderas av respektive testare är inte förutbestämt
men en rekommendation är att arbeta sig genom systemet två gånger. Den första
gången fritt, för att användaren ska få sig en uppfattning om vad det är som ska testas
och andra gången med de tio tumreglerna som mall [36]. Eftersom Triagehandboken
använts av båda personerna tidigare i examensarbetet och bägge kände sig bekanta
med systemet, utfördes endast en testsession som varade i ungefär en timme.

Med tumreglerna i åtanke skrev deltagarna ner både positiva och negativa aspek-
ter av den digitala Triagehandboken. När båda var klara diskuterades resultaten och
sammanställdes slutligen i ett gemensamt dokument där de positiva och negativa
aspekterna var grupperade under respektive tumregel. De positiva aspekterna spara-
des undan för att ha i åtanke senare i arbetsprocessen.

För att kunna värdera allvarlighetsgraden av de negativa aspekterna graderades dessa
enligt en poängskala mellan 0-4 [37]. Den fullständiga skalan med förklaringar kan
ses i tabell 1. När samtliga negativa aspekter var graderade, grupperades dessa i
respektive grad av allvarlighet. De aspekter som fick allvarlighetsgraden 0 och 1
uteslöts från vidare bearbetning då dessa inte ansågs vara relevanta för det vidare
arbetet.

4.4.2 Resultat

Totalt identifierades 46 stycken negativa aspekter och graderingarna fördelade sig
enligt tabell 2 nedan.

I bilaga C.2 kan samtliga aspekter som graderats till 2, 3 och 4 poäng läsas. Sam-
manfattningsvis gav den heuristiska utvärderingen följande insikter:
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Tabell 1: Poängskala för att gradera de upptäckta användarbarhetsproblemen i den
heuristiska utvärderingen.

Poäng Förklaring

0 Jag håller inte med om att detta är ett användbarhetsproblem

överhuvudtaget.

1 Kosmetiskt problem – behöver inte åtgärdas om det inte finns tid över.

2 Mindre användbarhetsproblem – att åtgärda det bör ges låg prioritet.

3 Större användbarhetsproblem – viktigt att åtgärda, bör ges hög prioritet.

4 Användbarhetskatastrof – tvunget och nödvändigt att åtgärda innan

produkten släpps.

Tabell 2: Resultat av användbarhetsgraderingen.

Poäng Antal

0 2

1 8

2 24

3 11

4 1

46

• Det mest kritiska användbarhetsproblemet (grad 4) som hittades var presen-
tationen av sökresultat. Om en sökning gjorts och användaren klickat sig in
på ett resultat, försvinner sökningen. Detta tvingar användaren att göra om sin
sökning på nytt och komma ihåg vad som sökts på och vilket resultat som
redan avverkats.

• Bland de större användbarhetsproblemen (grad 3) som identifierades kan des-
sa delas in i tre huvudområden. Det första området gäller otydlig framställ-
ning av viktig information och dålig textdisposition. Det andra området rör
Triagehandbokens manual som ligger gömd för användaren. Den går inte att
använda samtidigt som en triagering görs och det går inte att söka i den. Det
tredje området berör navigering. Det är otydligt var användaren befinner sig
och huruvida slutsteget i triageprocessen har nåtts eller ej.

• En majoritet av de problem som identifierades klassificerades som mindre an-
vändbarhetsproblem (grad 2). Dock är de så pass många att de tillsammans,
sett ur ett större perspektiv, påverkar helhetsintrycket av Triagehandboken.
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• Bland de mindre användbarhetsproblemen identifierades exempelvis följande:
ej konsekvent utseende på alla avsnitt i Triagehandboken, avsaknad av infor-
mation då vissa sidor är helt tomma och felaktig placering av information vid
jämförelse med den tryckta Triagehandboken.

• De positiva aspekter som framkom var exempelvis att gränssnittet är snyggt
och enkelt. Det innehåller tydliga färgkodningar och detaljer såsom markering
av rutor, vilket ger användaren återkoppling kring vad som händer i systemet.

4.4.3 Slutsats

Majoriteten av de problem som identifierades bedömdes som mindre användbarhets-
problem eller lägre. Generellt anser alltså utvärderarna att Triagehandbokens använ-
dargränssnitt är väl utformat. De användbarhetsproblem som bedömdes som mer
allvarliga berörde sökfunktionen, manualen, textdisposition och navigering.

4.5 Målgenerering

I kartläggnings- och behovsanalysfasen av det här projektet har fokus legat på att ta
reda på hur akutsjukvården fungerar, var Triagehandboken kommer in i bilden, hur
sjuksköterskorna arbetar och vad de tycker om Triagehandboken samt hur gränssnit-
tet ser ut idag. Det sista steget i denna fas var att, utifrån dessa insikter, definiera
målsättningarna med Triagehandboken med framtiden i fokus.

4.5.1 Teori och genomförande

Det finns olika typer av mål som används i olika sammanhang [38]. I denna del av
projektet används effektmål och brukskvaliteter. Effektmål sätter upp mål om varför
ett projekt genomförs och vilka effekter det ska ha för verksamheten och användar-
na [38]. Dessa mål beskriver således de behov eller problem som är anledningen
till att projektet startas. Effektmålen hänger ofta ihop med det som kallas för bruks-
kvaliteter. Dessa avser vad användarna ska uppleva och känna vid användandet av
produkten.

I det här projektet har både effektmål och brukskvaliteter hafts i åtanke vid formule-
ring av mål. Dessa särskiljs dock inte från varandra eftersom de i många fall bedöms
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hänga ihop. Det innebär att ett och samma mål kan beskriva både effekter på längre
sikt samt de kvaliteter som ska bidra till att dessa uppnås.

Målen sattes upp genom att allt insamlat material från kartläggningen och behovs-
analysen återigen lästes igenom, denna gång med syfte att formulera lämpliga mål.
Förslag till mål formulerades först av examensarbetarna var och en för sig. Därefter
diskuterades målen tillsammans och sammanställdes till ett gemensamt resultat.

4.5.2 Mål för Triagehandboken

Baserat på slutsatserna från de fyra metoder som använts i kartläggnings- och be-
hovsanalysfasen formulerades nio mål. Målen med tillhörande motivering lyder:

Mål 1: Triagehandboken ska vara inbjudande att använda så att den alltid är
det underlag som används vid hänvisningssituationer.

Motivering: Enligt observationerna och uppgiftsanalysen används Triagehandboken
framför allt i receptionen, a-triaget och ambulansen, dock inte konsekvent. Under
intervjuerna påpekades att det inte bara är sjuksköterskans placering som påverkar
huruvida Triagehandboken används utan även kompetens, tid på dygnet och typ av
patienter spelar in. Eftersom Triagehandboken är det beslutsstöd som Region Skåne
har valt ut bör ett konsekvent användande av den uppmuntras. Detta för att säkerställa
att syftet, det vill säga samma bedömning oavsett var, när och hur patienten söker
vård, uppfylls.

Mål 2: Triagehandboken ska användas i ett så tidigt skede som möjligt i vård-
kedjan, så att patienten i största möjliga mån hamnar rätt direkt.

Motivering: Observationerna visade att bland annat tidsbrist gör att patien-
ter ofta övertriageras. Detta leder kortsiktigt till kortare köer i receptionen,
men långsiktigt blir det merarbete för personalen inne på akuten då pati-
enter som inte är akut sjuka slinker igenom. Under intervjuerna bekräfta-
de sjuksköterskor att triage är viktigt för att inte fylla vårdplatser i onödan.

Mål 3: Triagehandboken ska vara särskilt användbar i pressade situationer
som kan uppstå inom sjukvården, exempelvis vid ovanligt liten personalstyr-
ka (såsom vid nattskift) eller brist på vårdplatser.

Motivering: Under intervjuerna framkom att Triagehandboken ofta används i svåra
situationer. Gränssnittet måste därför anpassas så att det går enkelt och snabbt att hit-
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ta rätt. Den heuristiska utvärderingen pekade på vissa punkter som behöver förbätt-
ras ur denna synpunkt, exempelvis förbättrad läsbarhet och utökade sökmöjligheter.

Mål 4: Triagehandboken ska vara till hjälp och stöd vid kommunikation med
patienten så att samma information alltid ges, oavsett vem som arbetar.

Motivering: Under både observationer och intervjuer noterades att patienter säl-
lan delges vilken triagering de får. Ett sätt att öka patientens delaktighet vo-
re att delge lämplig information från Triagehandboken. Den heuristiska utvär-
deringen synliggjorde två problem som bör åtgärdas för att lättare hitta rele-
vant information. Läsbarheten behöver förbättras och manualen bör synliggöras.

Mål 5: Triagehandboken ska vara ett självinstruerande system och särskilt vara
till hjälp för nya och oerfarna som precis börjat jobba med triagering.

Motivering: Samtliga sjuksköterskor som intervjuades tyckte att triage var svårt i
början. De nya användarna hänvisas till egeninlärning och att fråga kollegor. Triage-
handboken var för många ett viktigt stöd i början. För att ytterligare stärka Triage-
handbokens roll som verktyg för utbildning och kvalitetssäkring är det viktigt att det
förblir ett enkelt och snabbt verktyg. Den heuristiska utvärderingen visade att det
nuvarande gränssnittet generellt är enkelt att förstå och tillägg av nya komplicerade
funktioner bör undvikas.

Mål 6: Triagehandboken ska kunna användas i efterhand, exempelvis för att
dubbelkolla om användaren tänkt rätt vid hänvisning av patienter eller följa
upp gjorda triageringar.

Motivering: Under intervjuerna framkom det att uppföljningen på gjorda triagering-
ar är bristfällig och i vissa fall obefintlig. Varje användare har därför utarbetat egna
strategier för att kunna följa upp sina triageringar. Ett standardiserat sätt för upp-
följning hade varit önskvärt då detta, enligt de intervjuade sjuksköterskorna, inte
existerar idag.

Mål 7: Triagehandboken ska hjälpa vårdpersonal att minnas fakta samt hämta
ny kunskap kring nya, svåra eller tveksamma fall vid triage.

Motivering: Sjuksköterskorna på akuten nämner i intervjuerna att de stöter på fall
då det inte är uppenbart var i Triagehandboken rätt information finns att hitta. Den
heuristiska utvärderingen visade att sökfunktionen behöver förbättras, vilket är en
förutsättning för att kunna hitta information kring otydliga fall och därmed få ökad
kunskap kring dessa.
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Mål 8: Triagehandboken ska snabbt, smidigt och enkelt lotsa användaren fram-
åt och inte göra triageprocessen mer omständlig jämfört med arbetssättet idag.

Motivering: Från intervjuerna framkommer det att användarna generellt är väldigt
nöjda med Triagehandboken både som beslutsstöd och i hur snabbt systemet är upp-
byggt. I den heuristiska utvärderingen identifierades det dock att det i vissa fall är
svårt att förstå om sidan laddat klart då vissa sidor är tomma samt att det är svårt att
orientera sig om användaren blir omdirigerad mellan olika kategorier.

Mål 9: Triagehandbokens innehåll ska presenteras på ett strukturerat och este-
tiskt tilltalande sätt.

Motivering: Observationerna visade att tidsbrist är en ständigt närvarande faktor på
akuten. För att undvika att fel görs i stressade situationer är det viktigt med tyd-
lighet och struktur. Såväl intervjuerna som den heuristiska utvärderingen visade att
det nuvarande gränssnittet i Triagehandboken uppfattas som snyggt och tydligt. Att
bibehålla enkelheten bör därför prioriteras högt.

Ovanstående nio mål ligger till grund för det vidare arbetet i projektet.
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5 Designalternativ

I detta kapitel beskrivs hur idéer genereras för att skapa olika designalternativ
utifrån de mål som sattes upp för projektet i föregående kapitel. Därefter presenteras
valet av inriktning för det kommande designarbetet och detaljering av mål och
frågeställningar relaterade till detta alternativ görs.

5.1 Idégenerering

Att generera idéer är en viktig del av designprocessen. Idéerna syftar till att möta de
krav och behov som identifierats. Människor tenderar ofta till att hålla fast vid något
som fungerar trots att det kan finnas bättre sätt att lösa ett problem på [27]. I många
fall kan det vara svårt att veta var goda idéer kommer ifrån då det oftast är slumpen
som lett fram till dessa idéer [38]. Idéer i ett designarbete kan skapas på många olika
sätt. Den vanligaste metoden är brainstormning [39], vilken också är den metod som
använts i detta projekt.

5.1.1 Brainstorming

Brainstormning är en effektiv metod för få en grupp att skapa många idéer på kort
tid [38]. Det finns några regler att förhålla sig till för att en brainstormningsession
ska bli lyckad. Några av dessa är [39]:

• Avsätt en begränsad tid för sessionen. Tiden beror på till exempel problemets
komplexitet. Det är ofta bättre att utföra flera små sessioner än en stor.

• Det finns inga dåliga idéer. Alla idéer är välkomna och ska inte kritiseras,
oavsett om de är möjliga att genomföra eller inte.

• Kvantitet är viktigt. Sträva efter att skapa så många idéer som möjligt.
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• Dokumentera idéerna antingen genom att anteckna dessa i ord eller visualisera
genom att skissa på klisterlappar.

En session genomförs genom att gruppen utgår från ett visst problem eller fråge-
ställning. I detta projekt användes målen från kapitel 4.5.2 som utgångspunkt. För
att underlätta idégenereringen bör problemen eller frågeställningarna vara tydligt
formulerade så att avgränsningen blir lagom. Om avgränsningen är för bred kan det
uppstå problem i att komma på vettiga idéer och är den för smal finns det risk för att
kreativiteten begränsas.

En brainstormingsession inleds med att deltagarna skriver ner eller skissar på så
många idéer som möjligt under en begränsad tid. I detta projekt genererades vissa
idéer delvis redan under tiden för bakgrundsarbetet och kartläggningen. Det var dock
inte förrän i den fas som nu beskrivs som idéerna formulerades skriftligt. Deltagarna
i detta projekt utförde sin individuella brainstormingsession genom att båda två på
varsitt håll skrev ner sina idéer på klisterlappar.

Nästa steg i brainstormingsessionen innebär att var och en, i tur och ordning, får
berätta om de idéer de kommit på. Projektmedlemmarna turades om att läsa upp
en klisterlapp i taget och en kort diskussion kring idén fördes. Därefter placerades
lappen på ett stort papper.

5.1.2 Affinitetsdiagram

När alla idéer från en brainstormingsession är upplästa kan idéerna kategoriseras.
En metod som gör att idéerna visualiseras på ett enkelt sätt är att skapa affinitets-
diagram. Affinitet betyder släktskap och ett affinitetsdiagram är en effektiv metod
för att skapa ordning i ostrukturerad data [38]. Tillvägagångssättet för att skapa ett
affinitetsdiagram kan beskrivas i sju steg. Dessa är [38]:

1. Först läser alla projektdeltagare enskilt igenom alla anteckningar och markerar
viktiga delar.

2. Varje person läser sedan högt upp sina markeringar och antecknar dessa på
klisterlappar. Lapparna kodas för att kunna spåra källan.

3. Lapparna struktureras och fästs på en ett större papper eller en vägg.

4. Genom att identifiera särskilda mönster och kategorier från datan på lapparna,
flyttas dessa runt tills ingen i projektgruppen vill flytta på någon mer lapp.

5. Projektmedlemmarna diskuterar sedan tillsammans vad som binder ihop lap-
parna inom de olika kategorierna med varandra.

6. De olika kategorierna namnges och om möjligt kan även övergripande teman
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och underkategorier identifieras.

7. Slutligen kan linjer dras mellan olika teman, kategorier och underkategorier
för att skapa en mer hierarkisk bild över datan.

I detta projekt genomfördes steg 1 och 2 ovan under brainstormingsessionen. Struk-
tureringen (steg 3) utfördes delvis samtidigt som lapparna placerades ut på det stora
pappret. Liknande idéer och områden som berörde varandra placerades i närheten
av varandra på pappret. Efteråt diskuterades indelningen ytterligare, lappar flyttades
runt och olika grupper tog form (enligt steg 4 och 5). Slutligen namngavs de olika
kategorier som uppstått (steg 6). Steg 7, som innebär att linjer kan dras mellan olika
teman, utfördes inte då alla områden i princip ansågs höra ihop, mer eller mindre.

5.1.3 Resultat

Det slutgiltiga affinitetsdiagrammet som skapades med hjälp av lappar från brainstor-
mingsessionen kan ses i figur 8.

Figur 8: Affinitetsdiagram med namngivna kategorier.

Kategorierna som skapades, samt kort beskrivning kring idéerna inom dessa, är:

• Egenvårdsråd - Autogenerera text från Triagehandboken som kan skrivas ut
och ges till patienten.

• Textformatering/bearbetning - Strukturera om och bearbeta textinnehållet så
att läsbarheten ökar.

• Skräddarsytt visningsläge - Anpassa gränssnittet så att det går att ställa in
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beroende på vem användaren är.

• Återkoppling - Guida användaren genom triageprocessen och ge återkoppling
angående var man befinner sig.

• Lagring och historik - Utforma en funktion för att spara gjorda triageringar
och presentera historik och statistik utifrån datan som genereras.

• Sökmotor - Förbättra sökfunktionen, exempelvis genom att spara sökresultat i
flikar samt möjliggöra sökning i manualen.

• Hjälp och resurser - Underlätta för nya och gamla användare genom att för-
bättra manualen samt lägga till resurser såsom kartor och mottagningar.

• Småfix - Rätta till detaljer i gränssnittet som är viktiga för tydligheten, exem-
pelvis att inte hela sökvägen syns då rubrikerna är långa.

5.2 Val av inriktning

Inför valet av fokusområde för projektet inleddes en diskussion med handledaren
på Tonttu. Det visade sig att företaget delvis redan har påbörjat arbetet inom två av
ovanstående områden: Textformatering/bearbetning och Egenvårdsråd. För att arbe-
ta vidare med dessa idéer bedömdes att fackkunskaper och faktagranskning skulle
krävas, vilket förutsätter ett nära samarbete med vårdpersonal. Detta bedömdes bli
alltför omfattande för att genomföra i detta examensarbete.

Företaget informerade även om att det finns planer på att i nästa uppdatering av syste-
met lägga till en så kallad loggningsfunktion. Det innebär att användaren i sista steget
i triageprocessen väljer vilken vårdnivå patienten hänvisats till. Till denna funktion
skulle många av idéerna inom kategorierna Lagring och historik samt Återkoppling
vara relevanta.

Att spara gjorda triageringar skulle öka möjligheterna till uppföljning. Datan som
genereras skulle också kunna användas för statistik kring exempelvis var och när pa-
tienter hänvisats samt vilka symtom som förekommit. Utökad funktionalitet kopplat
till detta område skulle kunna vara en lösning till flertalet av de mål som beskrevs
i kapitel 4.5.2. Bland annat skulle det, om loggning blir en naturlig del av triage-
processen, kunna bidra till ett mer konsekvent användande av Triagehandboken.
Statistik skulle kunna hjälpa chefer att bättre förstå flödet av patienter, vilket i sin
tur verksamheten skulle kunna anpassas för så att fler patienter hamnar rätt direkt.
Andra mål som kan uppnås med hjälp av lagring, statistik och återkoppling är de
som är kopplade till återkoppling och utbildning. Att kunna gå tillbaka och se gjorda
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triageringar skulle öka möjligheterna till uppföljning kring tveksamma fall.

En förberedelse till införandet av en loggningsfunktion och tillhörande historik har
alltså påbörjats av företaget. Dock har ett eventuellt införande inte analyserats ur ett
designperspektiv. Så frågeställningar kring hur de nya funktionerna bäst ska present-
eras, hur användare ska förstå hur de ska göra och hur användare kommer att påver-
kas kvarstår. Därmed beslutades att lämplig inriktning för det fortsatta arbetet i detta
projekt skulle beröra loggning av triageringar samt historik i Triagehandboken. Fo-
kus skulle ligga på presentation av dessa funktioner samt förändring av gränssnittet
för att bemöta de behov som tidigare identifierats hos användarna.

5.3 Huvudmål och frågeställningar

Då de mål som presenterades i kapitel 4.5.2 var av mer övergripande karaktär upp-
stod efter valet av inriktning ett behov av att formulera ett huvudmål för det här ex-
amensarbetet. Till detta formulerades även relevanta frågeställningar inför det fort-
satta arbetet. Detta gjordes gemensamt av de båda projektdeltagarna i en brainstor-
mingsession.

Huvudmålet som sattes upp var:

Utveckla en funktion som gör det möjligt att spara gjorda tria-
geringar och därefter använda datan för att presentera historik.

De frågeställningar som uppkom vid brainstormingsessionen, med huvudmålet som
utgångspunkt, var:

• Hur kan Triagehandboken bli det standardverktyg som alltid används vid hän-
visningar av patienter, oavsett vilken vårdnivå hänvisningen sker till?

• Hur ska användare uppmuntras att använda Triagehandboken vid fler tillfällen
än då de känner sig osäkra?

• Hur ska en loggningsfunktion som innebär att användaren gör ett slutgiltigt
val av vårdnivå på sidan Vårdnivå och symtombeskrivning utformas?

• Hur ska användaren förstå att loggningsfunktionen finns och hur den är tänkt
att användas?

• Hur kan användaren få bättre återkoppling om var i triageprocessen han eller
hon befinner sig och hur långt det är kvar till sidan där vårdnivå ska väljas?

• Hur ska användaren få återkoppling på att triageringen har loggats?
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• Hur ska misstag, exempelvis att dubbel loggning görs, undvikas?

• Hur ska möjligheten att ångra gjord triagering utformas?

• Kan en triagering ”flaggas” för att sedan eventuellt kunna ändras av använda-
ren?

• Skulle olika vårdinrättningar kunna notifieras om varandras triageringar?

• Hur kan användarnas gjorda triageringar presenteras på ett snyggt, tydligt och
lättförståeligt sätt?

• Vilken typ av statistik, baserad på gjorda triageringar, är intressant, vilken mål-
grupp riktar den sig till och hur kan den presenteras?

• Hur kan en ny startsida, som presenterar nyheter och statistik baserat på histo-
rik från användarens gjorda triageringar, designas?
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6 Prototyper

I detta kapitel redogörs för den sista delen av projektet där prototyper skapas och
utvärderingar görs.

6.1 Teori och process

Prototyp, som på grekiska betyder första form, är ett utkast av hur en designidé kan
komma att gestalta sig. Syftet är att testa den tänkta produktens roll, utseende och
känsla. Prototyper med låg detaljeringsgrad, exempelvis skisser gjorda på papper,
kallas för low fidelity (LoFi)-prototyper medan mer detaljerade interaktiva dator-
prototyper kallas för high fidelity (HiFi)-prototyper. Dessa skiljer sig åt i syfte och
användningsområde. LoFi lämpar sig för att utforska nya idéer tidigt i utvecklings-
processen. Ändringar kan göras snabbt och enkelt och eftersom investeringen i både
pengar, tid och prestige är liten är det lätt att förkasta idéerna om de inte blir bra.
När det är dags att testa en mer realistisk lösning för att utvärdera systemets roll,
funktionalitet, utseende och känsla är däremot en HiFi-prototyp mer lämplig. [38]

Vid utvecklingen av ett gränssnitt för nya funktioner i Triagehandboken användes
ett evolutionärt angreppssätt. Denna metod utgår ifrån en idé om vad som ska göras,
vilket i detta projekt var det huvudmål som tidigare tagits fram. Nästa steg är att ta
fram en specifikation och utifrån denna tillverka en första prototyp. I detta projekt
valdes LoFi som första variant av prototyp. Utvärderingen av den första prototypen
används sedan för att specificera hur nästa version av prototypen ska designas. I detta
projekt övergick prototypen i detta stadium till HiFi. Iterationerna fortsätter med ut-
värdering, specifikation och ny prototyp tills en slutgiltig prototyp eller specifikation
kan tas fram. [32]

Den form som valdes för HiFi-prototyperna kallas T-prototyp. Denna har både en
horisontell och en vertikal del. Den horisontella delen ser på ytan ut att fungera,
men det är det vertikala djupet som innehåller delar som är så pass detaljerade att de
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faktiskt kan testas [38]. Benet, det vill säga det vertikala djupet, i T-prototypen för
det här projektet innehåller funktioner kopplade till loggning och historik.

6.2 Kravspecifikation

Innan arbetet med prototyperna påbörjades upprättades en kravspecifikation för de
tänkta funktionerna i gränssnittet. Att specificera krav tidigt i designprocessen är
viktigt för att säkerställa att utvecklingen leder till den önskade slutprodukten. Det
finns olika typer av krav, exempelvis funktionella krav och kvalitetskrav. De funktio-
nella kraven beskriver vilka funktioner systemet ska erbjuda. Dessa är av binär typ
där svaret på om kravet uppfylls är ja eller nej. Kvalitetskraven anger istället vilken
prestanda de implementerade funktionerna ska ha, mätt i exempelvis snabbhet. [38]

Fokus i det här projektet har enbart varit att ta fram funktionella krav då denna typ
av krav stämmer överens med examensarbetets övergripande syfte. Kvalitetskraven
diskuteras alltså inte här utan dessa kommer in i ett senare skede av designprocessen.

Kraven som sattes upp i detta projekt utgår från huvudmålet med tillhörande frå-
geställningar som sattes upp i avsnitt 5.3. Kraven som beskrivs nedan är konkreta
omformuleringar av frågeställningarna som syftar till att utgöra utgångspunkter för
de prototyper som ska skapas. Kraven definieras också för att i efterhand kunna av-
göra om de har uppfyllts eller ej.

De funktionella krav som sattes upp var:

1. Användaren ska kunna följa sin väg genom triageprocessen.

2. Användaren ska kunna välja vårdnivå, ångra en triagering och kopiera sökväg
som ett sista steg i triageprocessen.

3. Loggade triageringar ska presenteras för användaren på ett enkelt och över-
skådligt sätt.

4. Användaren ska tydligt se att han eller hon är inloggad i systemet.

5. Startsidan ska vara välkomnande och indikera vilka nya funktioner som im-
plementerats i Triagehandboken.

6. Information från manualen ska alltid finnas tillgänglig och vara synlig för an-
vändaren.

44



6.3 Iteration 0: LoFi-prototyp

6.3.1 Genomförande

Med ovanstående kravspecifikation som utgångspunkt gjordes en brainstormning där
respektive projektdeltagare tillverkade egna skisser av Triagehandbokens gränssnitt.
Dessa beskrev de förändringar och nya funktioner som skulle kunna implemente-
ras. Skissernas innehåll diskuterades sedan och olika delar från de två deltagarnas
versioner valdes ut och fördes samman till en.

6.3.2 Resultat

Den slutgiltiga LoFi-prototypen behåller sin grundläggande design från befintlig ver-
sion av Triagehandboken. De förändringar som har gjorts berör fyra huvudsakliga
områden som illustreras och beskrivs mer ingående i figur 9-12. Figur 9 visar an-
vändarens väg genom triageprocessen, vilken kan kopplas till krav 1 och 2 i krav-
specifikationen. I figur 10 visas hur en historiksida i Triagehandboken kan utformas
enligt krav nummer 3. Figur 11 visar en ny design av startsidorna och figur 12 vi-
sar en ny placering av manualen. Dessa specificeras av krav 4 och 5 respektive 6 i
kravspecifikationen.
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(a) Sidan med vårdnivå och symtombeskriv-
ning.

(b) När muspekaren förs över en vårdnivåru-
ta gråmarkeras den.

(c) När användaren klickar på en vårdnivå-
ruta görs ett val. Valet indikeras genom att
en cirkel med en bock i syns längst till hö-
ger i rutan. Samtidigt fälls en informations-
ruta ut från historiksymbolen uppe till hö-
ger i bild.

(d) Informationsrutan som fälldes ut i föregå-
ende bild informerar om vilket val som gjorts.
Användaren kan sedan kopiera triageringens
sökväg eller ångra sitt val. Längst ner i rutan
syns de tre senaste gjorda triageringarna och
en länk till den fullständiga historiken. Vid ra-
dering av gamla triageringar kommer en be-
kräftelseruta upp som frågar om användaren
är säker på detta val.

Figur 9: Genom att möjliggöra val av vårdnivå har triageprocessen utökats med ett
ytterligare steg. Bilderna ovan visar vad som händer i detta steg. En förloppsindikator
(Eng: progress bar) i listen längst upp visar hela tiden var i triageprocessen användaren
befinner sig.

46



Figur 10: Historiksidan där information kring användarens gjorda triageringar finns
samlad. Den visar bland annat totalt antal triageringar, statistik för de vanligaste hu-
vudkategorierna (de områden som den organindelade innehållsförteckningen innehål-
ler) och vårdnivåerna. Längst ner presenteras en lista över alla gjorda triageringar.
Historiksidan nås genom att klicka på ikonen under namnet uppe till höger i bild.

(a) Startsida innan inloggning. Här syns ny-
heter i komprimerat format och en demo-
funktion i mitten av bilden. Här syns även
knapparna Om Triagehandboken och Kon-
takta oss längst ner till höger.

(b) Startsida efter inloggning. Använda-
rens namn och arbetsplats samt möjlighet
att ändra dessa syns längst upp till höger.
Menyn till vänster är borttagen. Sökfunk-
tionen har flyttats till området under listen
till höger. I fältet i mitten visas bland an-
nat att Triagehandboken nu kan generera
statistisk data utifrån användarens loggade
triageringar.

Figur 11: Startsidornas utformning. Figur (a) visar startsidan innan inloggning och
figur (b) visar startsidan efter inloggning.
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Figur 12: En hjälpknapp har placerats i fältet till höger. Då denna expanderas kan
viktig information från manualen nås. Rubrikerna från den befintliga manualen har
placerats som knappar inuti hjälprutan.

6.3.3 Utvärdering

Syftet med LoFi-prototypen var framför allt att visualisera de idéer som projektdel-
tagarna hade kring ny design och nya funktioner i Triagehandboken. För att kunna
testa idéerna på användare bedömdes dock inte LoFi-prototypen vara lämplig ef-
tersom tänkta funktioner inte kunnat visas tillräckligt tydligt på grund av prototy-
pens tekniska begränsningar. Utvärderingen av LoFi-prototypen gjordes därför inte
genom användartester, utan istället genom en diskussion mellan projektdeltagarna.
Diskussionen berörde detaljer i LoFi-prototypen och hur dessa skulle implementeras
i HiFi-prototypen.

6.4 Iteration 1: HiFi-prototyp

6.4.1 Genomförande

Nästa steg var att skapa en första HiFi-prototyp. Den utgick från den grundläggande
design som LoFi-prototypen visade och kompletterades sedan med en specifikation
kring vissa detaljer som framkom i diskussionerna kring LoFi-prototypen. Dessa
beskrivs i bilaga D.1.
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HiFi-prototypen producerades genom att bilder skapades i PowerPoint. Diagram
skapades i Excel och klistrades in i PowerPoint. PowerPoint-bilderna importerades
sedan till programmet InVision. I varje bild i InVision skapades så kallade hotspots
som skickar användaren vidare till en annan bild i programmet. På så sätt demon-
streras tänkta funktioner och det nya gränssnittet i Triagehandboken.

6.4.2 Resultat

Exempel på bilder som användes för att skapa den första versionen av HiFi-
prototypen visas i figur 13-16. Figurerna visar samma områden som beskrevs i re-
sultatet av LoFi-prototyperna.

49



(a) På sidan med vårdnivå och symtombeskrivning har en pil
med text som uppmanar användaren att välja vårdnivå placerats
vid förloppsmätaren. Koderna längst ner har placerats i knappar
som kan fällas ut.

(b) När muspekaren förs över en vårdnivå-ruta gråmarkeras
den.

(c) Vårdnivå har valts vilket markeras genom att förloppsmäta-
ren blivit helt fylld. Möjlighet att ångra triagering, kopiera sök-
väg eller se fullständig historik ges. Koderna längst ner fälls
också ut.

Figur 13: Det sista steget i triageprocessen.



(a) Triageringsloggen visar användarens samtliga sparade tria-
geringar. I den datumindelade listan presenteras tid, huvudkate-
gori, huvudsymtom, vårdnivå samt ikoner för att radera eller gå
till sparade triageringar.

(b) Grafiken visar i ett stapeldiagram de vanligast förekomman-
de huvudkategorierna baserat på användarens loggade triage-
ringar. Det går även via den stora pilen att skifta till grafik över
vilka vårdnivåer som användaren har hänvisat till. Användaren
kan ovanför diagrammet välja vilken tidsperiod som ska avses.
Pil upp/ned ändrar tidsperiodens längd och pil höger/vänster
ändrar framåt/bakåt i tiden.

Figur 14: På historiksidorna (som nås via ikonen till vänster om användarens namn
i listen längst upp) presenteras överst på sidan användarens totala antal triageringar,
det vanligaste huvudsymtomet och den vårdnivå som användaren oftast har triagerat
till. Där under visas tre flikar som innehåller: en triageringslogg (a), en grafisk vy (b)
samt en flik för sökning och avancerade funktioner.
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(a) Startsida innan inloggning. Demofunktionen har tagits bort,
kvar finns endast nyheter i komprimerat format samt möjlighet
att läsa Om Triagehandboken och att Kontakta oss.

(b) Startsida efter inloggning. Användaren välkomnas och sta-
tistik baserat på senast gjorda triageringar visas. Här ges möj-
lighet att gå direkt till sidan med Fullständig historik.

Figur 15: Startsidornas utformning. Den övre bilden (a) visar startsidan innan inlogg-
ning och den undre bilden visar (b) startsidan efter inloggning.
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Figur 16: Namnet för hjälpavsnittet har ändrats till Hjälp & Manual.

6.4.3 Utvärdering

Syftet med att utvärdera HiFi-prototypen var att få återkoppling angående prototy-
pens användbarhet för att i nästa iteration åtgärda eventuella brister. Metoden som
användes var en enkel form av användartest med två slumpmässigt utvalda sjukskö-
terskestudenter som inte hade någon tidigare erfarenhet av Triagehandboken. Planen
för testet var att låta testpersonerna förklara hur de tolkar olika delar av gränssnittet
och varför de gör olika val. Användarna instruerades att tänka högt.

Som förberedelse för utvärderingen formulerades uppgiftsscenarion och instruktio-
ner som beskrev vad testpersonerna skulle uppnå. Dock specificerades inte hur upp-
gifterna skulle utföras. Testsessionen inleddes med en introduktion. Därefter utför-
des testet och avslutningsvis genomfördes en öppen diskussion kring prototypen. I
bilaga E.2 kan detaljer kring testsessionens upplägg läsas. Denna såsom kommande
testsessioner filmades för att smidigt kunna utvärderas efteråt. Utöver användartes-
terna på de två sjuksköterskestudenterna utvärderades prototypen även tillsammans
med Tonttu. De viktigaste insikterna från utvärderingarna var:

• Triagehandbokens nuvarande design är skapade enligt riktlinjer från Material
Design [40]. Dessa riktlinjer bör även prototypen följa, exempelvis gällande
stil för ikoner och menyer.

• Förloppsindikatorn är inte tillräckligt tydlig, någon annan utformning och pla-
cering bör testas.

• Rutan som kommer upp efter val av vårdnivå är plottrig och svår att tyda.

• Användaren får inte tillräcklig återkoppling kring vad han eller hon förväntas
göra efter att vårdnivå har valts.
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• Ikonen för historik är otydlig, det är mer intuitivt att leta i menyn eller gå via
startsidan än att klicka på ikonen.

• Möjligheten att skifta mellan huvudkategori och vårdnivå i diagrammen bör
presenteras tydligare.

• Statistiken verkar intressant men kan eventuellt presenteras ännu tydligare och
enklare.

• Manualen hittas snabbt och enkelt på sin nya position.

6.5 Iteration 2: HiFi-prototyp

6.5.1 Genomförande

De design- och användbarhetsproblem som identifierades under utvärderingen av
den första versionen av HiFi-prototypen ledde till specifikationen inför nästa ver-
sion. Specifikationen kan ses i bilaga D.2. De PowerPoint-bilder som skapats till
första HiFi-prototypen återanvändes och justerades med avseende på de ändringar
som skulle göras. Diagrammen skapades i den här iterationen i programmet Num-
bers för att testa om denna design skulle bli mer visuellt tilltalande. Därefter lades
PowerPoint-bilderna in i InVision på samma sätt som tidigare.

6.5.2 Resultat

Bilder som illustrerar de ändringar som gjordes i den andra versionen av HiFi-
prototypen ser ut enligt figur 17-20.
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Figur 17: Förloppsindikatorn har designats om och flyttats ner under menylisten. Vid
val av vårdnivå kommer en ruta upp som ger möjlighet att ångra eller bekräfta va-
let. Rutan har en mer avskalad design jämfört med föregående version. Kopiering av
sökväg görs nu via en urklippsikon under förloppsindikatorns till höger.

(a) Triageringslogg med möjlighet att ta bort
gamla triageringar; en varningsruta kommer
upp till höger innan radering utförs. Siffrorna
ovanför listan visar personlig statistik för an-
vändaren.

(b) Grafiken visas i form av enklare pajdiagram
istället för stapeldiagram. Skiftet mellan huvud-
kategori och vårdnivå samt val av tidsperiod
som statistiken ska visas för görs via knappar-
na ovanför diagrammet.

Figur 18: Triageringslogg och grafik som två valbara flikar.
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Figur 19: Startsidan visar bland annat användarens totala antal triageringar genom
stora siffror med mindre förklarande text under. Stapeldiagrammen har bytts ut mot
pajdiagram. Ikonen för historik har tagits bort från listen längst upp. Menyikonen
uppe till höger bredvid namnet är utbytt.

Figur 20: Figuren ovan visar menyns utseende när den fälls ner. Användarens arbets-
plats och Historik är nya poster medan Kontoinställningar och Logga ut är tagna från
menyn som finns i den befintliga Triagehandboken.

6.5.3 Utvärdering

6.5.3.1 Användartest och diskussion med företaget
Syftet med denna utvärdering var att få en bättre bild av vad användare tycker om just
förändringarna i Triagehandboken och inte Triagehandbokens gränssnitt generellt.
Till detta användartest valdes därför en sjuksköterska på akuten i Malmö. Sjukskö-
terskan hade erfarenhet av att använda Triagehandboken sedan tidigare och kunde
snabbt se vilka förändringar som gjorts och vilka de nya funktionerna var. Även den-
na version av HiFi-prototypen diskuterades med företaget. De viktigaste insikterna
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från utvärderingarna i denna iteration var:

• Designen är nu mer i enlighet med riktlinjer från Material Design.

• Förloppsindikatorn är stilren och uppfyller sin funktion.

• Rutan som kommer upp då vårdnivå har valts bör placeras närmare aktuell
vårdnivåruta.

• Ikonen för att kopiera sökväg är inte optimalt placerad.

• Det är svårt att utläsa absoluta värden ur pajdiagrammen.

• Diagrammen är inte så intressanta för primäranvändaren, dock kan triagerings-
loggen vara användbar.

• Det kan upplevas som stressande för användaren att se stora siffror över antal
triageringar direkt på startsidan.

• Det hade varit önskvärt att via Triagehandboken kunna kommunicera med
andra vårdenheter.

6.5.3.2 Intervju med sektionschef
Under användartestet framkom att statistik inte är något som triagesjuksköterskan
är särskilt intresserad av för egen del. Sjuksköterskan uttryckte dock att statistiken
skulle kunna vara av nytta för verksamheten i ett större perspektiv. För att undersöka
detta ytterligare genomfördes en intervju med sektionschefen på akutmottagningen i
Malmö. Frågorna som ställdes återfinns i bilaga E.2.3.

I intervjun framkom att viss statistik redan idag kan fås från den så kallade Patient-
liggaren. I detta system finns dock endast information om de patienter som skrivs in
på akuten, patienter som skickas direkt hem dokumenteras inte alltid. På så sätt hade
Triagehandboken kunnat vara ett bättre alternativ till källa för statistik eftersom fler
patienter hade kunnat inkluderas. Sektionschefen påpekade dock att det varierar hur
konsekvent Triagehandboken används i receptionen, vilket skulle påverka statisti-
ken. Om en loggningsfunktion hade funnits skulle verksamheten möjligtvis kunna
”tvinga” användarna att utnyttja Triagehandboken och denna funktion. Dock är in-
dividuella bedömningar också viktiga att ta hänsyn till när det gäller triagearbete.
Generellt tyckte sektionschefen att statistik i Triagehandboken lät väldigt intressant
och han såg stora möjligheter till organisatoriska vinster om loggning och statistik
implementerades i gränssnittet.
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6.6 Iteration 3: HiFi-prototyp

6.6.1 Genomförande

På grund av projektets tidsmässiga begränsning blev följande iteration den tredje
och sista för HiFi-prototypen. Inför denna iteration upprättades ytterligare en speci-
fikation som beskriver de förändringar som skulle göras. Detaljer kan läsas i bilaga
D.3.

6.6.2 Resultat

Figur 21-25 visar utvalda bilder från den tredje och sista versionen av HiFi-
prototypen. Den fullständiga prototypen och dess interaktiva delar kan även testas
via länken https://invis.io/AM9UWCI3C.
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(a) Då muspekaren hålls över en vårdnivå infor-
meras användaren om att det går att välja denna
genom att klicka. Visuell återkoppling ges ge-
nom att en cirkel i vårdnivårutan fylls i.

(b) Efter val av vårdnivå presenteras olika alter-
nativ för användaren. Rutan är placerad i nära
anslutning till valet. Användaren kan Gå till tri-
agehistorik, Ångra triagering och Kopiera sök-
väg. De tre nedersta alternativen är fortfaran-
de på ett tidigt idéstadie och därför gråmarkera-
de. Dessa är: Lägg till minnesanteckning, Skriv
ut egenvårdsråd och Notifiera annan vårdinrätt-
ning.

(c) När rutan med alternativ stängs ner är valet
av vårdnivå markerat med en bock.

(d) För att få fram alternativen igen kan använ-
daren klicka på cirkeln i vårdnivårutan.

Figur 21: För att utöka prototypen implementerades i denna iteration kategorin Rö-
relseapparaten som saknar steget Underkategori. Detta innebär att triageprocessen är
fyra steg lång istället för fem innan användaren kan välja vårdnivå.
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(a) Namnet på listan med gjorda triageringar är ändrat från Tri-
ageringslogg till Triagehistorik. En menyikon har lagts till vid
samtliga poster i listan. Rutan till höger visar tillgängliga funk-
tioner i denna meny och hur det ser ut om användaren vill radera
en av posterna i listan.

(b) Genom knappar ovanför diagrammen kan användaren välja
vilken tidsperiod som statistiken ska täcka, om den ska gälla
vårdnivå, huvudkategori eller huvudsymtom samt om paj- eller
stapeldiagram ska visas.

Figur 22: Historiken är uppdelad så att lista och grafik inte ligger som två flikar utan
som separata sidor. Båda sidor kan nås på tre olika sätt: via menyn, startsidan eller
rutan för vald vårdnivå. Det finns även en snabblänk från listan (a) till statistiken (b).
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Figur 23: På startsidan presenteras Triagehistorik och Statistik som två separata bild-
länkar. Nedanför dessa syns också en av nyheterna då denna är vald. Ikonerna för
meny och manual har gjorts om något jämfört med föregående iteration.

(a) I menyn har Triage-
historik och Statistik de-
lats upp i två skilda pos-
ter. Linjer som gruppe-
rar liknande funktioner
har lagts till.

(b) Aktuell arbetsplats
kan ändras genom att
klicka på pilen bredvid
arbetsplatsen i figur (a).

Figur 24: Efter den sista iterationen ser menyn i Triagehandboken ut enligt ovanståen-
de figurer.
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(a) Manual med knap-
par för olika avsnitt
samt möjlighet att lä-
sa Om Triagehandboken
och att Kontakta oss.

(b) I manualen kan
användaren klicka
in på exempelvis
Definitioner.

Figur 25: Slutgiltigt förslag till design av manualen. Rutans placering till höger på
skärmen i Triagehandboken möjliggör för användaren att ha informationen framme
samtidigt som triagering görs.

6.6.3 Utvärdering

Utvärderingen av den slutgiltiga prototypen utfördes genom användartester med tre
sjuksköterskor på akuten i Malmö. Testerna innefattade uppgiftsscenarion, frågefor-
mulär och en diskussionsdel.

6.6.3.1 Uppgiftsscenarion
Bilaga E.2.4.1 beskriver de scenarion som muntligt beskrevs för testpersonerna un-
der användartestets första del. Utvärderingen gjordes sedan genom att i ett testproto-
koll (se bilaga E.2.4.2) markera ifall användarna hade lyckats eller misslyckats med
att utföra de uppgifter som hörde till respektive scenario. Resultatet kan ses i bilaga
E.2.4.3. Värt att notera är att samtliga testpersoner lyckades med samtliga uppgifter
och att inga uppgifter tog märkbart lång tid att utföra.

6.6.3.2 Frågeformulär
När scenariona hade utförts ombads testpersonen att fylla i ett utvärderingsformulär.
Syftet med detta var att få reda på hur nöjda användarna är med det nya gränssnittet
för loggningsfunktionen i Triagehandboken. De tio första frågorna i detta formulär
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följde formen för ett så kallat System Usability Scale (SUS)-formulär [41]. De fem
sista frågorna, som var av mer allmän karaktär, formulerades av projektdeltagarna
själva. Samtliga frågor och testpersonernas svar i SUS-utvärderingen kan ses i bilaga
E.2.4.4. De tio första frågorna och svaren från SUS-formuläret användes för att enligt
en särskild algoritm [41] beräkna ett SUS-index mellan 0 och 100. Resultatet visas i
figur 26.

Figur 26: SUS-indexet beräknades till 88. Värdet (lila cirkel) är placerat i en figur
som visar hur olika index kan värderas. Ett generellt medelvärde för SUS-index är
markerat med en gul stjärna i figuren [42].

6.6.3.3 Öppna diskussioner
Slutligen skedde öppna diskussioner med respektive testperson där prototypen kunde
kommenteras fritt. Nedan sammanfattas de viktigaste punkterna som framkom:

• Även med de förändringar som gjorts upplevs gränssnittet som tydligt, enkelt
och snyggt.

• Möjligheten att välja vårdnivå upplevs intuitivt och funktionen uppskattas.

• Det sista steget i triageprocessen, det vill säga val av vårdnivå, anses inte vara
tidskrävande.

• Användarna önskar någon form av Avsluta och börja om-knapp som markerar
att triagering av en patient är färdig.

• Funktionerna Kopiera sökväg, Hjälp & manual och ICD- och KSH97-koder
upplevs tack vare dess nya design som lättare att hitta.

• Statistiken anses intressant, men snarare ur ett verksamhetsperspektiv än för
sjuksköterskan själv.

• Tankarna kring användningsområde för Triagehistorik och Statistik varierar.

• Funktionerna som berör utskrift av egenvårdsråd och notifiering till annan
vårdinrättning anses intressanta och kan möjligtvis effektivisera sjuksköters-
kornas arbete.

• Att få Triagehandboken (och därmed loggningsfunktionen) att användas fre-
kvent av alla sjuksköterskor kommer att bli en utmaning.
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6.7 Sammanfattning

Figur 27 visar en jämförelse mellan den tredje HiFi-prototypen och den befintliga
versionen av Triagehandboken. Den vy i gränssnittet som jämförs är sidan Vårdni-
vå och symtombeskrivning, denna sida innehåller några av de förändringarna som
föreslås i detta projekt.

En ytterligare förändring i HiFi-prototypen är tillkomsten av historiksidorna, vilka
innefattar litsan med Triagehistorik och sidan med Statistik (se figur 22). Eftersom
dessa sidor är helt nya kan dock ingen jämförelse göras med befintlig version av
Triagehandboken. Den sista större förändringen i prototypen är utseendet av startsi-
dan vilken kan ses i figur 23.

Utgångspunkten för arbetet med prototyperna har varit den kravspecifikation som
upprättades i kapitel 6.2. Hur dessa krav har uppfyllts och varför de lösts på ett
specifikt sätt presenteras nedan:

Krav 1: Användaren ska kunna följa sin väg genom triageprocessen.

Lösning och motivering: För att användaren ska förstå att klickandet i Triage-
handboken faktiskt leder fram till ett slutmål implementerades det tidigt i proto-
typerna en förloppsindikator. Genom denna får användaren återkoppling om att det
händer något i systemet vid varje klick samt hur långt det är kvar till slutmålet, i det
här fallet val av vårdnivå.

Ett krav för förloppsindikatorn var att den inte skulle konkurrera med viktig infor-
mation eller ta för mycket plats i gränssnittet. Av den anledningen placerades den
inledningsvis i den övre listen. Det visade sig dock att den smälte in med bakgrun-
den och därmed inte var tillräckligt synlig för användaren. I andra iterationen för
HiFi-prototypen placerades förloppsindikatorn istället strax under den övre listen.
Dess utseende ändrades dessutom från att visa en glidande skala till en skala med
ett fast antal steg. Detta eftersom antalet steg framåt under ett specifikt område i
Triagehandboken alltid är definierat. När ett steg är slutfört ”bockas” steget av i för-
loppsindikatorn. På så vis tydliggörs för användaren att steget är avklarat. Den nya
designen uppskattades vid utvärderingen, därför bibehölls placering och utformning
av förloppsindikatorn även i den sista versionen av HiFi-prototypen.

En ytterligare anledning till att förloppsindikatorn flyttades var att det blev för myc-
ket information på en liten yta då både förloppsindikator och sökvägen konkurrerade
om platsen i listen längst upp. Försök att kombinera förloppsindikatorn och sökvä-
gen gjordes men resultatet blev rörigt så denna idé kasserades snabbt. Anledningen
till att sökvägen behölls trots att en förloppsindikator tillförts är att dessa delar fyller
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(a) Befintlig version av Triagehandboken.

(b) Prototyp av nya Triagehandboken. Förändringarna innefattar tillägg av: (1)
Förloppsindikator, (2) Användarens namn och arbetsplats, (3) Markering av
vårdnivåval och (4) Alternativ efter val av vårdnivå. Förflyttning har skett gäl-
lande: (5) Meny, (6) Sökfunktion och (7) Hjälp&manual. Formatering har ändrats
angående: (8) Sökväg och (9) Koder.

Figur 27: Figurerna visar en jämförelse mellan den nuvarande Triagehandboken och
den sista prototypen i det här examensarbetet. Den främsta förändringen har skett i
sista steget i triageprocessen på sidan Vårdnivå och symtombeskrivning.



två olika funktioner. Sökvägen indikerar vilka val kring kategori och symtom som
användaren gjort längs med vägen, medan förloppsindikatorn visar hur långt det är
kvar till slutmålet. Ett problem med sökvägen var dock att alla steg inte syns i de
fall då texten i sökvägen är lång. För att lösa detta problem och öka synligheten be-
slutades det att förkorta de olika delarna i sökvägen så att användaren endast kan se
början på delarna av sökvägen för respektive del.

Krav 2: Användaren ska kunna välja vårdnivå, ångra en triagering och kopiera
sökväg som ett avslutande steg i triageprocessen.

Lösning och motivering: I sista steget i triageprocessen, då användaren når sidan
Vårdnivå och symtombeskrivning, finns det nu möjlighet att välja en av de vårdni-
våer som presenteras genom att klicka på vårdnivårutan. Denna funktion synliggörs
delvis med förloppsindikatorn men även genom att två tomma cirklar till höger i
vårdnivårutorna samt att hela rutan gråmarkeras och cirkeln fylls i när muspekarens
förs över. Under cirkeln visas även en text med informationen Välj vårdnivå. Det-
ta sätt att demonstrera funktionen föreslogs redan i LoFi-prototypen, förfiningar har
sedan skett längs med vägen.

Den största förändringen mellan iterationerna har varit utformning och placering av
den ruta med alternativ som presenteras då en vårdnivå valts. Olika varianter testades
i de olika iterationerna. I den tredje HiFi-prototypen placerades rutan i nära anslut-
ning till själva valet vilket är att föredra då det ger användaren direkt återkoppling
om att något har hänt och att det nu finns fler val att göra, om så önskas. För de olika
posterna inuti menyn valdes en kombination av text och ikoner. Material design fö-
respråkar att enbart ikoner används [40] men för ökad tydlighet har en textförklaring
ändå lagts till. I sista HiFi-prototypen valdes det även att gråmarkera allt utom rutan
med alternativ då denna presenteras. På så sätt synliggörs rutan för användaren då
den är ljusare än bakgrunden.

Att få göra ett slutgiltigt val var något som uppskattades av sjuksköterskorna vid
användartesterna. Detta kan förklaras med termen task closure [43]. Genom att an-
vändaren slutför en uppgift, i detta fall gör ett slutgiltigt val av vårdnivå, minimeras
användarens minnesbörda. Personen kan släppa informationen som hålls i minnet
och lätt gå vidare till nästa arbetsuppgift.

Krav 3: Loggade triageringar ska presenteras för användaren på ett enkelt och
överskådligt sätt.

Lösning och motivering: I LoFi-prototypen fanns allt som berörde lagrade triage-
ringar och statistik samlat på en och samma sida. Vid implementering av den första
HiFi-prototypen insågs dock att denna sida skulle innehålla alldeles för mycket infor-
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mation och därför beslutades det att listan med gjorda triageringar skulle separeras
från statistiken. Denna uppdelning är något som behållits hela vägen fram till den
slutliga HiFi-prototypen.

I de första iterationerna låg Triageringslogg och Grafik som två flikar under det som
gemensamt kallades för Historik. Under iteration 2 framkom att primäranvändaren
inte upplevde statistiken som lika relevant som listan med triageringar. Inför den
sista iterationen beslutades det därför att ytterligare separera Triagehistorik från Sta-
tistik. Detta gjordes genom att skapa separata sidor för respektive del, fliksystemet
avvecklades alltså. På så sätt tvingas inte användaren att se statistiken om intresse
inte finns.

I listan med Triagehistorik är de lagrade triageringarna indelade efter dag och sedan
efter klockslag. Den kronologiska indelningen ska hjälpa användaren att hitta sina
senast gjorda triageringar. I listan syns även vilket huvudsymtom triageringen hör till
och vilken vårdnivå den tilldelats. I menyn med tre prickar till höger ges användaren
en rad olika alternativ, bland annat att radera triageringen. För att undvika att detta
görs av misstag måste användaren dessutom bekräfta valet. I den andra iterationen
fanns dessa alternativ inte placerade i en meny eftersom det bara fanns två saker att
göra med en triagering (Gå till triagering samt Radera triagering). Eftersom antalet
alternativ tredubblats var det mer naturligt att placera dessa i en meny. Innehållet i
menyn är i princip samma som i den meny som synliggörs när användaren väljer
vårdnivå. Syftet med denna konsekventa design är att användaren ska känna igen
informationen och lättare minnas vilka funktioner som finns tillgängliga.

Krav 4: Användaren ska tydligt se att han eller hon är inloggad i systemet.

Lösning och motivering: Att logga in i Triagehandboken är något som redan görs
idag. Det som är nytt i prototypen är att i samband med införandet av loggning kan
det komma att bli viktigare att synliggöra vem som är inloggad i systemet och var
personen arbetar. Detta för att kunna generera relevant statistik för olika verksamhe-
ter. Genom att synliggöra användarens namn och arbetsplats i Triagehandboken blir
användaren varse om att det är han eller hon som är inloggad och ingen annan.

Användarens namn visas efter inloggning på två sätt: dels i välkomstfrasen på startsi-
dan men även längst upp till höger i den övre listen. Sistnämnda placering av namnet
valdes för att det fanns plats över här. Uppe till vänster i listen ligger Triagehand-
bokens logga och området i mitten är reserverat för sökvägen. Menyn i den gamla
Triagehandboken var placerad till vänster om loggan, men i samband med att namn
och arbetsplats synliggjordes krävdes mer plats. Därför flyttades menyn och dess in-
nehåll till den nya menyn bredvid användarens namn till höger. Många hemsidor är
uppbyggda på detta vis, vilket gjorde att testpersonerna tyckte att det kändes intuitivt
att använda menyn även med dess nya utseende och placering.
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Krav 5: Startsidan ska vara välkomnande och indikera vilka nya funktioner
som implementerats i Triagehandboken.

Lösning och motivering: För att skapa en mer lättläst startsida komprimerades ny-
hetsflödet och textmängden. Om mer information ska publiceras där i framtiden är
det bra om användaren kan få en snabb överblick utan att behöva scrolla på sidan.

Till en början presenterades information kopplad till historiken direkt på startsidan
efter inloggning. Syftet var att ge användaren ett smakprov på de nya områden som
Triagehandboken nu kan användas inom, alltså statistik och återkoppling kring gjor-
da triageringar. Detta tog dock mycket plats i anspråk. Att mötas av den här informa-
tionen direkt efter inloggning var heller inget som användarna jublade över, så i den
sista iterationen togs denna del bort. Genom att istället placera två bildlänkar längst
upp i nyhetsflödet får användaren en hint om att det gömmer sig mer bakom ytan
utan att han eller hon nödvändigtvis direkt behöver ta del av den informationen.

Krav 6: Information från manualen ska alltid finnas tillgänglig och vara synlig
för användaren.

Lösning och motivering: För att synliggöra manualen bestämdes att en förflyttning
av manualen var direkt nödvändig. Eftersom området längst till höger var outnyttjat
bestämdes det att manualen skulle placeras där. Knappen är en så kallad ”flytande”
knapp, vilket innebär att den ligger kvar på samma ställe på skärmen trots att använ-
daren scrollar ner på sidan. Att manualen alltid kan ligga kvar och vara synlig var
särskilt nödvändigt efter införandet av förloppsindikatorn. Med denna ska använda-
ren få en känsla av att hela tiden vara på väg framåt. Om behov av att läsa i manualen
uppstår längs vägen ska användaren inte bli ivägkastad till en helt ny sida.

Övrigt: Den grundläggande designen i Triagehandboken har bevarats under arbe-
tet med prototyperna. Innehållet i Triagehandboken är, som nämndes i kapitel 2.3,
inbördes rangordnat så att den mest relevanta informationen presenteras först. Att be-
hålla denna struktur är viktig då det i studier visats att människor tenderar att skanna
av text på en skärm i form av ett F-mönster [44]. Den viktigaste informationen ska
enligt denna teori placeras långt upp och till vänster.

Ovanstående är också anledningen till att ICD- och KSH97-koderna inte flyttats utan
fortsatt är placerade längst ner på sidan Vårdnivå och symtombeskrivning. Skillna-
den är att de istället placerats inuti utfällbara rutor. På så vis konkurrerar de inte
om användarens uppmärksamhet och synligheten för det mest relevanta innehållet
förbättras.
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7 Diskussion

I detta kapitel diskuteras de metoder som använts och de resultat som projektet
genererat. Avslutningsvis diskuteras Triagehandbokens framtidsutsikter och etiska
aspekter av examensarbetet.

7.1 Designprocessen

Det här examensarbetets övergripande metod har, som beskrevs i kapitel 3, inspire-
rats av och till störst del utgått från den designprocess som Preece, Rogers och Sharp
beskriver [27]. Det finns i litteraturen beskrivet flera alternativa sätt att genomföra en
designprocess på. De flesta innefattar liknande metoder, även om de benämns på oli-
ka sätt. Valet på ovan nämnda designprocess föll på att den var bekant för författarna
samt att den framställda uppdelningen bedömdes passa för projektet.

Den valda designprocessen innefattar fyra olika övergripande aktiviteter som i sin
tur består av olika metoder (se figur 4). De metoder som valts ut till detta projekt är
enbart ett urval av metoder som finns att tillgå. Valet grundar sig i att dessa metoder
har upplevts som mest relevanta och lämpliga för att föra projektet framåt. Inom
respektive aktivitet har författarna kombinerat olika typer av metoder, hämtade från
olika källor. Detta för att få olika infallsvinklar och validera resultaten av dessa,
något som kallas för triangulering [38].

I det här examensarbetet har ett användarcentrerat synsätt tillämpats genom hela
projektet, så långt som det varit möjligt. Av praktiska skäl har användare inte kunnat
tillfrågas angående varenda detalj, utan i en del fall har beslut fattats av författarna
själva eller i samråd med företaget.

Det iterativa arbetssätt som har tillämpats har fungerat väl då författarna snabbt insåg
att det var svårt att göra rätt från början, framför allt vid arbetet med prototyperna.
Genom att ha det iterativa och användarcentrerade tankesättet med sig upplevde båda
att det var lätt att i olika delar av designprocessen ta ett steg tillbaka, tänka om och
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göra om utifrån användarnas synpunkter.

En stor utmaning för författarna i det här examensarbetet har varit att hålla ämnet
begränsat genom hela processen. Detta har till störst del berott på att projektdelta-
garna upplevt området som spännande, att det finns stor förbättringspotential inom
närliggande områden och att det längs med vägen uppkommit flera nya intressanta
synvinklar och sidospår.

7.2 Projektets metoder

7.2.1 Bakgrund

Inläsningen av litteratur och forskningsartiklar i början av projektet gav en bra grund
och förståelse inför det kommande arbetet. Det insågs dock snabbt att forskningen
inom bland annat e-hälsa och människa-dator-interaktion ökat explosionsartat på se-
nare år. Detta gjorde att det tidigt i projektet var svårt att sålla bland informationen
och veta vad som var relevant inför det fortsatta arbetet. Efterhand som projektet
framskred klargjordes vilken information som var mest relevant. Bland annat visa-
de sig artiklar som beskrev vilka utmaningar som tidigare funnits vid införandet av
digitala lösningar inom sjukvården vara särskilt värdefulla.

7.2.2 Observationer

Observationer på akutmottagningen i Malmö utfördes tidigt i examensarbetet och
bidrog med en förståelse för hur verksamheten ser ut, en förståelse som omöjligtvis
hade kunnat uppnås på annat sätt. Den person som följdes under bägge observations-
studierna var den biträdande handledaren till detta projekt tillika en av grundarna till
Tonttu AB. Detta kan ha haft påverkan på resultatet av observationerna då denna per-
son har en särskild inställning till Triagehandboken och dess användningsområden.

Den hierarkiska uppgiftsanalysen som utfördes som komplement till observationerna
bidrog inte med någon direkt ny kunskap till examensarbetet, men var viktig att
utföra för att få en klarare bild över sjukvårdens och akutens komplexitet. Den hjälpte
dessutom examensarbetarna att organisera och strukturera upp den information som
insamlats under observationsstudierna. Detta upplevdes som svårt att göra i löpande
text.
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7.2.3 Intervjuer

Intervjuerna var en viktig del av examensarbetet då de gav en möjlighet till en djupa-
re förståelse för användarna och hur de ser på triagering och Triagehandboken. An-
talet sjuksköterskor arbetandes på akutmottagningen i Malmö är drygt 70 stycken.
Intervjuer utfördes med tre av dessa och användartester utfördes med fyra stycken.
Totalt involverades alltså sju stycken, vilket är en liten andel av det totala antalet. Ur-
valet är knappast representativt och därför kan inga generella slutsatser från intervju-
erna eller användartesterna dras. Det intervjuerna bidrog med var istället att, utifrån
de intervjuade sjuksköterskornas berättelser, ge projektdeltagarna nya designidéer
för Triagehandboken.

Om mer tid hade funnits hade fler sjuksköterskor kunnat intervjuas. Samtidigt ville
författarna ”spara” en del sjuksköterskor för att istället använda dessa till utvärdering
av prototyperna. Att återanvända samma personer undveks då dessa eventuellt skulle
kunna ha färgats av tidigare diskussioner vilket hade kunnat påverka slutresultatet.
Ett annat sätt att samla information från fler användare hade kunnat vara exempelvis
enkäter. Denna metod valdes dock bort eftersom kvalitativ data ansågs mer värdefull
än kvantitativ data i detta projekt.

Författarna valde att även intervjua en sjuksköterska arbetandes på ambulansen då
denna verksamhet är tätt knuten till akutmottagningen. Det hade även kunnat vara
relevant att intervjua sjuksköterskor arbetandes inom exempelvis primärvården för
att få en förståelse av deras verksamhet. Detta ligger dock utanför projektets ramar.
En mer heltäckande undersökning kring andra verksamheters syn på triagering och
Triagehandboken lämnas till något annat projekt.

7.2.4 Prototyper

Vid utvärderingen av prototyper valdes det att inget test skulle göras av LoFi-
prototypen. Anledningen var att den inte kunde visa relevanta detaljer på ett än-
damålsenligt sätt samt att det inte var en helt ny produkt eller koncept som skulle
testas. Fokus lades i stället på att utföra fler iterationer med HiFi-prototyperna.

HiFi-prototyperna gjordes i programmet InVision. Detta program har många förde-
lar då det går att skapa interaktiva prototyper på ett enkelt sätt. Programmet har dock
begränsningar vilket resulterade i att några av de funktioner som var tänkta att im-
plementera och testa inte gick att konstruera i programmet. Ett exempel var att en
förklarande text skulle visas då muspekaren fördes över vissa objekt. Denna funk-
tion gick dock inte att implementera på ett smidigt sätt så idén kunde inte illustreras
på alla tänkta ställen.
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7.2.5 Utvärderingar

Det första användartestet gjordes med två slumpmässigt valda studenter på den femte
terminen på sjuksköterskeprogrammet på Lunds Universitet. Dessa hade viss medi-
cinsk kunskap men ingen erfarenhet av Triagehandboken. Syftet med detta test var
att få en generell feedback på gränssnittet och de nya funktioner som lagts till i
Triagehandboken. Det insågs dock ganska snabbt att valet av dessa personer inte var
helt lyckat. Eftersom studenterna inte var bekanta med triage var det svårt att leda
testerna på ett ändamålsenligt sätt. Detta då de båda lade mer fokus på Triagehand-
bokens innehåll snarare än på gränssnittets utformning och på Triagehandbokens
nya funktioner. På grund av detta fick testerna genomföras på ett sätt som inte var
planerat från början och frågorna som ställdes var av mer ledande karaktär. Genom
att anpassa frågorna lyckades författarna ändå få ut tillräckligt av testerna för att gå
vidare till nästa iteration. Efter detta test insåg författarna att tester på sjuksköterskor
som faktiskt arbetar, eller har arbetat, med Triagehandboken var att föredra.

Den andra testsessionen utfördes endast med en sjuksköterska. Då låg fokus på just
de tillägg av funktioner som inte testats under den första iterationen. Här framkom
att statistiksidan inte alls skulle vara av intresse för den här personen även om logg-
ningsfunktionaliteten och sidan för gamla triageringar fick beröm och ansågs ha ut-
vecklingspotential. Under den här iterationen insåg författarna vikten av att ta ett
steg tillbaka, omvärdera tidigare fattade beslut och tänka om.

I denna fas av projektet insågs också att det kommer finnas olika intressenter när det
gäller loggningsfunktionen i Triagehandboken. Dels kommer det finnas primäran-
vändare, det vill säga sjuksköterskor som arbetar med själva systemet. Dels kommer
det finnas sekundäranvändare, som är chefer och verksamhetsplanerare. Dessa olika
användare kommer ha olika intressen och mål som bör beaktas gällande vad som ska
vara och inte vara synligt i gränssnittet. För chefer kan det vara relevant att titta på
statistik kring triage, medan det för sjuksköterskan finns annat i Triagehandboken
som är mer värdefullt.

Eftersom det i dagsläget inte finns någon data lagrad kring gjorda triageringar var det
inte möjligt att implementera den slutgiltiga statistiksidan i prototypen fullt ut. Det
finns med avseende på detta område mycket kvar att arbeta vidare med. Exempelvis
bör det utredas vilken typ av statistik som ska tas ut och vilka typer av diagram som
bäst presenterar denna.

Inför det sista användartestet konstruerades specifika testuppgifter och utifrån des-
sa scenarion som användarna skulle följa. Denna typ av testsituation kan upplevas
som konstgjord eftersom den inte återspeglar verkligheten och det sammanhang som
Triagehandboken faktiskt används i. Verkligheten är mer komplex och bara för att
användarna upplever att någonting är bra och fungerar bra i testmiljön är det inte
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alls säkert att de upplever och tycker samma sak när systemet sedan är i bruk. Det-
ta är något som företaget bör ha i åtanke om de väljer att implementera föreslagna
förändringar.

7.3 Resultat

Testerna av den slutgiltiga prototypen visade på att testpersonerna uppskattade de
nya funktionerna och de förändringar som gjorts i designen av gränssnittet. SUS-
utvärderingen gav ett högt indexvärde vilket tyder på att användbarheten för logg-
ningsfunktionen anses vara mycket bra. En SUS-utvärdering med frågor gällande det
generella gränssnittet i befintlig version av Triagehandboken hade troligtvis gett ett
relativt högt SUS-index. Det hade dock inte hjälpt oss särskilt mycket att göra en så-
dan undersökning eftersom jämförelse ändå inte kan göras då resultatet hade berört
ett annat område än loggningsfunktionen. På grund av brist på jämförande material,
samt att SUS-utvärderingen av prototypen enbart gjordes av tre sjuksköterskor, kan
inga direkta slutsatser dras från resultatet. Det enda det ger är en fingervisning om att
den tillagda loggningsfunktionen och det förändrade gränssnittet tagits emot positivt
av testpersonerna.

Under sluttesterna tvekade alla tre testpersonerna kring huruvida deras kollegor skul-
le klara att använda funktionen. Detta ansågs dock inte ha att göra med funktionerna
i sig utan det härstammar från en mer allmän skepsis kring hur kollegor tar till sig
nya rutiner och dylikt.

De frågor i SUS-formuläret där svaren varierade mest var de som handlade om att
gå tillbaka och titta på sin triagehistorik och huruvida man var intresserad av att se
kollegors triageringar. Skillnaderna grundar sig troligtvis i om den svarande tänkte
på sig själv personligen eller om de syftade på akuten som verksamhet.

Intresset kring statistik verkar i nuläget inte vara särskilt stort bland sjuksköterskor-
na. Dock ser alla att chefer och verksamheten som helhet hade kunnat dra nytta av
dessa funktioner. Viktigt att notera är att trots att testpersonerna inte direkt såg sitt
eget intresse i funktionerna kring loggning och historik så uppfattade alla att funk-
tionerna ändå har potential att effektivisera deras arbete. Detta tolkar författarna som
att designen av de utvecklade funktionerna verkar lovande inför framtiden.
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7.4 Framtidsutsikter

Om mer tid funnits hade ytterligare en HiFi-prototyp skapats för att åtgärda vissa
detaljer som framkom under sluttesterna. Dock anses prototypen som helhet efter
den sista iterationen uppfylla samtliga av de mål som sattes upp i dess kravspecifika-
tion. Det innebär att nästa steg skulle vara att implementera de funktioner som visas
i prototypen i Triagehandbokens webb- och mobilapplikation. Några nyckelpunkter
att ta med inför den framtida versionen av Triagehandboken är:

• Någon typ av Klar/börja om-knapp bör läggas till då användaren valt vårdni-
vå. Känslan av task closure skulle förstärkas ytterligare om Triagehandboken
återställs till ett ursprungsläge innan användaren påbörjar nästa patient. Dis-
kussioner angående denna funktion fördes men då ingen tillfredsställande lös-
ning kunde uppbringas lämnas detta åt företaget att fundera vidare på.

• Terminologin och skillnader mellan olika begrepp i Triagehandboken bör tyd-
liggöras om de ska användas för att visa statistik för användare. Vad är skill-
naden mellan vårdnivå, huvudkategori och huvudsymtom? Vad är mest intres-
sant och relevant att visa statistik kring?

• Testdeltagarna var överens om att statistiken framför allt är intressant för che-
fer med avseende på planering och utveckling av verksamheten. Därför bör
möjlighet att ta ut statistik kring samtliga användares loggningar implemente-
ras för användare med särskild behörighet.

• Om texten i manualen ska vara läsbar måste textstorleken ökas. Information
i manualen behöver då struktureras om för att passa in i den ruta som visas
i prototypen. En omstrukturering är även önskvärd för att användaren lättare
ska hitta relevant information i manualen.

• Att kunna skriva ut egenvårdsråd tror flera av testpersonerna hade varit an-
vändbart. Att implementera denna funktion, som i prototypen är gråmarkerad
i rutan för vald vårdnivå, bör prioriteras.

• Om funktionen Minnesanteckningar ska implementeras bör det tydliggöras
vad den ska användas till, då detta kan bli godtyckligt. Till exempel bör en
spärr mot att skriva personnummer läggas till eftersom systemet i dagsläget
inte uppfyller de krav som Patientdatalagen ställer [45].

• Rutiner kring var, när och hur Triagehandboken ska användas inom verksam-
heten bör sättas upp i samråd med användare och verksamhetsplanerare. Be-
roende på hur frekvent Triagehandboken används blir den ett mer eller mindre
lämpligt verktyg att använda för att ta fram statistik kring patienter som söker
sig till akutmottagningen.

74



En generell aspekt som framkommit under detta projekt är vikten av att hålla Triage-
handboken som ett enkelt verktyg. I nuvarande gränssnitt är det lätt att förstå vilka
funktioner som finns och hur dessa ska användas. Att implementera loggning och
historik bidrar till att systemet blir aningen mer komplext, dock verkar användarna
fortfarande ha lätt för att förstå systemet och dess tänkta användningsområde. Skulle
ytterligare funktioner läggas till i framtiden bör fokus ligga på att bibehålla enkelhe-
ten så att såväl nya som gamla användare fortsatt uppfattar systemet som enkelt.

Trots att Triagehandboken är det system som varit i fokus i detta projekt har ett annat
system på akuten i Malmö nämnts ett flertal gånger. Detta system, Patientliggaren,
används för att skriva in och hålla reda på patienter. Under projektets gång har det
framkommit att användarna inte är särskilt nöjda med detta system. Förhoppnings-
vis kommer detta missnöje leda till att Patientliggaren så småningom görs om. Vid
ett sådant eventuellt arbete föreslås en utredning kring möjligheterna att integrera
Triagehandboken i Patientliggaren, eller tvärtom. Triagering av patienter är grund-
läggande i akutsjukvården och således hade det varit rimligt att Triagehandboken,
tillsammans med Patientliggaren, blir ett centralt system.

Det ökade trycket på akutmottagningarna runt om i Sverige är ett problem som behö-
ver lösas. Att ha tillgång till ett bra triageverktyg är avgörande för att säkerställa att
patienter hamnar på rätt vårdnivå. Detta gäller såväl i ett mindre som i ett större per-
spektiv. Triagehandbokens grundläggande funktioner hjälper sjuksköterskan att hän-
visa patienten till rätt vårdnivå vid patientmötet. Dessutom kommer förhoppningsvis
Triagehandbokens utökade funktioner, exempelvis möjlighet att ta fram statistik från
loggning, att bidra till en mer effektiv planering av akutsjukvården. Hur statistiken
från Triagehandboken kan få patienter att i större mån söka sig till rätt vårdnivå själ-
va återstår att utreda i detalj. Detta arbete kan påbörjas så fort loggning och historik
enligt förslaget i denna rapport har implementerats.

7.5 Etiska aspekter

Under examensarbetets gång har författarna spenderat mycket tid på akut-
mottagningen i Malmö. Observationsstudierna ägde rum på akuten och under des-
sa fick examensarbetarna möta patienter och ta del av känslig patientinformation.
All information har behandlats konfidentiellt och ingen patientinformation har do-
kumenterats eller involverats på något vis i detta examensarbete. Vidare har båda
examensarbetarna varit införstådda i den tystnadsplikt som råder inom sjukvården
samt de lagar som behandlar sekretess med mera.

När det gäller lagring av triageringar skulle införandet av en loggningsfunktion inte
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förändra vilken typ av information som sparas. Redan idag är vårdpersonal skyldig
att dokumentera triagering i patientens journal [45]. Loggningsfunktionen kommer
inte innebära att dokumenteringen flyttas över till Triagehandboken, utan dokumen-
tering kommer fortfarande att göras i befintligt journalsystem. Historiken i Triage-
handboken kommer endast att fungera som ett komplement för att sjuksköterskan
lättare ska kunna följa upp gjorda triageringar, dock utan att dessa är kopplade till
patientuppgifter.

Eftersom en loggningsfunktion med tillhörande historik gör det lättare att spåra en
enskild sjuksköterskas arbete skulle detta kunna leda till högre prestationskrav och
risk för skuldbeläggning vid felaktiga bedömningar. Detta var dock inget som nå-
gon av sjuksköterskorna uttryckte oro för. Något som troligtvis beror på att denna
problematik är något som redan idag ingår i vårdpersonalens vardag. Det finns lagar
och regler som ställer krav på att allt som vårdpersonal gör ska kunna spåras [46].
Syftet med dessa lagar är att upprätthålla patientsäkerheten och att säkerställa hög
kompetens hos personalen.
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8 Slutsatser

I detta kapitel presenteras slutsatserna kring projektet.

Akutmottagningen i Malmö är en komplex verksamhet där patientens väg säl-
lan är rak. En bedömning av patientens symtom och lämplig vårdnivå görs på
flera ställen. Det kan ske i receptionen och inne på akuten samt i förekommande
fall i ambulansen eller på annat ställe där patienten sökt vård. Till hjälp för denna
bedömning, oavsett var den görs, finns Triagehandboken.

Sjuksköterskorna som använder Triagehandboken anser att det är ett bra verktyg som
till stor del uppfyller deras krav och behov. Möjlighet till uppföljning var dock något
som flera av de intervjuade sjuksköterskorna saknade. Triagehandboken visade sig
också användas i varierande grad och på olika sätt beroende på vilken sjuksköterska
det gäller. För att ge möjlighet att gå tillbaka och titta på gjorda triageringar och sam-
tidigt uppmuntra användare att utnyttja Triagehandboken mer frekvent valdes i detta
projekt att införa funktioner för loggning och historik. I samband med detta gjordes
även andra mindre förändringar i Triagehandbokens gränssnitt. Förhoppningarna var
att den nya versionen av Triagehandboken skulle upplevas som ett ännu mer använd-
bart system.

Den slutgiltiga HiFi-prototyp som skapades föreslår hur loggning och historik kan
införas i Triagehandboken. Prototypen uppskattades av sjuksköterskorna som utvär-
derade den. De nya funktionerna upplevdes som användbara och förändringarna av
gränssnittet var tilltalande. Användarna tyckte inte att systemet har blivit svårare att
använda, snarare tvärtom. Genom att börja lagra triageringar i Triagehandboken ges
möjlighet för chefer att ta fram statistik som kan hjälpa till vid planering av verksam-
heten. Triage är grunden till hur patienter inom sjukvården fördelas, så det är rimligt
att tro att Triagehandboken kommer att spela stor roll i arbetet med att hitta ett sätt
att minska trycket och därmed väntetiderna på akutmottagningarna i Sverige.
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Bilaga A Arbetsfördelning och tid-
plan

I denna bilaga beskrivs hur arbetet har fördelats mellan examensarbetarna och hur
den tidsmässiga planeringen av projektet har utfallit.

A.1 Arbetsfördelning mellan examensarbetarna

Nästan alla delar i examensarbetet har utförts gemensamt av examensarbetarna. Ge-
nomförandet av intervjuer och användartester är exempel på aktiviteter som har ut-
förts gemensamt. Även de ingående arbetsuppgifterna i dessa aktiviteter fördelades
jämnt genom att rollerna varierades så att båda fick prova på att leda respektive filma
eller ljudinspela sessionen.

Vissa delar av projektet har, av effektiviseringsskäl, fått delas upp något. Dock har
en diskussion hela tiden förts mellan examensarbetarna så båda är på ett eller annat
sätt involverade i samtliga delar av projektet. De aktiviteter som deltas upp avser
litteratursökning och skapandet av HiFi-prototyper. Eleni har haft huvudansvaret för
sökandet och sammanställandet av relevant litteratur och Emma har haft huvudan-
svaret för skapandet av HiFi-prototyperna. Dock gäller detta bara huvudansvaret för
respektive område, den andra projektdeltagaren har hela tiden varit involverad inom
området, hon har bara inte utfört det praktiska arbetet till lika stor del.

A.2 Antagen tidplan och faktiskt utfall

Den projekt- och tidplan som sattes upp tidigt i examensarbetet har i princip kunnat
hållas genom hela projektet. Tidplanen innefattade fyra faser. Respektive fas kunde

82



till stor del genomföras enligt den plan som gjordes i projektets början. Innehållet i
varje fas detaljerades däremot under projektets gång. Vissa metoder lades till medan
andra togs bort. Nedan presenteras faserna och dess innehåll samt ungefärlig tid
spenderad på respektive fas:

• Fas 1: Kartläggning och behovsanalys (ca 6 veckor)
Denna del innefattade förberedelser och genomförande av observationsstudi-
er, hierarkisk uppgiftsanalys, intervjuer med användare och heuristisk utvär-
dering. I slutet av denna fas analyserades och sammanställdes insamlad data.

• Fas 2: Designalternativ (ca 3 veckor)
I denna fas genomfördes idégenerering baserad på gjord analys. Dessutom
utfördes val av inriktning och detaljering av frågeställningar.

• Fas 3: Prototyper (ca 7 veckor)
Skapande och test av prototyper, totalt en iteration med LoFi-prototyp och tre
iterationer med HiFi-prototyper.

• Fas 4: Rapportskrivning (ca 4 veckor)
Rapportskrivning påbörjades redan i föregående faser, men i denna sista fas
slutfördes rapporten. Därefter skrevs en populärvetenskaplig artikel och pre-
sentationen förbereddes.

Ej inräknat i ovanstående faser är litteraturstudier, som genomfördes löpande under
projektets gång.
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Bilaga B Intervjuer

I denna bilaga återfinns det informerade samtycke som delgavs deltagarna inför
intervjuerna. Dessutom presenteras en guide innehållande de frågor som ställdes
till respondenterna .

B.1 Informerat samtycke

Bakgrund och syfte
Intervjun ingår som ett moment i ett examensarbete på Lunds Tekniska Högskola
i samarbete med företaget Tonttu AB. Examensarbetet syftar till att förändra och
förbättra den digitala Triagehandboken för att underlätta vårdpersonalens arbete
med triagering. Syftet med intervjun är att få en förståelse för dina upplevelser vid
användandet av Triagehandboken idag.

Proceduren
Intervjun kommer att ta ca 30 minuter. Ett antal frågor kommer att ställas, det är
frivilligt om och hur detaljerat du svarar på samtliga frågor. Om du ger tillåtelse
kommer intervjun att filmas.

Sekretess
Allt som sägs under intervjun kan komma att användas i examensarbetet, om du inte
säger någonting annat. Du kommer vara helt anonym och inget material kommer
kunna kopplas till dig.

Avbrutet deltagande
Du kan när som helst, under eller efter intervjun, välja att avsluta din medverkan.
Eventuellt insamlat material från dig kommer då inte att användas, förutsatt att
examensarbetet inte redan har publicerats.
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Kontaktinformation
Kontakta oss gärna om du har frågor angående studien.
Eleni Kamvissis: eleni.kamvissis.792@student.lu.se
Emma Lundell: emma.lundell.791@student.lu.se

Frivilligt deltagande
Jag intygar härmed att jag frivilligt ställer upp på (kryssa i de alternativ som du
godkänner):

Intervju

Filminspelning

Ljudinspelning

Ingen inspelning

Underskrift:

Datum: Ort: Namnförtydligande:

B.2 Intervjuguide

B.2.1 Intervjufrågor till sjuksköterskor på akuten i Malmö

Introduktion
Vi berättar om syftet med examensarbetet, varför den intervjuade är utvald och
hur det som sägs i intervjun behandlas (skriv under ”Informerat samtycke”-blankett).

Inledande frågor

• Du är sjuksköterska(?), kan du berätta mer exakt vilken utbildning och erfa-
renhet du har?

• Kan du ange på en skala mellan 1-10 hur van du är, både på jobbet och
hemma, med att arbeta med dator/surfplatta/mobiltelefon? (1 är ”undviker
det i största möjliga mån och förknippar det med negativa känslor” och 10 är
”jag älskar ny teknik, använder den gärna och löser de problem som uppstår”).
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Huvudfrågor

Sammanhang

• Hur länge har du arbetat med triagering?

• Kan du beskriva hur detta arbete eventuellt har förändrats med tiden?

• Har du fått utbildning i triagering? Vad fick du lära dig där?

• Känner du till Triagehandboken?

• Använder du Triagehandboken i ditt dagliga arbete?

– Eventuell följdfråga: Kan du beskriva i vilka situationer du använder
Triagehandboken?

• Kan du uppskatta ungefär hur många triageringar du gör dagligen (eller per
arbetspass)?

– Eventuell följdfråga: Kan du uppskatta ungefär vid hur stor andel av des-
sa triageringar som du använder Triagehandboken?

• Vilka möjlighet finns att följa upp dina gjorda triageringar, dokumenteras des-
sa på något sätt?

– Eventuell följdfråga: Skulle du vilja ha någon sorts uppföljning av dina
triageringar?

• Vilka andra digitala system använder du samtidigt eller i nära anslutning till
Triagehandboken?

• Vilka andra icke-digitala system (t.ex. blanketter) använder du samtidigt ellelr
i nära anslutning till Triagehandboken?

Åsikter och känslor kring Triagehandboken

• Tycker du att Triagehandboken är till hjälp i ditt dagliga arbete?

• Vilken är den största utmaningen vid triagering?

• Vad gillar du med Triagehandboken?

• Vad ogillar du med den?

• Hur upplever du att Triagehandboken fungerar i den tidspressade miljö som
du jobbar i?

• Hittar du oftast det du söker efter i Triagehandboken?

– Eventuell följdfråga: Varför tror du att det är så?

– Eventuell följdfråga: Om du behöver leta efter information relaterad till
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triage, hur gör du då?

• Hur ofta använder du sökfunktionen?

Kommunikation med patienten

• Informerar du patienten om gjord triagering?

• Hur upplever du att informationen går fram till patienten när du använder
Triagehandboken som beslutstöd?

– Eventuell följdfråga: Använder du dig av texten i Triagehandboken (t.ex.
egenvårdsråd) i din kommunikation med patienten?

• Kan du berätta om dina upplevelser av ditt ansvar när en hänvisning med
hjälp av Triagehandboken sker?

Avslutande/allmänna frågor

• Är det något du saknar i Triagehandboken?

• Nämn ett digitalt system du tycker är bra.

– Eventuell följdfråga: Varför är det bra?

• Vad får dig att vilja använda ett digitalt system ofta?

• Vad gör dig motvillig att använda ett digitalt system?

Sammanfattning
Intervjuaren sammanfattar i korta drag, ge intervjuperson möjlighet att lägga till eller
ta bort saker.
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Bilaga C Heuristisk utvärdering

I denna bilaga beskrivs de tumregler som användes vid den heuristiska utvärdering-
en. Dessutom presenteras de användbarhetsproblem som identifierades.

C.1 Heuristiska tumregler

1. Återkoppling och synlighet av systemstatus. Systemet ska, inom rimlig tid,
ge lämplig återkoppling till användaren om dess status.

2. Igenkänning från den verkliga världen. Systemet ska följa konventioner
som finns i verkligheten och presentera informationen på ett naturligt och lo-
giskt sätt. Systemet bör tala användarens språk med ord, fraser och begrepp
som är bekanta för användaren.

3. Användarkontroll och frihet. Användare råkar ofta använda systemfunktio-
ner av misstag och bör kunna ångra sitt val på ett enkelt sätt. Systemet ska
understödja ångra och gör om.

4. Konsekvens och standarder. Systemet ska följa konventionerna för den platt-
form det körs på och användaren ska inte behöva fundera på vad formuleringar
betyder i olika situationer eller sammanhang.

5. Förebygg fel. Systemet bör vara uppbyggt på ett sådant sätt att det förebygger
fel snarare än berättar för användaren att han/hon gjort fel.

6. Minimera användarens minnesbörda. Användaren ska inte behöva kom-
ma ihåg var olika funktioner finns utan bör känna igen dessa enkelt. Objekt,
funktioner och alternativ ska vara synliga för användaren. Information för att
komma vidare i systemet ska vara synlig och lättåtkomlig då behov uppstår.

7. Flexibilitet och effektivitet. Användare ska kunna anpassa gränssnittet till sig
själv och sina arbetsuppgifter. Genvägar kan bidra till snabbare interaktion för
en erfaren användare, samtidigt som de inte får störa för en oerfaren användare.
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På så sätt kan bådas behov tillgodoses.

8. Estetisk och minimal design. Gränssnittet ska inte presentera information
som används sällan eller är irrelevant. Varje gång extra information presenteras
konkurrerar den med relevant information och minskar dess relativa synlighet.

9. Hjälp användare att känna igen, diagnostisera och åtgärda problem. Fel-
meddelanden ska vara enkelt formulerade, förklara exakt vad som gick fel och
konstruktivt föreslå en lösning.

10. Hjälp och dokumentation. Det ska finnas tillgång till information för att hjäl-
pa användaren i systemet. Denna ska vara lätt att hitta i, fokusera på använda-
rens arbetsuppgifter, konkret visa vilka steg som ska utföras och inte vara för
omfattande.

C.2 Graderade och grupperade negativa aspekter
från utvärdering

FYRA (4)
- När man sökt och valt att gå in på ett av sökresultaten måste man göra om
sökningen för att få upp resultaten igen, om man t.ex. vill gå in på något annat
sökresultat.

TRE (3)
- Svårt att veta om/när man kommit till slutsteget. Vissa slutkategorier är i princip
tomma utan någon text alls vilket gör det förvirrande då man inte har den blekaste
aning om systemet laddat klart eller inte.
- Informationen på många ställen är ihopklumpad och i stora sjok vilket gör
läsbarheten dålig.
- Det finns risk att användaren tolkar informationen i Triagehandboken fel då viss
information finns inuti boxarna för hänvisningsnivåer, medan annan ligger utanför.
Är informationen i/utanför lika relevant? Framgår ej.
- Dumt att “observera”-texten ligger under vårdnivåerna, blir mycket text att hålla
reda på, man måste nästan gå upp tillbaka till vårdnivåerna igen efter att man läst
observera.
- Vyn ser likadan ut för alla, det finns inte direkt några anpassningsmöjligheter.
- Textdispositionen är inte alls läsvänlig. Ger ett rörigt intryck.
- Det är inte tydligt vilka texter som är viktigast. ”Observera”-texter kan komma
långt ner, även om viktig information finns här.
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- Manualen ligger inte lättillgänglig, måste gå in i menyn för att hitta den.
- När man väl hittat till manualen måste man veta var i den man ska leta för att
hitta rätt info. Finns flera likartade rubriker, t.ex. ”Definitioner” och ”Nyckel till
hänvisningsnivåer” skulle båda två kunna beskriva olika vårdnivåer.
- Man kan inte ha hjälpen (manualen) uppe samtidigt som man klickar sig fram
bland symtomen.
- Man kan inte söka i manualen. Söker man kommer endast resultat från Triage-
handboken med.

TVÅ (2)
- Svårt att veta hur långt in i respektive kategori man klickat sig fram i då olika
kategorier är olika långa.
- Externa och interna länkar ser likadana ut så det är omöjligt att veta om du hamnar
inne i systemet eller utanför.
- Hela sökvägen (platsen man befinner sig på) syns inte om den blir för lång.
- Om fönstret är för litet ser man inte alla kategorier till vänster. Man måste scrolla
ner i området till vänster på skärmen för att se saker längre ner (det funkar inte att
scrolla ner om muspekaren t.ex. är mitt på skärmen). Inte förrän man redan börjat
att scrolla dyker en rullist upp för att visa att denna funktion finns. Det finns alltså
en risk att man missar någon kategori.
- Systemet är uppbyggt genom att man först väljer huvudsymtom. Att knapparna
till vänster är huvudsymtom ser man först när man valt ett, då ser man rubriken.
Därefter kommer ”symtom” och eventuellt ”observera”, till slut kommer man fram
till ”vårdnivå och symtombeskrivning” och eventuellt ”observera”. Att det är just
dessa olika steg, och att de heter så, är inte tydligt.
- Ej helt självklart vad de olika förkortningarna (112, Akut, AkutÖV, ÖV) betyder,
inte ens för vårdpersonal.
- Det används inga färger för att särskilja hänvisningsnivåerna, endast färgen för
kategorin syns.
- Kopieringsfunktionen är otydlig.
- Skulle användaren råka klicka in sig på fel kategori så finns ingen annan knapp
än webbläsarens bakåtknappen, finns ingen annan knapp. Alternativt börja om från
början i en ny kategori från listan till vänster.
- Kan bli problematiskt då det inte finns en ”Börja om”-knapp och man klickat sig
runt i många kategorier, till slut är det svårt att orientera sig.
- Man kommer till ”Nyheter” när man först loggar in i systemet. Om man sedan
vill komma tillbaka måste man klicka på ”Triagehandboken” längst upp till vänster.
Detta ser dock inte ut som en knapp utan mer som systemets namn.
- Olika avsnitt ser olika ut fastän de bör vara uppbyggda på samma sätt.
- Appendix brukar vara något man kan titta i för att få fördjupad information, man
blir hänvisad från någon annanstans. Här står appendix sist bland ”huvudsymptom-
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områdena”, och informationen i denna berör mycket få och specifika områden
(”Förgiftning – intag/inandning” samt ”Elolycka”). Hur ska man hitta hit, om man
inte redan vet att detta finns?
- Kopieringssymbolen är ganska osynlig för de som inte känner till att funktionen
finns, trots att det är en praktisk funktion bör synliggöras även för oerfarna använ-
dare.
- Genväg till startsidan finns (om man klickar på Triagehandboken), men inte lätt att
veta.
- Under vissa vårdnivå/symtombeskrivningar finns väldigt mycket text, på vissa
andra i princip ingen text alls. Så ibland hinner man inte läsa allt, medan man andra
gånger inte får något alls att läsa.
- Ibland kommer “Observera” längst upp och symtom längre ner. Ibland är det
tvärtom.
- Om man läser texten under “vårdnivå/symtombeskrivningar” så låter det inte alltid
helt logiskt. Verkar som att textrutorna flyttats runt i digitaliseringen (det har de
också, visar det sig, jämfört med bokformen).
- Manualen är väldigt omfattande och innehåller mycket text. (2)
- Presentationen av informationen i manunalen är otydlig. Vit bakgrund, svart text i
stora massor, vissa grejer är fetmarkerade för att ”sticka ut” en aning.
- Finns ingen snabbhjälp att tillgå inne i Triagehandboken om man inte skulle
komma ihåg något.
- Det går inte att komma till hjälpavsnittet genom att använda sökfunktionen.
- Finns ingen länk till manualen, inte ens när man hänvisas dit i texten i Triage-
handboken.
- Finns ingen guidning i hur man ska tänka och hur man ska klicka sig genom
systemet (manualen är direkt hämtad från boken, finns inget tillägg för den digitala
versionen).
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Bilaga D Specifikationer för HiFi-
prototyper

I denna bilaga presenteras de tre specifikationer som anger hur HiFi-prototyperna i
respektive iteration ska se ut.

D.1 Inför iteration 1

1. Generellt

• Inloggad användares syns uppe till höger med synligt namn och arbets-
plats. Vid klick på namnet ska en meny vecklas ut där Kontoinställning-
ar, Logga ut och Lämna feedback finns.

• Sökfunktionen flyttas ner under listen, finns alltid tillgänglig.

2. Startsida

• Välkomna användaren med namn till sidan.

• Ta bort demofunktionen (guide till Triagehandboken), den behövs inte.
Ha kvar endast nyheter. Information om Triagehandbokens utformning
istället kan gömmas under Om Triagehandboken.

• Nyheterna ska kunna fällas ut, från början syns endast rubriken.

• Ta bort Ny användare-knappen, detta kan göras när man klickat Logga
in istället.

• Startsidan efter inlogg ska ge ett ”säljande” intryck och visa de nya funk-
tionerna gällande exempelvis statistik och lagring.

• Visa en summering av senaste arbetspasset: antal triagerade patienter,
plats och datum för passet.
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• Visa statistisk för huvudsymtom i ett pajdiagram med färger enligt
Triagehandboken samt ett pajdiagram för vårdnivåer med olika nyanser
av rosa/rött.

3. Hjälp och manual

• Placeras längst ner till höger, hit flyttas även Kontakta oss. Manualen
öppnas som en ruta i området till höger på skärmen så att man kan ha
den uppe samtidigt som man jobbar i Triagehandboken.

• Ikonen ska vara av ”floating”-karaktär, alltså följa med så att den alltid
har samma placering på sidan trots att man scrollar.

• Använd indelningen som redan finns under manualen.

• Lägg till Kontakta oss längst ner.

4. Triageprocessen

• Progressionsstapel för att kunna se vart i processen användaren är. Sta-
peln ska följa sökvägens utveckling vid klickandet. Om texten är för lång
avbryts den med ”...”.

• Sökvägen måste göras om så att texten blir synlig, även vid långa textra-
der.

• En pil vid progress baren markerar var man befinner sig och vad som är
nästa steg, innehåller t.ex. text Välj vårdnivå.

• Välja vårdnivå: Gråmarkera rutan när muspekaren förs över.

• När vårdnivå valts placeras en bock i vårdnivårutan. Samtidigt kommer
ett popup-fönster upp med: Patient triagerad, Ångra triagering, Kopiera
sökväg, Se senaste triageringar samt Gå till triagehistoriken.

• ICD- och KSH97-koderna ska vara utfällbara.

5. Historik

• Fliksystem med tre kategorier: Triageringslogg, Grafisk vy och Avance-
rat/sök.

• Växla mellan Huvudkategori och Vårdnivå i stapeldiagrammen görs med
stora pilar på sidorna (ange även text).

• Ovanför diagrammet finns möjlighet att byta dag (pil höger/vänster) och
längd på tidsperiod (pil upp/ner) för att ändra från exempelvis dag till
vecka, månad eller år.

• Listan ska se ut som nuvarande lista som finns i Tonttus utvecklingsver-
sion av Triagehandboken.
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• I listan ska ikonen för att ångra en triagering bytas till en papperskorg.
Den ska placeras bredvid pilen som används för att Gå till triagering.

D.2 Inför iteration 2

1. Generellt

• Ska bli mindre plottrigt, tydligare och enligt designmallar från Material
Design

• Hitta och byt ut så att alla ikoner kommer från Material Design (t.ex.
papperskorg, meny o.s.v.)

• Ta bort ikon för historik.

• Lägg till mouseover-funktioner.

• Implementera användarmenyn (ligger bredvid namnet):

– Namn

– Arbetsplats (inkl. möjlighet att byta)

– Kontoinställningar

– Historik

– Logga ut

2. Startsida

• Vänsterjustera texten.

• Visa totalt antal triageringar, senaste passets triageringar genom stora
siffror, texten ska vara mindre dominerande.

• Gör diagrammen statiska, vill man klicka sig vidare i historiken får man
gå till Fullständig historik.

• Ändra till pajdiagram.

3. Hjälp och manual

• Floating-knapp, endast ikon utan text (frågetecken).

4. Triageprocessen

• Ta bort det färgade strecket från huvudkategori till listen längst upp.

• Vänsterjustera ICD-koderna, de ska inte heller fällas ut vid vårdnivåval.
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• Vid val av vårdnivå:

– Ta bort listan över tre senaste triageringar.

– ”Vanlig” popup-ruta (enligt material design).

– Placera till höger om vårdnivårutan (i området längst till höger).

– Text: ’patient triagerad’, ’ångra triagering’ och ’kopiera sökväg’.

• Progress bar:

– Flytta till under listen.

– Pärlband (från Material Design)

– När man håller musen över en plopp kommer t.ex. symtomet upp.

– Sökvägen likadan som i nuvarande Triagehandboken (i listen längst
upp).

5. Historik

• Lägg till varning om man försöker radera “gammal” triagering.

• Flikar under listen längst upp (triageringslogg och grafik). Denna blir
bredare och flikarna kommer upp i området i mitten (huvudkategorierna
ligger kvar i vänsterkanten).

• Ta bort texten över antal triageringar senaste passet o.s.v.

• I grafik-fliken, längst upp väljer man om grafiken ska visa:

– Huvudkategori, huvudsymtom eller vårdnivå.

– Dag, vecka, månad, år eller valbar period.

– Vilken dag, vecka, månad eller år.

D.3 Inför iteration 3

1. Generellt

• Gör triageringslogg och statistik till olika menyval.

• Ändra meny-ikonen till burgerbar istället för tre prickar.

• Lägg tillbaka text bredvid info/kontakta oss/hjälp och manual.

• Ha a-triaget som vald arbetsplats vid inlogg, byt sedan till receptionen.
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• Ta bort färg på text där det finns (ska vara svart).

2. Startsida

• Endast nyheter, lägg även länk till lista och statistik (separata) som en
typ av nyheter.

• Ta bort totala antalet triageringar.

3. Hjälp och manual

• Lägg till så man kan klicka på definitioner i manualen.

4. Triageprocessen

• Kategorier som inte har underkategorier ska ha 4 steg i progress baren
(implementera en sådan kategori, t.ex. Rörelseapparaten).

• Implementera möjlighet att gå tillbaka via sökvägen.

• Vald vårdnivå: Flytta rutan så att den hamnar närmare vårdnivån man
valt. Ska innehålla:

– Gå till triagehistorik

– Ångra

– Kopiera sökväg

– Lägg till minnesanteckning (gråmarkerad)

– Skriv ut egenvårdsråd (gråmarkerad)

– Notifiera vårdcentral (gråmarkerad)

5. Historik

• Lägger mindre energi på diagrammen, fokuserar på att utveckla triage-
ringsloggen istället.

• Triageringslogg

– Byt namn till triagehistorik (enligt Tonttus förslag).

– Lägg till en länk till statistiksidan.

– Byt papperskorg och pil mot menyikon (tre prickar, contextual menu
under Components - Menus). I denna meny kommer följande tre
alternativ upp:

∗ Se triagering

∗ Ta bort triagering

∗ Kopiera sökväg
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∗ Lägg till minnesanteckning (gråmarkerad)

∗ Skriv ut egenvårdsråd (gråmarkerad)

∗ Notifiera vårdcentral (gråmarkerad)

• Diagram

– Lägg till absoluta och relativa värden (antal och procent) så att man
snabbt ser detta utan att behöva mouseover.

– Lägg till filter för:

∗ Olika tidsperioder

∗ Vårdnivå, huvudkategori eller huvudsymtom

∗ Pajdiagram eller stapeldiagram

– Presentera totala antalet triageringar ovanför diagrammet.
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Bilaga E Utvärderingar av HiFi-
prototyper

I denna bilaga återfinns material från utvärderingarna av HiFi-prototyperna.
Första delen visar det informerade samtycke som delgavs testdeltagarna. I nästa
del presenteras de testprotokoll som utformades inför respektive test. För tredje
iterationens testprotokoll presenteras även resultatet från de testscenarion som
utfördes samt resultatet från utvärderingen som testpersonerna fyllde i.

E.1 Informerat samtycke

Bakgrund och syfte
Utvärdering av prototyp ingår som ett moment i ett examensarbete på Lunds
Tekniska Högskola i samarbete med företaget Tonttu AB. Examensarbetet syftar
till att förändra och förbättra den digitala Triagehandboken för att underlätta
vårdpersonalens arbete med triagering. Syftet med detta utvärderingstest är att få
feedback angående prototypens användbarhet och eventuella brister så att dessa kan
åtgärdas tidigt innan utvecklingen av den slutgiltiga produkten är färdig.

Proceduren
Testet kommer att ta ca 20 minuter. Du kommer bli ombedd att utföra ett antal
uppgifter, det är frivilligt hur du utför dess samt hur du svarar på eventuella
följdfrågor. Om du ger tillåtelse kommer testet att filmas.

Sekretess
Allt som utförs och sägs under testet kan komma att användas i examensarbetet,
om du inte säger någonting annat. Du kommer vara helt anonym och inget material
kommer kunna kopplas till dig. Inget material som spelas in kommer att publiceras
någon annanstans än i examensarbetet.
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Avbrutet deltagande
Du kan när som helst, under eller efter testet, välja att avsluta din medverkan.
Eventuellt insamlat material från dig kommer då inte att användas, förutsatt att
examensarbetet inte redan har publicerats.

Kontaktinformation
Kontakta oss gärna om du har frågor angående studien.
Eleni Kamvissis: eleni.kamvissis.792@student.lu.se
Emma Lundell: emma.lundell.791@student.lu.se

Frivilligt deltagande Jag intygar härmed att jag frivilligt ställer upp på (krys-
sa i de alternativ som du godkänner):

Användartest

Filminspelning

Ljudinspelning

Ingen inspelning

Underskrift:

Datum: Ort: Namnförtydligande:

E.2 Testprotokoll

E.2.1 Introduktion

Detta är ett moment som ingår i ett examensarbete på Lunds Tekniska Högskola
i samarbete med företaget Tonttu AB. Examensarbetet syftar till att förändra och
förbättra den digitala Triagehandboken för att underlätta vårdpersonalens arbete med
triagering. Syftet med detta användartest är att få feedback på en första prototyp som
har skapats.

Vi kommer nu att låta dig använda en prototyp av Triagehandboken. Det är mycket
som inte är implementerat i prototypen, vilket innebär att allt inte är klickbart. Om
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du försöker klicka på något som inte är implementerat gör det inget, det kommer
dock inte att hända något.

Vi kommer ge dig scenarion där vi vill att du ska utföra uppgifter för att lösa det
problem eller den uppgift som är specificerad. Det finns absolut inga rätt eller fel i
det som görs, ta den tid du behöver och är det något som känns oklart är det bara att
fråga. Vi hjälper dig!

Prototypen är byggd i ett program som kan vara bete sig långsamt ibland. Om du
klickar och inget händer, prova igen. Försök att inte göra för hastiga rörelser med mu-
sen, då hänger programmet inte med. I denna prototyp är det inte meningen att man
ska använda bakåt-knappen i webbläsaren (såsom man kan göra i vanliga Triage-
handboken) utan försök att klicka i prototypen för att komma dit du vill istället.

Berätta gärna högt vad du tänker under tiden som du genomför uppgifterna.

E.2.2 Testsession 1

E.2.2.1 Uppgiftsscenarion

1. Välkommen till startsidan. För att utnyttja hela systemet måste du logga in i
Triagehandboken, gör detta.

2. Bekanta dig med startsidan. Vad ser du?

3. Snart kommer första patienten, vi kommer ge dig patientens symtom så ska du
få fram vilken vårdnivå Triagehandboken föreslår hänvisning till. Känner du
dig redo?

4. Nu har du en patient framför dig som uppger att den har ont i halsen. Du
misstänker en luftvägsinfektion.

5. När du frågar patienten efter mer detaljerad information uppges “svårt att sväl-
ja” och dessutom “svårt att andas”.

6. När du tittar på patienten verkar hen inte allmänpåverkad.

7. Du blir lite osäker på vad det innebär att triagera en patient till “akut”, hitta en
beskrivning av hänvisningsnivåerna.

8. Om testpersonen inte fattar: Triagera patienten till vårdnivå Akut.

9. Nu är du klar med denna patient. Nästa som kommer in bedömer du också
hamnar inom huvukategorin “infektioner”. Starta denna patients triagering nu.

10. Vi gör inte klart denna patientens triagering, utan nu vill du istället titta på
gamla triageringar som du har gjort. Försök att hitta dessa.
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11. Klicka dig runt och se vad du kan hitta.

12. Det finns diagram över dina gjorda triageringar. Gå till detta (om du inte redan
har hittat det). Detta är samma som fanns på startsidan när du hade loggat in.
Gå tillbaka till startsidan.

13. Försök att hitta mer information om de triageringar som ingår i “hjärta och
lungor”.

14. Klicka fram ett diagram som visar de olika vårdnivåer som du triagerat till,
istället för huvudkategorier.

15. Försök att hitta mer information om de triageringar som gett vårdnivån “akut”.

16. Försök att återigen hitta listan över din fullständiga historik.

E.2.2.2 Diskussionsfrågor

• Vad är ditt intryck av Triagehandboken?

• Såhär ser Triagehandboken ut idag (visa). Det som framför allt skiljer sig är
alltså att man i prototypen kan lagra sina triageringar och få fram statistik över
dessa.

• Vad tycker du om dessa funktioner?

• Är det lätt att förstå vad som händer?

E.2.3 Testsession 2

E.2.3.1 Uppgiftsscenarion

1. Här är är startsidan. Varsågod att klicka dig fram. Det kan hända att vi efter ett
tag ber dig leta efter specifika funktioner eller liknande, men du får börja med
att klicka runt fritt.

2. Om inte redan gjort, be att klicka in på:

• Historik

• Välja vårdnivå

• Radera triagering, både omedelbart samt efter pop-up rutan klickats bort.

3. Kan du hitta ett hjälpavsnitt för TriagehandbokenB?

E.2.3.2 Diskussionsfrågor
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• Vad är ditt intryck av Triagehandboken?

• Vilka tycker du är de största förändringarna?

• Vad är dina tankar kring att välja vårdnivå i sista steget och att dina triageringar
lagras?

• Vad tycker du om historiken? Var den givande? Svår eller enkel att förstå?

• Kan du komma på något som statistiken skulle kunna användas till?

E.2.3.3 Intervjufrågor till sektionschefen

• Idag finns det ingen möjlighet att lagra/logga gjorda triageringar i Triage-
handboken. Om denna funktion skulle tillkomma, vilken typ av information
och data skulle du som verksamhetschef vara intresserad av?

• Exmpel på data som kan insamlas är vårdnivå, huvudkategori, huvudsymtom
och tidpunkt. Utifrån denna data kan dygnsvariation och trender plockas ut.
Vad skulle du kunna använda den här informationen till? Ev följdfråga: Skulle
den här statistiken kunna användas för att kunna fördela akutverksamhetens
resurser bättre?

• Tas det ut någon statistik idag, t ex från patientliggaren?

• Hur ser du på informationsutbyte mellan olika vårdenheter med avseende på
triageringar? Förklaring: Om VC triagerar patienten till vårdnivå akut och
skickar patienten till akutmottagningen. Om akuten triagerar patient till ÖV
eller ÖVakut och “remitterar” patienten till sin VC.

• Är du som verksamhetschef intresserad av att använda information från
Triagehandboken för kvalitetssäkring? Förklaring: T ex att remiss skickas till
VC om patienten hänvisas till ÖVakut eller i utbildningssyfte.

E.2.4 Testsession 3

E.2.4.1 Uppgiftsscenarion

1. Du ska börja arbeta ditt arbetspass och behöver logga in i Triagehandboken.
Efter du har loggat in ser du att en ny nyhet publicerats om Triagehandboken
3.0, denna vill du gärna läsa.

2. Sist du arbetade var du stationerad på A-triaget inne på akutmottagningen.
Idag sitter du i receptionen och behöver därför ändra denna inställning i
Triagehandboken så att dina triageringar lagras på rätt plats i systemet.
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3. Nu kommer första patienten till receptionen och du är redo att börja triage-
ra. Informationen som kommer nu är tillräcklig för att du ska kunna göra en
bedömning enligt Triagehandboken:

• Patienten uppger att han är förkyld och har ont i halsen.

• Dessutom anger patienten att han har lite svårt att svälja.

• Du hör att patienten har väsande andning men att han inte verkar and-
ningspåverkad.

• Välj valfri hänvisningsnivå.

4. Du är klar med patienten och ska nu triagera nästa patient i receptionen.

• Patienten uppger att hon trillat och slagit i nacken.

• Hon säger att hon har fruktansvärt ont (VAS 8-9) och uppger stickningar
och domningar i höger arm.

• Du triagerar patienten till vårdnivå Akut och du vill dokumentera detta
genom att kopiera sökvägen.

• Välj valfri hänvisningsnivå.

• Under tiden som du gör detta framkommer det att patienten överdrivit
sina symtom och inte alls har så ont eller att det sticker i armen.

• Dessutom framkommer det att patienten trillade för flera veckor sedan
och därför vill du triagera ner patienten till ÖVakut.

5. Du ska snart gå hem för dagen och vill få en sammanfattning av dagens tria-
geringar. Du vet att dessa sparas i en lista någonstans i Triagehandboken och
vill hitta denna.

6. När du tittar på dina triageringar ser du att den översta triageringen är felaktig
och vill ta bort denna.

7. Du tycker att ovanligt många patienter som sökt vård uppvisat infektionssym-
tom. Därför blir du nyfiken på hur många patienter du triagerat enligt “Infek-
tioner” sedan loggning infördes i Triagehandboken. Kan du hitta hur många
patienter till antal det är?

8. Det var ett tag sedan du jobbade i receptionen och har därför blivit osäker
på hur de olika vårdnivåerna definieras. Du vet att dessa finns beskrivna i
manualen och vill därför hitta den och definitionerna.

9. Klicka runt fritt och tänk gärna högt angående det du ser.
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E.2.4.2 Uppgiftsprotokoll
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E.2.4.3 Resultat uppgiftsscenario
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E.2.4.4 SUS-formulär
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