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Överlevnad vid många akuta sjukdomstillstånd beror på hur snabbt patienten kan
nås av ambulans. I detta arbete har ett navigationssystem som används i ambulanser
förbättrats av dess användare.

Svensk ambulanssjukvård har under de senaste år-
tiondena utvecklats från att främst ha transporte-
rat patienter till sjukhus till att idag ha en stor roll
i att ge akutsjukvård till patienter utanför sjukhu-
sen. Dessa ändrade arbetsuppgifter, tillsammans
med en kraftig ökning av antalet allvarliga am-
bulanslarm, har lett till ökade belastningar på så-
väl ambulanspersonal som på ambulanssjukvården
som organisation.

I hopp om att lätta på dessa belastningar har en
omfattande utvärdering av navigations- och kom-
munikationssystemet Paratus Navigation utförts.
Ambulanspersonal i 19 av Sveriges 21 regioner an-
vänder dagligen Paratus Navigation för att på ett
snabbt och säkert sätt nå ut till patienter som be-
höver dem. I detta arbete är det just användarna
som har hjälpt till att förbättra systemet.
Användbarhet är en term som beskriver hur väl

en produkt kan användas på ett ändamålsenligt,
effektivt och för användaren tillfredsställande sätt.
I detta arbete utvärderades användbarheten av
Paratus Navigation genom simulerade testuppgif-
ter och intervjuer med två användargrupper; am-
bulanspersonal och användare utan tidigare vana
av Paratus Navigation.
För att illustrera förslag på förbättringar i Pa-

ratus Navigation skapades en prototyp över syste-
met, en slags försöksmodell som liknar systemet
till utseendet och i funktion. Prototypen uppda-
terades flera gånger för att bygga in användarnas

Figur 1: Designprocessen som satte användarna i
centrum.

testresultat och synpunkter i dess design.
I en av testserierna jämfördes Paratus Naviga-

tion med prototypen utifrån vilket system som ha-
de bäst användbarhet. Bland annat mättes hur
lång tid och hur många knapptryck användarna
behövde för att utföra en testuppgift och vilket sy-
stem de tyckte var snyggast. Designval som uppvi-
sat god användbarhet i testerna byggdes in i den
slutgiltiga versionen av prototypen. Exempel på
förbättringar i Paratus Navigation var att infor-
mation och funktioner gjordes tydligare och lätta-
re att hitta samt utökade kartfunktioner.
Genom att upprepa utvärdering, analys och

prototypskapande (se Figur 1) säkerställde detta
arbete att den slutgiltiga prototypen var designad
på ett sätt som uppskattades av användare av Pa-
ratus Navigation.


