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Abstract 
Den globala medellivslängden i världen ökar samtidigt som en åldrande befolkning leder till att 

behovet av vård och omsorg blir mer omfattande. Människor lever allt längre men är även sjuka 

en längre tid vilket ställer krav på kapaciteten inom vården. Kommunikationen utgör i dagsläget 

ett problem som försvårar sjukvårdens möjligheter att hantera den rådande vårdsituationen, vil-

ket indikerar att sektorn är i behov av förändring. En möjlig lösning på detta problem är att 

utnyttja digitaliseringens möjligheter genom e-hälsa för att åstadkomma utveckling av välfär-

den där vården håller en hög kvalitet och patienten står i fokus. Mobiltelefoner har visat sig 

vara ett lämpligt verktyg för detta ändamål då de idag utgör ett viktigt kommunikationsverktyg 

i samhället. 

 

Nuklearmedicinen syftar till den diagnostik och behandling som sker med hjälp av radioaktiva 

preparat och används exempelvis för behandling av sköldkörtelsjukdom. Behandlingen med 

dessa preparat medför restriktioner vilka skall beaktas av patienten och är information som skall 

förmedlas av sjukvården. En mobilapplikation har utvecklats på uppdrag av avdelningen för 

Nuklearmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset med målet att på ett lättillgängligt sätt 

förmedla information till patienter och anhöriga.  

 

Med applikationen kan en kompletterande informationskanal skapas mellan patienten och av-

delningens personal för att stödja kommunikationen. Vikten av korrekt och tydlig information 

i ett nära samarbete med kunnig vårdpersonal har diskuterats, vilket utgjort grunden för appli-

kationens utformning. I syfte att utreda behovet och potentialen av ICT i sjukvården har en 

förstudie i form av en intervju genomförts. Tillsammans med en enkätundersökning, för att 

evaluera prototypen, utgör dessa grunden för den diskussion som förts kring applikationens 

möjligheter att bidra till kommunikationen inom denna del av sjukvården. Resultatet visar att 

potentialen för ICT inom vården är stor men att det finns brister som gör att systemen inte håller 

den kvalitet som förväntas och krävs av vårdsituationen. Genom införandet av prototypen kan 

patienter i tidigt skede ta del av information kring behandlingen och således förberedas efter 

egna villkor vilket är ett steg mot framtidens sjukvård. 

 

Nyckelord: e-hälsa, mjukvaruutveckling, informationsförmedling, kommunikationsproblem, 

applikation, nuklearmedicin 

 

  



 

 

Abstract 

The global life expectancy increases with an aging population, which leads to more demanding 

requirements on healthcare. Humans live longer but at the same time spend longer time of their 

lives being sick, which requires higher capacities within the healthcare system. Communication 

forms a problem by complicating the possibilities of healthcare to handle the situation, which 

indicates a need of change. A possible solution is to utilize the possibilities of digitalisation, 

with the help of e-health, to achieve development of the welfare where healthcare maintains 

high quality and patients are in focus. Mobile phones have shown to be a suitable tool for this 

cause due to the fact that they form a central tool for communication in today’s society. 

 

Nuclear medicine is the diagnostics and treatment with the help of radioactive substances and 

is part of today’s treatment of thyroid diseases. Using these preparations results in a number of 

restrictions, which has to be taken into consideration by the patient and should be given by the 

responsible physician. On behalf of the department for nuclear medicine at Karolinska univer-

sity hospital a mobile application has been developed where patients and relatives, in a conven-

ient way, can take part of information about their treatment. 

 

With the application, a complementary information channel can be created between patients 

and the department staff in order to support the communication. The importance of correct and 

transparent information in close cooperation with healthcare professionals has been discussed, 

which forms the base of the applications design. For the purpose of investigating the potential 

of ICT in healthcare, a pre-study in form of an interview was conducted. Together with a survey 

in order to evaluate the concept, these two form the basis of the discussion on the possibilities 

to contribute to the communication in the studied section of healthcare. The result shows that 

there is a lot of potential for ICT within healthcare, but the systems that are in use today lacks 

in quality, which is demanded and expected by the care situation. By introducing the concept, 

patients can take part of information about their treatment in an early stage, which allows them 

to prepare on their own terms, and is a step towards the healthcare of the future. 

 

Keywords: e-health, software development, transmission of information, communication prob-

lem, application, nuclear medicine 
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1. Introduktion 
Som ett resultat av den kontinuerligt pågående samhällsutvecklingen står sjukvården inför en 

allt mer ansträngd vårdsituation. Förbättrade levnadsvillkor har lett till en ökning av medellivs-

längden i världen, vilket även medfört att det genomsnittliga antalet år av sjukdom och ohälsa 

har stigit [1]. Denna utveckling ger i sin tur upphov till ett utökat behov av vård och omsorg 

som sjukvården måste kunna hantera. För detta krävs därför anpassning av vårdsystem och dess 

innehåll i syfte att möta det stigande antalet patienter [2]. 

 

Samtidigt som vårdbehovet blir mer omfattande minskar antalet vårdplatser i Sverige. En 

minskning som pågått de senaste decennierna och som har resulterat i en tvåfaldig halvering av 

antalet platser sedan 1980-talet [3]. Prognoser visar dessutom på en fortsatt nedåtgående trend 

vad gäller mängden vårdplatser runt om i landet [4]. Utöver denna platsbrist är tillgången på 

utbildad arbetskraft inom branschen otillräcklig [5]. Då den tillgängliga kapaciteten inte klarar 

av att möta efterfrågan får det konsekvenser för vårdkvaliteten. Situationen indikerar således 

att sjukvården är i behov av nya strategier för att åstadkomma effektivitet, där man kan tillgo-

dose den stigande andelen patienter när resurserna minskar. 

 

1.1 Bakgrund 

I takt med den teknologiska utvecklingens tillväxt har mobiltelefoner gått från att enbart omfatta 

samtal till att bli multifunktionella enheter med avancerade funktioner. Genom kontinuerlig 

utveckling för att åstadkomma mindre och billigare komponenter i telefonerna samt kraftfullare 

hårdvara har denna teknik lett fram till det idag etablerade begreppet smartphone. Begreppet 

som sådant är tvetydigt definierat men syftar i grunden till en enhet som har de grundläggande 

funktionerna hos en mobiltelefon, samt mer avancerade funktionaliteter som tidigare endast var 

möjliga att utföra på persondatorer [6]. 

 

Idag äger ungefär 87% av alla internetanvändare i världen en smartphone vilket snart övertar 

persondatorn och den bärbara datorns plats som den mest använda plattformen för internet. Den 

omfattande utvecklingen av den mobila marknaden, på kort tid, har skapat förutsättningar för 

nya sätt att kommunicera och söka information. [7] Sedan mobiltelefonins genombrott har an-

talet mobiltelefonanvändare ökat markant i världen, se Figur 1 [8]. En utveckling som bidragit 

till att dessa enheter blivit en etablerad del av samhället och ett, för många, viktigt hjälpmedel 

i vardagen. Mobiltelefonens förmåga att tillhandahålla information på ett snabbt och lättillgäng-

ligt sätt är en bidragande faktor till dess framgång, varpå det finns anledning att nyttja dessa 

som informationsmedium. 

 

I samband med att mobiltelefoner fått tillgång till applikationer har branschen expanderat kraf-

tigt och ett av de områden där applikationsutvecklingen är som störst är inom hälsa och välbe-

finnande.[9] Applikationer inom detta område tillåter användaren att själv ta hand om sin hälsa 

och sitt välbefinnande oavsett tidpunkt och plats. Mängden hälsobaserade applikationer på 

marknaden är stort, och det förespås enligt prognoser att år 2018 kommer hälften av alla 

smartphoneanvändare använda sig av minst en applikation inom denna kategori.[10] 
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Trots utbudet av applikationer inom kategorin hälsa har denna typ av hjälpmedel inte fått ge-

nomslag inom sjukvården [11]. Informations- och kommunikationstekniska (ICT) hjälpmedel 

för patienter och vårdpersonal är under utveckling men problematiken kring lättillgänglig och 

reglerad information från sjukvården kvarstår [12]. Genom att digitalisera delar av sjukvården 

finns möjligheten för patienter att komma åt information kring vård och läkemedel över inter-

net. Tjänster där patienten involveras i den egna vården har därför potential att bidra till en 

effektivare vårdprocess [13]. 

 

1.2 Problembeskrivning 

Den nuvarande vårdsituationen, med minskande resurser i form av vårdplatser och utbildad 

arbetskraft, gör att det finns anledning att se över vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att 

möta det ökade vårdbehovet. En del av problematiken ligger i kommunikation och informat-

ionsöverföring inom sjukvården, vilket dels omfattar kommunikationen mellan patient och 

vårdpersonal men även mellan olika aktörer i vårdprocessen [14]. 

 

Brister i kommunikationen ökar risken för att patienten blir felinformerad, missförstår eller helt 

oinformerad vilket utgör en risk för patientsäkerheten. En bristfällig kommunikation kan därför 

leda till exempelvis felaktig medicinering eller att andra åtgärder inte efterföljs på ett korrekt 

sätt [ibid]. Då sjukvårdens begränsade resurser antyder att effektivitet krävs för att kunna till-

handahålla vård till den ökande mängden patienter är kommunikationen en kritisk faktor. I en 

studie utförd av Myndigheten för vård och omsorgsanalys 2012 utvärderades en patientcentre-

rad vård där patienten är medaktör i sin egen vård genom information och utbildning. Resultatet 

av denna undersökning visade att många patienter önskar vara mer delaktiga i den egna vården 

men att de i dagsläget har tillgång till relativt lite information för att detta ska vara möjligt.[15]  

 

Patienter som genomgår intern strålbehandling får information före, under och efter sin behand-

ling i form av förberedelser samt restriktioner. Denna information skall förmedlas av sjukvår-
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den men i dagsläget finns inte informationen samlad på ett lättillgängligt sätt som gör att pati-

enten själv kan ta ansvar för den kommande behandlingen. Ett övergripande problem inom 

sjukvården är således att det finns ett otillfredsställt informationsbehov hos patienter vilket på-

verkar vårdupplevelsen. Detta konstateras även i en undersökning utförd av IVO, Inspektionen 

för Vård och Omsorg, där en femtedel av de klagomål som inkommit till patientnämnderna 

handlade om bristande kommunikation mellan patienten och ansvarig personal.[16]  

 

1.2.1 Frågeställning 

Med utgångspunkt från den tidigare presenterade problembeskrivningen formuleras arbetets 

huvudfråga enligt följande:  

 

Hur kan en mobilapplikation fungera som informationsresurs för att stödja kommunikationen 

i sjukvården? 

 

För att besvara projektets huvudsakliga frågeställning formuleras ett antal delområden som stu-

deras i arbetet. Dessa delområden utgör tillsammans grunden för arbetets utformning och inne-

håll. 

 Behovet av ICT och e-hälsa i sjukvården 

 Kommunikationsproblemet 

 Fördelar för patienten  

 Fördelar för vårdpersonalen 

I syfte att besvara huvudfrågan undersöks den bakomliggande problematiken, och huruvida 

mobilapplikationer kan fungera som en del i lösningen på det kommunikationsproblem som 

finns inom den berörda sektorn. Dessa punkter behandlas löpande och ligger till grund för dis-

kussionen kring resultatet av arbetet.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsatsrapport är att presentera en mobilapplikation som kan användas som 

informationsstöd av patienter som genomgår intern strålbehandling mot sköldkörtelsjukdom. 

Applikationen har för avsikt att fungera som en informationsresurs, och ska inkludera riktlinjer 

och restriktioner som gäller inför, under och efter behandlingen för att ge patienten och de an-

höriga en generell bild av behandlingens innebörd. Arbetet syftar till att skapa en prototyp som 

ska fungera som en kompletterande informationskanal mellan vårdpersonal och patienter som 

genomgår denna typ av behandling. 

 

1.4 Mål 
Målet med arbetet är att bidra till kommunikationen mellan sjukvården och patienten genom att 

tillhandahålla korrekt och tydlig information på ett lättillgängligt sätt. Därmed kan patienter i 

ett tidigt skede få tillgång till information kring sin behandling för att bidra till trygghet och 

samtidigt utöka informationsflödet från vårdens sida genom att skapa en kompletterande in-

formationskanal. Med applikationen finns förhoppningen att patienter och anhöriga ska få ta 

del av information kring sin behandling för att på ett bättre sätt förbereda sig för de restriktioner 

som följer av en genomförd behandling.  
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1.5 Samhällsnytta, etik och hållbar utveckling 
Genom utveckling av ICT-baserade informationsverktyg i medicinskt syfte kan stöd och in-

formation ges till både patienter och anhöriga på ett reglerat och lätthanterligt sätt. Detta under-

lättar därmed för de berörda att fatta korrekta beslut på egen hand. En lösning av denna karaktär 

har dessutom möjlighet att stödja personalen i deras arbete då patienter får en ökad förståelse 

för det egna vårdbehovet vilket resulterar i en direkt påverkan på vårdsituationen. 

 

Betraktat ur hållbarhetsperspektivets tre aspekter kan ett resonemang föras kring nyttan och 

konsekvenserna av detta utvecklingsområde. Inom ramen för den ekologiska hållbarheten, med 

balanserat utnyttjande av materiella resurser, står digitaliseringsprocessen i sin helhet. Genom 

digitalisering av exempelvis sjukvårdssystem och processer finns potentialen att skapa ett 

mindre behov av naturresurser, förutsatt att tillverkningsindustrin kan hantera den ökade ström-

men av elektroniskt avfall.  

 

Den ökade tillgängligheten som följer av digitaliserad information har även betydelse för den 

sociala och ekonomiska hållbarheten. Vid sjukvårdsutövning med radioaktivitet är det av stor 

betydelse att informationen om restriktioner förmedlas och blir tydlig för patienten för att ga-

rantera att denne inte utsätter andra människor för onödig strålning. Kan en informationsappli-

kation bidra till förståelse för dessa restriktioner skapas förutsättningar för trygghet i samhället. 

Med en utvidgad kunskapsnivå vad gäller hälsa och sjukvård i generella sammanhang kan även 

effektivitet inom branschen uppnås. Detta genom att åstadkomma ett bättre utnyttjande av 

mänskliga resurser och därmed möjligheten att tillhandahålla bättre vård till fler. 

 

De etiska aspekter som detta arbete berörs av är informationshantering och presentation av in-

formation. Då arbetet omfattar ett, för patienten, känsloladdat område är det av yttersta vikt att 

informationen som presenteras i applikationen är korrekt och tydligt för att inte orsaka patient-

gruppen onödig oro. Utvecklingen av applikationen sker därför i nära samarbete med berörda 

delar av sjukvården vilka deltar i granskningen av innehållet för att säkerställa att informationen 

är av god kvalitet. 

 

1.6  Forskningsmetod 

För att kunna uppnå målen för ett projekt appliceras olika metoder som beskriver arbetets steg 

och struktur [17]. Denna studie baseras dels på datainsamling men även tolkning och analys av 

data, och för detta ändamål kan olika typer av strategier nyttjas vilka utgör grunden för arbetets 

karaktär.   

 

Vid insamling och urval av data nämns vanligen kvalitativa och kvantitativa metoder [18]. 

Dessa metoder redogör för vilken typ av data som samlas in och används under projektet. Med 

en kvantitativ strategi baseras arbetet på data som är kvantifierbar, vilket innebär att förklaringar 

och analys utgår från numeriska värden [19]. Insamling av data enligt kvantitativa metoder 

utförs i syfte att antingen styrka eller förkasta en teori eller hypotes varpå det fodras en större 

mängd data. Analys av data sker sedan utifrån statistiska metoder för att finna förklaringar och 

sammanfatta resultatet i form av siffror.[17]  
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I syfte att uppnå detta baseras vanligen kvantitativa enkätundersökningar på fasta svarsalterna-

tiv vilket möjliggör för generella tolkningar utifrån statistiska värden. En djupare förståelse för 

området blir dock svåruppnåelig då en undersökning av denna karaktär inte bidrar till en dialog 

mellan berörda parter. En kvantitativ metod inriktar sig således i huvudsak på prövning av för-

definierade teorier.[19]  

 

Till skillnad från kvantitativa strategier baseras kvalitativa metoder på semi-strukturerad data 

där det insamlade materialet ofta benämns som icke mätbart. Vanligen sker detta genom dis-

kussioner och intervjuer där frågeställningarna är mer öppna i sin natur.[19] Vikten av det kva-

litativa synsättet är att skapa förståelse för beteenden, åsikter och inre värden, och mängden 

data är i regel mindre än vid kvantitativa undersökningar [17]. Genom lågt strukturerad data 

finns dock möjligheten att skapa en bred bild av området då undersökningen är teorineutral. 

 

Studien syftar till att implementera en applikation som ska fungera som en kompletterande in-

formationskanal inom en specifik del av sjukvården. Konceptet skall dessutom undersökas för 

att få en insikt i hur detta skulle kunna bidra till kommunikationen mellan patienten och vård-

givare inom det berörda området. Eftersom en sådan undersökning bygger på individers egna 

uppfattningar om applikationens förmåga att bidra är semi-strukturerad data att föredra. Av 

denna anledning väljs kvalitativa metoder till förmån för kvantitativa, då en förståelse för åsik-

ter och beslut kan generera ett underlag för ny kunskap som kan nyttjas för att åstadkomma 

utveckling inom vården. 

 

Vid analys och slutsats av undersökningar används brukligen induktiva eller deduktiva metoder 

[17]. Den deduktiva metoden syftar till att, genom testning, bevisa en antagen teori och är ofta 

kopplad till kvantitativa strategier. Med en induktiv metod är arbetets ordningsföljd omvänd. 

Arbetet inleds med insamling av data för att därefter konstruera teorier och hypoteser. Denna 

metod kopplas därför ofta samman med kvalitativa undersökningar.[19] Då studiens huvud-

fråga är formulerad utan vidare antagande förhåller sig studien till en induktiv metod där ob-

servationer av verkligheten ligger till grund för ny kunskap och nya teorier kring det berörda 

området.  

 

1.7  Uppdragsgivare 
Som ett av Europas största universitetssjukhus utgör Karolinska sjukhuset tillsammans med 

Karolinska Institutet ett medicinskt centrum och är även en av Stockholms största arbetsplatser. 

På uppdrag av Stockholms läns landsting bedriver sjukhuset i dagsläget specialistsjukvård, 

forskning samt utbildning för att bidra till den medicinska utvecklingen.[20]  

 

Avdelningen för sjukhusfysik omfattar sjukhusets expertinstans vad beträffar användning av 

strålning för såväl diagnostik som behandling [21]. Till denna avdelning hör sektionen för nuk-

learmedicin vilka är specialister inom intern strålbehandling, även kallat radionuklid terapi. 

Deras arbete omfattas av diagnostisering och behandling med hjälp av radioaktivitet vilket in-

nebär att de berörs av Strålsäkerhetsmyndighetens krav gällande strålskydd [22]. Detta medför 

säkerhetsåtgärder och för patientgruppen gäller därför ett antal restriktioner som skall beaktas, 

information som i dagsläget förmedlas delvis muntligt och delvis skriftligt.  
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I samband med uppförandet av Nya Karolinska Solna står sjukhuset inför en omfattande omor-

ganisation. Satsningen på det nya sjukhuset innefattar stora investeringar i moderna ICT-lös-

ningar för att åstadkomma vård av hög standard.[23] Som en del i digitaliseringsprocessen tittar 

därför sektionen för nuklearmedicin på nya sätt att förmedla information. Denna studie utgör 

en första del i arbetet att utforma alternativa informationskanaler för att kunna tillhandahålla 

information på ett enkelt sätt i ett tidigt skede. Detta för att bidra till sjukvårdens utveckling 

både vad gäller arbetsförhållanden inom vården och patienters möjlighet att få en bättre förstå-

else för den egna vårdsituationen.  

 

1.8 Avgränsningar 

Användning av strålning inom sjukvården omfattar flertalet metoder, både för diagnostik och 

för behandling. Denna studie avgränsas till att endast behandla nuklearmedicin som informat-

ionsområde. Då studien berör utveckling av mobilapplikationer för att förmedla medicinsk in-

formation utgör tydlighet och tillgänglighet fokus för dess utformning. Utvecklingsarbetet ute-

lämnar därför delar kring säkerhetsmekanismer vid lagring av data, och behandling av person-

uppgifter kommer inte att ske för att minimera riskerna för spridning av patientdata. Eftersom 

mängden information som hanteras i applikationen är förhållandevis liten i dagsläget nyttjas 

inga externa lagringsmedium som databaser för informationsutbyte. 

 

Vid utveckling av mobilapplikationer finns flertalet plattformar och operativsystem som kan 

nyttjas. Studien som sådan utgör en första del i ett digitaliseringsarbete varpå utvecklingen av 

applikationen avgränsas till ett operativsystem. Med hänsyn till arbetets omfattning baseras 

evalueringen av prototypen endast på den berörda vårdpersonalens åsikter och kartlägger därför 

inte patienters upplevelse av applikationen. 

 

1.9 Disposition 

Rapportens inledande kapitel behandlar begreppet e-hälsa och digitaliseringen av sjukvården 

där fokus ligger på utveckling av mobilapplikationer inom området. Detta utgör kapitel två och 

i avsnittet beskrivs även det medicinska området för studien med tonvikt på de delar som är av 

betydelse för en informativ applikation. Där presenteras nuklearmedicinens roll inom sjukvår-

den samt en beskrivning av de risker som uppkommer i och med denna typ av verksamhet, 

vilket även ligger till grund för den information som prototypen skall förmedla. 

 

Arbetsprocessen för projektets datainsamling beskrivs sedan i kapitel tre där metodval och till-

vägagångssätt förklaras. Metoder för insamling av data presenteras i detta avsnitt vilka ligger 

till grund för den förstudie och evaluering som genomförts. I kapitel fyra presenteras resultatet 

av den förstudie som genomförts i form av en intervju. Där undersöks behovet och potentialen 

av ICT inom sjukvården för att definiera viktiga aspekter kring utveckling av e-hälsotjänster. I 

kapitel fem beskrivs den systemutvecklingsmodell som ligger till grund för arbetets utförande. 

Utvecklingen av applikationen beskrivs sedan i avsnitt sex och i avsnitt sju presenteras den 

slutliga prototypen. Tillsammans med prototypen presenteras även resultatet av en enkätunder-

sökning utförd hos uppdragsgivaren för att utvärdera konceptet. Avslutningsvis återfinns en 

diskussion kring det utförda arbetet med tillhörande slutsats i kapitel åtta.    
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2. En digitaliserad sjukvård – mobilapplikationens roll 
Sjukvårdens betydande samhällsfunktion kräver att branschen ständigt anpassar sig till sam-

hällets utveckling för att kunna tillgodose det växande behovet som följer av en ökad populat-

ion. Att digitalisera delar av sjukvården skapar möjligheter för att effektivisera vården i form 

av prevention, upptäckt, diagnos samt behandling av sjukdomar.[3]  

 

En ökad tillgång av internet utanför hemmet har medfört en ökning av mobilanvändandet och 

de funktionaliteter som inkluderas i dessa enheter. Med en expanderad räckvidd har mobiltele-

fonen blivit en eftertraktad plattform för informationssökning och är för många ett viktigt verk-

tyg i vardagen. Användningen av mobiltelefoner inom sjukvården är ett sätt att erbjuda tjänster 

som kan vägleda patienten i dennes vårdprocess men även personalen i deras arbete. 

 

Den informationsintensiva sektor som sjukvården utgörs av, gör att appliceringsområden för 

mobilapplikationer är många där informationsbaserade applikationer för patientbruk är en av 

målgrupperna. Genom informativa applikationer kan sjukvården tillhandahålla information för 

att bistå patienten i dennes omvårdnad. Nuklearmedicinen är ett område där möjligheten till 

användning av en sådan applikation finns, då behovet av att informera patienten om de riktlinjer 

som följer av denna form av vårdutövning är betydande. Informationsförmedling genom mo-

bilapplikationer är tekniker som ingår i det allt mer etablerade samlingsbegreppet e-hälsa vilket 

utgör en del i digitaliseringsprocessen. 

 

2.1 E-hälsa 
Begreppet e-hälsa syftar till den del av vårdutövandet som sker med hjälp av informations- och 

kommunikationsteknologier [24]. Användandet av e-hälsa som begrepp har utökats i takt med 

den teknologiska utvecklingen men tekniken i sig har ännu inte blivit en naturlig och fungerande 

del av sjukvården. Regeringen beslutade i mars 2016, i samråd med Sveriges Kommuner och 

Landsting, om en ny vision för e-hälsan i Sverige. Denna vision innefattar att Sverige ska vara 

bäst i världen år 2025 på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att åstadkomma en 

effektiv vård av hög kvalitet. Genom att utnyttja informations- och kommunikationstekniken 

inom vården finns möjligheter till en ökad delaktighet, självständighet samt bättre arbetsförhål-

landen för personalen inom branschen.[25] E-hälsa beskrivs vanligen utifrån olika målgruppers 

behov, och för dessa finns ett antal mål uppsatta som beskriver den vision som myndigheter 

hoppas uppnå i och med digitaliseringsprojektet Nationell e-hälsa [26].  

 

2.1.1 Invånare, verksamhet och beslutsfattare 

Vid användning av begreppet e-hälsa nämns brukligen de tre målgrupperna invånare, verksam-

het samt beslutsfattare och det är utifrån dessa som målen för Nationell e-hälsa formuleras. För 

målgruppen invånare är visionen att privatpersoner ska, med hjälp av e-hälsa, ha tillgång till 

lättillgänglig information som är av hög kvalitet när det gäller hälsa, vård och omsorg. En indi-

vid ska även kunna komma åt information om dennes läkarbesök i form av journaler.[27] En 

del framsteg inom denna målgrupp kan ses i dagsläget, som exempelvis att sjukvårdsrådgiv-

ningen har digitaliserats till en nationell portal som idag heter 1177 Vårdguiden [28]. Vårdgui-

dens e-tjänster innefattar funktioner för tidsbokning, förnyelse av recept samt val av vårdcentral 
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eller husläkare [13]. Till denna plattform finns även ett pågående projekt för att digitalisera 

journaler och göra dessa tillgängliga för individen [28]. 

 

Verksamheten innefattar vård- och omsorgspersonalen vilka ska kunna arbeta med välstruktu-

rerad dokumentation och stöd som säkerställer en hög kvalitet och säkerhet. De ska genom 

användning av e-tjänster ha tillgång till nödvändig information för att kunna fatta korrekta be-

slut om insatser och behandlingar, vilket underlättar det dagliga arbetet. Den sista målgruppen 

involverar beslutsfattare vilka är i behov av verktyg för att säkerställa verksamheters kvalitet 

och säkerhet samt för att planera och fördela resurser. [27] Offentlig och privat forskning ska 

på ett enkelt sätt ha tillgång till data med hög kvalitet från vårdgivare samtidigt som individens 

integritet säkerställs och behandlas med stor respekt.[26] 

 

2.2 Nuklearmedicin  
Nuklearmedicin är en teknik inom medicinsk sjukvård där joniserande strålning tillämpas för 

diagnostik och intern strålbehandling [22]. Tekniken innefattar kartläggning av global och reg-

ional funktion hos ett organ genom användning av radioaktiva spårämnen, men inom ramen för 

begreppet faller även behandling med öppna radioaktiva strålkällor. Användningen av strålning 

inom nuklearmedicinen medför att patienter måste informeras kring säkerhetsföreskrifter. Att 

förmedla denna information via en mobilapplikation är således ett sätt att försöka uppnå målen 

kring e-hälsa för målgruppen invånare vad gäller lättillgänglig information av god kvalitet. För 

detta ändamål kan tre delar definieras som betydelsefulla informationsområden, vilka innefattar 

diagnostik, terapi och strålsäkerhet.  

 

2.2.1 Diagnostik  

En nuklearmedicinsk undersökning syftar till att fastställa funktionen hos ett specifikt organ 

eller vävnad i kroppen för att därefter kunna ställa en diagnos. Denna undersökningstyp be-

nämns även som isotopundersökning [29] och metoden nyttjas för kontroll av bland annat 

hjärna, lungor, njurar, skelett och sköldkörtel. Vanligast förekommande undersökningsformen 

för nuklearmedicin utgörs av skelettscintigrafi. En undersökning som syftar till att upptäcka 

eventuella skelettmetastaser vid cancersjukdom, där modertumören spridits till skelettet.[30]  

 

Vid undersökningen tillförs det radioaktiva läkemedlet patienten genom förtäring, inandning 

eller intravenös injektion [29] beroende på vilket organ som utgör målet för undersökningen. 

Därefter genomförs en upptagsmätning, omsättningen av spårämnet, med hjälp medicinteknisk 

utrustning för att få en uppfattning om funktionaliteten hos organet. Dessa mätningar sker van-

ligtvis med hjälp av en gammakamera eller en PET-kamera beroende på vilken radionuklid som 

givits patienten och med dessa tas bilder som visar hur preparatet fördelat sig.[24] Båda dessa 

kameror mäter fotoner vid sönderfallet av den, i patienten, använda radionukliden. 

 

De radioaktiva preparat som används inom nuklearmedicinen är en sammansättning av en 

radionuklid och en bärarsubstans [30]. Det är bärarsubstansen som avgör vilket organ som blir 

föremål för undersökningen då ämnet besitter egenskaper för att ansamlas i specifika delar av 

kroppen. Det radioaktiva ämnet, radionukliden, möjliggör sedan för detektering av omsätt-

ningen eller fördelningen av läkemedlet.  
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2.2.2 Terapi  

Nuklearmedicinens andra aspekt består av terapi, vilket innefattar behandling av sjukdomar 

med hjälp av radioaktiva preparat. Likt vid diagnostiska undersökningar nyttjas radioaktiva lä-

kemedel bestående av ett radioaktivt ämne och en bärarsubstans för att garantera att strålningen 

koncentreras till rätt organ eller vävnad. Skillnaden mellan diagnostiken och behandlingen lig-

ger i stråldosen. Vid diagnostik används minsta möjliga mängd för att kunna fastställa en dia-

gnos. För behandling nyttjas en betydligt högre dos för att på så vis ta död på delar av organ 

eller vävnad som är sjukdomsdrabbat.[29]  

 

Tillämpning av radionuklidterapi sker främst i samband med sköldkörtelsjukdom, där patienter 

har en överfunktion som bidrar till en hormonrubbning. Denna överfunktion benämns vanligen 

som hypertyreos och är ett tillstånd som orsakas av en onormalt hög produktion av sköldkör-

telhormon [31]. Detta hormon har betydelse för cellernas energiförbrukning vilket bidrar till en 

ökad ämnesomsättning som gör att kroppen går på högvarv. Sköldkörtelsjukdom behandlas 

med hjälp av radioaktiva läkemedel och för detta används vanligen isotopen jod-131.[32]  

 

2.2.3 Strålsäkerhet  

Då den nuklearmedicinska verksamheten utnyttjar radioaktiva preparat för att bedriva sjukvård 

finns risker och säkerhetsaspekter som skall beaktas för att garantera både personalens och pa-

tientens säkerhet. Vid användning av joniserande strålning som behandlingsmetod kan biolo-

giska effekter uppkomma i form av skador på DNA-molekylen. En sådan skada kan orsaka 

förändringar av cellens funktion eller att delar av cellen förstörs vilket gör att den förlorar tidi-

gare förmågor.[30] 

 

För att reglera bruket av joniserande strålning har en lag utfärdats rörande strålskyddet. Nuk-

learmedicinsk diagnostik är generellt sett en berättigad metod, men detta är inte givet när det 

gäller den enskilda patientundersökningen. Vid användning av strålning i medicinskt syfte skall 

de diagnostiska och terapeutiska fördelarna alltid överväga riskerna med bestrålningen. De or-

dinerade stråldoserna skall dessutom vara av lägsta rimliga mängd, med hänsyn till rådande 

omständigheter, för att inte riskera att åsamka individen onödig skada.[33]  

 

Efter genomförd behandling med radioaktiva läkemedel riskerar man som patient att även be-

stråla människor i sin närhet under den tid som radioaktiviteten finns kvar i kroppen. Det är av 

denna anledning som ett antal restriktioner ställs upp för att minimera den strålning som all-

mänheten utsätts för. Speciella riskgrupper för detta är barn och gravida, och restriktionerna 

varierar beroende på den givna stråldosen och hur snabbt kroppen gör sig av med radioaktivi-

teten. Grunden för dessa restriktioner baseras på den inversa kvadratlagen [34]. Denna lag be-

skriver hur strålningsintensiteten från en punktkälla avtar i förhållande till avståndet. Mer spe-

cifikt avtar intensiteten omvänt proportionellt mot avståndet i kvadrat. Detta under förutsätt-

ningen att strålningspartiklarna inte stoppas upp av något material. Detta innebär att strålnings-

intensiteten vid tre meters avstånd från källan är en niondel av intensiteten vid en meters av-

stånd.  
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Det är denna lag som ligger till grund för patienternas restriktioner och belyser vikten av att 

hålla avståndet från människor i omgivningen, för att inte riskera att exponera dessa för onödig 

strålning. Med denna lag blir det även tydligt att intensiteten avtar kraftigt med en mindre ök-

ning av avståndet från strålkällan, vilket visar att risken för bestrålning av andra minskas avse-

värt om restriktionerna för avståndet efterlevs.     

 

2.3 Applikationsutveckling i medicinskt syfte 
En mobilapplikation är ett program speciellt utvecklat för att användas på en smartphone eller 

läsplatta. De är designade efter enheternas specifikationer och begränsningar men tar även för-

del av de förmågor och funktioner som enheterna har. Exempelvis kan accelerometern i en 

mobiltelefon nyttjas för styrning inom en applikation.[35] Mobilapplikationer delas brukligen 

in i två kategorier beroende på om de är webbaserade eller nativa. Den sistnämnda indikerar att 

applikationen är specifikt framtagen för en given plattform, och till skillnad från webbaserade 

applikationer, som är mobilanpassade webbsidor, använder nativa applikationer enhetens funkt-

ioner. Detta kan exempelvis vara mobiltelefonens inbyggda kamera, GPS eller mikrofon. Ibland 

nämns även en tredje kategori som utgör en kombination av dessa, så kallade hybridapplikat-

ioner.[36]  

 

Vid utveckling av medicinska applikationer finns primärt två målgrupper, patienten och vård-

personalen. Applikationer riktade till patienten innefattar främst informationsstöd alternativt 

applikationer för att på egen hand övervaka exempelvis blodsockernivå eller kaloriintag. För 

vårdpersonal finns applikationer som hjälper till att föra journal, utbildande applikationer samt 

beslutsstöd i syfte att underlätta beslutsfattning och minska risken för misstag. Marknaden för 

mobilapplikationer inom kategorierna medicin samt hälsa och friskvård har vuxit kraftigt de 

senaste åren vilket lett fram till ett nytt begrepp inom branschen kallat mobil hälsa (m-health) 

[37]. Trots det stora utbudet av applikationer inom dessa kategorier är mängden verktyg till-

handahållna av sjukvården begränsat, och många av de produkter som finns på marknaden sak-

nar vedertagen märkning som påvisar kvalitet [38].  

 

De två mest använda operativsystemen för mobilapplikationsutveckling utgörs i dagsläget av 

Android [39] och iOS [40], varav den förstnämnda har ett betydande övertag sett till marknads-

andelar med sina 82,8% år 2015 [41]. För dessa operativsystem finns totalt över tre miljoner 

tillgängliga applikationer där majoriteten är utvecklade för Android [42]. Mobiltelefonens flex-

ibilitet i kombination med Androids stora marknadsandelar gör detta operativsystem till ett po-

tentiellt verktyg för utveckling av lättillgängliga informationsstöd i form av mobilapplikationer. 

Utveckling av applikationer för Android är en process som innefattar ett antal grundprinciper 

och komponenter som tillsammans utgör byggstenarna i en applikation.  

 

2.3.1 Grundprinciper i androidutveckling 

Android är ett operativsystem specialanpassat för mobiltelefoner och surfplattor. Det öppna 

operativsystemet baseras på Linuxkärnan där användaren, via direkt manipulation, kan intera-

gera med användargränssnittet genom tryck, rörelser samt virtuella tangentbord. Källkoden är 

tillgänglig under Apache License [43] vilket gör det tillåtet för allmänheten att använda och 
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modifiera programvaran efter eget behag. En tillgänglighet som har medfört att det idag finns 

en mängd varianter av operativsystemet på marknaden.[44] 

 

Applikationer för Android utvecklas med hjälp av Android SDK [45], vilket är en samling pro-

gramvara för att kompilera koden till en APK-fil, Android package, som används för att instal-

lera och distribuera applikationen. Den officiella utvecklingsmiljön utgörs av Android Studio 

[45] och är fritt tillgänglig både för installation och för användning. Till denna miljö medföljer 

Android SDK samt en emulator som möjliggör testning av applikationer utan tillgång till en 

mobiltelefon.  

 

Väl installerad på en enhet fungerar en applikation som en egen användare i operativsystemet 

vilket gör att åtkomst av filer samt tillåtelse att använda enhetens funktionalitet kan styras. Alla 

applikationer har dessutom en egen virtuell maskin som gör de isolerade från varandra.[46] 

Programmering av androidapplikationer sker främst i det objektorienterade programmerings-

språket Java [47] där varje objekt representeras av en klass innehållandes metoder. Med Java 

implementeras de funktionella delarna av applikationen för att hantera händelseförloppet vid 

exempelvis knapptryckningar, när ett objekt manipuleras eller när applikationen startar. Gräns-

snittet för applikationen definieras sedan med hjälp av eXtensible Markup Language, XML 

[48], vilket är ett märkspråk där olika attribut som höjd, bredd samt positionering av elementen 

på sidan anges. 

 

Under sin livscykel genomgår en androidapplikation ett antal faser. Denna påbörjas när använ-

daren öppnar applikationen, och vid detta steg tar applikationen kontroll över enhetens skärm 

samt sin andel av systemminnet och processorkraft. Avbryts processen av att användaren byter 

applikation går processen in ett pausat tillstånd där den väntar på att återupptas. När applikat-

ionen sedan återupptas fortsätter den i sitt körande tillstånd. I händelse att applikationen stängs 

av stannar all aktivitet och processen förstörs, varpå den tas bort från systemminnet. Om pro-

cessen har stannat av och förstörts börjar cykeln om igen vid en ny instans av applikationen. En 

illustration av faserna i livscykeln kan ses i Figur 2 [49]. Livscykelns faser hanteras i stor ut-

sträckning av operativsystemet, i form av metoder, utan programmerarens hjälp men möjlig-

heten att inkludera egen funktionalitet finns.[ibid] 

 

Publicering av applikationer på den öppna marknaden Google Play kräver ett användarkonto 

och om applikationen ska säljas eller innehåller mikrotransaktioner krävs även ett konto för 

Figur 2: En applikations livscykel. (Källa: developer.com) 
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detta. Vid registrering av ett sådant konto debiteras användaren på en summa som en del i sä-

kerhetsarbetet i syfte att förhindra uppladdning av applikationer som potentiellt kan medföra 

säkerhetsrisker vid användning.[50] Efter genomförd registrering får användaren tillgång till 

utvecklarkonsolen i Google Play, där applikationen kan laddas upp tillsammans med relevant 

information som namn och beskrivning varefter den kan publiceras.[51]  

Innan applikationen görs tillgänglig för allmänheten kontrolleras den noggrant av Google Play 

för att upptäcka eventuella säkerhetsbrister och skadlig kod som kan påverka användare nega-

tivt. I Figur 3 [52] återges stegen i granskningen från att applikationen publiceras till att den 

godkänns av Google Play. 

 

2.3.2 Komponenter 

En androidapplikation består av olika komponenter som utgör dess byggstenar. Då antalet möj-

liga komponenter är många beskrivs endast de som projektets prototyp berörs av. Den huvud-

sakliga komponenten är så kallade aktiviteter [53] som representerar en vy med ett användar-

gränssnitt som visas för användaren och vars utseende är definierat i XML. Varje aktivitet har 

även en egen livscykel bestående av metoder skrivna i Java.  

 

En annan vanligt förekommande komponent i en androidapplikation är fragment [54] som kan 

nyttjas för att representera en del av användargränssnittet i en aktivitet. Detta innebär att en 

aktivitet kan bestå av ett flertal fragment som kan läggas till och bytas ut som vy under tiden 

aktiviteten exekveras. Ett fragment är alltid bundet till en aktivitet och delar därför dennes 

livscykel. Pausas aktiviteten, pausas även alla fragment den innehåller och detsamma gäller om 

aktiviteten förstörs (avslutas).[54] 

 

För att utföra operationer längre fram i tiden kan en service [55] användas. En service är en 

komponent som körs i bakgrunden och kan nyttjas för att utföra arbeten åt en, vid tillfället, ej 

använd process. En service innehåller inget användargränssnitt och startas av exempelvis en 

aktivitet som sedan kan styra denna.[55] Notifikationer är ett exempel på en service som ska 

Figur 3: Granskning av applikationer före publicering. (Källa: Android) 
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påminna eller meddela information till användaren vilket sker med hjälp av alarmhanterarklas-

sen AlarmManager [56]. När en händelse schemaläggs sparas den i systemet vilket innebär att 

applikationen inte nödvändigtvis måste vara aktiv för att notifikationen ska utlösas. Vid tiden 

för en specifik händelse meddelar systemet den aktivitet som är schemalagd att exekveras. För 

detta ändamål finns en klass vid namn BroadcastReceiver [57] som kan användas för att hantera 

de meddelanden som tas emot från systemet. Genom att fånga upp meddelandet kan en notifi-

kation skapas för att sedan visas på enheten.[46]  

 

En unik aspekt med operativsystemet Android är att alla applikationer har möjlighet att starta 

komponenter tillhörandes andra applikationer. Interaktion med enhetens kamera är ett exempel 

på hur detta fenomen tas i uttryck. Enhetens kamera använder någon form av applikation för att 

hantera bildtagningen och istället för att utveckla en aktivitet för detta ändamål i den egna ap-

plikationen kan aktiviteten i kameraapplikationen användas som sedan returnerar bilden. Då 

alla applikationer körs i separata processer som inte tillåter interaktion med andra applikationer 

krävs dock att ett meddelande skickas till systemet där det förklaras att en viss komponent i en 

annan applikation ska startas.[46] 

 

2.3.3 Medicinska applikationer 

Applikationer som har till syfte att ställa diagnos, påverka behandling eller annan liknande in-

verkan i vården klassas som medicintekniska produkter och skall då CE-märkas [9]. CE-märk-

ning är obligatoriskt inom EU för vissa produktkategorier och genom märkningen intygar till-

verkaren att produkten följer de regler och krav på säkerhet, hälsa och miljö som är lagstadgade 

[58]. Kvalificeras en applikation som medicinteknisk kategoriseras den normalt som riskklass 

1 vilket innebär att utvecklaren själv CE-märker produkten och anmäler den till Läkemedels-

verket som då har ett tillsynsansvar. Hamnar applikationen i en högre riskklass skall den grans-

kas av en tredje part innan den kan CE-märkas. 

 

Många av de applikationer som finns tillgängliga på marknaden i dagsläget saknar dock denna 

märkning vilket innebär en potentiell säkerhetsrisk för användare. Är applikationens innehåll 

eller funktioner inte utvecklade i samarbete med experter inom området finns risk för felaktig 

diagnostisering, inkorrekt behandlingsinformation eller felaktiga mätningar vilket kan vara 

skadligt för användaren.[38] 

 

2.4 Relaterat arbete 
Det existerande utbudet av mobilapplikationer inom det medicinska området är relativt stort 

men av varierande kvalitet. Applikationer specifikt anpassade för nuklearmedicin med patien-

ten i fokus har dock inte kunnat finnas vid tiden för studien. Endast ett fåtal applikationer inom 

området nuklearmedicin har påträffats totalt sätt, där alla varit för fackmannamässigt bruk och 

ingen av dessa har varit på svenska. Underlaget för denna efterforskning har baserats på de, för 

närvarande, dominerande plattformarna för lansering av mobilapplikationer, Google Play och 

App Store. 

 

Hjälpmedel för diabetiker, i form av mobilapplikationer för övervakning av sjukdomen, har en 

desto större marknad. Tillgången på patientorienterade applikationer för denna målgrupp är 



 

14 

 

 

tämligen stort och ett exempel är applikationen mySugr Diabetes Logbok [59]. Denna applikat-

ion utgör en del i ett helhetskoncept som är framtaget av det österrikiska företaget mySugr i 

samarbete med bland annat Medtronic [60] som är världens största medicintekniska företag. 

Med applikationen, som är designad för diabetes typ 1 och 2, kan diabetiker uppskatta sitt lång-

tidsblodsockerprov [61]. Genom att analysera de dagliga mätningarna av blodsockret tillsam-

mans med de måltider som intas kan återkoppling ges till användaren. För att spara de dagliga 

mätningarna används den tillhörande applikationen muSugr Scanner [59], som med hjälp av 

mobilkameran och OCR-teknik [62] kan användas för att läsa av den ordinarie mätdosan. Den 

manuella inmatningen av användarens måltider ger tillgång till personligt anpassad information 

utan exponering av personuppgifter. Patientsäkerheten kan således bevaras samtidigt som ap-

plikationen ger en personlig känsla, vilket är en aspekt som eftersträvas i detta arbete och vid 

framtagandet av applikationen. 

 

Till applikationen finns ytterligare en kompletterande informativ applikation för individer med 

diabetes typ 2 som ger en introduktion till sjukdomen och hur man ska gå till väga vid exem-

pelvis blodsockermätning eller matintag [63]. Tillsammans utgör dessa applikationer ett verk-

tyg som diabetiker kan använda för att lära sig mer om sin sjukdom samt för att göra den dagliga 

mätningen av blodsockret både enklare mer tillfredställande. Samtidigt skapar det trygghet att 

ha en bra överblick av sina mätningar vilket leder till mindre stress för individen.  

 

Med ett tredelat system påverkas dock användarvänligheten då det krävs ett större engagemang 

från användaren för att få dessa applikationer att samverka. I en studie av Baig, Hosseini och 

Connolly [37] kan det fastslås att patienter och vårdpersonal efterfrågar kompakta system som 

bidrar till förenklad användning och som inte upptar allt för stor del av det vardagliga livet. Av 

denna anledning bör fokus vid utveckling av en ny applikation koncentreras till att samla all 

information i ett gemensamt system som är lättförståeligt för användaren.  

 

Ett bidrag på den svenska marknaden för mobilapplikationer inom det medicinska området är 

Pillerkollen [64]. Denna applikation utgör ett hjälpmedel för att vägleda individer genom sin 

läkemedelsbehandling. I sin databas har Pillerkollen alla existerande läkemedelsnamn med till-

hörande information för att individen skall förstå vad användningen av ett läkemedel innebär. 

Applikationen uppmärksammar även individen på olämpliga kombinationer av läkemedel ge-

nom analys av den egna läkemedelslistan.[65]  

 

Pillerkollen utgör ett informationsstöd för patienter och gör det möjligt för individer och anhö-

riga att få kontroll över deras läkemedelsanvändning [64]. I applikationen sparas inga person-

liga uppgifter varpå integriteten kan vidhållas och tryggheten för patienten ökar. Från denna 

applikation noteras ett flertal viktiga aspekter som kan kopplas ihop med arbetets berörda om-

råde. Applikationen tillåter användaren att genom sin mobiltelefon kunna ta del av information 

kring läkemedel samt innebörden av dess användning. Den fungerar således som ett komplet-

terande informationsstöd till den information som redan givits av vårdpersonalen. Dessa 

aspekter kommer beaktas vid utvecklingen då de i Pillerkollen använts för likande syften som 

detta arbete ämnar uppfylla.  
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3. Metod 
För att möjliggöra genomförandet av projektet och säkerställa kvalitet följs lämpliga datain-

samlingsmetoder med syftet att skapa en strukturerad arbetsprocess. Arbetet utgår från en kva-

litativ ansats vilket ligger till grund för de strategier och tekniker som valts för insamling av 

data. Genom en intervju och en enkätundersökning inhämtas material med målet att skapa ett 

tillräckligt underlag för att kunna besvara arbetets frågeställning. 

 

3.1 Datainsamlingsmetoder 

Processen för datainsamling baseras på ett antal delmoment som alla utgör en del i genomfö-

randet av projektet. Uppbyggnaden av rapportens teoretiska underlag innefattar en litteraturstu-

die där material samlas in och studeras för att öka kunskapen kring det, för studien, berörda 

området, begrepp samt teorier.  

 

En förstudie, i form av en intervju, genomförs även i syfte att förstå den problematik som finns 

inom sjukvården, och på vilket sätt informations- och kommunikationstekniker kan nyttjas för 

att skapa en positiv utveckling inom denna sektor. Genom att intervjua en individ med nära 

anknytning till sjukvården och digitaliseringsarbetet inom sektorn skapas en övergripande bild 

av situationen och viktiga faktorer för arbetets utvecklingsfas identifieras. Förstudien nyttjas 

således som underlag vid utvecklingen av projektets prototyp. För att slutligen evaluera den 

framtagna lösningen nyttjas en enkätundersökning för insamling av åsikter och synpunkter 

kring prototypen. Med dessa datainsamlingsmetoder inhämtas information vilket utgör underla-

get för arbetets resultat och slutsats.  

 

3.1.1 Intervjutekniker 

Användningen av intervjuer som strategi vid datainsamling är vanligt förekommande både i 

kvalitativ och i kvantitativ forskning. Intervju som metod i detta sammanhang består av flertalet 

kategorier som beskriver dess tillvägagångsätt där de tre mest använda är strukturerade-, semi-

strukturerade- och ostrukturerade intervjuer [17].  

 

En strukturerad intervju baseras på ett i förväg fastställt frågeschema där frågorna vanligtvis är 

mycket specificerade, och är den intervjuteknik som främst utnyttjas vid kvantitativa undersök-

ningar. Med strukturerade intervjuer är målet att kunna sammanställa intervjuresultaten på ett 

jämförbart sätt. Vid användning av semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer baseras 

intervjuprocessen snarare på den intervjuades ståndpunkter där utförliga svar är önskvärt. Detta 

för att skapa en bred förståelse för området och vad intervjupersonen uppfattar som viktigt i en 

fråga. Det som särskiljer dessa tekniker är frågornas upplägg, där den semi-strukturerade inter-

vjun baseras på en intervjuguide med till viss del specifika teman men där intervjupersonen har 

stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Vid en ostrukturerad intervju används guiden 

mestadels som en minneshjälp för de teman som skall behandlas där specificerade frågor ej 

förekommer.[19] 

 

För denna studie väljs en semi-strukturerad intervjuteknik i syfte att låta den intervjuade till 

viss del styra samtalet och samtidigt säkerställa att intervjun behandlar relevanta teman. Med 
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denna metod finns således möjligheten att få tydlig bild av det berörda området samtidigt som 

specifika faktorer kan identifieras och fångas upp.   

 

3.1.2 Enkätundersökningsmetoder  

Enkätundersökningar är en ytterligare metod som kan nyttjas för datainsamling inom ett forsk-

ningsprojekt. En metod där avsikten är att samla in individers åsikter kring ett antal förbestämda 

frågor för att kunna använda som underlag vid exempelvis konstruktion av nya teorier. Vid 

användning av enkäter nämns vanligen två stycken huvudtyper som beror av frågornas karaktär, 

där frågorna formuleras som öppna eller slutna [ibid].  

 

Öppna enkätundersökningar innebär att den svarande själv har möjlighet att formulera sitt svar 

medan en sluten undersökning baseras på ett antal svarsalternativ som den svarande får välja 

mellan. Mängden tillfrågade individer varierar beroende på undersökningstyp och vilket syfte 

enkäten ämnar uppfylla. Vid kvantitativa undersökningar nyttjas lämpligen enkäter med slutna 

frågor där antalet tillfrågade är stort för att kunna styrka en teori eller hypotes. Användning av 

öppna enkäter sker främst vid kvalitativa undersökningar för att få fördjupade svar kring områ-

det och mängden tillfrågade är därför mer begränsat.[66] 

 

Då arbetet utgår från en kvalitativ ansats väljs en enkätundersökning innehållandes öppna frå-

gor vilka kommer ligga till grund för evalueringen och diskussionen av den framtagna prototy-

pen. Genom användning av öppna frågor kan en nyanserad bild av projektets slutprodukt skapas 

vilket anses lämpligt då antalet möjliga deltagare utgörs av en begränsad mängd. 

 

3.2 Genomförande 
Utifrån de beskrivna metoderna för datainsamling presenteras det tillvägagångssätt som utgör 

grunden för inhämtning av information för såväl förstudien som evalueringen av prototypen. 

Genomförandet baseras på kunskaper kring metoderna där en redogörelse för arbetsprocessen 

tillsammans med en beskrivning av materialets användning presenteras.  

 

3.2.1 Intervju 

För att få en bredare förståelse för behovet och betydelsen av ICT och e-hälsa inom sjukvården 

intervjuas Lars L. Gustafsson, som är professor och överläkare på avdelningen för klinisk far-

makologi vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge [67]. Gustafsson har ett stort enga-

gemang kring digitaliseringsfrågan inom sjukvården och har arbetat med uppbyggnad och ut-

veckling av ett antal besluts- och informationssystem som idag finns kring läkemedel. Ett ex-

empel på detta är tjänsten för elektroniska recept som gör det möjligt att hämta ut läkemedel 

genom uppvisande av endast legitimation på valfritt apotek. Med hans kompetens inom området 

anses hans uttalande som värdefulla för att skapa en djupare insikt kring e-hälsans potential och 

komplexitet.  

 

Intervjun genomförs på individuell nivå, och för att skapa en flexibel intervjuprocess väljs en 

semi-strukturerad intervjuteknik. Detta för att lägga tonvikten på intervjupersonen och dennes 

åsikter samt inställning till den behandlade frågan. Ett antal, till viss mån specificerade teman, 

behandlas under intervjun för att täcka undersökningens behov. Detta utgör intervjuguiden för 
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samtalet som baseras på öppna frågeställningar för att uppmana intervjupersonen till styrning 

av samtalet.  

 

Ytterligare följdfrågor baseras sedan på de svar som givits för att kunna tydliggöra detaljer och 

intressanta aspekter kring en viss fråga. Vid användandet av intervjuer som datainsamlingsme-

tod utgör efterarbetet den mest tidskrävande delen av arbetsprocessen. För att möjliggöra en 

rättvis återgivning av intervjun spelas denna in för att sedan transkriberas. Därefter följer en 

bearbetning av materialet samt tolkning och identifikation av viktiga beståndsdelar, för att till 

sist presentera resultatet av intervjun i form av en förstudie. En illustration för att återspegla 

arbetsprocessen återfinns i Figur 4.  

 

3.2.2 Enkätundersökning 

Som slutligt steg i arbetsprocessen för datainsamling genomförs en enkätundersökning bland 

berörd personal hos uppdragsgivaren, med intentionen att evaluera den framtagna applikat-

ionen. I enlighet med tidigare använda insamlingsmetoder, där kvalitativa data varit fokus, ba-

seras undersökningen på öppna frågor med utrymme för reflektion kring konceptet. Detta för 

att kunna undersöka individers upplevelse av den framtagna prototypen och dess potential. Frå-

gorna formuleras för att täcka de aspekter som utgör fokus för studien i syfte att kunna besvara 

arbetets frågeställning.  

 

Enkätundersökningens frågor berör därför kommunikationen mellan vård och patient, och på 

vilket sätt applikationen kan förväntas bidra till detta, snarare än hur design i form av exempel-

vis färgval upplevs. Undersökningen utförs via en digital plattform där de tillfrågade fyller i 

sina svar över internet, och där alla svaren är anonyma. Detta med hänsyn till de tillfrågade och 

dess integritet. I Appendix A återfinns enkäten i sin helhet tillsammans med de tillfrågades svar.  

 

Studien koncentreras till en specifik del av sjukvården varpå urvalet av personer för undersök-

ningen begränsas till denna realitet. Underlaget för enkäten baseras på fem stycken individer 

från berörda avdelningar med olika befattningar. De tillfrågades olika bakgrund och erfaren-

heter i kombination med de öppna frågorna möjliggör för en relativt bred undersökning av äm-

net, och kompenserar därmed för det begränsade antalet individer. Med detta erhålls flera olika 

åsikter och synpunkter vilket ger ett brett underlag som kan nyttjas för diskussionen kring pro-

jektet och dess prototyp.  

Figur 4: Arbetsprocessen; från genomförande av intervju till presentation av resultat 
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4. Förstudie: Behovet och potentialen av ICT i sjukvården 

I syfte att undersöka betydelsen av informations- och kommunikationssystem samt hur dessa 

kan bidra till utvecklingen av sjukvården genomförs en förstudie baserad på en intervju med 

professorn, tillika överläkaren, Lars L. Gustafsson. Under intervjun på Karolinska universitets-

sjukhuset i Huddinge diskuteras ett antal teman kopplade till ICT samt e-hälsa och dess pot-

ential i sjukvården. Intervjuns beröringspunkter är följande: 

 

 Behovet av ICT och e-hälsa i sjukvården 

 Identifiering av problemområden 

 Möjligheter för ICT-system att bidra till effektivitet  

 Eventuella risker med digitalisering av sjukvårdstjänster  

 Potentialen hos mobiltelefoner som informationsstöd 

 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av intervjun med de kunskaper den resulterade i 

för vidare diskussion. Identifieringen av betydelsefulla aspekter vid skapandet av e-hälsotjäns-

ter har tagits i beaktning vid implementationen av prototypen inom ramen för projektets om-

fattning.  

 

Behovet av ICT och e-hälsa 

Framstegen inom sjukvården när det gäller bland annat läkemedel har medfört en ny samhälls-

situation där personer lever längre tack vare nya avancerade mediciner. Med den medicinska 

utvecklingen följer nya tekniker och metoder vilket gör sjukvården till en växande organisation 

där samarbetet internt är bristfälligt. Sjukvården består i dagsläget av många instanser som pa-

tienten slussas mellan genom sin vårdkedja och vid varje ny instans börjar ofta arbetet om på 

nytt. Orsaken till detta är en kombination av dålig eller obefintlig kommunikation mellan olika 

instanser och oinformerade patienter. Sjukvården är således i behov av nya arbetssätt där en 

intern organisation som bygger på kunskap och information är avgörande.   

 

Utifrån dagens vårdsituation är det av stor betydelse att patienter och anhöriga får tillgång till 

korrekt och reglerad information från myndigheter och sjukvård för att kunna involveras i den 

egna behandlingen. Endast viss information finns tillgänglig från myndigheter i dagsläget och 

som en följd av detta söker sig individer till andra informationskällor, ett beteende som i sin tur 

kan medföra problematik.  

 

Det främsta behovet handlar om att skapa en kontinuitet i vården där patientens vårdkedja sam-

mankopplas och tydliggörs. Vid insjuknandet behandlas patienten akut och kan därefter place-

ras på annan instans för rehabilitering där kännedomen kring patientens historik ofta är låg. Den 

bristfälliga kommunikationen förekommer i stora delar av sjukvården och skapar förutsätt-

ningar för att felaktiga beslut fattas, ett scenario som kan få avgörande konsekvenser för pati-

enten. För att skapa en fungerande kommunikation mellan olika delar är vårdsystemet i behov 

av nya strategier där sammankoppling genom modern teknik är en del i arbetet. 
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E-hälsa har blivit ett modernt begrepp men lämnar i sig ingen förklaring om dess innebörd 

varken för patienten eller för vårdpersonalen. Vad det egentligen handlar om är informations-

system som underlättar kommunikation och beslut. Det finns ett stort behov av förbättrad kom-

munikation internt i vården men även mellan patienten och vården. Dock är sjukvården långsam 

på att införa förändringar och man utnyttjar i dagsläget inte potentialen av ICT-system fullt ut.   

 

Problematiken 

Den bristfälliga kommunikationen och den outnyttjade potentialen hos ICT-system har påver-

kat sjukvårdens tillgänglighet och därmed förmågan att involvera patienter och anhöriga. Det 

ökade behovet av sjukvård gör att vårdaktörer är tvingade att samarbete för att kunna möta den 

efterfrågan som finns, och för det behövs verktyg som gör detta möjligt. På grund av att den 

medicinska styrningen och ledningen kring informationsstöd har varit svag och fragmenterad 

saknas dock dessa verktyg i stor utsträckning.  

 

Digitaliseringen av sjukvården har pågått sedan länge men utan vidare framgång. Anledningen 

till detta beror i många fall på ett felaktigt tillvägagångssätt. Många av de system som fasas in 

i e-hälsan är inte tillräckligt effektiva eftersom uppbyggnad, testning och drift inte sköts ordent-

ligt. För att skapa ett välfungerande system är det viktigt att undersöka vilka behov som finns 

och hur dessa skall kunna tillfredsställas genom införandet av systemet. Vid utveckling av in-

formationsstöd för såväl patienter som vårdpersonal är det av stor betydelse att detta sker utifrån 

de berördas behov, och att systemen utvärderas kring acceptans och möjlig nytta. Denna be-

hovsanalys är många gånger otillräcklig och utvärdering av system sker sällan. 

 

Det faktum att sjukvården bygger på enorma system utgör en utmaning som i många fall kräver 

komplexa lösningar. Bristen på intern kompetens har medfört ett behov av extern arbetskraft, 

vilket visat sig vara ett mindre framgångsrikt arbetssätt då det resulterar i system där den interna 

organisationen inte inkluderas i utvecklingsprocessen. Detta leder till att okunskapen inom 

sjukvården kvarstår och den fulla potentialen hos systemen uteblir.  Med inhyrd arbetskraft från 

olika håll minskar även möjligheterna till kompatibla lösningar mellan olika vårdaktörer och 

därav förutsättningarna för god kommunikation. Genom användandet av olika system kan pro-

blem uppstå då det inte alltid är möjligt att överföra information mellan dessa, vilket således 

försvårar kommunikationsprocessen. 

 

Eftersom tillgängligheten på information från sjukvården är begränsad nyttjar patienter och an-

höriga alternativa källor och verktyg för att tillgodose sitt informationsbehov. Det finns i dags-

läget ett stort antal digitala verktyg för hälsa och sjukvård, men dessa är av skiftande kvalitet 

och vissa grundas inte på vetenskaplig forskning varpå tillförlitligheten är begränsad. Proble-

matiken för individen är att kunna avgöra vad som faktiskt är tillförlitligt och felaktiga val kan 

få konsekvenser för hälsan. Det är därför viktigt att vården arbetar för att konkurrera ut icke 

trovärdiga källor vilket kan uppnås genom att göra informationen mer tillgänglig för patienter. 

 

En begränsad diskussion kring ämnet har bidragit till att utvecklingen av hälso- och sjukvårds-

systemen går långsamt. Behovet av att förmedla information till patienter och anhöriga är dock 

stort för att inte patienter ska riskera att missledas av inkorrekt information. Att låta material 
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som är tillgängligt för personalen även vara tillgängligt för patienten är ett sätt att begränsa den 

konstaterade problematiken.    

 

Effektivitet genom ICT-system 

Grunden till införande av informations- och kommunikationssystem i sjukvården är att öka 

kvaliteten och effektiviteten i vårdprocessen. Betraktas begreppet i termer som mindre tid och 

mindre pengar återfinns tre huvudsakliga områden där ICT har möjlighet att bidra till effekti-

vitet inom denna sektor. Den första av dessa berör sammankoppling av olika vårdprocesser med 

hjälp av digitalisering. Genom att binda ihop dessa processer skapas kontinuitet i vårdkedjan 

vilket underlättar informationsförmedling och involvering av patienter och anhöriga. Patientens 

vårdkedja består i de flesta fall av flertalet delar som generellt sett inte är sammanhängande och 

för att skapa bättre förutsättningar för kontinuitet bör dessa system bindas samman, vilket kan 

ske genom gemensamma kommunikationslösningar. En fungerande sådan lösning skulle ha 

möjlighet att bidra till miljardvinster i sjukvården.  

 

Vidare är tillgängligheten på kunskap en faktor för att skapa effektivitet. Kan kunskap tillhan-

dahållas, både ämnesspecifik och patientspecifik information, på ett snabbt och enkelt sätt kan 

det bidra till mindre springtid. Resurser kan således användas på ett mer effektivt sätt då tidsö-

dande processer för att erhålla rätt information kan minskas. Av denna anledning finns det skäl 

att införa ICT-system som kan främja samarbetet för att skapa en välfungerande sjukvård.  

 

Aspekter kring effektivitet berörs även av systemens paketering. Genom att skapa väl utarbe-

tade lösningar där detaljnivå och helhet kan presenteras samtidigt kan stora vinster i effektivitet 

uppnås. Integrering av bild, ljud och text är ett vinnande koncept för att bidra till en helhetssyn 

för både patienten och vårdpersonalen. Fördelarna är flera och de största vinsterna fås genom 

satsningar på kommunikation och integration. Införandet av de första ICT-systemen i vården 

skedde tidigt men ett genomgående problem har varit okunskap vilket bidragit till att sjukvården 

varit beroende av utomstående kompetens som skapat spretiga och icke välfungerande system 

för ändamålet. Det blir svårt att generera vinsterna om den inhyrda arbetskraften skall designa 

ett system utan kännedom kring sjukvårdsrelaterade aspekter. Integration mellan vården och 

utvecklingsbranschen är därför avgörande i arbetet.  

 

Risker med en digitaliserad sjukvård 

Digitaliseringen av sjukvården är en process som kan medföra risker, i synnerhet gällande två 

aspekter. Den första av dessa berör patientintegriteten vilket är en avgörande faktor och en av 

de främsta utmaningarna som sjukvården står inför i och med digitaliseringsarbetet. Diskuss-

ioner har förts kring huruvida patienten skall äga sina egna uppgifter för att obehöriga inte ska 

kunna ta del av informationen utan individens samtycke. Genom detta kan spridningen av 

materialet regleras och på så sätt skapa förutsättningar för bevarandet av integriteten. Det är 

denna utveckling som troligtvis kommer att ske, men utgör även en utmaning som en digitali-

serad värld måste ta hänsyn till. 

 

En ytterligare aspekt som kan medföra risker är det faktum att det idag växer fram en vårdmark-

nad. Människor kan i dagsläget, med hjälp av olika tekniker, kontinuerligt mäta exempelvis sin 
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hjärt- och andningsfrekvens på egen hand för att följa den egna hälsan. Med dessa tekniker 

finns dock risken att hela sanningen inte tydliggörs då enskilda mätningar utan ett sammanhang 

kan leda till missvisande information. Det är av större betydelse att identifiera icke frekventa 

händelser som kan ställas i förhållande till de egna förutsättningarna. Tekniken måste därför 

kunna hantera kvalitativa typer av data för att få ut maximal potential. Stora mängder av det 

data som samlas riskerar att hamna på internet och blir då tillgänglig för allmänheten men detta 

medför ingen hjälp för patienten eller dess anhöriga då de inte har förståelse för informationens 

innebörd. Är denna information felaktig kan detta även få konsekvenser för patientens hälsa, 

men trots detta har spridningen av patientdata växt till en kommersiell marknad där kvantiteten 

värderas högre än kvaliteten.  

 

Mobiltelefonens potential som informationsstöd 

Mobiltelefoner i form av smartphones finns idag över hela världen och utgör ett viktigt kom-

munikationsverktyg i samhället. I Indien har det dessutom tagits fram varianter som kan köpas 

för en mycket liten summa i syfte att göra tekniken än mer tillgänglig. Med mobiltelefonen har 

kommunikationen underlättats då användningen inte kräver av en fast anslutning och möjlig-

heten att utföra olika uppgifter är omfattande. Att nyttja mobiltelefoner som verktyg för att 

förmedla information är därför lämpligt. Det ökade användandet av dessa enheter medför dock 

en del konsekvenser som bör uppmärksammas. Digitala spår är en sådan aspekt och handlar om 

att det som en gång hamnat på internet kommer att finnas kvar där. Om medicinsk information 

kring en patient publiceras på internet finns risken att informationen hamnar i fel händer som 

kan leda till konsekvenser för individen. Detta är därför en viktig faktor att ta i beaktning vid 

utveckling av nya applikationer för att de inte ska lämnar efter sig digitala spår som kan påverka 

användaren negativt. 

 

En medicinsk applikation bör vara tydlig och enkel att använda, och ska även anpassas till mål-

gruppen den utvecklas för. Utformning av design och innehåll bör därför anpassas till målgrup-

pens förutsättningar. Om applikationen utvecklas för patienter är det deras behov som skall 

tillfredsställas och för att göra detta bör utvecklingen ske i nära samarbete med berörd personal 

och eventuellt patientgruppen för att kunna tillgodose de krav som krävs för att den ska uppfylla 

sitt syfte.    
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5. Systemutveckling 
Systemutvecklingsmodeller innefattar de processer och metodologier som ligger till grund för 

projektutvecklingen [68] och beror av projektets karaktär. Modellen utgör ramverket för struk-

turering, planering samt kontroll av utvecklingsprocessen [69] och har som mål att skapa tyd-

lighet och effektivitet i arbetet. Valet av modell definierar utförandet av projektet tillsammans 

med strukturer för utveckling och testning.  

 

Den systemutvecklingsmodell som nyttjats för utvecklingen av prototypen togs fram med av-

sikten att skapa flexibilitet men med en tydlig grundstruktur. Framtagandet av modellen skedde 

med utgångspunkt från de två dominerande arbetssätten inom utvecklingsarbete där en kombi-

nation av dessa resulterat i den process som används. 

 

5.1 Vattenfallsmodellen 
Vattenfallsmodellen, framtagen av Dr. Winston Royce år 1970 [70], är en sekventiell system-

utvecklingsmetod [71] som baseras på ett antal faser vilka utförs i kronologisk ordning. Dessa 

faser utgörs av; kravspecifikation, design, implementering, testning samt underhåll [72]. I en-

lighet med modellen påbörjas en ny fas först när föregående är helt färdigställd och eventuell 

problematik behandlas och reds ut innan arbetet kan fortskrida [71]. Denna modell är vanligt 

förekommande inom sekventiell utveckling och kännetecknas av dess trapplikanande form, se 

Figur 5.  

 

I det första steget, kravinsamling, sammanställs kraven från en eventuell beställare där syste-

mets funktionalitet och möjliga problem analyseras och samlas i en kravspecifikation [73]. 

Nästa steg i processen innefattar designen av systemet, där delkomponenternas implementation 

definieras.  En definition av hur komponenterna skall anpassas till befintliga system i form av 

exempelvis databaser eller nätverk genomförs och användargränssnittet för systemet utfor-

mas.[72] I implementationssteget skrivs koden till de delkomponenter som definierades i före-

gående steg tillsammans med användargränssnittet och kopplas samman till en enhet [73]. När 

Figur 5: Den traditionella vattenfallsmodellen 
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implementationen av systemet är färdigt testas det för att säkerställa att allt fungerar som tänkt 

[72] samt att kraven som specificerades av beställaren blivit uppfyllda. Efter dessa steg ska 

systemet enligt vattenfallsmodellen vara färdigt och det sista stegen, underhåll, handlar om att 

hålla systemet uppdaterat i form av nya versioner samt underhåll.[73] 

 

Med vattenfallsmodellen sker en noggrann kravinsamling vilket resulterar i att problem kan 

identifieras i ett tidigt stadium. En av modellens grundprinciper är att varje fas färdigställs innan 

nästa steg påbörjas vilket leder till en naturlig arbetsprocess med en tydlig arbetsgång [71]. Den 

strikta arbetsgången som modellen förespråkar medför dock svårigheter i testfasen. Om pro-

blem lokaliseras under denna fas är möjligheten att återgå till ett tidigare steg liten, problematik 

som uppstår på grund av att mjukvaruimplementeringen sker sent i processen.[74] Vattenfalls-

modellen är inte anpassad för att hantera förändringar av exempelvis krav och därför mer läm-

pad för mindre projekt där kraven är väldefinierade.  

 

5.2 Agilt arbetssätt 
Ett alternativ till den sekventiella arbetsmetoden och vattenfallsmodellen är agila arbetssätt som 

innebär ett mer lättrörligt förhållningssätt. Grundtanken är att i en föränderlig värld krävs ut-

vecklingsmetoder som är beredda på förändring och enkelt kan anpassas efter dessa. Agila me-

toder i sig sägs inte vara en systemutvecklingsmetod utan är en rad värderingar, attityder samt 

principer. En metod anses som agil när dess upphovsmän bekänner sig till de agila värdering-

arna.[75] Som en av de vanligaste agila metoderna finns SCRUM som ofta används inom mjuk-

varuutveckling [76].  

 

Ett agilt arbetssätt är mottagligt för förändringar av kraven [77] då det under förstudien inte 

alltid är möjligt att definiera alla delar av ett arbete. Till skillnad från vattenfallsmodellen är 

denna arbetsmetod mindre strikt då den tillåter återupprepning av projektets olika faser. Detta 

medför att en del i systemet kan färdigställas innan påbörjandet av nästa sker, vilket innebär att 

kraven kan förändras med avseende på resultatet av de redan färdigställda komponenterna [75].  

 

Med det lättrörliga förhållningssättet är det desto svårare att uppskatta tidsåtgången för ett pro-

jekt som en följd av de ständiga förändringar som kan förekomma. För att säkerställa att de 

mest väsentliga delarna hamnar inom ramen för tidsplaneringen bör prioriteringar göras som 

definierar vilka funktioner och delar av ett system som är av störst betydelse för slutproduktens 

kvalitet.  

 

5.3 Projektets systemutvecklingsmodell 
För detta projekt har en systemutvecklingsmodell baserad på både vattenfallsmodellen samt 

agila arbetssätt tagits fram. Modellens grundstruktur utgörs av vattenfallsmodellens fem steg 

men för att skapa flexibilitet i arbetsprocessen har ett agilt förhållningssätt nyttjats där iterativa 

faser inkluderats. Detta medför att ett steg inte nödvändigtvis behöver färdigställas innan nästa 

kan påbörjas. I Figur 6 återfinns en illustration av modellen som utvecklingsarbetet baserats på. 

De tre mittersta faserna har till skillnad från den traditionella vattenfallsmodellens sekventiella 

struktur placerats i en iterativ delprocess.  
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Efter kravinsamlingen påbörjas designen av en del av applikationen. I designfasen inkluderas 

definition av funktionalitet samt delar av användargränssnittet för den del av applikationen som 

för tillfället arbetas med. I nästkommande fas påbörjas implementationen av den nyligen desig-

nade komponenten. Modellens flexibilitet uppnås i och med att testningen av en komponent 

kan påbörjas även om implementationen inte blir helt färdig under iterationen. Testningen syftar 

till att kontrollera den implementerade funktionaliteten i en viss komponent för att säkerställa 

att den överensstämmer med det som definierats i kravspecifikationen. Är funktionaliteten i 

nivå med det som efterfrågas kan arbetet med nästa komponent av applikationen påbörjas. 

 

 

Den modifierade modellen är framtagen med avsikten att en del av applikationen kan designas 

och implementeras innan arbetet med nästa komponent påbörjas, vilket anses åtråvärt vid ut-

veckling av en applikation. En applikation bygger på ett antal vyer, likt en hemsida, där var och 

en av dessa har en funktionalitet inom applikationen. Om alla dessa komponenter skall färdig-

ställas separat innan de kan sammanfogas kan ingen helhet presenteras förrän i arbetets slut-

skede. Med denna modell finns möjligheten att skapa en helhetsbild av systemet i ett tidigt 

skede och därmed skapas utrymme för bearbetning av prototypen. En ytterligare fördel med 

modellen är att möjligheten till förändring av implementationen är stor då samma fas får åter-

upprepas flertalet gånger. Framkommer det att en viss del av applikationen behöver implemen-

teras annorlunda än det som definierats i designfasen är detta således möjligt.  

 

Den avslutande fasen, underhåll, påbörjas efter att applikationen implementerats och levererats 

till uppdragsgivaren. Fasen innebär i detta fall att applikationen ska ha utvecklats på ett sätt som 

gör det möjligt för avdelningen att uppdatera och ändra den information som presenteras för 

användaren. Genom att presentera denna möjlighet kan applikationen hållas uppdaterad utan 

att större förändringar i mjukvaran behöver ske. 

  

Figur 6: Modifierad vattenfallsmodell till projektet där tre av stegen itereras 
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6. Utveckling av prototyp 
I detta kapitel redovisas utvecklingen av prototypen utifrån den tidigare presenterade system-

utvecklingsmodellen. Arbetet omfattas av ett antal iterationer av design-, implementations- 

samt testfasen men för tydlighetens skull presenteras modellens fem faser i kronologisk ord-

ning.  

 

6.1 Kravinsamling 

Identifiering och insamling av krav utgör arbetets första moment för att sammanställa en krav-

specifikation med målen för slutprodukten. Utvecklingen av applikationen sker på uppdrag av 

sektionen för Nuklearmedicin på Karolinska universitetssjukhuset [21] varpå deras behov och 

intressen utgör grunden för specifikationen. Genom diskussioner med kontaktpersonen på av-

delningen identifieras krav vilka sammanställts och synliggörs i Tabell 1. Då applikationen har 

som mål att fungera som informatör behandlar kraven främst informationsinnehållet och appli-

kationens funktionaliteter.  

 
Tabell 1: Kravspecifikation för prototyp 

 

 

Uppdragsgivaren har inte specificerat krav angående gränssnittet men har uttryckt önskemål 

om en tydlig navigering inom applikationen. Vid tiden för kravinsamling finns inga kunskaper 

kring det system som idag används för att generera de datum som gäller för restriktionerna. 

Detta identifieras som ett möjligt problem som kan medföra konsekvenser vid utvecklingen då 

genereringen av koder kräver tillgång till systemet samt att uppdragsgivaren är villig att imple-

mentera den lösning som tas fram. Andra aspekter kring innehåll i exempelvis notifikationerna 

eller vilka tekniker som skall användas för navigering inom applikationen diskuteras inte utan 

lämnades för egen tolkning. För att hålla arbetet inom ramen för projektets omfattning beslutas 

i samråd med uppdragsgivaren att utvecklingen av applikationen ska begränsas till ett operativ-

system. Då operativsystemet Android för tillfället är ledande på marknaden [41] väljs detta till 

förmån för andra alternativ.  

 

 

Krav Beskrivning 

Information kring 

behandling 

Applikationen skall delas in i tre informationsområden som presenterar 

relaterad information gällande före, under och efter behandling. 

Det gula kortet Det finns i dagsläget ett pappersbaserat gult kort med restriktioner, 

detta skall implementeras digitalt. 

Ifyllnad av det 

gula kortet  

Genom att fylla i en kod skall användaren få de aktuella datumen pre-

senterade på sitt gula kort automatiskt. 

Notifikationer När en restriktion löpt ut skall patienten få en notifikation. 

Kontaktuppgifter Det skall finnas kontaktuppgifter till berörd avdelning om patienten be-

höver ytterligare information. 
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6.2 Design 

Designmomentet innefattar definition av innehållet och funktionaliteten i applikationen tillsam-

mans med användargränssnittets utseende. Utifrån kravspecifikationen kan ett antal vyer tidigt 

definieras som grundstenar i den slutgiltiga prototypen. Under utvecklingsprocessen designas 

en vy i taget som sedan implementeras och testas för att därefter sammanfogas till en slutgiltig 

applikation. I händelse att en vy inte blir komplett under en iteration lämnas denna för att be-

handlas på nytt senare, detta för att göra utvecklingsprocessen flexibel och effektiv. Resterande 

del av avsnittet beskriver de vyer designfasen resulterar i och den funktionalitet som de inne-

håller tillsammans med dess användargränssnitt. 

 

Genom analys av kravspecifikationen identifieras informationen kring behandlingen som kär-

nan i applikationen varpå dess startsida utformas utifrån detta. Navigeringsmöjligheter för att 

nå specifik information anses väsentligt och inkluderas därför i designspecifikationen för ap-

plikationens startsida. Att skapa ett helhetsintryck samtidigt som möjlighet till detaljer finns 

noteras som en viktig faktor vid utveckling av informationsstöd varpå detta beaktas vid kon-

struktion av vyerna.  

 

Att samla all information kring före, under samt efter en behandling under en gemensam vy 

anses negativt vad gäller aspekter kring tydlig överblick. Av denna anledning separeras dessa 

informationsområden till tre enskilda vyer som var och en ska vara åtkomliga från startsidan. 

Innehållet i de tre vyerna ska spegla de olika momenten kring behandlingen för att användaren 

ska få en bättre förståelse för dess innebörd. I syfte att skapa enhetlighet väljs en liknande design 

för presentation av information. För att göra informationen inom vyerna överskådlig ska dessa 

kategoriseras under lämpliga rubriker och således underlätta navigeringen för användaren. 

 

Ett av de krav som definierats för applikationen är att digitalisera det gula kortet, se Figur 7, 

varpå ett lämpligt format behöver fastställas. För att skapa igenkänning återanvänds därför fär-

gen och restriktionernas formulering från den icke digitala versionen. Kravspecifikationen in-

nefattar även att användaren ska ha möjlighet att ange en kod kopplad till dennes behandling 

som fyller i datum i det gula kortet. Dessa datum har för avsikt att representera när restriktion-

erna för en viss patient upphör att gälla. Vyn för det gula kortet bör därför innehålla denna 

funktionalitet, samt att datumen sparas på ett lämpligt sätt för att användaren inte ska behöva 

Figur 7: Det gula kortet i dagsläget, ej digitaliserat 
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ange koden på nytt vid varje tillfälle som applikationen startas upp från avstängt läge. Då re-

striktionerna i sig inte specificerar dess exakta innebörd ska användaren ha möjlighet att enkelt 

komma åt information kring respektive restriktion direkt från det gula kortet. När en restriktion 

har upphört att gälla skall detta indikeras både med en notifikation enligt kravspecifikationen 

samt visuellt i den berörda vyn. 

 

Möjligheten att ange behandlingskoden skapar interaktion mellan användaren och applikat-

ionen, vilket möjliggör för en personlig anpassning. Samtidigt kan det fastslås att det är åtråvärt 

att undvika digitala spår där patientdata riskerar att spridas. Detta har noterats som en betydel-

sefull faktor för att bibehålla patientintegriteten varpå ett sätt att undvika detta eftersträvas vid 

konstruktion av prototypen. Av denna anledning tas beslutet att inte inkludera specifik patient-

data och personuppgifter, men samtidigt skapa en lösning som gör det möjligt att få de person-

liga datumen för restriktionerna representerade i applikationen.  

 

Kontaktuppgifter till berörd avdelning på Karolinska universitetssjukhuset noteras som ett krav 

att implementera i en separat vy. En karta som visar mottagningens position beslutas även att 

inkluderas för att på ett illustrativt sätt visa besöksadressen. För att ge användarna mer inform-

ation kring applikationen samt dess upphovsmän definieras även en vy för detta. Uppdragsgi-

varen har ett önskemål om en tydlig navigering inom applikationen varpå ett beslut om att in-

kludera en gemensam sidomeny som delas av samtliga vyer fattas. I menyn ska det finnas na-

vigeringsmöjligheter till de olika vyerna även mellan de som inte är direkt länkade till varandra. 

En presentation av några av de vyer som definieras i denna fas tillsammans med tänkt använ-

dargränssnitt återges i Figur 8. 

 

6.3 Implementation 
Nästa steg i utvecklingsprocessen utgörs av implementationsfasen vilken påbörjas efter att de-

signen av en eller flera vyer genomförts. Grunden till alla applikationer för operativsystemet 

Android är att skapa ett projekt och för detta arbete användes ett av de förhandsval som erbjuds 

Figur 8: Tre konceptuella bilder över applikationens design 
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av Android Studio där en färdig sidomeny finns implementerad [78]. Utifrån detta projekt 

skapas ett fragment för vardera vy som definierats under designfasen. I detta avsnitt förklaras 

de funktionaliteter som har resulterat i den slutliga prototypen samt hur dessa implementerats. 

 

6.3.1 Fragment 

Informationsinnehållets omfattning inom de olika vyerna är i dagsläget relativt litet och av 

denna anledning tas beslutet att inte implementera en aktivitet per vy utan istället placera dessa 

i fragment. Genom användning av fragment kan antalet aktiviteter begränsas till enbart en och 

kan således användas för att implementera funktionalitet gemensam för alla fragment, exem-

pelvis sidomenyn. Varje fragment har en tillhörande layoutfil skriven i XML vilken beskriver 

utseendet och positioneringen av de element som återfinns i vyn.  

 

För att växla mellan existerande fragment vid exempelvis en knapptryckning nyttjas klassen 

FragmentManager [79] från Android SDK vilken innehåller en metod som kan användas för 

att byta ut det fragment som visas för tillfället. Genom att koppla denna metod till en metod 

som hanterar knapptryckningar kan ett fragment bytas mot ett annat för att ändra det användaren 

ser på skärmen.  

 

6.3.2 Texthantering 

För att samla den text som visas i de olika vyerna skapas ett gemensamt XML dokument där 

varje fragment delas upp i separata noder med informationen tillhörande respektive fragment 

som innehåll. Därefter kan innehållet till var och en av fragmenten hämtas när de laddas in 

genom att utnyttja ett av de javabibliotek som finns tillgängligt för att manipulera XML doku-

ment [80]. För detta ändamål väljs XPath biblioteket [81] där uttryck skrivna med XPath syntax 

används för att navigera och extrahera önskad information från XML-trädet. Syntaxen efterlik-

nar hur navigering i ett filsystem sker i form av att rotnoden definieras som ett snedstreck vilket 

även separerar varje underliggande nod, se Figur 9. 
 

6.3.3 Patientkod 

Den kod som användaren har möjlighet att ange, för att visa de personliga datumen för restrikt-

ionerna, genereras med hjälp av det excelark som ansvarig vårdgivare i dagsläget fyller i efter 

genomförd behandling. I detta ark anges information som behandlingsdatum, ordinerad dos 

samt andra patientspecifika parametrar för att generera det antal dagar som gäller för respektive 

restriktion. Som ett tillägg till detta excelark skapas en funktion för att extrahera relevant data 

i syfte att kunna generera en tolkningsbar kod. Denna funktion baseras på ett antal inbyggda 

excelfunktioner för att kunna omvandla datumen till den kompakta patientkoden, och dess ut-

formning presenteras i Figur 10. Koden består av behandlingsdag och månad följt av antalet 

dagar restriktionerna gäller. 

Figur 9: Exempel på XML till vänster samt ett XPath uttryck som definierar restriktion nummer 1 till höger 
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Då antal dagar i en månad uppgår till 31 samt antalet dagar en restriktion ska följas maximalt 

är 28, kan inte ett vanligt talsystem med basen tio nyttjas om längden på koden ska hållas kort 

och kompakt. Istället väljs basen 36 där talen 10-35 representeras av bokstäverna A-Z och där-

igenom reduceras längden på alla koder, oberoende av datum, till åtta siffror. För att konvertera 

talen från basen 10 till 36 används en inbyggd funktion som konverterar ett tal till valfri talbas.  

 

Datumet för behandlingen är i excelarket representerat enligt åååå-mm-dd och för att extrahera 

månad och datum nyttjas ytterligare två inbyggda funktioner. Dessa funktioner tar in ett datum 

som argument och returnerar en siffra som representerar dag eller månad, beroende på vilken 

funktion som används. En sammanställning av de funktioner som nyttjas med exempel på an-

vändning återfinns i Tabell 2. Med en kombination av dessa funktioner kan en åttasiffrig kod 

genereras. En kod som sedan kan föras in i applikationen och därmed visa datumen för restrikt-

ionernas slut med utgångspunkt från behandlingsdatumet. 

 
Tabell 2: De använda excelfunktionerna och exempel på användning 

Funktion Exempel Resultat 

=BAS(tal,talbas) =BAS(20,36) K 

=MÅNAD(datum) =MÅNAD(2016-05-16) 5 

=DAG(datum) =DAG(2016-05-16) 16 

 
I fragmentet för det gula kortet skapas, förutom en gul textruta innehållandes alla restriktion-

erna, ett tillägg för att låta användaren ange den genererade koden som tillhandahållits efter 

behandlingen. Denna knapp öppnar en dialogruta där användaren själv kan skriva in koden via 

enhetens virtuella tangentbord. Därefter finns valet att lägga till koden eller att avbryta dialog-

rutan vilket förkastar koden som då får skrivas in på nytt. Vid inmatning av koden kontrolleras 

dess längd för att säkerställa att den överensstämmer med det implementerade formatet. Är den 

felaktig i form av längd eller tecken visas ett felmeddelande och användaren får möjlighet att 

korrigera den inskrivna koden. Har korrekt format och längd angivits sparas koden till en fil i 

enhetens interna minne. Från denna fil läses datumen sedan in automatiskt för att användaren 

inte ska behöva ange koden på nytt varje gång applikationen startas om. Detta moment är det 

första som sker då fragmentet läses in. 

Figur 10: Excelfunktionen som genererar patientkoden 

Figur 11: Ett exempel på uträkning av ett datum när ett antal dagar läggs till med metoden add() 
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Patientkoden som matas in behandlas i en metod vilken tolkar tecknen för att sedan generera 

de datum som gäller för alla restriktioner. De två första tecknen i koden representerar behand-

lingsdatumet i form av dag och månad, och efterföljs av det antal dagar som var och en av 

restriktionerna gäller. Genom att skapa ett objekt av javaklassen Calendar [82] för respektive 

restriktion kan utgångsdatum för restriktionerna beräknas. Med utgångspunkt från behandlings-

datumet adderas antalet dagar som restriktionerna gäller för att således generera datumen. Ett 

exempel på hur ett datum beräknas återges i Figur 11. Har ett datum passerats förändras datu-

mets färg i vyn från svart till grönt. 

 

6.3.4 Notifikationer och animationer 

Implementationsfasen innefattar även konstruktion av notifikationer och animationer. När an-

vändaren angivit patientkoden skapas en notifikation för vardera restriktion. För att åstad-

komma detta nyttjas klassen AlarmManager [56] vilken schemalägger händelser vid specifika 

tidpunkter. En schemaläggning som för detta ändamål erhålls utifrån restriktionernas giltighets-

datum. Händelserna som skapas sparas i systemets minne vilket innebär att applikationen kan 

vara avstängd men trots detta skicka ut notifikationer vid specifika datum.  

 

Vid tiden för en händelse att exekveras signalerar systemet till den berörda aktiviteten, som 

startas tillsammans med den schemalagda händelsen. En klass som ärver (extends) 

BroadcastReceiver [57] hanterar alla händelser som tas emot av systemet och implementeras 

för detta ändamål. Genom att skriva över viss funktionalitet (override) i metoden onRecieve 

[57] ersätts klassens metod vilket leder till att all funktionalitet som implementeras kommer 

utföras vid en händelse. En kontroll för att avgöra vilken restriktion som löpt ut utgör det första 

momenten. Därefter skapas en notifikation med text som representerar restriktionen vilken se-

dan skickas för att visas på enheten med bild och vibration. Skulle en ny kod anges av använ-

daren förkastas de tidigare notifikationerna för att ge plats åt de nya. De gamla notifikationerna 

uppdateras då med de nya datumen genom att samma id:n återanvänds.  

 

I de fragment som berör information kring behandlingen samlas all brödtext i gömda textrutor 

under olika rubriker. När fragmenten startas synliggörs inget innehåll med undantag för rubri-

kerna. Trycker sedan användaren på någon av dessa expanderas innehållet och blir synligt. För 

denna expandering skapas två animationer, en som utvidgar samt en som gömmer innehållet. 

Animationernas beteende implementeras i XML och definierar hur skalan på en figur förändras 

under en viss tid, se Figur 12. För expansion nedåt går skalan på y-axeln från noll till ett vilket 

innebär full storlek och hopdragningen sker åt motsatt håll. Med detta uppnås en mjuk expans-

ion. 
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Den karta som återfinns i applikationens kontaktvy, se Figur B2 i Appendix B, implementeras 

med hjälp av Google Maps API [83] som specificerar hur applikationen kan kommunicera med 

tjänsten. Genom att generera en API-nyckel från Androids hemsida kan en kommunikationska-

nal upprättas mellan applikationen och API:et. För att göra kartan synlig på enhetens skärm 

krävs att applikationen ges vissa rättigheter i form av internetanvändning, mottagande av kartor 

samt platsinformation som indikerar enhetens lägesposition. När dessa rättigheter givits och 

API-nyckeln angetts kan fragmentet för kartan laddas in i vyn tillsammans med de koordinater 

som anger mottagningens position på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.  

 

När kontakt med Google Maps har inrättats exekveras koden i metoden onMapReady som åter-

finns i Figur 13. Koordinaterna för avdelningen hämtas från Karolinskas hemsida [84] och ges 

som argument till metoden som positionerar kartan. Till sist skapas en markering som märker 

ut mottagningen.   

 

6.4 Testning 
I enlighet med systemutvecklingsmodellens sista steg i iterationsfasen utförs testning av de im-

plementerade komponenterna. Denna fas syftar till att kontrollera funktionaliteten hos kompo-

nenterna samt att dessa uppfyller kraven som specificerats av uppdragsgivaren. Den testbädd 

som nyttjas under första delen av arbetet omfattas av två olika emulatorer tillgängliga via 

Android Studio. Dessa emulatorer återspeglar två Androidmodeller med en 5,2 respektive 4,65 

tums skärm. Utbudet av modeller på marknaden har bidragit till en mängd olika skärmstorlekar 

Figur 13: Positionering av kartan så att den visar var mottagningen ligger 

Figur 12: Exempel på animationen som expanderar innehållet under en rubrik 
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vilket får betydelse för applikationens formatering. För att i tillräckligt stor utsträckning säker-

ställa korrekt positionering av element och jämförbart utseende nyttjas därför två enheter med 

olika skärmstorlekar för testning. Vid utvecklingens senare del, då ett antal fungerande kompo-

nenter sammankopplats, introduceras även en fysisk enhet för testning. Den fysiska enheten är 

en modell med en skärmstorlek på 4,7 tum och introduceras för att få en bättre känsla av appli-

kationens funktionalitet genom att enklare kunna interagera med användargränssnittet.  

 

Emulatorernas operativsystem är Android 6.0 Marshmallow [85] vilket, vid tiden för studien, 

är den senaste tillgängliga versionen på marknaden. Den fysiska enheten baseras på Android 

5.0.2 Lollipop [86] som är en version tidigare än det som återfanns i emulatorerna. Denna rea-

litet medför att vissa funktioner och egenskaper för applikationens element inte stödjs av den 

fysiska enheten. För att tillhandahålla en lösning som fungerar på alla tre enheter krävs därför 

ytterligare arbete. Definition av bakgrundsfärger på olika element inom applikationen är ett 

exempel på egenskaper som kan variera mellan de olika operativsystemsversionerna. I den sen-

aste versionen av Android återfinns en egenskap som sätter färgen direkt i vyns layoutfil. Detta 

stöds inte av resterande versioner utan det krävs en separat fil som definierar färgen tillsammans 

med eventuell form på bakgrunden. 

 

Testningens första del innefattas av att kontrollera funktionaliteten hos de implementerade frag-

menten. Detta för att säkerställa att länkning mellan olika fragment vid knapptryckningar eller 

navigering via sidomenyn fungerade på önskvärt sätt. Genom att navigera fram och tillbaka 

mellan de olika fragmenten kan det fastlås att länkningen fungerade korrekt. För inläsning av 

den text som visas i de olika fragmenten skapas en klass för att extrahera data från den externa 

filen och vid testningen kontrolleras textens verkliga position i förhållande till den implemen-

terade lösningen. En ytterligare kontroll utförs för att undersöka att texten uppnår en läsbar 

storlek samtidigt som formateringen är korrekt. Detta medför mindre korrigeringar som imple-

menteras direkt för att sedan återupprepa testningen.   

 

Patientkoden som genereras med excelarket kontrolleras genom en jämförelse mellan den givna 

koden och de datum som genererats utifrån behandlingsinformationen. För att kontrollera kon-

verteringen till basen 36 nyttjas en tabell innehållandes båda talbaserna för att sedan jämföra de 

tecknen i koden som representeras av bokstäver. Vid införandet av koden i applikationen sä-

kerställs säkerhetsmekanismerna för inmatning genom angivelse av olika kodlängder. Detta i 

syfte att kontrollera att enbart inmatning av åtta tecken godkänns av systemet. En felaktigt an-

given kod genererar ett felmeddelande och en godkänd kod resulterar i att datum presenteras 

vid sidan om de sex restriktionerna. Detta test återupprepas ett flertal gånger med avsikten att 

kontrollera att passerade datum grönmarkerades medan resterande behöll sin svarta färg.  

 

För att uppfylla det specificerade kravet om fungerande notifikationer skapas två tester. Det 

första testet utformas med avsikten att säkerställa att mekanismen för att skapa notifikationerna 

fungerade korrekt. Detta kontrolleras genom att schemalägga en notifikation tio sekunder efter 

skapandet för att se att den genereras korrekt. För att sedan testa händelser som ligger längre 

fram ändras tiden för när notifikationen skall skickas till ett par minuter efter att koden angivits. 



 

33 

 

 

När applikationen genomgått dessa tester med önskvärt resultat kan notifikationerna sche-

maläggas i enlighet med de datum som koden baseras på.  

 
Tabell 3: Sammanställning av kraven och hur de uppfyllts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då funktionaliteten hos alla delkomponenter testats sammanfogas dessa för att säkerställa att 

de specificerade kraven för applikationen är uppfyllda. Resultatet av detta presenteras i Tabell 

3 med en beskrivning av kraven samt hur applikationen uppfyller dessa. Dessa tester har som 

syfte att avgöra huruvida funktionaliteten och komponenterna i applikation överensstämmer 

med de mål som återfinns i kravspecifikationen.   

 

6.5 Underhåll 
Utvecklingsprocessens sista fas innefattas av underhåll och genomförs då applikationen är klar 

att levereras till uppdragsgivaren, vilket i detta fall innebär att applikationen lämnas över till 

avdelningen för praktisk utvärdering. Applikationen utvecklas med avsikten att underlätta in-

formationsunderhållet varpå informationen separerats från funktionalitet. Detta gör uppdatering 

av information mindre komplicerat då texten läses in från en extern fil. Genom att samla in-

formationen i en gemensam fil med tydliga rubriker kan uppdateringar göras utan att funktion-

alitet påverkas vilket underlättar för beställaren.  

 

Då applikationen syftar till att hållas inom avdelningen och endast är för patienter och anhöriga 

som genomgår behandling publiceras den inte på Androids applikationsmarknad, Google Play 

[87]. För att ändå kunna tillhandahålla applikationen görs APK-filen som skapas vid kompile-

ring av koden tillgänglig i en Dropboxmapp. Patienter kan därmed gå in och hämta APK-filen 

till sin enhet och genom det installera applikationen. Att använda denna lösning medför även 

att applikationen kan hållas privat för avdelningen och således kan enbart de med tillgång till 

en länk hämta den till sin enhet.  

Krav Uppfyllnad 

Information kring 
behandling 

Användaren har möjlighet att navigera till valfri informationskate-
gori kring behandlingen för fördjupad information.   

Det gula kortet Det gula kortet har implementerats och innehåller de sex restrikt-
ionerna som återfinns i den fysiska versionen. 

Ifyllnad av det gula 
kortet 

Användaren kan fylla i det gula kortet med en kod som ges av sjuk-
husfysikern efter behandlingen. Koden generar sedan datum för när 
de olika restriktionerna löper ut. 

Notifikationer När en restriktion löper ut påminns användaren genom notifikat-
ioner, restriktionens datum blir även grön i det gula kortet. 

Kontaktuppgifter Användaren kan genom applikationen ta del av kontaktuppgifter till 
berörd avdelning som kan ge ytterligare svar på eventuella funde-
ringar. En karta för att illustrera besöksadressen finns även tillgäng-
lig.  
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7. Mobilapplikation som informationsstöd 
Utvecklingsprocessen har resulterat i en applikation som kan ge användaren information kring 

behandlingen och samtidigt vara behjälplig för att följa upp de restriktioner som följer av en 

genomförd behandling. Med utgångspunkt från den framtagna systemutvecklingsmodellen har 

en fungerande prototyp tagits fram som möter de krav som specificerats av uppdragsgivaren. 

För att evaluera konceptet genomförs även en enkätundersökning bland berörs personal hos 

uppdragsgivaren, och tillsammans utgör dessa moment resultatet av arbetet. 

 

7.1 Applikationen 
Applikationens startsida presenterar information kring dess innehåll samt ger möjlighet för an-

vändaren att navigera vidare till information som gäller inför, under samt efter behandlingen, 

se Figur14. Dessa tre vyer syftar till att dela upp informationen i sektioner som är kopplade till 

behandlingsprocessens olika faser. Vad som bör beaktas av patienten inför behandlingen pre-

senteras i en av vyerna för att göra denne uppmärksam på eventuella restriktioner. Den andra 

vyn ger en övergripande beskrivning av behandlingens genomförande för att skapa en förståelse 

för dess innebörd. I den tredje och sista av dessa vyer presenteras och förklaras de restriktioner 

som följer av en genomförd behandling. Restriktioner som syftar till att minimera onödig be-

strålning av människor i patientens omgivning.   

 

 

Informationen tillhörande respektive vy är kategoriserad i textrutor som från början är gömda 

för användaren. Genom att sedan trycka på någon av kategorierna synliggörs innehållet med 

hjälp av en animation som expanderar den tidigare gömda textrutan. Detta är gemensamt för de 

tre vyerna och är implementerat med avsikten att skapa enhetlighet och igenkänning för använ-

daren. Ovanför kategorierna presenteras även en kortare text som övergripande beskriver vyns 

innehåll. Resultatet av dessa vyer presenteras i Figur 15.   

Figur 14: Startsidan på applikationen där navigationsmöjligheter presenteras för användaren 
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Det gula kortet implementeras som en egen vy för att separera dess funktionalitet från reste-

rande delar av applikationen. Kortet innehåller en kort beskrivning av de restriktioner som följer 

av en genomförd behandling. Användaren kan i vyn ange en kod som tillhandahålls av ansvarig 

vårdpersonal efter behandling för att visa personliga datum tillhörande restriktionerna. Dessa 

datum representerar när respektive restriktion löper ut, och när dessa datum infaller uppmärk-

sammas användaren genom notifikationer. Färgen på datumen ändrar då färg till grönt för att 

ytterligare förtydliga för användaren att restriktionen nu upphört. Datumen presenteras bredvid 

respektive restriktion efter att användaren skrivit in en giltig kod, se Figur 16. Koden sparas 

därefter i enhetens interna minne efter inskrivning och läses sedan in automatiskt när applikat-

ionen startas om. Varje restriktion i det gula kortet länkar även till den vy som innehåller detal-

jerad information om restriktionernas innebörd. 

 

Genom att generera koden utifrån de datum som produceras i uppdragsgivarens system behand-

las ingen patientinformation och således kringgås problematiken med digitala spår. Detta för 

att säkerställa att patientdata inte sprids som kan äventyra patientintegriteten. Kodens utform-

ning gör att applikationen kan individanpassas utan att dessa data kan kopplas till en specifik 

individ. 

 

Vill en användare ha mer information än det som presenteras i applikationen finns en vy med 

kontaktuppgifter till den berörda avdelningen på Karolinska universitetssjukhuset. Uppgifterna 

presenteras i form av besöksadress samt telefonnummer. Under informationen presenteras även 

en karta där mottagningen är markerad. Där kan användaren navigera i omgivningen och även 

välja att få färdbeskrivningar till mottagningen. Den sista vyn i applikationen innehåller en ut-

förlig beskrivning av applikationen samt information om utvecklarna och syftet med applikat-

ionen. Dessa två vyer presenteras i Figur B1 i Appendix B. 

Figur 15: Resultatet av vyerna för inför, under samt efter behandling där vissa av kategorierna har expanderats för att visa 

innehållet 
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Gemensamt för applikationens alla vyer är den implementerade sidomeny som ger användaren 

möjlighet till navigering mellan några av vyerna. Menyn är tillgänglig vardera vy och innehåller 

menyval som leder till startsidan, det gula kortet, kontaktinformation samt information kring 

applikationen och dess utvecklare. Genom att trycka på knappen i det över vänstra hörnet på 

skärmen synliggörs sidomenyn tillsammans med menyelementen. En process som sedan åter-

upprepas för att stänga menyn. En illustration av denna sidomeny återfinns i Figur B2 i Appen-

dix B. De olika menyvalen har även givits ikoner för att återspegla innehållet i vyerna som de 

länkar till. 

 

7.2 Utvärdering 
Att införa applikationen som en del i den dagliga verksamheten hos uppdragsgivaren utgör den 

praktiska delen av utvärderingen och är en process som sträcker sig över längre tid. Uppföljning 

av prototypen lämnas därför till senare arbeten där en rättvis bild av införandet och dess inver-

kan kan återges. För att däremot utvärdera konceptet, i termer om informationsförmedling och 

kommunikation, genomförs en undersökning hos uppdragsgivaren. Den personal som kan tän-

kas beröras av prototypen i sitt arbete har därför fått granska konceptet genom att svara på en 

enkät baserad på ett antal frågor av öppen karaktär. Detta för att ge möjlighet till personlig 

reflektion med hänsyn till den egna arbetssituationen, där de tillfrågades upplevelse och tankar 

står i fokus.   

 

Enkätens frågor koncentreras kring hur en applikation som denna skulle kunna stödja kommu-

nikationen mellan vården och patienten samt vilka fördelar det kan generera för de inblandande. 

Undersökningens utformning ger möjligheter till kritisk granskning och reflektion av applikat-

ionens potential tack vare de anonyma enkäterna.   

 

Figur 16: Det implementerade gula kortet till vänster samt inmatning av ny personlig kod till höger 
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För att skapa förståelse för applikationens förutsättningar att bidra till kommunikationen base-

ras en av inledningsfrågorna på vad de tillfrågade upplever som den främsta problematiken i 

dagsläget. Den samlade bedömningen är att problematiken i kommunikationen mellan perso-

nalen och patienten handlar om att informationen inte alltid når fram till patienten. Vid behand-

lingen är patienten ofta stressad och orolig vilket gör denne mindre mottaglig för information. 

En situation som medför svårigheter i informationsförmedlingen. Stora delar av informationen 

ges dessutom muntligt vilket ökar risken för att patienten glömmer viktiga restriktioner.   

 

Det kan även fastslås att den upplevda problematiken innefattar inkonsekvent informationsför-

medling inom vården. Informationen som förmedlas till patienten kan ibland skilja sig åt mellan 

exempelvis fysiker och läkare vilket skapar förutsättningar för missförstånd hos patienten. Att 

patienten försökt ta reda på information via internet kan även vara en källa till missförstånd som 

måste redas ut vid behandlingen. En av de tillfrågade ansåg dock att problemet snarare omfat-

tade uppföljningen av restriktionerna när patienten lämnat sjukhuset.    

 

Genom att tillhandahålla den framtagna applikationen till patienten inför behandlingen kan 

denne involveras i ett tidigt skede och blir således mer förberedd inför besöket. Det finns för-

delar att uppnå genom att samla all information i ett format som dessutom kan uppdateras på 

individuell basis. Kan information tillgängliggöras främjas kommunikationen mellan vården 

och patienten vilket säkerställer att patienten blir korrekt informerad. Finns information till-

gänglig före och efter behandlingen på patientens villkor kan applikationen fungera som ett sätt 

att påminna om vad som sagts vid besöket. Detta blir således ett verktyg som personalen kan 

nyttja för uppföljning. Med applikationen kan upplevelsen för patienten även bli mer personlig 

och säker då denne har obegränsad tillgång till informationen och således möjlighet att titta 

tillbaka om det uppstår funderingar.  

 

Införandet av applikationen anses kunna påverka de tillfrågades arbete genom förenklad in-

formationsförmedling. Med applikationen får personalen tillgång till ett kompletterande verk-

tyg som kan förbättra informationen till patienten i många fall. Det blir även en trygghet för 

personalen som vet att tydlig information når fram till patienten. Målgruppsfrågan identifieras 

dock som en betydande faktor. Majoriteten av de som genomgår denna typ av behandling är 

äldre vilket tros kunna begränsa användningsmöjligheterna, då applikationen förutsätter att an-

vändaren har en viss vana av att använda mobiltelefoner.  

 

Fördelar för patienten, som kan uppnås genom denna typ av informationsförmedling, är mins-

kad oro då informationen blir mer tillgänglig, och det gör även att anhöriga kan ta del av in-

formationen på ett enkelt sätt. Genom detta skapas trygghet för både patienten och de anhöriga 

som kan ta del av tydlig behandlingsinformation både före, under och efter behandlingen. Att 

patienten enkelt kan följa upp de restriktioner som gäller efter en genomförd behandling ses 

som en fördel som har betydelse för både patienten och vården. Detta sätt att förmedla inform-

ation har även möjlighet att skapa kontinuitet i patientens vårdprocess och en känsla av pro-

fessionalism i mötet med vården. 
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8. Slutsatser och fortsatt arbete  
Arbetet presenterar den problematik som återfinns inom sjukvården och som utgör behovet av 

nya kommunikationslösningar i denna sektor. Rapporten redogör även för utvecklingen av en 

prototyp som kan bidra till kommunikationen inom ramen för det behandlade området. 

 

Brister i kommunikationen internt i kombination med oinformerade patienter och anhöriga ris-

kerar att leda till inkorrekta beslut, vilket understryker behovet av nya strategier och arbetssätt 

i sjukvården. På grund av den svaga och fragmenterade medicinska styrningen kring informat-

ionsstöd utnyttjas inte potentialen av ICT-system i vården fullt ut, något som framkommit vid 

en intervju med en expert inom området, och anses påverka sjukvårdens tillgänglighet. En be-

gränsad tillgång på korrekt och reglerad information från sjukvården reducerar möjligheterna 

för patienter och anhöriga att involveras i vårdprocessen, som därmed söker sig till alternativa 

informationskällor. 

 

Mobiltelefonen har kunnat konstateras utgöra ett av dagens viktigaste verktyg för såväl inform-

ationssökning som kommunikation, vilket motiverar för användningen av mobilapplikationer 

som informationsstöd även inom sjukvården. För att stödja kommunikationen mellan sjukvår-

den och patienten har en mobilapplikation utvecklats åt avdelningen för Nuklearmedicin på 

Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Den framtagna prototypen möjliggör för patienter, 

som ska genomgå intern strålbehandling mot sköldkörtelsjukdom, och anhöriga att i ett tidigt 

skede ta del av information kring behandlingen och därigenom få en ökad förståelse för dess 

innebörd. Applikationen har även möjlighet att påminna användaren om de restriktioner som 

följer av behandlingen samt när dessa upphör genom användning av notifikationer. Att samla 

all relevant information på ett gemensamt format gör att patienter och anhöriga inte behöver 

söka sig till alternativa informationskällor vilket minskar risken för felinformerade patienter. 

Med en applikation där informationen är granskad av vårdpersonal kan kvalitet garanteras och 

samtidigt säkerhet för patienten och dess anhöriga. 

 

Genom förstudien har signifikanta faktorer, för att åstadkomma informationssystem av hög 

kvalitet inom sjukvården, identifierats. Det har konstaterats att åtråvärda faktorer utgörs av; 

minimal spridning av patientdata, paketering av systemet med hänsyn till tydlighet, helhetsbild 

och detaljnivå samt utveckling i nära samarbete med sjukvården för kvalitetssäkring. Applikat-

ionens utvecklingsprocess har därför fokuserats kring dessa delar, där en lösning tagits fram 

utan användning av patientspecifik data och där informationen granskats av kunnig vårdperso-

nal inom området. 

 

Mobilapplikationer som informationsresurs anses vara ett lämpligt verktyg både för att göra 

information lättillgänglig för patienten samt underlätta för personalen i deras arbete. Enkätun-

dersökningen påvisade att den främsta problematiken vad gäller kommunikationen i dagsläget 

utgörs av att viktig information inte alltid når fram till patienten. Ett införande av applikationen 

i uppdragsgivarens verksamhet möjliggör en förenkling av kommunikationen mellan berörda 

parter då tillgängligheten på information medför att patienten kan involveras i ett tidigt skede. 

Detta skapar trygghet för patienter och anhöriga som kan förbereda sig väl inför behandlingen 
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samtidigt som sjukvården säkerställer att patienten blir korrekt informerad. Att inkludera noti-

fikationer för att påminna patienten om när restriktioner upphör anses även underlätta uppfölj-

ningen och bidrar till kontinuitet i vårdprocessen. I kommunikationssyfte kan applikationen 

således bidra till att stödja kommunikationsprocessen genom att fungera som informationskälla 

för patienten och som kompletterande verktyg för informationsförmedling för personalen. Detta 

knyter an till arbetes huvudfråga som därmed anses besvarad.  

 

En aspekt som försvårar applikationens användningsmöjligheter är det faktum att patientgrup-

pen till största del består av äldre individer, som eventuellt inte har lika stor vana av att använda 

mobiltelefoner. De kan därför inte ta del av informationen i lika stor utsträckning, vilket riskerar 

att antalet användare blir relativt lågt i förhållande till antalet som behandlas. Gränsen för vilka 

åldersgrupper som nyttjar den moderna tekniken flyttas dock fram i takt med samhällsutveckl-

ingen vilket gör att åldern ses som ett mindre hinder. Genom att tillhandahålla applikationen 

till anhöriga ges även möjligheten att ta del av dess funktionalitet även om patienten saknar 

vana av mobilapplikationer. 

 

Arbetet har resulterat i en prototyp som kan fungera som en kompletterande informationskanal 

mellan vårdpersonalen och patienten. Genom att, på ett lättillgängligt sätt, tillhandahålla in-

formation kan personalen stödjas i sitt arbete samtidigt som patienten blir involverad och för-

beredd inför sin behandling. Ett scenario som överensstämmer med arbetets mål och syfte, och 

där prototypen utgör ett steg mot en vårdsituation där utökade informationsresurser skapar för-

utsättningar för en fungerande kommunikation. 

 

8.1 Diskussion  
Valet av systemutvecklingsmodell för utveckling av prototypen var till en början osäkert varpå 

flera alternativ studerades för detta ändamål. Den traditionella vattenfallsmodellen visades vara 

för strikt samtidigt som ett agilt arbetssätt som SCRUM inte var lämpat för ett projekt bestående 

av enbart två personer. Av denna anledning togs en ny, modifierad, systemutvecklingsmodell 

fram vilken anpassades efter projektets beståndsdelar. Den framtagna modellen har visat sig 

fungera väl för utveckling av en mobilapplikation då arbetet kunnat anpassas på ett flexibelt 

sätt utifrån de aktuella förutsättningarna. Användningen av vattenfallsmodellens faser har kon-

staterats positivt i detta avseende då de återspeglar uppbyggnadsprocessen av en applikation 

väl. Dock saknar modellen en tydlig struktur för vad som skall göras vid en specifik tidpunkt, 

vilket gör det svårt att få en överblick av projektets status. Modellen rekommenderas därför 

snarare för mindre projekt med få medlemmar än för större organisationer med omfattande pro-

jekt och många projektmedlemmar.  

 

Saknas tidigare erfarenheter av applikationsutveckling kan det vara svårt att på kort tid skapa 

grunderna för kunna påbörja utvecklingsarbetet. Gruppens tidigare erfarenheter inom applikat-

ionsutveckling utgjorde således stora fördelar för utvecklingsprocessen. Utveckling av mobil-

applikationer för ett specifikt operativsystem gör dessa mer bundna än mobilanpassande webb-

gränssnitt som således får en större bredd. Med detta i åtanke valdes trots allt en applikation 

som plattform eftersom det möjliggör för användandet av enhetens inbyggda funktionalitet, ex-

empelvis notifikationer, vilket ansågs mer fördelaktigt för detta ändamål. 
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Evalueringen av prototypen utgjorde ett viktigt moment i arbetet och att utföra en undersökning 

hos uppdragsgivarens personal var en metod som diskuterades tidigt. Att sammanställa perso-

nalens tankar och åsikter ansågs betydelsefullt för utvärderingen, dock var det inte säkert att 

information från undersökningen skulle räcka för att kunna ge en tydlig bild av konceptets pot-

ential. Samarbetet med uppdragsgivaren resulterade fördelaktigt nog i en undersökning där vär-

defulla åsikter insamlades från kunniga personer inom området, vilket återspeglar konceptets 

möjligheter att stödja verksamheten vad gäller kommunikationen mellan personalen och pati-

enten.  

 

Förstudien genomfördes med avsikten att få en djupare insikt i behovet av en digitaliserad sjuk-

vård och den problematik som finns i dagsläget. Att utföra denna förstudie genom en intervju, 

med en insatt person inom området, ansågs betydelsefullt för att få en god förståelse för den 

existerande problematiken. Intervjun bidrog till nya insikter och kunskap som både varit be-

hjälpligt för att besvara arbetets huvudfråga men även vid utvecklingen av prototypen. En munt-

lig källa med stor kompetens inom området anses även åtråvärt för att generera trovärdig och 

kvalitetssäkrad information. För att få en mer nyanserad bild av problemområdet kan det dock 

finnas anledning att intervjua flera personer med liknande kompetens. På detta sätt kan gemen-

samma faktorer definieras för att ytterligare understödja specifika problemområden. Med ett 

större underlag kan även meningsskiljaktigheter identifieras vilket möjliggör för en nyanserad 

diskussion kring implementationsval. Detta gör att fler åsikter kan inkluderas och för och nack-

delar vägas mot varandra vid utvecklingsarbetet.  

 

8.2 Fortsatt arbete 
Applikationen är i dagsläget endast utvecklad för operativsystemet Android vilket utgör en be-

gränsning vad gäller mängden möjliga användare. För framtida arbeten föreslås därför en ut-

vidgning genom att utveckla en applikation även för det näst mest använda operativsystemet 

för mobiltelefoner, iOS. En sådan utvidgning kräver dock att koden för applikationen skrivs om 

eftersom iOS inte stödjer programmeringsspråket Java. Lagring av information kan då flyttas 

till ett externt medium som båda plattformarna kan inhämta information från och på så vis und-

viks dubbelt arbete vid uppdatering av innehållet.  

 

Fortsatt arbete med applikationen skulle även kunna innebära en praktisk utvärdering under en 

längre tid för att vidare kartlägga konceptets möjligheter att stödja kommunikationen. Det vore 

önskvärt att låta patienter ta del av applikationen för att kunna väga in deras åsikter och därmed 

skapa en mer komplett applikation som möter målgruppens behov i större uträckning.   

 

För att ytterligare expandera användningsområdet för applikationen kan flera delar av nuklear-

medicinen inkluderas, då den för tillfället endast berör intern strålbehandling för sköldkörtel-

sjukdom. Då implementationen enbart består av en aktivitet finns stora möjligheter att på ett 

enkelt sätt lägga till moduler för att utvidga applikationen till en fullständig informationsresurs 

för nuklearmedicinen. Vidare vore det även intressant att undersöka hur detta system skulle 

kunna skalas upp genom att sammankoppla det med andra delar av sjukvården för att utvidga 

kommunikationen internt. 
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Appendix A 
Detta appendix innehåller den enkätundersökning som genomförts hos uppdragsgivaren med 

avsikten att evaluera prototypen. En sammanställning av enkäten och dess frågor tillsammans 

med de tillfrågades svar presenteras nedan.  
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Appendix B 
I detta appendix återfinns de tre resterande vyerna i applikationen som utelämnades i resultat-

avsnittet. Dessa figurer illustrerar applikationens kontaktvy och sidomeny men även den vy 

som beskriver applikationen och dess utvecklare. 

  

Figur B1: Resultatet av applikationsinformation, kontaktvy samt sidomeny 

Figur B2: Sidomenyn som finns tillgänglig från samtliga vyer i applikationen 
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