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Sammanfattning 
I dagens samhälle har spårbarhet av medicintekniska hjälpmedel fått en allt viktigare innebörd 
inom sjukvården. En anledning till det är att de flesta hjälpmedel klassas som medicintekniska 
produkter vilka enligt Socialstyrelsens föreskrifter måste kunna spåras. Därför märks många 
hjälpmedel med streckkoder eller liknande markörer. På Karolinska Universitetssjukhuset i 
Solna önskar man förbättra spårbarheten av rullstolar och få en bättre översikt över vilka som 
är utlånade och förskrivna. 
 
En metod för att lösa detta problem är genom att digitalisera flödesprocessen för rullstolar. I 
det här arbetet har ett digitalt program utvecklats för att ersätta ett antal steg i flödesprocessen 
som i nuläget hanteras manuellt med penna och papper. Genom att digitalisera delar av 
processen och se över möjligheter att implementera scanners kan informationen 
kvalitetssäkras och arbetet effektiviseras. Resultatet visar att ett sådant program som det som 
utvecklades skulle vara gynnsamt för sjukhuset och skulle bidra till en bättre kontroll över 
rullstolsflödet. I och med arbetet har en god grund lagts för att digitalisera hanteringen av 
hjälpmedel och utveckla processerna. 
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Abstract 
In today’s society, traceability of medical aids has become much more important within 
healthcare. One reason for this is that most aids are classified as medical technical devices 
which according to the regulations of the National Board of Health and Welfare must be 
traceable. That is why many aids are being marked with barcodes or similar markers. At 
Karolinska Universitetssjukhuset in Solna they wish to improve the traceability of 
wheelchairs and get a better overview of which wheelchairs are being let or prescribed. 
 
A method to solve this problem is through digitalising the process of handling wheelchairs. In 
this thesis, a digital program has been developed in order to reduce the number of steps in the 
flow process for wheelchairs where it is currently being managed by pen and paper. By 
digitalising parts of the process and overlooking the possibilities for implementing scanners, 
information can be quality assured and the work can be streamlined. The result shows that 
such a program like the one that was developed would be beneficial for the hospital and 
would contribute to better control over the flow of wheelchairs. With this thesis, a good 
foundation has been laid for digitalising the management of aids and to develop the processes. 
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1!Introduktion 
I dagens samhälle har spårbarhet av produkter fått en allt viktigare innebörd inom de flesta 
industrier, samt inom sjukvården. Detta har medfört att allt fler produkter märks med unika 
streckkoder, registreringsnummer, och liknande [1]. Tidigare arbeten visar på att digitalisering 
av hanteringen av märkta produkter kan effektivisera arbetsflödet [2, 3]. Därför har det idag 
blivit en förutsättning att även sjukvården jobbar mot ett mer digitaliserat system för 
hanteringen [4]. 
 
På Karolinska Universitetssjukhuset är processen idag till stor del manuell och för att hantera 
flödet används lösningar med penna och papper, se bilaga 1. Den manuella hanteringen 
innebär att det lätt kan ske felskrivningar och att det är svårt att få en tydlig översikt över 
flödet. På grund av detta önskar nu sjukhuset att se över möjligheterna för att digitalisera 
dessa processer.  
 
En typ av situation där ett digitalt system kan vara gynnsamt är vid utlåning av hjälpmedel till 
behövande patienter. Beroende på patientens behov lånas materiel ut på olika villkor. Ett 
föremål kan förskrivas till patienten som får ta hem hjälpmedlet och senare återlämna det när 
behovet inte längre finns. Alternativt skrivs föremålet ut på avdelningshyra med syfte att 
föremålet ska tillbaka till förrådet då patienten skrivs ut.  
 
I nuläget önskar Karolinska Universitetssjukhuset minska på inverkan av den mänskliga 
faktorn i systemet och få en bättre överblick över förskrivna materiel och deras tillhåll. Detta 
för att minimera antalet fel i flödet. Största nyttan av en sådan justering vore att processen blir 
mer kostnadseffektiv och arbetsbelastningen för förskrivare och förrådsansvariga reduceras. 
Ett mer korrekt flöde skulle garantera att hjälpmedel alltid finns tillgängliga i förrådet för 
patienters behov. 

1.1!Mål!
Målet med projektet är att utveckla ett digitalt system för att kvalitetssäkra information som 
registreras samt att reducera det manuella arbetet i flödesprocessen för rullstolar på 
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Applikation som utvecklades ska uppfylla följande 
funktioner: 

•! Registrera en rullstol med individnummer, samt koppla en brukare, en förskrivare, och 
eventuell avdelning till detta nummer. 

•! Söka på en rullstols individnummer för att se för vem hjälpmedlet senast var 
registrerat på. 

•! Söka på avdelningar, brukare och förskrivare för att få information om förskrivna 
hjälpmedel. 

•! Fungera som ett register över utlånade rullstolar. 
•! Ej medföra onödig dubbelregistrering av information som redan har angetts i andra 

system. 
•! Vara kompatibelt med streckkodsläsare. 

1.2!Avgränsningar!&
Projektet begränsas till att endast fokusera på rullstolar som hjälpmedel på Karolinska 
Universitetssjukhuset i Solna. Olika typer av hjälpmedel har olika flödesprocesser på olika 
platser och därför fokuserar vi endast på en kategori av hjälpmedel på en plats. Applikationen 
kunde inte testas med verkliga persondata inom ramen för detta projekt. Den kunde inte heller 
testas med en streckkodsläsare. 
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2!Bakgrund 
För att få en förståelse om utmaningen för sjukhus med hjälpmedelshantering och behovet av 
ett digitalt system, bör man först förstå vilka direktiv som gäller för hjälpmedel, hur rutinerna 
ser ut idag och vilka krav som existerar. 

2.1!Hjälpmedel!
Att erbjuda hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar är en skyldighet hos 
kommuner och landsting [5]. Vid behov får personen, beroende på sitt problem, träffa en 
förskrivare vilket exempelvis kan var en arbetsterapeut eller en fysioterapeut. Förskrivaren 
har då i uppgift att utreda patientens behov av hjälpmedel [6]. Om förskrivaren efter 
behovsbedömning anser att hjälpmedel behövs, påbörjas förskrivningsprocessen. Först 
prövas, anpassas och väljs en lämplig produkt ut, eventuellt kan viss specialanpassning 
behövas [7]. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) [8] har patienten i den här fasen rätt till 
information om de hjälpmedel som finns, samt om flera hjälpmedel passar patientens behov 
ska hen själv få välja vilken hen vill ha. Efter det har förskrivaren i uppdrag att informera, 
instruera och träna patienten i användning av hjälpmedlet för att i ett senare skede följa upp 
och utvärdera hjälpmedlets nytta för patienten [7]. 
 
Hjälpmedel kan klassas som medicintekniska produkter [9] vilket innebär att de måste kunna 
spåras enligt Socialstyrelsens föreskrifter om användningen av medicintekniska produkter i 
hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1) [10]. Anledningen till att produkterna måste kunna 
spåras beror på att de ska var säkra för användarna. Om någonting händer med produkterna 
som kan innebära en risk ska de lätt kunna lokaliseras och återkallas [7]. För att uppfylla 
kravet för spårbarhet på ett effektivare sätt utarbetades år 2010 ett förslag på hur hjälpmedel 
borde märkas. Ett förslag var att hjälpmedlen ska märkas med GSI-128 streckkod [11], något 
som beskrivs mer i kapitel 2.3. Alla hjälpmedel behöver inte individmärkas eftersom det i 
Socialstyrelsens författningar inte nämns på vilken nivå spårbarheten måste vara för att 
kraven på spårbarhet ska uppfyllas. Vilka hjälpmedel som märks beror främst på 
patientsäkerhet men även ekonomin påverkar beslutet [4]. Hur den nya märkningen i 
praktiken ska implementeras för att kunna effektivisera hanteringen av hjälpmedel tas upp i 
”Märka hjälpmedel för spårbarhet – en vägledning för individmärkning” [4]. Där nämns bland 
annat att utrustning för avläsning av märkningarna måste finnas för att verksamhetssystemet 
ska kunna anpassas för att behandla produkternas informationsbärare. De menar att en 
manuell hantering av individnumren, som innehåller många siffror och/eller bokstäver, 
troligtvis kan ge upphov till felkällor. 

2.2!Rutiner!för!förskrivning!av!rullstolar!idag!
De rutiner som idag efterföljs vid förskrivning av hjälpmedel med individnummer har 
sammanställts från samtal med förrådsansvarig Jussi Leppämäki, funktionsenhetschef Sofia 
Pettersson på enheten för trauma och reparativ medicin 1, samt arbetsterapeut Therese 
Blomberg, på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna under mars – april 2018. 
 
Idag existerar den webbaserade plattformen Beställningsportalen1, ett förskrivarstöd som 
ingår i landstingets regelverk för hjälpmedelsförskrivning [12]. Det är via denna plattform 
som arbetsterapeuter, fysioterapeuter och hjälpmedelsförrådsansvariga på sjukhuset lägger 
arbetsordrar och beställningar till leverantören, samt uppger förskrivningar till specifika 

                                                
1 https://www.bestallningsportalen.sll.se/ULFH/Account/Login 
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brukare.  Leverantören för sjukhuset är Sodexo, som ansvarar för att fylla på det lokala 
hjälpmedelsförrådet med produktersättningar för förskrivna föremål. 
 
För att enklare beskriva rutinerna för förskrivning av en rullstol på sjukhuset idag har en 
visuell representation som ses i figur 1 tagits fram där processens tre huvudsakliga delar visas 
och aktörerna för ärendena är färgkodade. 
 

 
Figur 1. Flödeskarta av rullstolshanteringen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, framtagen 
från observationer och intervjuer med personal. 
 
Leverans 
1. Leveranser till hjälpmedelsförrådet från leverantören Sodexo sker på ett antal fasta dagar i 
veckan. 
2. När en ny rullstol med individnummer når förrådet hämtas följesedeln av förrådsansvarig 
som då antecknar individnumret och modellnamnet på ett papper. När informationen är 
antecknad placeras följesedeln tillbaka i plastfickan på rullstolen. 
 
Förskrivning 
3. Förskrivningsprocessen inleds med att ett behov av en rullstol uppstår och förskrivaren 
tillsammans med patienten avgör vilket hjälpmedel som ska förskrivas [13]. 
4. När rätt rullstol för behovet är vald journalför förskrivaren rullstolens individnummer i 
patientens journal och gör en förskrivning i Beställningsportalen. 

4.1. I Beställningsportalen placeras en order på patientens personnummer med 
den rullstol och de tillbehör som förskrivs till brukaren. 
4.2. Leveransinformationen anges och förskrivaren kontrollerar att korrekt plats 
och information om förskrivaren är angett, samt anger en status för 
förskrivningen. Rullstolens individnummer fylls in i en informationsruta och 
alternativet ”Ny till lokalt hjälpmedelsförråd” (för att beställa en 
ersättningsprodukt) kryssas i [14]. 
4.3. Slutligen bekräftas förskrivningen och en leveranskvittens skrivs ut. 
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5. Beroende på vad det är för typ av uthyrning för rullstolen sorteras leveranskvittensen in i en 
pärm, alternativt häftas den ihop med följesedeln.  
6. Uthyrningstypen antecknas på följesedeln. 
7. En lånelapp skrivs ut och fästs på rullstolen där information om brukarens namn, avdelning, 
förskrivarens namn, och förskrivningsdatum anges. Lappen förväntas finnas med rullstolen 
under hela utlåningen och den är även färgkodad beroende på om patienten bär på en smitta. 
Detta för att ge information om hygien och försäkra om att korrekt rekonditionering av 
rullstolen utförs då uthyrningen avslutas. 
 
Återlämning 
8. När avdelningshyran är avslutad placeras den använda rullstolen i korridoren utanför 
hjälpmedelsförrådet. Är rullstolen utlånad till en brukare som har tagit hem hjälpmedlet sker 
återlämningen vanligtvis genom att brukaren lämnar tillbaka rullstolen på en vårdcentral.   
9. Förrådsansvarig hämtar leveranskvittensen för rullstolen från pärmen. 
10. Från informationen på kvittensen skapas en arbetsorder i Beställningsportalen och 
förskrivningen avslutas. Arbetsordern skrivs därefter ut och fästs på rullstolen som därefter 
flyttas till angivet område. 
11. I samband med de fasta leveransdagarna hämtar Sodexo upp de återlämnade rullstolarna.  

2.3!Krav!på!streckkodsläsare!
Idag existerar redan ambitionen att implementera scanners och streckkodsläsare mer inom 
sjukvården. Det finns direktiv för Karolinska Universitetssjukhuset om vad för typ av 
streckkodsläsare som får köpas in så att de uppnår de krav som sjukhuset har gällande 
säkerhet och kompabilitet för en hälso- och sjukvårdsmiljö. Läsaren ska kunna avläsa linjära 
och tvådimensionella streckkoder. Den ska vara både GS1-kompatibel, samt HIBC-
kompatibel [15]. Det som utmärker streckkoder med GS1-standard är att de kan använda sig 
av så kallade applikationsidentifierare. En applikationsidentifierare är en sifferkombination 
bestående av två till fyra siffror som identifierar olika typer av kod. Detta innebär att 
streckkoden, oavsett linjär- eller matrisform, kan innehålla mer information, exempelvis att 
artikelnummer och serienummer kan anges i samma kod. GS1-128, en linjär typ av streckkod 
med applikationsidentifierare, är det vanligaste streckkodssystemet globalt och är därför även 
det rekommenderade systemet att använda för spårbarhet av EUCOMED (European Medical 
Technology Assosiation). HIBC är ett kodningssystem vars standard är lik GS1-systemet, och 
som framförallt har brukats i USA [11].  

2.4!Objektorienterad!programmering!och!relationsdatabaser!
Objektorienterad programmering är en metod för programmering som grundas i att man 
använder sig av objekt som ska interagera med varandra för att bygga upp en bild av ett 
verkligt problem. Fördelar med en objektorienterad struktur är att koden blir enklare att 
återanvända om det önskas skrivas om för andra syften, och det gör det enklare att hantera 
stora program. Några exempel på objektorienterade språk inom programmering är Java, C#, 
C++, och Python. 
 
Inom objektorienterad programmering kan man använda sig av Model-View-Controller 
mönstret för att strukturera sin kod. Genom att följa ett sådant mönster delar man upp koden i 
delar som enbart sköter logiken, presentationen av data, och kopplingen mellan de två 
föregående. Det som är bra med en objektorienterad kod som följer detta mönster är att det 
skapar möjlighet för att ha flera vyer för samma modell, samt att det förenklar processen av 
att skriva en komplex kod. 
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Det finns flera olika databasmodeller. Den vanligaste modellen idag är relationsmodellen, 
som går ut på att data lagras i tabeller för att beskriva verkligheten. Dessa tabeller kallas även 
för relationer och dess rader och kolumner kallas för tupler, respektive attribut, inom 
databastekniken. Syftet med att använda en sådan databasmodell är för att man ska kunna 
hantera data som är svår att få in i en enda tabell, och att data endast ska behöva lagras på ett 
ställe för att spara tid och plats. För att kunna hantera databaser krävs en databashanterare. 
Om en sådan använder sig av relationsmodellen kallas hanteraren för en 
relationsdatabashanterare. För att kommunicera med databashanteraren använder man sig av 
ett frågespråk, vanligaste idag är frågespråket SQL (Structured Query Language). Med detta 
språk ställer användaren frågor till databasen då den utför sina sökningar, vilket ger fördelarna 
att man lätt kan lägga till, ta bort, och ändra data. Exempel på databashanterare som använder 
sig av SQL som frågespråk är DB2, MySQL, Oracle och PostgreSQL [16]. 
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3!Metod 
Då arbetet bestod av två stadier, utveckling och utvärdering, är metoden uppdelad i dessa 
delar. 

3.1!Utvecklingen!av!programmet!
Vid utvecklingen av applikationen användes språket Java 8 (Oracle Corporation, Redwood 
City, CA, USA) och databashanteraren MySQL version 5.6 (Oracle Corporation, Redwood 
City, CA, USA) i utvecklingsmiljöerna NetBeans samt MySQL Workbench. Vid utvecklingen 
av programmet försöktes ett Model-View-Controller mönster att efterliknas. Varje vy som 
skapades fick en egen tillhörande kontroll-klass, och där det ansågs nödvändigt skapades en 
logik-klass. För bekvämlighetens skull valdes det visuella layoutverktyget Scene Builder 
(Gluon HQ, USA) för att skapa användargränssnittet. 
 
Databasen utvecklades med tabeller anpassade för den information som skulle lagras. En 
koppling skapades mellan logiken i systemet och databasen för att få åtkomst till databasen 
via användargränssnittet och den objektorienterade koden. För de önskade funktionerna i 
applikationen skapades därefter vyer som presenterar funktionerna för användaren. Kontroll-
klasser skapades för att hantera inmatningarna från vyerna och med SQL-kommandon 
kommunicera användarens begäran till databasen.  

3.2!Utvärdering!och!efterarbete!
Utvärderingen av applikationen genomfördes den 16:e maj 2018 på Karolinska 
Universitetssjukhuset i Solna tillsammans med funktionsenhetschef Sofia Pettersson på 
enheten för trauma och reparativ medicin 1 och arbetsterapeut Therese Blomberg, samt den 
18 maj 2018 med förrådsansvarig Jussi Leppämäki. Programmets funktioner visades upp och 
testades. I samband med prövningen fylldes även ett frågeformulär i, se bilaga 2. 
Applikationen uppdaterades efter utvärderingen för att uppfylla de önskningar som kom fram 
under mötet den 16:e maj.  
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4!Resultat 
Programmet som presenteras av bilderna nedan slutställdes den 16:e maj 2018 efter den 
återkoppling som ficks då personal på Karolinska Universitetssjukhuset utvärderade 
programmet samma dag. Applikationens användargränssnitt med fiktivt data, och resultaten 
från frågeformulären presenteras i kapitlen nedan. Önskar läsaren tillgång till 
applikationskoden kan hen kontakta kursansvariga för kursen HL103X på KTH. 

4.1!Programmet!
Den resulterande applikationen som beskrivs av figurerna nedan är en digitalisering av steg 2, 
5, 6, 7 och 9 från flödeskartan i figur 1. Utöver de funktionerna har även en förstasida, en 
söksida, och en administratörssida skapats. 
 

 
Figur 2. Förstasidan vid start av programmet. 
 
Figur 2 visar det användargränssnitt som först presenteras till användaren då programmet 
startas. Här presenteras användaren med alternativet att logga in. Användartypen ska väljas 
till ett av tre alternativ; ’Admin’, ’Förrådsansvarig’, eller ’Förskrivare’. Beroende på 
nyttjarens användartyp kommer olika startsidor att presenteras. Databasens status visas med 
en text i det övre vänstra hörnet. 
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 Figur 3.1 Startsida admin    Figur 3.2 Startsida förrådsansvarig   Figur 3.3. Startsida förskrivare 

 
Efter att användaren har loggat in presenteras en startsida, figur 3.1, figur 3.2, eller figur 3.3, 
beroende på användartypen. Detta eftersom användare med olika roller har behörighet till 
olika funktioner i programmet. En administratör har möjlighet att lägga till, ta bort, och 
uppdatera användare. Som förrådsansvarig ska man ha möjlighet att söka i registret, göra 
inleveranser då nya rullstolar når förrådet, och återlämna rullstolar då de ska tillbaka till 
leverantören. Förskrivaren ska kunna söka i registret och göra förskrivningar av rullstolar.  
 

 
Figur 4. Sida för hantering av förrådsansvariga användare. 
 
Från administratörens startsida, se figur 3.1, visas den layout som ses i figur 4, oavsett vad för 
typ av användare som administratören väljer att hantera. Rubriken på sidan ändras och 
tabellen kommer att presentera ett annat innehåll beroende på valet, men funktionerna förblir 
desamma. Genom att fylla i alla textfält kan man lägga till nya användare. Felhantering 
existerar för att kontrollera att personnummer skrivs i önskat format och att användarnamn 
eller personnummer inte redan är registrerat för en användare.  
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Det går även att ändra användarens information om man önskar ändra namn, användarnamn, 
eller lösenord (observera att det inte går att ändra personnumret). För denna funktion krävs det 
även här att alla fält fylls i. För att ta bort en användare räcker det med att endast fylla i namn, 
personnummer, och användarnamn. Ifall någon av ovanstående alternativ genomförs kommer 
en text i det nedre vänstra hörnet att visa ifall aktionen har gått igenom eller inte. Önskar man 
kan man därefter klicka på ’Uppdatera tabell’ för att se de genomförda justeringarna i 
tabellen. Tabellen visar alla aktiva användare. 
 

 
Figur 5. Sida för inleverans av nya rullstolar till förrådet. 
 
För att inleverera en ny leverans av rullstolar från leverantören loggar en förrådsansvarig in 
och väljer ’Inleverera’ på sin startsida, se figur 3.2. Användaren förs då vidare till den sida 
som presenteras av figur 5. För att inleverera en rullstol anges rullstolens individnummer i 
textfältet, modellen väljs bland de befintliga alternativen, och vilket förråd inleveransen görs 
till markeras. Går inleveransen igenom presenteras den text som ses på sidans nedre del. 
Försöker man att inleverera en rullstol som redan är registrerad, eller glömmer man att ange 
en parameter kommer felhanteringen att fånga upp det och ange felet i den nedre texten. 
Genom att klicka ’uppdatera tabell’ visas befintliga rullstolar för det förråd som är markerat. 
Önskar man se inventeringen för det andra förrådet ändrar man helt enkelt sin markering. 
Värdet i datumkolumnen representerar det datum som rullstolen lades in i systemet. 
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Figur 6. Sida för förskrivning av rullstol till en patient. 
 
När en förskrivare ska förskriva en rullstol till patient väljer hen det alternativet från sin 
startsida, se figur 3.3. Användaren tas vidare till figur 6 och här behövs alla parametrar fyllas i 
för att förskrivningen ska gå igenom. Undantag gäller i textfältet ’Alternativt ID-nummer’ 
vilket endast fylls i ifall patienten saknar ett nationellt identitetsnummer och istället har ett 
tillfälligt personnummer, LMA-nummer, skyddad identitet, eller liknande. De rullstolar som 
presenteras är endast sådana som finns tillgängliga. Detta inkluderar rullstolar som redan är 
förskrivna eftersom det kan finns anledningar till att vilja uppdatera en förskrivning och ange 
en ny avdelning för en rullstol. Bär patienten på en smitta ska även detta anges eftersom det 
innebär att extra varsamhet bör tas vid rekonditioneringen av rullstolen.  
 
Ett felmeddelande genereras om brukarens 
personnummer inte har angivits i korrekt format, 
ifall man anger en avdelning som inte finns i 
systemet, ifall båda fälten för identitetsnummer 
fylls i, eller ifall alla nödvändiga parametrar inte 
har angetts. När ’Förskriv’ klickas kommer ett 
popupfönster att visas som återger de parametrar 
som har angetts, se figur 7, som en extra säkerhet. 
Går den nya förskrivningen eller uppdateringen 
igenom kommer detta att presenteras av texten 
längst ner på förskrivningssidan, se figur 6. 
   
    Figur 7. Bekräftelsesida för förskrivning. 
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Figur 8. Sida för återlämning av rullstolar.                 Figur 9. Bekräftelsesida för återlämning 
 
När en rullstol ska avregistreras och lämnas tillbaka till leverantören väljer förrådsansvarig 
alternativet ’Återlämna’ på sin startsida. Det enda som behövs anges är rullstolens 
individnummer. Anger man ett nummer som inte finns i systemet, eller ett individnummer för 
en rullstol som redan är återlämnad, presenteras ett felmeddelande. Anges ett lämpligt 
nummer dyker en bekräftelsesida upp som visas i figur 9 med relevant information om 
rullstolen där användaren får bekräfta återlämningen för att den ska gå igenom. 
 

 
Figur 10. Sida för att söka i registret efter önskade parametrar. 
 
Söksidan, se figur 10, nås av både förskrivare och förrådsansvariga. Här kan användaren söka 
efter information om rullstolarna genom att använda sig av en eller flera parametrar. Ifall inga 
parametrar anges och användaren klickar ’Sök’ presenteras alla registrerade rullstolar i 
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systemet. Önskar man att inte se de återlämnade rullstolarna bland sina resultat kan man 
markera checkrutan ’Ej återlämnade’. 
 
Kolumnen ’S’ syftar till om rullstolen vid något tillfälle har förskrivits till en patient med en 
smitta. Ifall en rullstol har status ’ÅTERLÄMNAD’ syftar datum-värdet till det datum som 
rullstolen avskrevs. Är rullstolen fortfarande förskriven syftar värdet till det senaste datumet 
då rullstolen förskrevs. Rullstolar med ett värde ’Ja’ för smitta blir gulmarkerade. De 
rödmarkerade raderna representerar rullstolar som har lämnats tillbaka till leverantören. 
Antalet i det nedre högra hörnet syftar till antalet rader som tabellen visar. 

 
Varje sida i programmet har ett menyfält anpassat för den 
aktuella sidan. Det menyfält som ses i figur 11 
representerar menyn för en förskrivare inne på söksidan. 
”Arkiv” innehåller alternativ för att logga ut och stänga 
ned programmet, ”Alternativ” anpassar sitt innehåll efter 
den aktuella sidan och vad användaren har behörighet till, 
”Om” innehåller information om den aktuella sidans 
funktioner. På inloggningssidan visar ”Om” istället 
information om programmet och i vilket syfte det har 
skapats. 
 

Figur 11. Menyfält för söksida 

4.2!Utvärderingen!
Enligt svarande på frågeformuläret anses målen för applikationen ha uppnåtts på alla punkter 
förutom målet om dubbelregistrering där två av tre svarade att programmet krävde onödig 
dubbelregistrering. De önskvärda funktionerna från personalen ansågs existerar och 
programmet tycktes vara användarvänligt. Önskemål om ett mer utvecklat system som 
kombinerar programmets funktioner och det idag existerande förskrivningssystemets 
funktioner, samt som är scannings-kompatibelt, framgick även. Som svar på frågan ”Hur 
skulle du önska att programmet var tillgängligt?” svarade två av tre att de önskade se det som 
en app på mobiltelefoner och att det skulle vara tillgängligt på alla sjukhusets datorer. För att 
se svaren i sin helhet, se bilaga 3. 
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5!Diskussion 
Syftet med programmet som skapades är att ersätta steg 2, 5, 6, 7 och 9 i den flödeskarta som 
visas i figur 1 i kapitel 2.2. Det är i de här stegen som manuellt arbete utförs med penna och 
papper, och det var här som vi såg möjligheter för att digitalisera arbetet. Övriga steg i 
processen var antingen steg som är svåra att digitalisera, eller steg där vi inte hade någon 
möjlighet att gå in och påverka processen. 
 
Figur 5 från resultatet är skapat för att ha samma funktionalitet som steg 2 i flödesprocessen. 
Fördelarna med en digital inleverering är att förrådsansvarig får en möjlighet att kvalitetssäkra 
informationen om en scanner skulle användas då man kan vara säker på att individnumret 
anges korrekt. Informationen om vilka rullstolar som finns i förråden blir mer lättåtkomligt 
för förrådsansvariga och övriga aktörer om den existerar digitalt. De behöver inte ta sig till 
förrådet eller till en viss plats för att leta upp pappret som innehåller lagerföringen.    
 
Förskrivningsprocessen som beskrivs i steg 4 och 5 i flödeskartan är en process som förblir 
oförändrad i och med hur systemet är strukturerat med Beställningsportalen. För att 
sökfunktionen, se figur 10, ska uppfylla sitt syfte, och för att digitalisera steg 5, 6 och 7, krävs 
det här att förskrivningsinformationen som önskas i figur 6 anges på nytt. Problemet med att 
ha två separata system som båda efterfrågar samma information är att det kräver 
dubbelregistrering som i sin tur kräver mer tid. Även risken för felaktiga inmatningar ökar då 
information måste upprepas. 
 
Vidare innebär digitaliseringen av steg 5, 6 och 7, att pappershantering kan minimeras. 
Sökfunktionen medför att information som anges på leveranskvittenser och lånelappar återges 
direkt i systemet, vilket resulterar i att dessa dokument inte längre behövs skrivas ut och 
placeras i pärmar och på rullstolar. Det blir även enklare att finna information om en 
förskriven rullstol då den är lätt att söka upp i programmet, istället för att sjukhuspersonalen 
ska behöva leta i en pärm. Dock kan det fortfarande krävas att en rullstol får en typ av 
markering ifall patienten som är skriven till rullstolen har en typ av smitta. Om denna 
markering fästs vid förskrivningstillfället eller endast vid återlämningen för att tydliggöra för 
leverantören är upp till sjukvårdspersonalen. 
 
I det nya flödet som blir om programmet implementeras hämtar förrådsansvarig information 
om rullstolen genom att ange individnumret i återlämningsfunktionen, se figur 8, och få upp 
bekräftelsesidan som visas i figur 9. Från den informationen gör hen en arbetsorder på 
hjälpmedlet i Beställningsportalen. Förslagsvis, om de två systemen (vårt program och 
Beställningsportalen) kunde kommunicera med varandra skulle steg 9 och 10 kunna slås ihop 
till endast ett steg. Ifall scanners då också implementerats skulle det kunna räcka med att 
endast scanna in individnumret för att avskriva rullstolen.  
 
Utöver funktionerna som skapades för att ersätta de ovannämnda stegen och uppfylla målen 
för arbetet skapades även en funktion för administratörer. Eftersom funktioner valdes att vara 
specifika för förskrivare och förrådsansvariga krävs en användare som kan hantera dem. 
Beroende på hur programmet önskas vara utformat och beroende på ifall funktionerna måste 
separeras mellan användarna eller inte kan applikationen självfallet utformas för behovet, och 
det är mycket möjligt att denna funktion inte är nödvändig.   
 
Möjligheter för att implementera scanners anses existera, men eftersom inga tester har gjorts 
med en streckkodsläsare som uppfyller sjukhusets krav är det svårt att säga hur den 
inskannade informationen kommer att se ut. Om den inlästa informationen inte 
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överensstämmer med programmets restriktioner på hur rullstolens individnummer ska se ut, är 
det ofta lätt att åtgärda det genom att göra justeringar i streckkodsläsarens inställningar. 
Önskar sjukhuset ha som alternativ att använda sig av både scanners och manuell inskrivning 
bör man först försäkra sig om att informationen som återges vid inskanning motsvara den text 
som står på streckkodsetiketten. 
 
Utifrån det frågeformulär som fylldes i av personal på Karolinska Universitetssjukhuset och 
som har sammanställts i bilaga 3 tolkas det att handledarna är nöjda med det program som har 
utvecklats. Alla mål förutom det om dubbelregistrering ansågs ha uppfyllts. Samma 
information behövs nämligen anges både i deras förskrivningssystem, Beställningsportalen, 
och i det utvecklade programmet. Denna upprepning av information anses dock vara en 
nödvändighet som är svår att undkomma om sökfunktionen ska fungera på det sätt som 
önskas. Utvärderingen stärker därför bara motiveringen till att en applikation som kombinerar 
funktionerna från de två ovannämnda system ska utvecklas. 
 
Programmet utformades med baktanken att det skulle vara lätt att förstå, enkelt att hantera, 
och inte inkludera några långdragna processer för att slutföra en aktion. För att uppnå den 
användarvänlighet som eftersöktes, och som utifrån utvärderingen uppfylldes, hölls layouten 
enkel och för att lätt orientera sig i programmet skapades ett menyfält och tillbaka-knappar. 
Funktionerna för vardera sida i programmet beskrivs i respektive menyfälts ”Om”-meny, se 
figur 11, för att ge användaren extra stöd vid hanteringen. 
 
Från mötena på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har ett missnöje över 
Beställningsportalen och det nuvarande förskrivningssystemet påvisats, vilket är en av 
anledningarna till att vi har studerat flödet och utvecklat en applikation. Vi ser många åtgärder 
som skulle kunna göras i Beställningsportalen och med förskrivningssystemet. En av de 
största åtgärderna som skulle kunna göras vore att skapa en kontroll för beställning av 
ersättningsprodukt. Som programmet är utformat nu, är det lätt för en förskrivare att missa att 
klicka i rutan ”Ny till förrådet” som nämns i kapitel 2.2, steg 4.2 i flödeskartan. Eftersom 
förrådet i Solna fungerar som ett buffertförråd behövs det att nytt materiel kommer in då 
hjälpmedel lånas ut. Ifall förrådet töms på produkter utan att ersättas riskerar patienter att inte 
få de hjälpmedel som de behöver. Om rutan alltid hade ett förinställt värde att vara ikryssat, 
eller om ett popupfönster presenterades då rutan inte markerades, skulle detta medföra en 
extra säkerhet och kontroll för förskrivarna, likt det vi försöker uppnå med våra 
bekräftelsesidor i vår applikation. Dock, eftersom Beställningsportalen är en tjänst utgiven av 
Stockholms läns landsting, var det inget system som vi hade åtkomst till och kunde justera. 
Därför valdes det att skapa ett nytt program, istället för att utveckla det redan befintliga 
programmet. 
 
Valet av programmeringsspråk utgick från tidigare kunskaper. Eftersom Beställningsportalen 
är en webbaserad applikation kan man tänka sig att det utvecklade programmet bör ha varit 
det också, dock är den typen av programmering en som vi inte har så mycket erfarenhet av. 
Val av databashanterare och databasmodell kommer från rekommendationer av andra erfarna 
programmerare. MVC-modellen uppfylldes inte till fullo eftersom mycket av logiken 
hamnade i kontrolldelen. Hade logiken kunnat separeras mer från resterande delar hade koden 
kunnat bli mer strukturerad och lätthanterlig. En anledning till att detta inte justerades under 
projektets gång beror på att tiden inte räckte till. Alternativen för avdelningar och 
rullstolsmodeller som är registrerade i systemet och anges vid inleverans och förskrivning är 
konstanta vilket innebär att om ändringar i alternativen önskas måste användaren ha åtkomst 
till källkoden för att utföra uppdateringarna. Ett bättre alternativ vore att läsa in informationen 
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om avdelningar och rullstolsmodeller från en annan fil eller att ha en redigeringsfunktion i 
själva programmet som administratörerna har åtkomst till. 
 
Några ytterligare punkter att se över i programmet för en eventuell implementering är 
inloggningsfunktionen, samt historiken av information och hur den lagras. Vi anser att båda 
kan förbättras med grunden att det i nuläget endast passar att vara inloggad en person åt 
gången, och att information skrivs över om en rullstol som tidigare har varit inlagd och 
förskriven i systemet skrivs in på nytt. Nästa steg, utöver att göra dessa justeringar, är att 
komma underfund med hur programmet ska ges till sjukhuset för att de ska kunna testa, 
utveckla, och implementera det. Det bör även undersökas och funderas på i vilket format som 
programmet ska existera, om det ska vara som en applikation i mobilen eller om det önskas 
finnas på en eller flera datorer. Vid utvärderingen gavs varierande respons på denna fråga 
vilket antagligen grundar sig i att användare har olika behov av programmets funktioner 
beroende på tillfället. I och med sökfunktionens nytta anser vi att applikationen, eller 
åtminstone dess sökfunktion, bör vara tillgänglig på så många enheter som möjligt. 
 
Förbättringsmöjligheter kan även göras för utvärderingen av programmet. Presentationen och 
frågeformuläret gavs endast till tre personer vilket inte kan representera en hel verksamhet. 
Programmet testades endast under en kort tid vid enskilda tillfällen och behov kan ha funnits 
för att testa programmet under en längre period, förslagsvis en vecka. En längre prövotid av 
programmet hade tillåtit de medverkande att märka av hur väl applikationen var anpassad för 
deras flöde, hur mycket arbetsbördan påverkades, och ifall det gav en bättra kontroll och 
uppsikt över hjälpmedlen. 
 
För att hanteringen av hjälpmedel ska förbättras bör en scanner införskaffas för att 
effektivisera processen. Uppdragsgivaren bör även gå in i diskussioner om att förbättra den 
existerande Beställningsportalen för att göra plattformen mer användarvänlig och lätthanterlig 
med liknande funktioner som de vi har utvecklat. Då detta kan vara svårt kan alternativt vårt 
program implementeras om ett antal korrigeringar görs så att programmet kan användas 
parallellt med Beställningsportalen. I det här arbetet gick vi inte in på hur applikationen 
påverkas av lagar som rör hantering av personuppgifter, detta är något som uppdragsgivaren 
behöver se över för att försäkra sig om att programmet följer de. Som tidigare nämnt bör 
några av programmets funktioner justeras, bland andra inloggningsfunktionen, 
informationshanteringen, samt hanteringen av avdelningar och rullstolsmodeller. Trots att en 
implementation av programmet medför ytterligare arbete i form av att information återges 
flera gånger, tror vi ändå att det kommer förbättra hjälpmedelshanteringen.  
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6!Slutsats 
Projektets målsättning att skapa ett program som kvalitetssäkrar information och reducera det 
manuella arbetet har delvis uppnåtts. Önskade funktioner har utvecklats, men det finns 
mycket potential för att vidareutveckla programmet. Vi anser att vi har lagt bra grund för att 
förbättra hjälpmedelshanteringen och förskrivningsprocessen.  
 
För att hjälpmedelshanteringen ska utvecklas ser vi gärna att scanners implementeras vid 
registreringar för att kvalitetssäkra informationen. Beställningsportalen bör uppdateras för att 
anpassas till dagens behov och önskemål, alternativt bör ett nytt system utvecklas som 
kombinerar Beställningsportalens funktioner med de utvecklade i vårt program. 
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Bilaga 1: Processbild över hjälpmedel med 
individnummer 
 
Figuren är en visuell representation av flödet och processen vid utlåning av hjälpmedel med 
individnummer. Bilden kommer från Elisabeth Ström, verksamhetsutvecklare på Karolinska 
Universitetssjukhuset. 
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Bilaga 2: Frågeformulär för utvärdering av applikation 
 

Utvärdering av programmet Wheelchair Management: 
 
Detta frågeformulär är en del av Charlott Dankos och Stina Hägglunds 
kandidatexamensarbete i medicinsk teknik på KTH under vårterminen 2018. 
 
Frågeformuläret har getts ut i samband med prövning av det program som utvecklades i syfte 
för att kvalitetssäkra information och reducera det manuella arbetet av rullstolshantering på 
KU i Solna. Frågorna har delats in i kategorier för att bland annat separera frågor relevanta till 
projektets mål, programmets användarvänlighet, och en framtida utveckling av programmet.  
 
Vi uppskattar ert deltagande! 

 
 
Från vilken synvinkel skulle du använda programmet? 
 
Administratör  Förrådsansvarig  Förskrivare 
 

Mål 
 

1. Uppfyller applikationen följande funktioner: 
•! Möjlighet att registrera rullstol med individnummer och koppla rullstolen till en 

brukare, förskrivare och avdelning. 
Ja  Delvis  Nej 

 
•! Möjlighet att söka på en rullstols individnummer för att se vilken brukare den senast 

var registrerad på. 
•!  

Ja  Delvis  Nej 
 

•! Möjlighet att söka på avdelningar, brukare och förskrivare för att få mer information 
om förskrivna hjälpmedel. 

      
 Ja  Delvis  Nej 
 

•! Fungerar programmet det som ett register över utlånade rullstolar? 
•!  

Ja  Delvis  Nej 
 
2. Anser du att applikationen skulle hjälpa med att kvalitetssäkra information i rullstolsflödet? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3. Anser du att det manuella arbetet skulle minska med en sådan här applikation? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. Tycker du att programmet medför onödig dubbelregistrering när du jämför det mot andra 
system som ni använder er utav idag? 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Kommentarer och övriga synpunkter: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Användning 
 
5. Är det någon/några funktion/-er som du saknar i programmet? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
6. Är det någon/några funktion/-er som du anser är onödig i programmet? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
7. Vilken funktion tror du att du skulle utnyttja mest och som skulle göra mest nytta i digital 
form? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
8. Tycker du att programmet upplevs som användarvänligt? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
9. Hur tror du att din arbetsbörda skulle påverkas ifall detta program utnyttjades på din 
arbetsplats? 
 
Öka   Minska   Oförändrat 
 
10. Tror du att hanteringen av rullstolar och kontrollen över var en rullstol befinner sig skulle 
öka med ett sådant här program? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Kommentarer och övriga synpunkter: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Framtida utvecklingar 
 
11. Hur skulle du önska att programmet var tillgängligt? (Du kan markera flera alternativ) 
 
 � Som en app på mobilen 
 � Ett program tillgängligt på alla datorer på sjukhuset 
 � Ett program tillgängligt på enbart några datorer  
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 � Något annat förslag: ______________________________________________ 
 
12. Har du några förslag på hur programmet skulle kunna förbättra? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Kommentarer och övriga synpunkter: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

TACK! 
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Bilaga 3: Sammanställning av svar på frågeformuläret 
”Utvärdering av programmet Wheelchair Management” 
 
Tabellen nedanför är en sammanställning av svaren på frågeformuläret ”Utvärdering av 
programmet Wheelchair Management” vilket gavs ut i samband med utvärderingen på 
Karolinska Sjukhuset i Solna den 16:e och 18:e maj 2018.  
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