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Sammanfattning
Målet med detta projekt var att simulera den nya byggnaden på Södersjukhuset, ”Operation
Pre/Post” för våningsplan 2 och 4. Detta skulle göras på ett sådant sätt att personalen som använde
simuleringen kunde lära sig att lokalisera sig i sjukhusavdelningen innan de flyttade dit. För att göra
detta möjligt har spelmotorn Unity3D använts, samt ritningar på den nya byggnaden. För att ta reda
på om användare av det framtagna spelet verkligen lärde sig att orientera sig i den nya byggnaden,
gjordes ett test på Södersjukhusets personal. Detta visade att det är fullt möjligt att få en inlärning av
den nya sjukhusbyggnaden med hjälp av det framtagna spelet. Efter en total inlärningstid på cirka 25
minuter, visade läkarna som använt simuleringen en minskning i orienteringstid på 31,6 % i
medelvärde. Från början var tanken att simulera båda våningar, men på grund av tidsbrist lyckades
bara ett våningsplan skapas. Av denna anledning uppnåddes inte målet helt, vilket innebär att det
finns utrymme för framtida arbete inom projektet.
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Abstract

The aim of this project was to simulate the new building at South hospital, Stockholm, “Operation
Pre/Post” for floor 2 and 4. This was to be done in a way that the staff who used the simulation
would learn to localize in the hospital department before they moved in there. To make this possible,
the game engine Unity3D has been used together with drawings of the new building. To find out if
users of the produced game really learned to orientate in the new building, a test was made. This
test showed that it was fully possible to learn to localize in the new hospital building with the help of
the game. After a total gaming time of about 25 minutes, the average doctor showed a decrement in
time, going from one place in the building to another, by 31.6 %. From the start, the idea was to
simulate both hospital floors, but because of lack of time, only one was created. For this reason, the
goal was not achieved, which leaves possibilities for future work in this project.
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1 Introduktion
Att kunna lokalisera sig i ett sjukhus är viktigt, men att lära sig detta är en process som kan ta tid,
speciellt om sjukhuset är mycket stort. Inlärningen tar också olika lång tid för olika personer. Detta är
något som personalen på Södersjukhuset kommer få erfara under hösten 2019. Då ska de nämligen
flytta in i nya sjukhuslokaler i en helt ny byggnad. Det kommer att finnas många rum med olika
funktioner och innehåll. Alla lokaler kommer att vara av olika relevans beroende på personals
arbetsområde. Men vad som är gemensamt för samtlig personal är att de kommer att behöva lära sig
att orientera sig i hela den nya byggnaden. Det stora problemet är att själva inlärningsprocessen i det
fysiska sjukhuset inte är önskvärt. Personal ska kunna hitta till de rum de behöver gå till direkt, utan
att behöva fråga, leta eller chansa. De ska även veta var nödvändiga komponenter finns, såsom
larmknappar. Att inte kunna finna en sådan vid en akut situation, på grund av bristande kännedom av
sin omgivning, kan vara avgörande för en patients liv. Att inte lära sig den nya sjukhusbyggnaden kan
alltså medföra icke-önskvärda konsekvenser. Oavsett hur man vrider och vänder på detta problem,
kommer man inte ifrån att personalen på Södersjukhuset till slut behöver lära sig den nya
byggnaden, och det kommer att ta tid. Själva inlärningsprocessen går alltså inte att undvika. Men att
undvika att personal går runt i de nya lokalerna, fysiskt, utan att känna igen sig är däremot fullt
möjligt. Detta kan göras med hjälp av inlärning via en virtuell plattform. Då kan personalen gå runt i
en simulering av byggnaden, i form av ett spel, och på så sätt lära sig att hitta runt. När de väl flyttar
till den fysiska byggnaden, kommer den kännas bekant och lättare att orientera sig i. Detta
tillvägagångssätt, i form av virtuell inlärning, har provats tidigare ibland annat ett norskt sjukhus [1].

Syftet med detta projekt är att underlätta inlärningen av den nya sjukhusmiljön på Södersjukhuset
med hjälp av en interaktiv spelmiljö, så att användaren snabbt kan anpassa sig till den riktiga, fysiska
miljön.

1.1 Mål
Huvudmålet är att simulera sjukhusmiljön ”Operation Pre/Post” för våningsplan 2 och 4 på
Södersjukhuset, i form av ett spel, på ett sådant sätt att den svarar mot den verkliga miljön. Med
hjälp av detta spel ska användaren visa en mätbar virtuell inlärning av den nya miljön. Vidare delas
detta huvudmål in i följande delmål:

-

Få miljöns skala och proportioner att korrespondera mot de verkliga lokalernas förhållanden,
så att inte användaren får en spatialt felaktig inlärning.
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-

Simulera två våningar med samtliga lokaler.

-

Utveckla en ”First person”-karaktär, som ska motsvara en personal som går runt i
simuleringen.

-

Med en kunskapsundersökning kontrollera att personalen lärt sig att orientera sig i lokalerna
med hjälp av den virtuella miljön.
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2 Bakgrund
Att lära sig någonting i verkligheten genom ett spel är en idé som existerat länge, och tanken bakom
är logisk. Den grundar sig i att människor tenderar att lära sig saker de anser vara roligt snabbt. I takt
med den snabba utvecklingen av virtuella enheter, har även idén att använda en sådan för olika typer
av inlärning vuxit fram. Detta kallas for interaktiv inlärning och har påvisats komplettera traditionell
inlärning [2],[3].
Antalet virtuella miljöer för inlärning ökar ständigt och det finns flera studier som visar att dessa är
mer effektiva jämfört med traditionella inlärningsmetoder [2]. I en finsk studie vars syfte var att
undersöka inlärningen med dels en virtuell miljö, dels en traditionell miljö, visade det sig att de
studenter som använt den virtuella miljön lärde sig mer effektivt [2],[3]. I dagens utveckling kan
studenter göra många olika övningar med datorbaserade läromiljöer. Detta är av stor vikt när det
kommer till uppgifter som man vill undvika i det verkliga livet, t.ex. operationer i kärnkraftverk.
Vidare har simuleringar använts under en lång tid för att träna piloter, något som har räddat
tusentals människor [4]. Övning och inlärning via virtuella plattformar är alltså även fördelaktigt ur
ett säkerhetsperspektiv. Detta perspektiv är extremt brett, men en kategori kan relateras till
sjukhussäkerhet.
Det finns mycket som kan gå fel i ett sjukhus. Allt kan inte förebyggas, men vissa olyckor skulle
kunna undvikas, bland annat med hjälp av virtuell inlärning. Ett exempel på vad som kan gå fel inom
sjukvården är då personal flyttar in till nya lokaler. 2012 gjordes en polisundersökning rörande
dödsfall för elva patienter i ett nybyggt sjukhus i Norge. Dessa var relaterade till
inflyttningsprocessen i den nya sjukhusbyggnaden, och väckte stor uppmärksamhet [5]. Denna
”skandal” hade sannolikt kunnat förebyggas med hjälp av virtuell inlärning.

En annan viktig aspekt inom sjukhussäkerhet är ergonomi. Stress är en vanlig kategori som faller
under belastningsergonomi [6]. Stress kan uppkomma i många olika situationer och en vanlig
utlösare är ovisshet om något. Om en person t.ex. inte vet hur denne ska lösa en specifik sak, eller
om denne inte kan hitta till önskad plats, så kan stress uppkomma [7]. Det är kroppens sätt att
förbereda sig på kamp/flykt [8]. Resultatet blir bland annat högre puls, snabbare andning och
dilaterade blodkärl. Detta sker för att optimera kroppen och tänkandet, och det fungerar bra tills
stressen blir för hög. En för hög stress kan i stället leda till nedsatta kognitiva funktioner, något som
direkt kan relateras till sämre beslutsfattande. Fallet vid inflyttning i en ny sjukhusavdelning är ett
exempel på ett scenario som skulle kunna utlösa mycket stress. När detta sker behöver personal,
som redan är under sin vardagliga stress, även tampas med stressen som uppkommer när de inte
känner igen sig och inte kan hitta rätt.
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2.1 Tidigare arbeten
I ett norskt master-examensarbete utvecklades en webbaserad prototyp med hjälp av WebGLteknologi, vilket är ett JavaScript-API för att skapa interaktiva 3D-simuleringar som kan nås via en
webbläsare. Detta gjordes med hjälp av 3D-modeller av St. Olav’s universitetssjukhus. Syftet var att
undersöka om tekniken, innefattande interaktiva virtuella simuleringar, var mogen nog för att kunna
dras nytta av i ett sjukhussamanhang. Resultatet visade att tekniken hade kommit tillräckligt långt för
att utveckla avancerade spel för sjukhusmiljöer, och att det var teoretiskt fullt möjligt att använda
denna teknik för virtuell inlärning [9].

I ett annat examensarbete från Norge, som byggde vidare på det ovannämnda, hade man i syfte att
ta reda på om virtuella aktiviteter, i form av spel, kunde hjälpa användare att lokalisera sig i
operationslokalerna på St. Olav’s sjukhus. Det fanns två olika typer av deltagare, sjuksköterskor inom
anestesi och studenter utan medicinsk bakgrund. Resultatet visade att 4,2 av 5 deltagare inte ansåg
att den virtuella aktiviteten vara svår, utan snarare lätt att interagera med. Detta hade som
konsekvens att användarna lärde sig att lokalisera sig effektivt efter användandet av spelet [9].

2.2 Spelmotorn Unity3D
Unity är en av de mest populära spelmotorerna idag. Den är utvecklad av ”Unity Technologies” för
att skapa interaktiva 2D-och 3D spel på olika spelplattformar. Den första versionen av Unity (1.0.0)
utvecklades i Danmark 2005 av tre vänner vid namn David Helgason, Joachim Ante och Nicholas
Francis. Det primära målet var att skapa en billig och användarvänlig spelmotor för såväl simpla som
mer avancerade spel. Det första Unity-spelet var endast kompatibelt med Mac OS X, men med
dagens version av spelmotorn stöds hela 27 olika plattformar, däribland Windows, Mac OS X, Linux,
och IOS.
Fördelarna med Unity, jämfört med andra spelmotorer, är följande:
-

Den stödjer flera plattformar.

-

Den är relativt lätt att använda om man har kunskaper inom programmering.

-

Den har en inbyggd fysikmotor och kollisionsdetektor (”box collider”), vilken triggar ett event
när två boxar kolliderar.

-

Den är känd och använd världen över.
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En annan fördel för användare av Unity är att den kan läsa tre olika programmeringsspråk,
vilket underlättar utveckling av spel. Dessa språk är Unity Java Script, C# och Boo.
Anledningen till att Unity använder sig av just dessa tre språk är för att de alla har snabb
kompileringstid.
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3 Metod
För att möjliggöra arbetet med detta projekt har kunskaper inom programmering varit en central del.
Mer specifikt har förståelse för objektsorienterat kodskrivande varit en viktig del. Kunskap inom
virtuella plattformar har varit viktig, och för att få information inom detta område har yttre källor
tagits till hjälp. Dels har information behövt sökas upp på egen hand, dels har vägledning från
kunniga personer inom virtuella plattformar använts. Sebastiaan Mejier, professor i sjukvårdslogistik
med specialisering i spelsimulering och interaktiva metoder, har varit till stor hjälp i början av detta
projekt. Senare har även Jayanth Raghothama, postdoktor inom hälsoinformatik och logistik, varit till
hjälp vid byggandet av spelet, samt vid vägledningen för kunskapstestet.

3.1 Material och utrustning
För att genomföra detta projekt har följande utrustning använts:
-

Arkitektritningar på Södersjukhusets nya miljö – ”Operation Pre/Post” A04-16-P039 (Plan 2)

-

Unity3D, version 2017.4.1 (Unity Technologies SF, Köpenhamn, Danmark)

-

Monodevelop, version 7.5.0.1254 (Xamarin, San Francisco, USA)

-

Inno Setup Compiler, version 5.5.9 (Jordan Russell’s Software, Indiana, USA)

3.2 Genomförandet
Den rekommenderade programvaran hette Unity3D, som är en avancerad plattform för
spelutveckling. Inlärningen av programvaran gjordes med hjälp av en kurs från Udemy (”Unity:
Beginner to advanced – Complete course”). Ritningar över den del av sjukhuset som skulle simuleras
var en nödvändighet för att påbörja arbetet. Dessa erhölls från Södersjukhuset och var i form av 2dimensionella planritningar.

Spelmotorn Unity3D användes för utvecklingen av den interaktiva miljön och det första steget var att
skriva koden för en spelare. Den huvudsakliga logiken för hur spelaren rörde sig låg i scriptet, som
gjordes i C# (Se bilaga A1). Den resterande logiken utgjordes av att föra in kameran i den
konstruerade spelaren, följt av att föra in scriptet i spelarobjektet. När detta var gjort fanns en
komplett spelare som kunde röra sig framåt, bakåt, höger och vänster. Den kunde även rotera på ett
sätt som motsvarade en riktig människa som vred sin kropp. Den konstruerade spelaren användes
dock inte i simuleringen i slutändan (Se diskussion). Snarare kunde en importerad spelare med
betydligt fler funktioner såsom stegintervall, hastighet och ljud användas.
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3.2.1 Hur spelet gjordes realistiskt i rum

Nästa steg blev att simulera den första operationslokalen på det andra våningsplanet. Detta gjordes
med hjälp av planritningarna (Se bild 1-och 2). Skalan på dessa var 1:200. För att få en verklig spatial
uppfattning, mättes lokalens dimensioner exakt med linjal. Unity3D har en egen skala, så för att
undvika spatialt felaktig inlärning behövdes en omvandling från meter till Unity-skalan tas fram.
Genom att utgå från en längd på 175 cm för en spelkaraktär och en taklängd på 3,5 meter, kunde en
relation mellan takhöjd och spelare tas fram. Denna togs fram genom att dividera takhöjden med
spelarens längd, vilket gav värdet 2. För att få en spatialt korrekt uppfattning vid användning av
spelet behövde därför även relationen mellan takhöjd och spelarens längd ha värdet 2 i simuleringen.
Detta innebar i praktiken att man kunde ställa två spelare på varandra för att precis komma i kontakt
med taket. Givet denna information togs en faktor på 1,234 fram i Unity. För att gå från mått på
planritning till motsvarande mått i Unity3D användes följande ekvation:

𝑙𝑢 = 𝑙𝑟 × 200 × 1,234 (cm),

(1)

där 𝑙𝑢 var motsvarande sträcka i Unity-skala för en längd, 𝑙𝑟 cm, på ritningen.

För att omvandla detta till meter behövdes även en division med 100 ske. Detta ledde till en faktor
på 2,468. En vanlig operationslokal hade till exempel som bredd 5,6 cm. Detta svarade då mot [5,6 ×
2,468 = 13,82 ] i Unity-skala. Denna skal-relation användes under hela simuleringsprocessen av alla
lokaler, korridorer samt övriga komponenter, vilka i sin tur kunde börja skapas efter att den första
operationslokalen blivit klar.

7

Bild 1: modell av operationsavdelningen för plan 2 (Observera, detta är ej de riktiga ritningarna, utan
en webb-bild)

Bild 2: modell av pre-och postoperativa avdelningen för plan 2 (Observera, detta är ej de riktiga
ritningarna, utan en webb-bild)
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3.2.2 Hur spelet gjordes realistiskt i tid

Utöver en rumsligt korrekt uppfattning under spelandet, var det även viktigt att manipulera
spelkaraktären på ett sådant sätt att uppfattningen i tid också blev korrekt. Detta gjordes för att göra
den interaktiva miljön så realistisk som möjligt. Till att börja med ansågs det vara rimligt att modifiera
spelarens gånghastighet. Detta gjordes genom följande logik: En operationslokal hade 6 cm i längd,
och detta svarade mot 12 meter i verkligheten (eftersom en skala 1:200 cm innebar att 1 cm på
planritningen motsvarade 200 i verkligheten.) Genom att mäta hur lång tid det tog för en av
skribenterna att gå en sträcka på 12 meter med normal gånghastighet i verkligheten, kunde
spelkaraktärens hastighet modifieras. Detta gjordes på ett sådant sätt att det tog lika lång tid att gå
sträckan av en operationslokal i verkligheten som det gjorde att gå motsvarande längd i spelet, det
vill säga längden av en operationslokal i spelet.
När gånghastigheten väl var anpassad, så modifierades även stegintervallen som spelkaraktären tog.
Detta gjordes genom att räkna antalet steg som en av skribenterna tog på 12 meter (längden av en
operationslokal i verkligheten). Därefter, på liknande sätt som beskrivet ovan, anpassades
spelkaraktärens stegintervall så att denna tog lika många steg på en motsvarande sträcka i
simuleringen.
3.2.3 Koden och animationen i spelet

All typ av interaktion med spelet krävde kodskrivande. Som nämndes ovan var spelarens kod den
första som skrevs, även om denna i slutändan inte visade sig användas. Det andra scriptet som
gjordes var ett som användes för att öppna en vanlig dörr utåt och inåt (Se bilaga A2). Utöver scriptet
behövdes även en animation göras i Unity, så att dörren öppnades till en önskvärd grad. (Se bilaga
A3). Det tredje och fjärde scriptet som skrevs användes för skjutdörrarna i operationslokalerna, de
preoperativa tvättrummen samt i uppdukningsrummen. Det ena användes för att röra dörren i sidled
till önskad position (Se bilaga A4). Det andra användes för att dörren automatiskt skulle öppnas när
spelkaraktären kom tillräckligt nära dörren (Se bilaga A5). Tillsammans med dessa två script, samt en
manuell ändring av storleken på dörrens ”box collider” i Unity, kunde en fullt fungerande automatisk
skjutdörr konstrueras. Som nämndes i bakgrundsavsnittet, har Unity3D kollisionsupptäckare och i
fallet med den automatiskt öppnande skjutdörren, var det spelkaraktären som kolliderade med en
osynlig box runt dörren. Det var arean till denna osynliga box som manuellt ändrades för att kollision
skulle ske utanför dörren och därmed trigga eventet där.
För att göra simuleringen till mer av ett spel, skrevs även kod så att spelaren kunde plocka upp och
flytta vissa objekt, till exempel en medicinbox (Se bilaga A6). Det sista skriptet som skrevs var ett som
skulle implementeras i den importerade spelkaraktären. Kodens syfte var att få spelaren att alltid
komma till en bestämd plats vid intryckning av en specifik tangent (Se bilaga A7). Inom
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spelutveckling kallas detta att få karaktären att ”respawn”, och syftet med detta framgår i avsnittet
”Testning av det färdiga spelet”

3.2.4 Byggande av spelet samt framtagandet av en körbar exe-fil.

När simuleringen av sjukhusbyggnadens andra plan var klart, skulle spelet byggas. Men en viktig
notering innan denna process påbörjades var att ändra upplösningsinställningarna i Unity. De som
valdes var ”high” och pixeltätheten ändrades till 10. Detta gjordes för att användaren skulle få en så
bra bild som möjligt under spelandet. Även andra inställningar, såsom fönsterstorlek, ändrades efter
skribenternas preferenser. När samtliga inställningar var klara byggdes spelet först till Windows och
därefter till WebGL. För den version som byggdes till Windows, behövdes det en exe-fil för att spelet
skulle kunna köras. Detta gjordes med hjälp av ”Inno Compiler”, en kompilator för att skapa
exekverbara filer. När detta var gjort kunde spelet, med hjälp av exe-filen, installeras på en Windowsdator. Den version som byggdes till WebGL behövde däremot ingen exe-fil, utan kunde köras direkt
via en html-fil från önskad server. Alltså behövdes ingen installation ske med denna version, utan
spelet kunde köras direkt via internet.
3.2.5 Utformningen av testet

När det färdiga spelet var framtaget, behövde läkare på Södersjukhuset testas så att en mätbar
inlärning kunde åskådliggöras. Detta gjordes genom att mäta hur lång tid det tog för läkarna att hitta
en given plats i spelet före respektive efter en inlärning. Totalt testades tio läkare.
Mer detaljerat gjordes testningsprocessen enligt följande: Först fick läkarna en bild på ritningen av
den del av byggnaden som simulerats (Plan 2). Därefter fick de beskrivet för sig vilka platser som var
viktiga att känna till. Sedan fick de i uppdrag att från en fix position ta sig till en annan i simuleringen.
(Se bilaga A8). Tiden det tog för att göra detta mättes. Därefter fick läkarna nästa uppdrag, varefter
tiden togs, och så vidare. Efter att läkarna fått tio uppdrag där tiden tagits, fick de gå runt i
simuleringen, utan uppdrag, i tio minuter och försöka memorera olika delar. Efter detta så gavs
samma test som i början till läkarna och samma procedur upprepades. Det vill säga, läkarna fick ett
uppdrag samtidigt som tiden att utföra detta togs. De tio frågorna var utformade på ett sådant sätt
att de som körde spelet skulle lära sig byggnaden samtidigt som de utförde uppdragen. Efter varje
uppdrag ombads läkarna att trycka på tangenten ”l”. Detta gjordes för att de alltid skulle börja från
samma utgångspunkt, vilket i sin tur var nödvändigt för att påvisa inlärningen.

Efter att testet var klart, gjorde en kvalitativ utvärdering, där de tio läkarna fick svara på fyra frågor
(Se bilaga A9). Den första frågan avsåg att svara på om personen hade tidigare spelerfarenheter, då
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detta kunde inverka på tiden. Den andra frågan hade i syfte att ta reda på om personen tidigare hade
vistats i lokalen, då även detta kunde inverka på tiden. I den tredje frågan utvärderades hur personen
använde olika delar av byggnaden för att lokalisera sig. Sista frågan rörde läkarnas personliga
uppfattning kring hela projektet och testet.

11

4 Resultat

4.1 Det färdiga spelet
Hela det andra planet av den nya byggnaden simulerades och inreddes utifrån den information som
erhölls från ritningarna samt vår externa handledare, överläkaren Stephan Serenius. Spelet innehöll
samtliga lokaler, korridorer och komponenter från ritningarna (Se Figur 1) Utöver detta fanns även
två olika typer av självöppnande dörrar, en modifierad spelkaraktär samt upplockningsbara
medicinlådor. Skyltar som talade om vad för rum spelaren befann sig vid fanns placerade ovanför
varje dörr. Vagnar, sängar, stolar, datorer, bord och toaletter är exempel på några komponenter som
placerats ut på eget initiativ av skribenterna (Se Figur 2) för att göra simuleringen mer innehållsrik
och illustrativ. Färger på golv i korridorer och salar har anpassats efter de faktiska färgerna som
kommer att finnas i den riktiga byggnaden (Se bilaga A10-A12)

Figur 1: Bild på våningsplan 2, sett utifrån
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Figur 2: Bild inuti apparatförråd, sett inifrån

4.2 Statistik från testet
Nedan har all data från de tio läkarna som gjorde testet sammanställts. I tabell 1 presenteras rådata
över hur lång tid varje läkare tog för att klara av respektive fråga innan inlärningen.

Tabell 1: Resultat före inlärning

Den första frågan hade i uppdrag att gå en mycket kort distans, vilket speglas i en relativt kort tid för
majoriteten. Den sjunde och åttonde frågan hade två deluppdrag, varför det tog längre tid för
läkarna att utföra uppdragen i dessa.
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I tabell 2 presenteras rådata över hur lång tid varje läkare tog för att klara av respektive fråga efter
inlärningen.

Tabell 2: Resultat efter inlärning
Som nämndes i metodavsnittet, användes samma test två gånger för att påvisa mätbar inlärning.
Därför syns det även i den senaste tabellen att fråga sju och åtta var mer omfattande jämfört med
övriga frågor.

Resultaten före respektive efter inlärning åskådliggörs nedan med ett diagram. Detta visar den totala
tiden som gick åt för varje användare att göra klart testet.

Figur 3: Total tid i minuter för varje användare före respektive efter inlärning

För de flesta användarna syns en tidlig minskning i total tid efter inlärningen, medan det blev en
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marginell minskning för en användare, den nionde. Den åttonde användaren mer än halverade sin
totala tid efter inlärningen.

Ett diagram som åskådliggör hur lång tid medelanvändaren tog i tid för varje fråga, innan respektive
efter inlärning, syns nedan.

Figur 4: Medelvärde av tid i sekunder för varje fråga före och efter inlärning.

En sammanställning av diagrammet i figuren ovan ger oss total tid i minuter för medelanvändaren
före och efter inlärningen. Detta åskådliggörs i figuren nedan.

15

Figur 5: Total tid i minuter för medelanvändaren före respektive efter inlärning

Från figuren ovan syns en minskning på 4,83 minuter för att göra klart testet efter inlärningen. Detta
svarar mot en tidsminskning på 31,6 %.

4.3 Sammanställning av utvärderingen
Majoriteten av testpersonerna hade tidigare spelerfarenheter, men ett fåtal användare, två och åtta,
hade inga sådana. Två läkare, användare sju och nio, hade tidigare vistats i den nya byggnaden. En
klar majoritet lärde sig att orientera sig med hjälp av numreringen på operationssalarna. Flera
personer använde också sambandscentralerna som en lokalisationspunkt. Ett annat knep som många
började använda sig av efter inlärningen var att utgå ifrån den speglade symmetrin för mittdelen av
byggnaden. Samtliga testpersoner ansåg att användningen av smelet var ett bra sätt att lära sig på.
Utifrån användarnas kommentarer kan det sammantaget sägas att spelet var illustrativt, lärande och
lätt att hantera.
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5 Diskussion
Målet med detta projekt var, som nämnts, att simulera den nya byggnaden på södersjukhuset på ett
sådant sätt att personal som använde spelet kunde visa en mätbar inlärning. På grund av tidsbrist
lyckades inte skribenterna till denna rapport simulera båda sjukhusplanen, vilket var tänkt från
början. Skribenterna lyckades i stället simulera ett av våningsplanen, vilket lämnar utrymme för
förbättring. Detta kommer diskuteras i följande avsnitt. Det kommer även att tas upp felkällor i
undersökningen, samt möjligheter för framtida arbete med projektet.

5.1 Oväntade upptäckter
Det första steget inom framtagandet av spelet var, som framförts, att bygga en spelkaraktär. Detta
visade sig vara en mycket omfattande och tidskrävande process. Skribenterna lyckades dock bygga
en simpel karaktär som kunde röra sig åt fyra olika håll (Se avsnitt 3.2). Unity hade dock en inbyggd
”First person”-karaktär just för att efterfrågan på en sådan varit så stor. När skribenterna fick reda på
detta, förkastades deras förenklade spelkaraktär, vilket gav utrymme till mer fokus på själva
simuleringen av byggnaden. Den importerade karaktären från Unity modifierades dock efter
skribenternas preferenser, vilket beskrevs i avsnitt 3.2.2. När det kom till resterande komponenter,
behövdes, som tidigare nämnts, all kod skrivas på egen hand. Detta var, tillsammans med det
skalenliga byggandet av alla lokaler, en av de mer tidskrävande processerna.

5.2 Tankar kring resultatet
Testet, som beskrivs i resultatdelen, visade en tydlig minskning i tid efter inlärningen både för varje
användare (Figur 3) och för varje fråga (figur 4), vilket var mycket positivt. Det kan vara värt att
notera att en del av inlärningen förmodligen skedde under test 1 (Bilaga A.8), då läkarna skulle hitta
runt till olika delar av byggnaden. För vissa läkare tog det första testet mer än 15 minuter (Figur 3),
och då är det naturligt att utgå ifrån att en del av lokaliseringsförmågan byggdes under denna tid.
Kombinerat med de tio inlärningsminuterna efter test 1, visade läkarna mycket goda
inlärningsresultat i test 2 (Figur 5). Den genomsnittliga totala tidsminskningen på 31,6 % visar på att
den interaktiva metoden verkligen fungerar. Vad som är viktigt att ha i åtanke är att det inte är
rimligt att förvänta sig en alltför stor inlärning av en byggnad på endast cirka 25 minuter. Det plan
som simulerades (Figur 1) är mycket stort i verkligheten, och då gångtiden i spelet korresponderar
med en verklig gånghastighet, får man acceptera att inlärningen inte visade sig i form av en större
procentuell siffra än den som erhölls i Figur 5. Dock är det rimligt att utgå ifrån att inlärningen skulle
öka ytterligare, det vill säga den procentuella siffran i tidsminskningen i Figur 5 skulle bli ännu större,
ju mer tid användaren spenderar i spelet.
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Syftet med detta projekt var att underlätta inlärningen av den nya sjukhusmiljön på Södersjukhuset
med hjälp av det framtagna spelet. Detta lyckades skribenterna göra till en viss grad. Men för största
inlärning, och därmed bästa anpassningsförmåga till den nya byggnaden, bör läkarna gå runt i
simuleringen tills de känner sig bekväma med att snabbt kunna lokalisera sig till önskad destination.
Fördelen med simuleringen är att all personal kan använda den, på sin egen dator, precis så länge de
önskar. De kommer inte förväntas lära sig byggnaden på en viss tid, som i testet. En tillräckligt stor
avsatt tid till simuleringen kommer med absolut största sannolikhet underlätta mycket för
personalen när de väl flyttar in i den nya byggnaden.

5.3 Potentiella felkällor
Som framfördes i resultatdelen, hade de flesta av testpersonerna tidigare spelerfarenheter. Dessa
hade relativt lika värden när det kom till total tid (Tabell 1 och 2), men för de två användarna
(Användare 2 och åtta) som inte hade några erfarenheter i spel, såg man, som nämnts, en förlängd
total tid (Figur 3). Detta berodde på att dessa testpersoner hade svårt att styra en vanlig
spelkaraktär, vilket inverkade på tiden. En möjlig felkälla är att dessa användare möjligtvis lärde sig
att styra spelkaraktären bättre under det första testets gång, samt under inlärningen. När väl det
andra testet kördes, var användarna skickligare på att styra spelkaraktären, vilket minskade den
totala tiden ytterligare (Tabell 2). Däremot är det värt att nämna att de läkare som hade svårt att
styra karaktären fick bekanta sig med hur den styrdes innan testet påbörjades. Detta hade inte som
utslag att läkarna kunde röra sig perfekt, men tillräckligt för att kunna orientera sig. I sin helhet kan
denna felkälla inte ha påverkat resultatet alltför mycket då det endast rörde sig om två av tio
deltagare. Dessutom så är det inte realistiskt att anta att de två användarna utan tidigare
spelerfarenheter lärde sig att styra spelkaraktären perfekt efter test 1 och inlärningen. Alltså, dessa
personer tog även lång tid på sig under andra testet p.g.a. bristande erfarenhet över hur en
spelkaraktär styrs.

En annan felkälla som påverkade resultatet kom från de två läkarna som hade vistats i den nya
byggnaden tidigare. Dessa personer, användare sju och nio från resultatet (Figur 3), kunde lokalisera
sig snabbt både innan och efter inlärningen. Detta gjorde att den genomsnittliga totala tiden före och
efter inlärningen minskades (Figur 5). Detta ledde rimligen till en mindre procentuell siffra, 31,6%, än
vad som skulle erhållits om dessa användare inte kände till byggnaden sedan tidigare.
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5.4 Förbättringar av spelet och framtida arbete
Något som upptäcktes under testet var att många läkare verkade bli uttråkade mot slutet.
Skribenterna hade försökt göra simuleringen rolig genom att inreda lokalerna (Figur 2), samt genom
att användarna skulle kunna plocka upp medicinlådor så att de kunde ställa dessa på exempelvis
sjukhusvagnar. Detta för att användarna inte bara skulle gå runt utan sysslor. Om något blir
långtråkigt, som detta spel verkade bli för viss personal, lär man sig långsammare. Därför skulle en
förbättring av spelet kunna göras genom att införa mer interaktiva sysslor för användaren. Till
exempel skulle man kunna införa ett script i de färdiga sjukhussängarna så att dessa skulle kunna
rullas av läkare till en rimlig destination. Detta, tillsammans med ytterligare spelinteraktioner, skulle
göra simuleringen mindre långtråkig. Det skulle även kunna införas ett poängsystem, så att
användarna blir belönade beroende på hur snabbt de utför sitt uppdrag. Dessa förbättringar skulle
göra spelet roligare, vilket i sin tur skulle ge användarna en ännu snabbare inlärning. Speciellt
fördelaktigt skulle ett roligare spel vare vid längre användning.

Tanken under projektets början var att även viktiga sjukhuskomponenter såsom larmknappar skulle
införas i simuleringen. Detta blev dock inte fallet i slutändan då ingen information om dessa
komponenter kunde fås. Detta berodde på att platserna där komponenterna ska finnas inte ännu var
bestämda. En framtida förbättring skulle då kunna vara att införa viktiga komponenter när väl
informationen finns tillgänglig. Även korrekta färger på samtliga rum skulle kunna införas för att göra
simuleringen mer realistisk.

Det finns mycket som skulle kunna göras för att personalen på Södersjukhuset ska få bästa möjliga
lokaliseringsförmåga i den nya byggnaden innan de flyttar in. Först och främst skulle plan 4, det
andra nya planet i byggnaden, kunna simuleras så att personalen lär sig samtliga nya lokaler. Sedan
skulle även interaktiva hissar kunna programmeras så att läkare kan åka mellan de två planen. Man
skulle även, med rätt summa investerad, kunna utveckla simuleringen i ”Virtual reality”. Detta skulle
ge en mycket verklighetstrogen känsla under spelandet, vilket med stor sannolikhet skulle inverka
positivt på lokaliseringsförmågan.

Ytterligare framtida arbete skulle kunna vara att bygga spelet så att det blir kompatibelt med
mobiltelefoner. På så vis skulle personal kunna lära sig den nya byggnaden exempelvis under
tågresan på väg hem. Man skulle även kunna implementera följning av personalflöde med hjälp av
mobiltelefoner samt följning av materialflöde. Att veta var olika föremål ska lämnas och hämtas är
viktigt att veta i ett sjukhus. För detta skulle dock mer information om just flöden behövas. När
denna väl finns tillgänglig, kommer en implementation av flöden i spelet vara av stort värde för
19

personalen.
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6 Slutsats

Huvudmålet med detta projekt, att simulera båda våningsplanen på ett sådant sätt att användarna
kunde visa en mätbar inlärning, blev inte helt uppfyllt. Eftersom skribenterna endast hann med att
göra ett av två våningsplan, finns fortfarande utrymme för arbete och förbättring. När det kommer
till den mätbara inlärningen, sågs ett tydligt positivt resultat efter till och med en inte särskilt lång
speltid. Därför är författarna till denna rapport bekväma i att säga att målet delvis blev uppfyllt.

21

7 Referenser
[1] L. M. Hestman, “The Potential of Utilizing BIM Models With the WebGL Technology for Building
Virtual Environments”, M.S.thesis, Norwegian University of Science and Technology,Norway,2015.
[2] M. Koskela, P.Kiltti, I. Vilpola, and J.Tervonen, ”Suitability of a Virtual Learning Environment for
Higher Education”, The Electronic Journal of e-Learning, Vol. 3, no. 1, p.21-30, 2005. [online].
Available: https://pdfs.semanticscholar.org/12b0/56f32b8d123b925926f600dcfa4c9b58593d.pdf
[Accessed April 8,2018].
[3] A.Sawhney, and A.Mund, “Simulation Based Construction Management Learning Systems”,
Proceedings of the Winter Simulation Conference, P.1319 – 1324, 1998. [Online]. Available:
https://www.informs-sim.org/wsc98papers/179.PDF [Accessed April 8, 2018].
[4] D.zhang, J.Leon Zhao, L.Zhou, J.F.Nunamaker, Can e-Learning Replace Classroom Learning?”
Communications of the ACM, Vol. 47, No. 5, p. 75-79,2004. [Online]. Available:
https://cacm.acm.org/magazines/2004/5/6515-can-e-learning-replace-classroom-learning/fulltext
[Accessed April 9, 2018].
[5] M.Lerø, (2012) “Ahus-skandalen” Dagens Perspectiv, September14, 2012. [online], Available:
https://www.dagensperspektiv.no/meninger/redaktorens_mening/ahus-skandalen [Accessed April
3, 2018].
[6] L.Juibari, A. Sanagu,N.Farokhi, "The relationship between knowledge of ergonomic science and
the occupational health among nursing staff affiliated to Golestan University of Medical Sciences",
National Center for Biotechnology Information,2010,Vol.15,no.4,p.185-189.[Online] Available:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3093186/ [Accessed May 10,2018].
[7] K.D.Zeit ,"Hospital Wayfinding And The Anxiety Factor", Feb 6,2018.[Online]
https://www.healthcaredesignmagazine.com/architecture/hospital-wayfinding-and-anxiety-factor/
[Accessed May 10,2018].
[8] American Psychological Association," Stress effects the body", Psychological help center, 2018.
[Online] http://www.apa.org/helpcenter/stress-body.aspx [Accessed May 11,2018].
[9] N.F.Kleven, “Virtual University hospital as an arena for medical training and health education”
M.S.thesis, Norwegian University of Science and Technology, Norway, 2014.

22

A Bilagor

A.1 Bilaga – Script för skribenternas egna ”First person” – karaktär

1

2

A.2 – Script för att öppna en vanlig dörr utåt och inåt

1

A.3 – Animation för den vanliga dörren

1

A.4 – Script för att röra skjutdörr i sidled

1

A.5 – Script för automatisk öppning av skjutdörr

1

A.6 – Script för att göra objekt upplockbara

1

A.7 – Script för att få en spelare att ”respawn”

1

A.8 – Test 1 och 2 (samma)

1

A.9 – Kvalitativ utvärdering

1

A.10 – Bild på sambandscentral samt ”pre-post” i sjukhussimuleringen

1

A.11 – Bild på dörrar samt uppdukningsrum

1

A.12 – Bild på skyltningen

1
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