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Sammanfattning 
Varje	  år	  sköter	  Karolinska	  Universitetssjukhuset	  cirka	  1,6	  miljoner	  patientbesök	  och	  
det	  är	  mycket	  viktig	  att	  patienten	  får	  rätt	  vård.	  	  
Men	  tyvärr	  enligt	  Karolinska	  Universitetssjukhuset	  kvalitetsbokslut	  2012,	  påvisas	  det	  
att	  nästan	  var	  tredje	  ordination	  är	  felaktig,	  allt	  från	  preparat	  och	  styrka	  till	  dosering.	  
För	  hantering	  av	  läkemedel	  använder	  sig	  Karolinska	  Universitetssjukhuset	  av	  det	  
digitala	  patientjournalsystemet	  Take	  Care	  i	  nuvarande	  läge.	  
För	  att	  förhindra	  att	  det	  blir	  fler	  felaktiga	  ordinationer,	  har	  detta	  examensarbete	  
undersökt	  de	  olika	  problemen	  utifrån	  slutanvändarna,	  alltså	  läkarna	  och	  
sjuksköterskorna	  som	  har	  med	  läkemedelssystem	  som	  de	  använder	  idag	  att	  göra.	  	  
För	  att	  ta	  reda	  på	  de	  olika	  problemen,	  gjordes	  ett	  antal	  olika	  undersökningar,	  bland	  
annat	  fältstudier,	  intervjuer,	  en	  enkät	  och	  genomgång	  av	  avvikelserapporter.	  
	  
När	  undersökningarna	  hade	  genomförts,	  föreslogs	  olika	  designlösningar	  som	  
fungerar	  som	  rekommendationer	  av	  vad	  systemet	  bör	  ha	  med	  hänsyn	  till	  
användbarheten,	  och	  samtidigt	  ge	  Karolinska	  Universitets	  sjukhus	  en	  viss	  kompetens	  
om	  vad	  som	  behövs	  begära	  från	  leverantören.	  
En	  av	  slutsatserna	  som	  konstaterades	  var	  att	  en	  större	  förändring	  utifrån	  andra	  
aspekter	  så	  som	  utbildning,	  erfarenhet,	  tidsbrist,	  stress	  och	  rutiner	  behöver	  också	  
tas	  hänsyn,	  då	  det	  inte	  handlar	  bara	  att	  designa	  rätt	  utan	  att	  det	  som	  händer	  runt	  
omkring	  systemet	  ska	  också	  fungera	  rätt.	  	  
	  
	  

“A	  hospital’s	  electronic	  medical	  records	  -‐	  Design	  
proposals	  to	  prevent	  medication	  errors”	  

	  
Abstract	  
Each	  year	  Karolinska	  University	  Hospital	  handles	  approximately	  1.6	  million	  patients	  
and	  it	  is	  of	  up	  most	  importance	  that	  each	  patient	  requires	  the	  appropriate	  care.	  But	  
unfortunately,	  according	  to	  Karolinska	  University	  Hospital	  quality	  financial	  
statements	  in	  2012,	  showed	  that	  almost	  every	  third	  prescription	  is	  inaccurate,	  
ranging	  from	  medicine	  to	  dosages.	  
For	  the	  management	  of	  medications	  records	  uses	  Karolinska	  University	  Hospital	  the	  
electronic	  medical	  record	  system	  Take	  Care	  as	  the	  current.	  
To	  prevent	  additional	  inaccurate	  prescriptions,	  this	  thesis	  investigated	  the	  various	  
problems	  based	  on	  end	  users,	  such	  as	  doctors	  and	  nurses	  who	  regularly	  use	  the	  
medical	  record	  system.	  
To	  find	  out	  the	  various	  problems,	  a	  number	  of	  researches	  were	  executed,	  including	  
field	  studies,	  interviews,	  a	  survey	  and	  review	  of	  incident	  reports.	  
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Once	  the	  studies	  were	  conducted,	  various	  design	  proposals	  were	  recommended	  	  
and	  served	  as	  recommendations	  of	  what	  the	  system	  should	  require	  in	  terms	  of	  
usability,	  while	  providing	  Karolinska	  Unversity	  Hospital	  some	  kind	  of	  expertise	  on	  
what	  is	  needed	  to	  request	  from	  the	  supplier.	  
One	  of	  the	  conclusions	  that	  were	  found,	  were	  that	  a	  major	  change	  based	  on	  other	  
aspects	  such	  as	  education,	  experience,	  lack	  of	  time,	  stress	  and	  routines	  also	  need	  to	  
be	  taken	  into	  account,	  because	  it	  is	  not	  just	  about	  correct	  design,	  but	  also	  that	  the	  
presented	  aspects	  outside	  of	  the	  system	  work	  coherently.	  
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1.	  Inledning	  
	  
Enligt	  Socialstyrelsens	  föreskrifter	  och	  allmänna	  råd	  om	  läkemedelshantering	  i	  hälso-‐	  
och	  sjukvården	  (SOSFS	  2000:1),	  ges	  olika	  rekommendationer	  om	  hur	  
läkemedelshantering	  bör	  tillämpas	  och	  hanteras.	  Dessa	  dokument	  riktar	  sig	  främst	  
till	  läkare	  och	  sjuksköterskor	  och	  understryker	  även	  hur	  viktig	  sjukvårdspersonalen	  är	  
för	  läkemedelshanteringskedjan.	  De	  rutiner	  som	  finns	  för	  att	  beskriva	  de	  viktiga	  
arbetsmomenten	  mäts	  regelbundet	  men	  trotts	  detta	  uppstår	  ofta	  fel	  och	  uppsatta	  
mål	  nås	  inte.	  
	  
Att	  hantera	  läkemedel	  på	  en	  sjukhusavdelning	  för	  organtransplantation,	  är	  en	  
multidisciplinär	  process	  som	  börjar	  med	  läkarens	  ordination,	  sjuksköterskans	  
iordningställande	  av	  läkemedel	  och	  till	  sist	  administrering	  till	  patienten.	  	  
	  
Enligt	  Karolinska	  Universitetssjukhusets	  kvalitetsbokslut	  2012	  var	  hela	  37%	  av	  
läkemedelsordinationerna	  felaktiga,	  allt	  från	  preparat,	  styrka	  och	  dosering.	  Det	  
betyder	  att	  ungefär	  var	  tredje	  läkemedelsordination	  blir	  fel.	  Att	  reducera	  dessa	  leder	  
till	  kvalitetsförbättringar	  för	  både	  patient	  och	  vårdgivaren.	  Problemet	  involverar	  
människa,	  teknik	  (IT-‐system)	  och	  organisation	  och	  därmed	  kan	  problemet	  angripas	  
från	  dessa	  tre	  olika	  perspektiv.	  
	  
En	  av	  de	  största	  patientjournalsystem	  som	  används	  av	  mer	  än	  1100	  st.	  avdelningar	  
inom	  Karolinska	  Institutet	  i	  Huddinge	  och	  Solna,	  Sjukvården	  på	  Gotland,	  St.	  Eriks	  
ögonsjukhus	  med	  flera,	  är	  patientjournalsystemet	  ”Take	  Care”,	  vilket	  används	  bland	  
annat	  för	  läkemedelshantering.	  Eftersom	  läkare	  och	  sjuksköterskor	  har	  tillgång	  till	  
olika	  vyer	  och	  funktioner	  uppstår	  problem	  och	  missförstånd	  mellan	  yrkesgrupperna	  
när	  ordinationen	  ska	  ges.	  	  
I	  det	  här	  examensarbetet	  kommer	  fokus	  att	  ligga	  på	  läkemedelsjournalen	  som	  finns	  i	  
Take	  Care.	  En	  problemformulering	  kommer	  att	  definieras	  och	  journalen	  kommer	  att	  
utvärderas	  med	  hjälp	  av	  intervjuer,	  fältstudier,	  enkät	  och	  inrapporterade	  
avvikelserapporter.	  Ett antal designförslag som möter dessa krav har tagits fram.	  

1.2	  Problemformulering	  
Felen	  som	  inträffar	  handlar	  bland	  annat	  om	  att	  det	  på	  grund	  av	  systemets	  
utformning	  uppstår	  risk	  för	  missförstånd	  mellan	  läkare	  och	  sjuksköterskor,	  då	  
läkemedelshanteringskedjan	  innehåller	  många	  moment,	  från	  ordination	  till	  
administrering.	  Detta	  i	  sig	  kan	  resultera	  i	  felmedicinering.	  
Läkare	  och	  sjuksköterskor	  från	  avdelningen	  har	  flera	  gånger	  påtalat	  denna	  risk	  för	  de	  
som	  utformat	  systemet,	  men	  även	  där	  tycks	  det	  uppstå	  kommunikationsproblem.	  



	   	   	  2	  

För	  att	  hitta	  felen	  måste	  man	  kartlägga	  var	  i	  systemet	  och	  varför	  felen	  uppstår	  där	  de	  
uppstår.	  Examensarbetet	  kommer	  att	  undersöka	  dessa	  problem	  och	  föreslå	  
designlösningar	  på	  problemen.	  Utifrån	  kartläggningen	  kommer	  nya	  designförslagen	  
att	  tas	  fram	  där	  syftet	  är	  att	  minska	  mängden	  felordinationer.	  

1.3	  Syfte	  och	  frågeställning	  
Syftet	  med	  examensarbete	  är	  att	  föreslå	  designförslag	  för	  läkemedelsjournalen	  i	  
Take	  Care	  för	  att	  minska	  felmedicinering.	  Detta	  för	  att	  uppnå	  Karolinska	  
Universitetssjukhusets	  mål	  att	  minska	  felaktiga	  läkemedelsordinationer.	  
	  
Huvudfråga	  leder:	  	  
	  
“Hur	  kan	  med	  hjälp	  av	  designlösningar	  undvika	  felmedicinering	  på	  ett	  

sjukhus	  som	  använder	  sig	  av	  Take	  Care	  läkemedelsjournal?”	  
	  
För	  att	  kunna	  uppfylla	  syftet	  med	  arbetet	  kommer	  följande	  frågor	  till	  hjälp	  att	  
besvaras:	  	  

• Hur	  är	  systemet	  uppbyggd	  och	  vilka	  funktioner	  täcker	  den	  gällande	  
läkemedelshanteringen?	  

• Vilka	  föreskrifter	  finns	  gällande	  läkemedelshanteringen	  i	  Sverige?	  
• Varför	  och	  var	  sker	  felen	  när	  läkemedelsordinationer	  hanteras	  med	  hjälp	  av	  

läkemedelsjournalen	  i	  Take	  Care?	  
• Vad	  tycker	  användarna	  om	  systemet	  och	  vilka	  svårigheter	  har	  användarna	  när	  

de	  använder	  systemet	  som	  kan	  påverka	  läkemedelsordinationer?	  

	  

1.4	  Avgränsningar	  	  
Det	  här	  examensarbetet	  gjordes	  med	  hjälp	  av	  CTMH,	  Centrum	  för	  teknik	  i	  medicin	  
och	  hälsa	  som	  uppdragsgivare,	  och	  i	  samarbete	  med	  lever	  och	  
njuretransplantationskliniken	  på	  Karolinska	  Universitetssjukhuset.	  	  
Undersökningen	  och	  designlösningar	  har	  gjorts	  utifrån	  nuvarande	  system	  som	  
används	  till	  läkemedelshantering	  på	  avdelningen.	  
Alla	  delar	  i	  läkemedelsmodulen	  kommer	  inte	  att	  undersökas,	  utan	  bara	  de	  som	  är	  
kopplade	  till	  de	  olika	  ordinationsproblemen.	  	  
Målgruppen	  har	  varit	  de	  olika	  läkarna	  och	  sjuksköterskorna	  som	  jobbar	  på	  
avdelningen.	  
Examensarbetet	  har	  inte	  resulterat	  i	  en	  färdig	  implementation,	  utan	  endast	  i	  
designförslag	  på	  hur	  man	  kan	  undvika	  felmedicinering	  i	  den	  nuvarande	  
läkemedelsjournalen	  i	  Take	  Care.	  
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2.	  Bakgrund	  och	  teori	  
2.1	  Karolinska	  Universitetssjukhuset	  
Ett	  av	  Europas	  största	  universitetssjukhus	  är	  Karolinska	  Universitetssjukhuset	  som	  
ligger	  i	  Stockholm	  vid	  Flemingsberg,	  med	  cirka	  2500	  forskare	  och	  16000	  
medarbetare	  utgör	  arbetsplatsen	  Stockholms	  största	  arbetsgivare.	  	  
Karolinska	  Universitetssjukhuset	  har	  cirka	  1,6	  miljoner	  patientbesök	  per	  år	  
(Universitetssjukhuset,2011)	  och	  utför	  mer	  än	  48000	  operationer	  per	  år	  och	  innehar	  
1560	  vårdplatser	  i	  nuvarande	  läge.	  
	  
Karolinska	  Universitetssjukhuset	  har	  som	  ansvar	  att	  erbjuda	  högspecialiserad	  
sjukvård	  inom	  Stockholmsregion	  samt	  medicinsk	  forskning	  och	  utveckling	  ur	  ett	  
nationell	  och	  internationell	  perspektiv.	  I	  nuvarande	  läge	  använder	  sig	  hela	  Karolinska	  
Universitetssjukhuset	  av	  Take	  Care	  patientjournal	  sedan	  2004.	  	  
	  
Under	  2012	  hade	  Karolinska	  Universitetssjukhuset	  som	  mål	  att	  100%	  av	  
läkemedelsordinationer	  skulle	  vara	  korrekta,	  tyvärr	  uppnåddes	  inte	  detta	  mål	  och	  
37%	  av	  läkemedelsordinationer	  blev	  felaktiga	  2012	  	  (Universitetssjukhuset,2012,	  
s.30).(Se	  diagram	  1)	  
	  
	  

	  
Diagram	  1.	  Antal	  korrekta	  ordinationer	  från	  2009-‐2012	  på	  Karolinska	  Universitetssjukhus	  

	  

2.1.1 Njure och Lever Transplantationsavdelningen K87-89 
På	  avdelningen	  K87-‐	  89	  (se	  bild	  1)	  sker	  ungefär	  en	  njurtransplantation	  varje	  vecka	  
från	  en	  levande	  givare,	  annars	  sker	  det	  akuttransplantation	  när	  en	  njure	  kommer	  
från	  en	  avliden.	  På	  samma	  sätt	  fungerar	  levertransplantation.	  Vårdtiden	  för	  
patienterna	  som	  blivit	  transplanterade	  är	  omkring	  15	  dagar	  eftervård.	  Förutom	  njure	  
eller	  lever	  transplantationer	  sker	  andra	  typer	  av	  operationer	  så	  som	  
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kärlaccessoperation	  och	  bukspottkörteltransplantation.	  
Avdelningen	  har	  runt	  24	  vårdplatser	  och	  personalen	  består	  av	  läkare,	  sjuksköterskor	  
och	  undersjuksköterskor.	  	  
	  
Det	  finns	  olika	  dagliga	  rutiner	  på	  avdelningen	  när	  det	  gäller	  läkemedelshantering	  och	  
det	  är	  viktig	  att	  dessa	  följs.	  Exempelvis	  har	  man	  två	  sittronder,	  som	  är	  ett	  möte	  där	  
vårdpersonalen	  diskuterar	  och	  planerar	  patienternas	  fortsatta	  vård.	  
En	  på	  förmiddagen	  och	  en	  på	  eftermiddagen	  då	  läkare,	  sjuksköterskor,	  och	  
undersjuksköterskor	  ska	  finnas	  på	  plats.	   
	  
Sittronderna	  äger	  rum	  i	  en	  lokal	  med	  storbildskärm	  och	  en	  dator,	  sedan	  går	  
personalen	  igenom	  de	  olika	  patienterna	  som	  finns	  på	  avdelningen	  med	  hjälp	  av	  
systemet	  Take	  Care.	  	  

 
Bild	  1.	  Transplantationsavdelning	  K87-‐89	  vid	  Karolinska	  Universitetssjukhuset	  

	  
Under	  sittronderna	  bestäms	  om	  patienten	  ska	  fortsätta	  med	  samma	  läkemedel,	  
ändra	  till	  ett	  nytt,	  lägga	  till	  ett	  nytt	  eller	  sätta	  ut	  (ta	  bort)	  läkemedlen.	  Efter	  
genomgången	  av	  sittronden	  börjar	  en	  patientrond.	  
De	  olika	  läkemedelsändringarna	  sker	  via	  läkemedelsmodulen	  och	  administreringar	  
sker	  när	  ändringarna	  har	  gjorts.	  
	  
	  

2.2	  Läkemedelshantering	  och	  patientsäkerhet	  
För	  att	  förstå	  bakgrunden	  till	  det	  här	  arbetet	  är	  det	  viktigt	  att	  veta	  vilka	  föreskrifter	  
som	  bör	  följas	  gällande	  läkemedelshantering	  och	  patientsäkerhet.	  För	  patientens	  
skull	  är	  det	  mycket	  viktigt	  att	  de	  föreskrifterna,	  rutiner	  och	  riktlinjer	  kring	  
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läkemedelshantering	  följs	  för	  att	  undvika	  felmedicinering	  samt	  att	  legitimerad	  
personal	  finns	  med	  adekvata	  kunskaper	  för	  att	  hantera	  läkemedel	  på	  ett	  korrekt	  sätt.	  	  
	  
Som	  tidigare	  beskrivet	  enligt	  Socialstyrelsens	  föreskrifter	  och	  allmänna	  råd	  (SOSFS	  
2000:1)	  om	  läkemedelshantering	  i	  hälso-‐	  och	  sjukvården,	  ges	  olika	  
rekommendationer	  om	  hur	  läkemedelshantering	  bör	  tillämpas	  och	  hanteras,	  och	  hur	  
viktig	  del	  sjukvårdspersonalen	  har,	  bland	  annat	  läkaren	  och	  sjuksköterskor.	  
Läkemedelshantering	  avser	  att	  ordinera,	  iordningställa	  och	  administrera.	  (Se	  bild	  2)	  
	  

	  
Bild	  2.	  Exempel	  på	  hur	  läkemedelskedjan	  fungerar	  

	  
När	  man	  hanterar	  läkemedel	  på	  en	  sjukhusavdelning	  för	  organtransplantation,	  är	  
detta	  en	  multidisciplinär	  process	  som	  börjar	  med	  läkarens	  ordination;	  detta	  förs	  
oftast	  nu	  för	  tiden	  över	  till	  ett	  elektroniskt	  journalsystem.	  	  
	  
En	  läkemedelsordination	  ska	  omfatta	  uppgifter	  om	  läkemedelsnamn,	  form	  t.ex.	  
injektion,	  tablett,	  styrka,	  dosering	  i	  antal/volym	  per	  doseringstillfälle,	  vem	  som	  har	  
administrationsrätt,	  och	  vilken	  tidpunkt	  administrering	  kommer	  att	  ske.	  Varje	  
ordination	  och	  ändring	  ska	  bekräftas	  med	  en	  signatur	  av	  den	  som	  utför	  det.	  I	  vissa	  
fall	  kan	  ordinationen	  ges	  muntlig	  eller	  per	  telefon	  till	  en	  sjuksköterska,	  då	  ska	  detta	  
dokumenteras	  och	  signeras	  så	  fort	  som	  möjligt	  av	  läkaren.	  	  	  
Det	  finns	  också	  rutiner	  för	  när	  en	  sjuksköterska	  kan	  ge	  ordination	  utan	  att	  ha	  kontakt	  
med	  läkare;	  de	  generella	  ordinationerna	  fastställs	  av	  en	  medicinskt	  ansvarig.	  	  
	  
När	  ordinationen	  har	  bestämts	  ska	  det	  avslutas	  med	  sjuksköterskans	  
iordningställande,	  dvs.	  förberedelser	  av	  olika	  läkemedel	  i	  form	  av	  kapslar,	  tabletter,	  
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samt	  att	  mäta	  upp	  flytande	  läkemedel	  och	  injektionsvätska,	  detta	  ska	  normalt	  ske	  i	  
direkt	  anslutning	  till	  administrering.	  	  
	  
När	  iordningställandet	  är	  klart	  ska	  läkemedlet	  vara	  märkt	  med	  patientens	  
fullständiga	  namn,	  läkemedelsnamn,	  styrka	  och	  dos.	  När	  det	  gäller	  infusioner	  
(dropp)	  ska	  också	  tidpunkt	  vara	  märkt.	  Till	  slut	  sker	  administrering	  till	  patienten.	  	  När	  
sjuksköterskan	  har	  överlämnat	  dosen	  ska	  det	  alltid	  signeras,	  i	  det	  här	  fallet	  sker	  
signeringen	  elektronisk	  i	  patientens	  läkemedelsjournal.	  	  

2.3	  Kort	  om	  patientjournalsystemet	  Take	  Care	  
Företaget	  CompuGroup	  Medical	  levererar	  patientjournalen	  Take	  Care	  som	  är	  ett	  av	  
de	  största	  enskilda	  vårdföretagen	  i	  världen.	  Take	  Care	  journalsystemet	  används	  i	  mer	  
än	  tio	  sjukhus	  runt	  hela	  landet,	  bland	  annat	  Karolinska	  Institutet	  i	  Huddinge	  och	  
Solna,	  Sjukvården	  på	  Gotland,	  St.	  Eriks	  ögonsjukhus	  med	  flera.	  
	  
Systemet	  innehåller	  mer	  än	  2,5	  miljoner	  journaler	  och	  varje	  dag	  används	  systemet	  av	  
37000	  aktiva	  användare	  och	  den	  största	  enheten	  finns	  i	  Karolinska	  
Universitetssjukhuset	  (CompuGroupMedical,	  2014).	  
Take	  Care	  är	  en	  CE-‐märkt	  medicinsk	  produkt	  som	  betyder	  att	  systemet	  uppfyller	  
kraven	  på	  patientsäkerhet.	  	  
	  
Patientjournalen	  Take	  Care	  är	  uppbyggd	  i	  flera	  moduler	  som	  är	  oberoende	  av	  
varandra	  för	  att	  enkelt	  kunna	  uppdatera	  dem.	  Patientjournalen	  är	  kopplad	  till	  
respektive	  inloggad	  användare	  för	  att	  minimera	  risken	  av	  misskötsel.	  Modulen	  jag	  
fokuserar	  på	  det	  här	  examensarbetet	  är	  läkemedelsmodulen	  och	  för	  att	  läsaren	  ska	  
kunna	  förstå	  resultaten	  av	  studien,	  gjordes	  en	  genomgång	  av	  de	  viktigaste	  
funktionerna	  och	  delarna	  som	  undersökts	  i	  avsnitt	  4.1.	  
	  

2.4	  Användbarhet	  i	  elektroniska	  journaler	  
2013	  gjordes	  undersökningen	  ”Störande	  eller	  stödjande?	  -‐	  Om	  e-‐Hälsosystemens	  
användbarhet	  ”(Scandurra	  ,2013)	  här	  i	  Sverige	  som	  finansierades	  av	  
Socialdepartementet.	  	  Med	  e-‐hälsosystem	  menas	  med	  IT-‐system	  som	  hanterar	  
patientdata	  så	  som	  journalsystem	  och	  all	  dokumentationssystem	  (Scandurra	  ,2013).	  
Syftet	  med	  projektet	  var	  bland	  annat	  att	  kartlägga	  användarnas	  problem	  och	  ge	  
lösningsförslag	  för	  användningen	  av	  e-‐Hälsosystem.	  Ett	  generellt	  resultat	  visade	  hur	  
användarna	  tyckte	  att	  användbarheten	  måste	  förbättras	  både	  för	  att	  kunna	  utföra	  
ett	  bra	  jobb	  och	  för	  att	  försäkra	  patienternas	  säkerhet.	  En	  viktig	  del	  i	  e-‐
Hälsosystemen	  enligt	  Scandurra	  är	  hur	  läkemedelshanteringssystem	  bör	  anpassas	  så	  
att	  personalen	  får	  rätt	  stöd,	  rätt	  information,	  rätt	  sätt	  att	  dokumentera	  och	  ha	  en	  
överskådlig	  inblick	  över	  patientens	  journal.	  
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På	  samma	  sätt	  visades	  i	  senaste	  kvalitetsbokslutet	  som	  Karolinska	  
Universitetssjukhuset	  att	  37%	  av	  läkemedelsordinationerna	  var	  felaktiga	  
(Universitetssjukhuset	  ,2012),	  och	  detta	  är	  ett	  fenomen	  som	  sker	  över	  hela	  världen	  
enligt	  många	  olika	  undersökningar	  och	  rapporter	  som	  skrivits.	  	  
	  
Institute	  of	  Medicine	  i	  USA	  skrev	  en	  rapport	  (Kohn	  et	  al.	  2000)	  som	  visade	  att	  nära	  
98,000	  människor	  dör	  på	  sjukhusen	  varje	  år	  som	  ett	  resultat	  av	  felaktig	  
läkemedelshantering.	  Orsaker	  till	  detta	  var	  bland	  annat	  fel	  i	  administrering	  av	  
läkemedel,	  fel	  i	  läkemedelsdosering	  och	  fel	  i	  administreringsmetoder.	  
	  
Orsaker	  till	  att	  det	  blir	  fel	  i	  läkemedelshantering	  är	  många	  och	  väldigt	  olika.	  I	  en	  
litteraturundersökning	  som	  gjordes	  angående	  ”Orsaker	  till	  fel	  i	  sjuksköterskors	  
läkemedelshantering”	  (Skålén	  &	  Werner-‐koning	  2012),	  kom	  fram	  till	  åtta	  olika	  
kategorier	  av	  orsaker	  till	  om	  varför	  det	  blir	  fel	  i	  läkemedelshantering	  utifrån	  en	  
sjuksköterskas	  perspektiv.	  	  
Kategorierna	  var:	  
	  

• Störningar	  och	  avbrott	  
• Hög	  arbetsbelastning	  
• Felrapportering	  
• Utbildning	  
• Kommunikation	  
• Erfarenhet	  
• Fel	  i	  sjuksköterskor	  så	  kallade	  ”5R”(rätt	  patient,	  rätt	  läkemedel,	  rätt	  dos,	  rätt	  

administreringssätt,	  rätt	  tid)	  
• Teknologi.	  

	  
Under	  kategorin	  teknologi	  är	  det	  mycket	  tydligt	  att	  dåligt	  designade	  system	  och	  
tekniska	  apparater	  är	  en	  mycket	  vanlig	  orsak	  till	  att	  det	  blir	  fel	  i	  
läkemedelshanteringen.	  Detta	  beror	  bland	  annat	  på	  kunskapsbrister	  vid	  hantering	  av	  
tekniken	  säger	  Skålen	  et	  al.	  (2012)	  i	  sin	  studie.	  Detta	  är	  en	  aspekt	  som	  inte	  bara	  
gäller	  för	  sjuksköterskor	  utan	  alla	  som	  hanterar	  läkemedel	  på	  ett	  digitalt	  sätt,	  därför	  
kommer	  min	  studie	  att	  inte	  bara	  fokuseras	  på	  sjuksköterskors	  olika	  problem	  med	  
systemet	  utan	  också	  läkarnas,	  och	  därifrån	  se	  om	  vilka	  andra	  orsaker	  uppstår	  vid	  
felmedicinering.	  
	  
IT-‐stöd	  införs	  mer	  och	  mer	  på	  arbetsplatser	  men	  det	  saknas	  fortfarande	  
användaraspekter	  när	  systemen	  introduceras	  och	  tyvärr	  är	  användbarheten	  för	  IT	  
produkter	  inom	  vården	  fortfarande	  full	  av	  brister.	  
I	  ”Vård-‐IT	  rapporten	  2010”(UsersAward	  2010)	  som	  är	  en	  nationell	  undersökning	  om	  
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användarnas	  egna	  erfarenheter	  av	  IT-‐stöden	  inom	  vården	  i	  Sverige,	  kan	  man	  läsa	  om	  
den	  låga	  användbarheten	  i	  läkemedelsmoduler	  som	  finns	  idag.	  I	  rapporten	  citeras	  
det	  om	  läkemedelsmoduler:	  
	  
”…icke	  intuitiv	  och	  onödigt	  komplicerad	  utformning	  av	  användargränssnittet,	  pekas	  
ut	  inte	  bara	  som	  en	  tidstjuv	  utan	  också	  som	  en	  stor	  säkerhetsrisk	  för	  patienten.”	  
	  
I	  samma	  rapport	  nämns	  det	  också	  hur	  digitala	  läkemedelmoduler	  är	  ologiska	  och	  inte	  
ger	  en	  bra	  överblick	  när	  läkemedel	  ska	  ordineras.	  
Rapporter	  som	  dessa	  som	  handlar	  om	  hur	  dåligt	  läkemedelssystem	  är	  designade	  
samt	  hur	  användbarhet	  inte	  appliceras	  rätt,	  finns	  i	  överflöd.	  Många	  undersökningar	  
har	  gjorts	  och	  görs	  fortfarande	  för	  att	  förbättra	  de	  problem	  som	  uppstår	  i	  
elektroniska	  journalsystem.	  	  
	  
En	  intressant	  artikel	  om	  ”Tragic	  Errors:	  Usability	  and	  Electronic	  Health	  Records”	  
(Shneiderman	  2013)	  tar	  upp	  hur	  viktig	  det	  är	  att	  förbättra	  elektroniska	  journalsystem	  
som	  undviker	  fel	  i	  läkemedelshanteringen.	  Shneiderman	  menar	  att	  ett	  
användarcentrerat	  system	  som	  ska	  användas	  till	  IT-‐vård	  bör	  ha	  kortare	  inlärningstid,	  
snabbare	  prestanda	  och	  mindre	  felfrekvens.	  Han	  påstår	  också	  att	  det	  borde	  finnas	  
riktlinjer	  för	  användargränssnitt	  och	  en	  offentlig	  redovisning	  av	  de	  felen	  som	  hittats	  
vid	  användartester,	  för	  att	  kunna	  göra	  tuffare	  förändringar	  i	  hur	  data	  hanteras.	  
	  
Det	  är	  speciellt	  svårt	  att	  utveckla	  ett	  läkemedelssystem	  som	  täcker	  alla	  olika	  
användbarhetsaspekter.	  Times	  (2009)	  och	  Teston	  (2012)	  anser	  också	  att	  det	  är	  
väldigt	  komplex	  information	  som	  ska	  hanteras	  och	  som	  varierar	  från	  de	  olika	  
inställningar	  som	  finns	  till	  de	  olika	  uppgifterna	  som	  görs.	  Sedan	  måste	  man	  också	  ta	  
hänsyn	  till	  de	  olika	  grupper	  av	  specialister	  som	  finns,	  varje	  grupp	  behöver	  olika	  
information	  och	  funktioner	  till	  exempel	  obstetriker	  behöver	  se	  hur	  barnet	  utvecklas,	  
röntgenläkare	  arbetar	  mycket	  med	  digitaliserade	  bilder	  etc.	  De	  tillgängliga	  systemen	  
går	  inte	  för	  närvarande	  att	  anpassas	  till	  individuella	  användningsgrupper.	  
	  
De	  som	  använder	  sig	  av	  ett	  system	  som	  till	  exempel	  läkare	  och	  sjuksköterskor	  brukar	  
alltid	  vara	  fysisk	  aktiva	  i	  arbete.	  De	  ägnar	  väldigt	  sällan	  en	  längre	  tid	  framför	  
systemet	  då	  deras	  primära	  fokus	  är	  patienten.	  Man	  kan	  konstatera	  från	  
litteraturundersökning	  att	  man	  bör	  ta	  hänsyn	  till	  hur	  viktig	  det	  är	  med	  
användningssammanhanget	  för	  att	  designa	  ett	  journalsystem.	  	  
	  
Den	  internationella	  organisationen,	  HIMSS,	  Healthcare	  Information	  and	  
Management	  Systems	  Society	  har	  tagit	  fram	  en	  rapport	  om	  olika	  
användbarhetsmetoder	  och	  principer	  som	  kan	  appliceras	  när	  man	  utvecklar	  
elektroniska	  patientjournaler	  (Belden	  et	  al.	  2009).	  	  
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Två	  viktiga	  faktorer	  som	  valdes	  för	  att	  ta	  fram	  de	  olika	  användbarhetsprinciper	  var:	  

• Hur	  effektiv	  man	  använder	  systemet	  
• Minimera	  risken	  för	  användarfel	  

	  
Med	  användarfel	  menar	  Belden	  et	  al.	  att	  t.ex:	  

• Lägga	  in	  fel	  ordination	  
• Göra	  fel	  på	  grund	  av	  försummelse	  som	  t.ex.	  missförstå	  information	  på	  

skärmen	  
• Inte	  slutföra	  en	  uppgift	  som	  t.ex.	  signering	  av	  en	  ordination.	  	  

	  
I	  min	  studie	  kommer	  fokus	  vara	  på	  att	  minimera	  risken	  för	  användarfel.	  
I	  rapporten	  om	  Belden	  et.	  al	  (2009)	  sammanfattades	  nio	  användbarhetsriktlinjer	  
(Bild	  3)	  från	  tidigare	  forskning	  och	  grundläggande	  idéer	  som	  kan	  appliceras	  i	  
elektroniska	  patientjournaler.	  För	  att	  fram	  de	  här	  olika	  användbarhetslinjerna,	  har	  
studien	  baserats	  på	  olika	  testmetoder	  som	  mätte	  effektivitet,	  lätt	  inlärning,	  
ändamålsenlighet	  och	  tillfredställelse	  aspekter.	  	  
	  

	  
Bild	  3.	  Visar	  de	  nio	  användbarhetsriktlinjer	  inom	  elektroniska	  patientjournaler	  enligt	  den	  

internationella	  organisationen,	  HIMSS,	  Healthcare	  Information	  and	  Management	  Systems	  Society	  	  	  	  

	  
De	  samtliga	  nio	  användbarhetsriktlinjer	  är:	  

1. Enkelhet	  (Simplicity)	  	  
2. Naturlighet	  (Naturalness)	  	  
3. Enhetlighet	  (Consistency)	  
4. Förlåtelse	  och	  återkoppling	  (Forgiveness	  and	  feedback)	  
5. Effektiv	  språkanvändning	  (Effective	  use	  of	  language)	  
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6. Effektiv	  användning	  (Efficient	  Interactions)	  
7. Effektiv	  presentation	  av	  informationen	  (Effective	  information	  presentation)	  
8. Behålla	  sammanhanget	  (Preservation	  of	  context)	  
9. Minska	  kognitiva	  belastningar	  (Minimize	  cognitive	  load) 

	  
	  
De	  här	  olika	  riktlinjerna	  samt	  teorin	  från	  läroböckerna	  (Rogers	  et	  al.	  2011),(Saffer	  
2009),	  (Rubin	  et	  al.	  2011)	  har	  varit	  ett	  hjälpunderlag	  till	  mina	  designförslag	  till	  
läkemedelsmodulen	  i	  systemet	  Take	  Care.	  
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3.	  Metod	  
3.1	  Double	  Diamond	  Designprocess	  
Det	  här	  examensarbetet	  handlar	  om	  att	  hitta	  designlösningar	  ur	  en	  
interaktionsdesigns	  perspektiv.	  För	  att	  göra	  detta	  behöver	  vi	  veta	  lite	  mer	  om	  vad	  
interaktionsdesign	  och	  dess	  olika	  designprocesser	  handlar	  om.	  	  
Enligt	  (Rogers	  et	  al.	  2011,	  s.9)	  handlar	  interaktionsdesign	  om:	  	  	  

	  
”Designing	  interactive	  products	  to	  support	  the	  way	  people	  commnunicate	  and	  

interface	  in	  their	  and	  working	  lives”	  
	  
och	  processen	  som	  de	  nämner	  i	  boken	  innefattar:	  
	  

• Fastställa	  krav	  för	  att	  veta	  vad,	  hur	  och	  varför	  problemet	  finns,	  samt	  vilka	  
metoder	  som	  behövs	  för	  att	  samla	  in	  data	  

• Att	  utveckla	  olika	  designalternativ	  som	  uppfyller	  de	  kraven	  som	  hittades	  
• Att	  använda	  prototyper	  som	  ett	  enkelt	  sätt	  att	  veta	  hur	  användare	  

interagerar	  med	  designen	  
• Att	  utvärdera	  för	  att	  veta	  hur	  användbar	  designen	  är.	  	  

	  
Som	  designer	  kan	  man	  se	  problemet	  från	  olika	  vinklar	  för	  att	  kunna	  avgöra	  vad	  
huvudproblemet	  är.	  Ett	  vanligt	  fel	  som	  många	  designers	  gör	  när	  de	  tar	  fram	  ett	  
system	  är,	  att	  inte	  fokusera	  tillräcklig	  på	  användare	  i	  deras	  undersökning.	  Därför	  
anser	  jag	  att	  ett	  interaktionsdesigns	  angreppsätt	  såsom	  användarcentreraddesign	  är	  
mest	  passande	  i	  min	  studie.	  	  
Användarcentrerad	  design	  handlar	  om	  att	  ha	  användare	  i	  fokus	  samt	  deras	  behov	  
och	  mål,	  det	  är	  viktig	  att	  kunna	  översätta	  deras	  behov	  för	  att	  designen	  sedan	  ska	  
uppfylla	  dem	  (Saffer	  2009).	  
	  
I	  en	  läkemedelsjournal	  är	  det	  viktigt	  att	  designen	  ska	  på	  ett	  lätt	  sätt	  ska	  hjälpa	  
användaren	  att	  exempelvis	  kunna	  hitta	  olika	  sorters	  information	  om	  de	  olika	  
läkemedlen,	  samt	  att	  lätt	  kunna	  ordinera	  utan	  problem.	  
	  
Hur	  tänker	  man	  som	  designer?	  Hur	  arbetar	  en	  designer?	  Svar	  på	  de	  frågorna	  ligger	  
mycket	  i	  hur	  själva	  designprocessen	  är	  uppbyggd	  och	  att	  ha	  förståelse	  för	  vad	  design	  
är.	  	  
De	  finns	  olika	  modeller	  som	  beskriver	  olika	  designprocesser	  som	  kan	  tillämpas	  i	  en	  
mängd	  olika	  områden.	  En	  beskrivning	  som	  passar	  in	  mitt	  arbete	  är,	  ”The	  Double	  
Diamond	  Design	  Process”	  (Design	  Council,	  2014),	  på	  grund	  av	  dennes	  uppbyggnad;	  
om	  att	  ha	  ett	  generellt	  problem	  från	  början,	  för	  att	  sedan	  undersöka	  på	  ett	  bredare	  
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perspektiv	  och	  därefter	  komma	  tillbaka	  till	  ett	  mer	  specifikt	  problem,	  och	  sedan	  
breda	  ut	  sig	  igen	  men	  på	  ett	  mer	  kreativ	  sätt	  för	  att	  hitta	  olika	  förslag	  till	  lösningar.	  
Modellen	  är	  den	  som	  den	  brittiska	  Design	  Council	  tog	  fram	  2005.	  	  
	  
Jag	  valde	  att	  strukturera	  hela	  rapporten	  efter	  det	  modellen	  Double	  Diamond	  (Se	  bild	  
4)	  och	  processen	  började	  med	  den	  första	  delen	  av	  den	  första	  diamanten,	  
utforskningsfasen.	  
	  

	  
Bild	  4.	  om	  Double	  Diamond	  Designprocess	  

	  
Utforskningsfasen	  handlade	  om	  hur	  problemet	  kunde	  ses	  från	  olika	  perspektiv	  
genom	  att	  göra	  olika	  typer	  av	  undersökningar.	  	  
	  
I	  mitt	  fall	  gjordes:	  

• Fältstudier	  som	  handlade	  om	  utforska	  hur	  läkemedelsjournalsystemet	  
fungerade	  samt	  hur	  användarna	  interagerade	  med	  
systemet.	  	  

• En	  enkät	  för	  att	  ta	  reda	  på	  användarnas	  åsikter,	  vanor,	  utbildning,	  
erfarenhet,	  användning	  och	  problem	  med	  systemet.	  	  

• Intervjuer	  som	  var	  främst	  för	  att	  ta	  reda	  på	  mer	  ingående	  de	  olika	  problem	  
som	  användarna	  har	  med	  systemet	  och	  hur	  detta	  påverkade	  fel	  i	  
ordinationerna.	  

• Avvikelserapporter	  för	  att	  få	  mer	  underlag	  till	  de	  olika	  läkemedelshanterings-‐
problemen	  	  
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Definieringsfasen	  handlade	  om	  komma	  fram	  till	  ett	  resultat	  från	  de	  olika	  
undersökningsmetoder	  som	  gjordes,	  analysera	  de	  och	  börja	  definiera	  de	  specifika	  
problem	  och	  möjligheter	  som	  hittats,	  för	  att	  därifrån	  kunna	  påbörja	  designen.	  	  	  
	  
En	  annan	  beskrivning	  som	  den	  Brittiska	  Design	  Council	  gör	  av	  den	  första	  halvan	  av	  
diamanten,	  är	  att	  definiera	  designproblemet	  genom	  att	  ta	  fram	  olika	  designkoncept.	  
Men	  jag	  valde	  att	  använda	  den	  halvan	  för	  att	  kunna	  utforska	  och	  definiera	  varför,	  var	  
och	  hur	  kan	  jag	  förstå	  de	  olika	  problemen	  på	  ett	  bättre	  sätt.	  
	  
Utvecklingsfasen	  ligger	  i	  den	  andra	  diamant	  rutan,	  då	  den	  kreativa	  fasen	  började	  
med	  hjälp	  hitta	  de	  olika	  lösningarna.	  Som	  i	  min	  studie	  gjordes	  i	  form	  av	  sketcher	  sen	  
en	  low-‐fi	  prototyp,	  samt	  ett	  test	  med	  användarna	  och	  en	  iterering	  av	  
designlösningarna.	  	  
	  
Levereringsfasen	  var	  de	  slutliga	  designförslagen	  efter	  iterering	  med	  användarna	  och	  
som	  är	  klara	  för	  lansering	  och	  implementering.	  	  
	  
Alla	  de	  här	  faserna	  kommer	  att	  gås	  igenom	  mer	  utförligt	  i	  de	  nästkommande	  
kapitlen.	  
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4. Utforskande 
	  
4.1	  Utforskning	  problemområdet	  	  
Att	  ha	  olika	  undersökningsmetoder	  betyder	  att	  man	  får	  olika	  sorts	  data	  som	  
förhoppningsvis	  ger	  en	  mer	  heltäckande	  förklaring	  kring	  den	  forskningsfrågan	  man	  
undersöker.	  (Rogers	  et	  al.	  2011,	  s.225).	  	  	  	  
	  
Eftersom	  syftet	  med	  studien	  är	  att	  ta	  fram	  olika	  förslag	  på	  designlösningar	  som	  kan	  
undvika	  felmedicinering,	  är	  det	  viktig	  att	  ta	  reda	  på	  vilka	  problem	  användarna	  
upplever	  med	  systemet.	  För	  att	  dra	  välgrundade	  slutsatser	  och	  göra	  studien	  så	  
objektiv	  som	  möjligt,	  bestämde	  jag	  att	  använda	  flera	  metoder	  (både	  kvalitativa	  och	  
kvantitativa)	  för	  att	  samla	  in	  data	  av	  samma	  aspekt	  och	  detta	  tillämpningen	  är	  också	  
kallad	  som	  metodtriangulering,	  Rogers	  (2011).	  
Detta	  gjordes	  för	  att	  öka	  validiteten	  på	  studien	  samt	  ha	  olika	  vinklar	  som	  pekar	  på	  
samma	  resultat.	  
	  
De	  undersökningsmetoder	  som	  gjordes	  var	  följande	  och	  de	  beskrivs	  mer	  ingående	  i	  
senare	  i	  detta	  kapitel:	  	  

• Fältstudier	  	  
• Intervjuer	  
• Enkät	  
• Skaffa	  avvikelserapporter	  om	  läkemedelshantering	  

Men	  för	  att	  skapa	  en	  förståelse	  om	  läkemedelsjournalsystemet	  Take	  Care	  som	  
utforskades	  under	  fältstudier,	  är	  det	  viktigt	  att	  förstå	  de	  essentiella	  delarna	  i	  
systemet.	  De	  beskrivs	  i	  nästa	  avsnitt.	  	  

4.2	  Läkemedelsmodulens	  olika	  delar	  
Läkemedelsmodulen	  är	  en	  funktion	  för	  att	  samla	  all	  hantering	  av	  läkemedel	  för	  en	  
specifik	  patient.	  I	  modulen	  finns	  en	  läkemedelsjournal	  som	  omfattar	  all	  information	  
om	  patientens	  samtliga	  läkemedel,	  från	  läkemedelsordinationer	  och	  
administreringar.	  
	  
Denna	  modul	  används	  många	  gånger	  om	  dagen	  för	  hanteringen	  av	  läkemedel	  för	  en	  
viss	  patient.	  
Läkemedelsjournalen	  har	  olika	  vyer	  (Centrum	  Samverkan	  TakeCare,	  2014)	  som	  visar	  
olika	  läkemedelsordinationer	  från	  olika	  processteg	  och	  de	  beskrivs	  här	  nedan:	  
	  

• Läkemedelslista	  
• Tidsöversikt	  
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• Ordination	  
• Administrering	  
• Infusioner	  

 

De	  nämnda	  delarna	  i	  läkemedelmodulen	  valde	  jag	  att	  undersöka	  eftersom	  de	  är	  mer	  
kopplade	  till	  de	  olika	  ordinationsproblem	  som	  uppstår	  vid	  läkemedelshantering.	  
Informationen	  som	  visas	  nedan	  från	  bilderna	  från	  läkemedelsjournalen,	  tillhör	  en	  
fiktiv	  patient	  ”Tolvan	  Tolvarsson”	  som	  används	  på	  avdelningen,	  för	  att	  bland	  annat	  
kunna	  öva	  i	  systemet.	  

4.2.1	  	  Läkemedelslista	  
Läkemedelslista	  visar	  patientens	  aktuella	  läkemedel.	  
På	  vänster	  sidan	  (se	  bild	  5)	  om	  läkemedelslistavy	  kan	  ni	  se	  alla	  de	  olika	  moduler	  som	  
Take	  Care	  har,	  journaltext,	  patientuppgifter	  etc.,	  men	  som	  jag	  nämnde	  innan	  är	  det	  
läkemedelsjournalen	  som	  mitt	  fokus	  ligger	  på	  i	  det	  här	  arbetet.	  
	  

	  
Bild	  5.	  Visar	  var	  Läkemedelsjournal	  och	  Läkemedelslista	  finns	  

	  
Läkemedelsfönstret	  innehåller	  en	  mängd	  information,	  bland	  annat	  framtida	  
doseringar,	  doseringsanvisningsrecept,	  instruktioner;	  men	  all	  den	  här	  informationen	  
visas	  inte	  samtidigt,	  man	  är	  tvungen	  att	  skrolla	  åt	  vänster	  för	  att	  komma	  åt	  den	  (Se	  
bild	  6).	  	  
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Bild	  6.	  Informationen	  som	  visas	  när	  man	  skrollar	  åt	  vänster	  i	  Läkemedelslista	  

	  
Det	  är	  viktigt	  att	  listan	  håller	  sig	  uppdaterad	  med	  aktuella	  mediciner	  till	  patienten.	  
När	  patienterna	  skrivs	  in	  så	  ska	  medicinlistan	  gås	  igenom	  och	  signeras,	  likaså	  vid	  
utskrivning.	  Medicinlistan	  ska	  ses	  över	  vid	  varje	  rond	  och	  signeras	  och	  om	  justeringar	  
görs	  ska	  det	  också	  signeras.	  

4.2.2	  	  Tidsöversikt	  
Fönstret	  som	  finns	  bredvid	  Läkemedelslista	  är	  Tidsöversikt	  (Se	  bild	  7).	  Det	  här	  
fönstret	  visar	  vilka	  läkemedel	  patienten	  har	  för	  närvarande	  dag	  för	  dag	  under	  max	  
åtta	  dagar	  samt	  hur	  en	  ordination	  ändras.	  	  
	  

	  
Bild	  7.	  Tidsöversiktsfönstret	  och	  de	  olika	  läkemedel	  patienten	  har	  dag	  för	  dag	  
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I	  Tidsöversiktsfönstret	  visas	  bland	  annat	  preparatnamn,	  styrka	  och	  läkemedelsform.	  
Sedan	  visas	  siffrorna	  under	  datumet	  och	  detta	  betyder	  doseringsstorlek,	  exempelvis	  
betyder	  siffran	  2	  både	  två	  tabletter	  eller	  kan	  också	  betyda	  två	  ögondroppar,	  detta	  är	  
beroende	  på	  vilket	  läkemedel	  som	  ska	  ordinerats.	  	  
	  
Om	  det	  visas	  2+2+2+2	  betyder	  att	  läkemedel	  ska	  ges	  i	  flera	  gånger	  om	  dagen,	  men	  i	  
det	  här	  fönstret	  kan	  man	  inte	  se	  vilka	  tider	  läkemedel	  ska	  ges.	  	  
	  
Pilen	  som	  visas	  vid	  ett	  visst	  läkemedel	  betyder	  att	  ordinationen	  förblir	  oförändrad.	  
Om	  ett	  ”SS”	  visas	  betyder	  detta	  patienten	  sköter	  administrering	  själv	  och	  finns	  det	  
ett	  ”?”	  betyder	  det	  att	  ett	  nytt	  ställningstagande	  ska	  tas	  till	  ordinationen.	  	  
Från	  det	  här	  fönstret	  kan	  läkare	  komma	  åt	  ordinationsfönstret	  för	  att	  göra	  ändringar	  
i	  ordinationen.	  
	  
Den	  röda	  markeringen	  på	  datumet	  betyder	  att	  det	  är	  en	  söndag	  och	  det	  grå	  tomma	  
området	  betyder	  att	  patienten	  inte	  ska	  fortsätta	  med	  ordinerat	  läkemedel.	  
Tidsöversiktfönster	  är	  används	  mest	  av	  läkarna;	  det	  är	  här	  de	  brukar	  titta	  för	  att	  
bestämma	  om	  patienten	  ska	  fortsätta	  med	  ordinationen	  eller	  om	  ordinationen	  ska	  
sättas	  ut	  (patienten	  ska	  sluta	  ta	  läkemedel).	  Detta	  sker	  när	  de	  har	  ronder	  
tillsammans	  med	  sjuksköterskor	  och	  undersjuksköterskor.	  
	  

	  
Bild	  8.	  Visar	  när	  administreringar	  syns	  i	  Tidsöversikt	  

Vill	  läkare	  se	  när	  ett	  läkemedel	  har	  blivit	  administrerat,	  klickar	  läkaren	  på	  
”administreringar”	  knappen	  längst	  upp	  i	  fönstret,	  då	  visas	  en	  ny	  rad	  under	  siffrorna	  
där	  administrerad	  dos	  visas	  med	  en	  siffra,	  och	  dos	  som	  inte	  blivit	  administrerad	  visas	  
med	  ett	  X.	  (Se	  bild	  8)	  

4.2.3	  	  Ordination	  
Ett	  viktigt	  fönster	  i	  den	  här	  studien	  är	  Ordinationsfönstret	  (Se	  bild	  9)	  som	  också	  är	  ett	  
fönster	  som	  innehåller	  många	  delar	  och	  funktioner	  som	  behövs	  för	  att	  göra	  olika	  
typer	  av	  ordinationer	  dagligen	  på	  ett	  sjukhus.	  
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Bild	  9.	  I	  detta	  fönster	  ordinerar	  man	  olika	  läkemedel	  till	  patienten.	  

	  
I	  Ordinationsfönstret	  kan	  man	  bland	  annat	  göra	  olika	  blandningar,	  spädningar	  samt	  
att	  det	  är	  det	  möjligt	  att	  ha	  olika	  doseringar	  vid	  olika	  tillfällen	  och	  för	  olika	  perioder.	  	  
	  
När	  en	  ordination	  är	  klar	  ska	  alla	  fält	  som	  behövs	  vara	  ifyllda	  bland	  annat:	  mängd	  
dosenhet,	  administrationsväg,	  vem	  som	  ordinerar,	  när	  ordinationen	  börjar	  och	  slutar	  
samt	  i	  vissa	  fall	  när	  den	  är	  kontinuerligt.	  När	  allt	  är	  klart,	  signerar	  ordinatören	  som	  är	  
en	  inloggad	  användare,	  genom	  att	  klicka	  på	  knappen	  “Signera”	  som	  befinner	  längst	  
upp	  till	  vänster.	  	  
	  
För	  att	  komma	  åt	  systemet	  Take	  Care	  måste	  man	  logga	  in	  med	  sin	  egen	  personliga	  
kod,	  på	  detta	  sätt	  kan	  man	  exempelvis	  se	  vem	  som	  har	  ordinerat.	  	  

4.2.4	  	  Administrering	  
Sedan	  har	  vi	  Administreringsfönstret	  (Se	  bild	  10)	  som	  visar	  vilka	  läkemedel	  som	  ska	  
administreras	  till	  en	  specifik	  patient	  under	  dagen,	  vill	  man	  se	  en	  annan	  dag	  väljer	  
man	  detta	  med	  hjälp	  av	  ”kalender”	  längst	  upp	  och	  listan	  visas	  då	  med	  gul	  bakgrund.	  
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Bild	  10.	  Administreringsfönster	  visar	  de	  läkemedel	  som	  ska	  administreras	  under	  dagen.	  	  

	  
Här	  visas	  ordinationstider	  både	  som	  lista	  i	  fönstret	  eller	  vid	  ”Samtliga	  tider”	  till	  
vänster	  om	  fönstret.	  I	  ”Samtliga	  tider”	  kan	  klockslag	  för	  administrering	  markeras,	  då	  
visas	  samtliga	  doser	  patienten	  ska	  ha	  under	  denna	  tid.	  	  
	  
Olika	  färgkoder	  finns	  i	  fönstret	  exempelvis	  när	  en	  dos	  är	  administrerad	  då	  markeras	  
hela	  raden	  grå,	  har	  man	  inte	  utfört	  administrering	  visas	  då	  en	  röd	  markering	  under	  
”Info”-‐raden	  i	  början	  av	  fönstret,	  med	  ett	  utropstecken.	  Ska	  patienten	  sköta	  
administreringen	  själv	  markeras	  detta	  i	  grönt	  och	  två	  stycken	  ”SS”.	  	  	  
	  
Det	  finns	  en	  oerhörd	  mängd	  information	  i	  den	  här	  vyn,	  om	  man	  skrollar	  åt	  vänster	  
finns	  det	  ännu	  mer	  information	  gällande	  vem	  som	  har	  administrerat,	  vem	  som	  har	  
signerat	  och	  var	  patienten	  blivit	  inskriven.	  	  
Administreringsfönstret	  används	  mest	  av	  sjuksköterskor	  när	  de	  ska	  dela	  ut	  
medicinen	  till	  patienten,	  rutinen	  kan	  läsas	  igen	  i	  avsnitt	  2.2	  Läkemedelshantering	  och	  
patientsäkerhet.	  
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När	  en	  administration	  sker,	  dubbelklickar	  sjuksköterskan	  på	  ett	  läkemedel	  och	  
Administrerafönstret	  öppnas	  för	  detta	  läkemedel	  (Se	  bild	  11).	  	  

	  

	  
Bild	  11	  om	  Administrerafönster	  

	  
Sedan	  fyller	  sjuksköterskan	  in	  administrerad	  dos,	  eventuellt	  en	  kommentar	  som	  till	  
exempel	  ”patienten	  ville	  ej	  ta	  tablett”,	  fyller	  in	  tiden	  som	  dosen	  ges	  och	  till	  slut	  
trycker	  man	  på	  knappen	  ”Administrerad”	  längst	  upp	  till	  vänster.	  Om	  läkemedlet	  inte	  
har	  blivit	  signerat	  av	  läkare	  vid	  dagens	  datum,	  syns	  detta	  under	  ”Administrera”	  
knappen;	  detta	  betyder	  att	  sjuksköterskan	  inte	  kan	  ge	  medicinen	  till	  patienten.	  
	  
När	  det	  gäller	  infusioner	  i	  Administrerafönstret,	  ska	  det	  anges	  när	  infusion	  startar	  
och	  avslutas	  i	  administreringsfönstret,	  då	  ändras	  knappen	  ”Administrerad”	  till	  
”Starta”	  och	  sedan	  tillkommer	  en	  till	  knapp	  för	  ”Avsluta”.	  
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4.2.5	  	  Infusioner	  
	  

	  
Bild	  12.	  Visar	  pågående	  infusioner	  	  

När	  en	  infusion	  har	  startas	  vid	  Administrerafönstret	  visas	  de	  pågående	  infusionerna	  i	  
Infusionfönstret	  bredvid	  Administreringsfönster	  (Se	  bild	  12).	  
Bild	  12	  visar	  när	  infusionen	  startades	  och	  hur	  länge	  ordinationen	  gäller	  samt	  
ordinerad	  infusionstiden.	  Längst	  ner	  i	  fönstret	  ligger	  de	  senaste	  avslutade	  
infusionerna	  från	  varje	  ordination.	  
	  
Mer	  om	  de	  olika	  problem	  som	  hittades	  i	  de	  ovan	  nämnda	  delarna	  och	  funktionerna,	  
kommer	  i	  kapitel	  5.	  	  

4.3	  Fältstudier	  
Efter	  att	  ha	  gått	  igenom	  litteraturundersökningen	  kunde	  jag	  bestämma	  de	  olika	  
metoder	  som	  behövdes	  för	  att	  genomföra	  min	  undersökning.	  	  
	  
Metoden	  jag	  började	  med	  var	  en	  etnografisk	  fältstudie	  som	  i	  grund	  och	  botten	  
handlar	  om	  att	  vara	  på	  fältet	  och	  observera	  vad	  människor	  gör.	  I	  den	  här	  studien	  
innebar	  att	  vara	  på	  transplantationsavdelningen	  och	  observera	  användarnas	  dagliga	  
arbetsgång,	  i	  form	  av	  sittronderna	  som	  läkarna,	  sjuksköterskor	  och	  
undersjuksköterskor	  hade	  dagligen,	  samt	  se	  hur	  de	  interagerar	  med	  systemet,	  främst	  
läkemedelsmodulen.	  	  
	  
Det	  som	  gjordes	  under	  fältstudien	  var	  också	  att	  fråga	  användarna	  hur	  de	  använder	  
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systemet	  och	  vad	  de	  tycker	  om	  det,	  samt	  lära	  mig	  hur	  systemet,	  läkemedelmodulens	  
olika	  delar,	  fungerade	  för	  att	  ha	  en	  bättre	  uppfattning	  om	  deras	  problem	  gentemot	  
systemet	  och	  få	  en	  bättre	  bild	  av	  användningssammanhanget	  som	  möjligt.	  
	  
Att	  genomföra	  en	  undersökning	  för	  att	  hitta	  designlösningar	  handlar	  mycket	  om	  vad	  
användaren	  har	  för	  problem	  och	  vilka	  behov	  den	  har.	  För	  att	  göra	  detta	  behöver	  
man	  som	  designer	  se	  problemet	  med	  egna	  ögon;	  som	  (Saffer,	  2009,	  s.73)	  nämner	  i	  
sin	  bok	  om	  antropologens	  Rick	  E.	  Robinsson	  olika	  tre	  regler	  i	  en	  design	  undersökning:	  	  
	  

• Man	  går	  till	  användaren	  och	  observerar	  kontexten	  
• Man	  pratar	  med	  dem,	  frågor	  om	  ”hur”	  och	  ”varför”	  är	  essentiella	  som	  

designer	  
• Man	  skriver	  ner	  det	  man	  ser	  och	  hör	  så	  fort	  som	  möjligt	  	  	  

	  

När	  jag	  var	  med	  på	  sittronderna	  kunde	  jag	  observera	  när	  läkaren	  med	  hjälp	  av	  en	  
överläkare	  genomförde	  olika	  läkemedelsordinationer	  samt	  de	  olika	  ändringar	  av	  
läkemedel	  som	  behövde	  göras	  med	  hjälp	  av	  läkemedelsmodulen	  Take	  Care.	  
Sjuksköterskor	  samt	  undersjuksköterskor	  antecknade	  de	  olika	  ändringar	  som	  gällde	  
patienten.	  	  
Medan	  jag	  var	  på	  sittronderna	  på	  morgnarna	  satt	  jag	  under	  resterandetid	  av	  dagen	  
med	  läkemedelsmodulen	  och	  lärde	  mig	  hur	  de	  olika	  delarna	  fungerade.	  	  
Efter	  två	  veckor	  fortsatte	  fältstudien	  och	  mitt	  fokus	  låg	  på	  hur	  läkemedelsmodulen	  
fungerade.	  De	  specifika	  frågorna	  som	  uppstod	  angående	  modulen	  kunde	  jag	  ställa	  
genom	  att	  gå	  runt	  på	  avdelningen	  och	  fråga	  någon	  sjuksköterska	  eller	  läkare	  som	  var	  
på	  plats.	  Jag	  hade	  också	  Take	  Care	  manualen	  till	  hjälp.	  
	  
Jag	  utnyttjade	  möjligheten	  att	  ställa	  varierande	  frågor	  om	  läkemedelsmodulen	  vid	  
tillfällen	  som	  lunch	  eller	  fika,	  då	  det	  fanns	  fler	  att	  fråga.	  
	  
Exempel	  på	  frågorna	  jag	  ställde	  när	  jag	  var	  på	  plats:	  	  
	  

• Hur	  fungerar	  administrationsfönstret?	  
• När	  måste	  ni	  signera	  läkemedel?	  
• Vad	  tycker	  ni	  om	  doseringshjälp	  funktionen?	  
• Vad	  tycker	  ni	  om	  läkemedelsmodulen? 

 

Efter	  fyra	  veckor	  hade	  jag	  lärt	  mig	  ungefär	  hur	  läkemedelsmodulens	  olika	  delar	  
fungerade	  och	  hade	  fått	  olika	  åsikter	  om	  modulen;	  detta	  hjälpte	  mig	  till	  
utformningen	  av	  enkäten.	  
Samtidigt	  som	  enkäten	  utformades	  fortsatte	  jag	  min	  fältstudie	  och	  inlärning	  av	  
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läkemedelsmodulen	  blev	  mer	  djupingående.	  När	  jag	  kände	  att	  jag	  hade	  lärt	  mig	  
tillräckligt	  om	  läkemedelsmodulen	  kunde	  jag	  börja	  med	  utformningen	  av	  
intervjuerna.	  	  
	  
Den	  här	  etnografiska	  studien	  gjordes	  under	  nästan	  två	  månader	  och	  under	  den	  tiden	  
utformades	  både	  enkäten	  och	  intervjuerna	  med	  hjälp	  av	  läkemedelsmodulen	  och	  
personalen	  på	  avdelningen.	  	  
Fältstudien	  gjordes	  parallellt	  med	  de	  andra	  metoderna.	  

4.4	  Enkätundersökning	  
När	  fältstudien	  hade	  börjat,	  började	  jag	  lägga	  märke	  till	  de	  olika	  åsikterna	  angående	  
läkemedelsmodul	  Take	  Care.	  Då	  bestämde	  jag	  mig	  för	  att	  genomföra	  en	  ingående	  
enkätundersökning	  som	  fokuserade	  på	  användarnas	  åsikter,	  vanor,	  utbildning,	  
erfarenhet,	  användning,	  problem	  samt	  olika	  förbättringsförslag	  angående	  
läkemedelsmodulen.	  	  
	  
En	  enkät	  är	  främst	  en	  kvantitativ	  undersökning	  men	  beroende	  på	  utformningen	  kan	  
man	  få	  både	  kvantitativ	  eller	  kvalitativ	  data	  (Rubin,	  Chisnell,	  &	  Spool,	  2011,	  s.	  18)	  
(Rogers	  et	  al.,	  2011,	  s.236).	  Enkätens	  utformning	  hade	  både	  öppna	  frågor	  och	  
stängda	  frågor,	  detta	  för	  att	  användaren	  skulle	  ha	  mer	  utrymme	  i	  sina	  svar	  och	  för	  
att	  få	  in	  så	  rik	  information	  som	  möjligt.	  (	  Se	  bilaga	  1	  om	  enkät)	  
Exempel	  på	  stängda	  frågor	  med	  kryssalternativ:	  	  
	  
Hur	  många	  gånger	  om	  dagen	  använder	  du	  läkemedelsmodulen	  i	  Take	  Care?	  

• 1	  -‐	  5	  gånger	  om	  dagen	  
• 5	  -‐	  10	  gånger	  om	  dagen	  
• 10	  -‐	  15	  gånger	  om	  dagen	  
• 15	  -‐	  20	  gånger	  om	  dagen	  
• fler	  än	  20	  gånger	  om	  dagen	  

	  
Fråga	  14:	  Hur	  nöjd	  är	  du	  med	  läkemedelsmodulen	  i	  Take	  Care?	  

• Mycket	  missnöjd	  1	  2	  3	  4	  5	  6	  7	  Mycket	  nöjd	  

	  
De	  öppna	  frågorna	  var	  utformade	  så	  att	  användaren	  fritt	  kunde	  skriva	  sina	  åsikter,	  se	  
exempel	  nedan:	  

• Vilka	  är	  de	  vanligaste	  problemen	  som	  du	  upplever	  i	  arbetssituationen	  med	  
Läkemedelsmodulen	  i	  Take	  Care?	  

• Vilka	  funktioner	  tycker	  du	  saknas	  i	  Läkemedelsmodulen	  i	  Take	  Care? 
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Eftersom	  läkemedelsmodulen	  används	  på	  hela	  Karolinska	  Universitetssjukhuset,	  
valde	  jag	  att	  skicka	  enkäten	  till	  tre	  olika	  avdelningar.	  Först	  den	  avdelningen	  jag	  
samarbetar	  med,	  (Njure	  och	  Lever	  transplantationavdelningen	  K87-‐89),	  sedan	  
Hematolog	  avdelning	  M71-‐73	  och	  därefter	  Gastromottagning	  avdelning	  K61.	  Detta	  
gjordes	  för	  att	  öka	  svarsfrekvensen	  på	  enkäten	  och	  kunna	  veta	  om	  de	  olika	  
avdelningarna	  upplevde	  samma	  fel.	  
	  
Enkäten	  gjordes	  elektronisk	  med	  hjälp	  av	  Google	  forms	  för	  att	  kunna	  nå	  så	  många	  så	  
möjligt	  och	  delades	  ut	  via	  epost	  till	  avdelningsansvariga,	  som	  i	  sin	  tur	  distribuerades	  
länken	  till	  personalen	  på	  respektive	  avdelning.	  	  
Innan	  enkäten	  skickades	  gjordes	  en	  pilottest	  med	  mina	  två	  handledare	  från	  
transplantationsavdelningen	  och	  CTMH,	  där	  de	  kunde	  tycka	  och	  ge	  återkoppling	  på	  
enkätens	  uppbyggnad.	  Efter	  några	  mindre	  ändringar	  kunde	  enkäten	  skickas	  ut.	  
	  
En	  påminnelse	  skickades	  till	  de	  olika	  avdelningsansvariga,	  sedan	  marknadsförde	  jag	  
enkäten	  på	  avdelningen	  genom	  att	  sätta	  upp	  en	  lapp	  på	  anslagstavlan	  i	  matsalen,	  
samt	  små	  flyers	  där	  länken	  och	  en	  QR-‐kod	  till	  enkäten	  fanns.	  
	  
Enkäten	  var	  främst	  för	  att	  ta	  reda	  på	  de	  olika	  problem	  som	  personalen	  upplevde	  
med	  läkemedelsmodulen	  och	  hur	  detta	  påverkar	  fel	  i	  ordinationerna.	  
Under	  4	  veckor	  som	  enkäten	  var	  uppe	  var	  antalet	  personer	  som	  svarade	  21	  stycken,	  
där	  fördelning	  mellan	  sjuksköterskor	  och	  läkare	  nästan	  var	  jämt.	  	  

4.5	  Intervjuer	  
När	  enkäten	  hade	  skickats	  och	  fältstudien	  försatte,	  lärde	  jag	  mig	  tillräckligt	  om	  hur	  
de	  olika	  delarna	  av	  läkemedelsmodulen	  fungerade	  för	  att	  kunna	  utforma	  en	  intervju	  
med	  de	  som	  hanterar	  läkemedelsmodulen	  dagligen.	  	  
	  
Syftet	  med	  intervjuerna	  var	  främst	  att	  ta	  reda	  på	  de	  problem	  som	  användarna	  har	  
med	  läkemedelsmodulen	  och	  hur	  de	  påverkade	  felen	  i	  ordinationerna.	  
Intervjuer	  kan	  ses	  som	  ett	  samtal	  med	  ett	  visst	  ändamål	  och	  man	  hittar	  väldigt	  
mycket	  information	  genom	  att	  bara	  ställa	  frågor.	  

4.5.1	  Användarintervjuer	  
I	  den	  här	  studien	  gjordes	  semistrukturerade	  intervjuer	  med	  användarna	  med	  hjälp	  av	  
öppna	  frågor,	  för	  att	  låta	  den	  som	  svarar	  få	  mer	  utrymme	  angående	  teman	  som	  
diskuteras	  och	  sedan	  ta	  fram	  olika	  aspekter	  som	  är	  relevanta	  för	  undersökningen.	  
Både	  sjuksköterskor	  och	  läkare	  ska	  kunna	  de	  olika	  delarna	  i	  läkemedelsmodulen,	  
finns	  vissa	  uppgifter	  som	  läkaren	  utför	  oftare	  än	  sjuksköterskor,	  som	  till	  exempel	  att	  
ordinera	  läkemedel.	  På	  samma	  sätt	  har	  sjuksköterskor	  som	  uppgift	  att	  administrera	  
läkemedel.	  På	  grund	  av	  detta	  utformade	  jag	  intervjuerna	  så	  att	  de	  passade	  de	  olika	  
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arbetsrollerna	  och	  de	  olika	  delarna	  i	  läkemedelsmodulen,	  samt	  vissa	  gemensamma	  
frågor.(Se	  bilaga	  2	  för	  sjuksköterskor	  och	  3	  för	  läkare).	  	  
	  
Intervjuerna	  spelades	  in	  med	  video,	  ljud	  samt	  inspelning	  av	  skärmen	  för	  att	  låta	  
användaren	  visa	  var	  i	  läkemedelmodulen	  felet	  uppstod,	  eller	  om	  de	  ville	  förtydliga	  
ett	  svar	  på	  en	  fråga.	  (Se	  bild	  13)	  
	  
Exempel	  på	  intervjufrågor:	  	  

• Skulle	  du	  kunna	  visa	  1-‐2	  exempel	  när	  en	  ordination	  blir	  fel?	  
• Vilken	  sorts	  information	  skulle	  ni	  vilja	  ha	  från	  administrationsfönstren	  som	  ni	  

tycker	  är	  relevanta	  för	  er?	  
• Vad	  är	  de	  vanligaste	  problemen	  i	  läkemedelsmodulen	  som	  orsakar	  fel	  i	  

ordinationer	  enligt	  dig?	  
	  

	  
Bild	  13.	  Användaren	  förklarar	  sina	  svar	  på	  skärmen.	  

Rekrytering	  till	  dessa	  intervjuer	  skedde	  både	  via	  en	  muntlig	  överenskommelse	  med	  
de	  som	  arbetade	  på	  avdelningen,	  och	  via	  en	  lapp	  som	  satts	  upp	  på	  anslagstavlan	  i	  
matsalen.	  	  
	  
Eftersom	  det	  är	  en	  mycket	  hektisk	  avdelning	  blev	  det	  svårt	  att	  hitta	  frivilliga	  
deltagare,	  med	  anledning	  av	  detta	  genomfördes	  endast	  fem	  intervjuer;	  en	  pilottest	  
gjordes	  innan	  för	  att	  testa	  intervjuernas	  frågor	  och	  efter	  några	  ändringar	  gjordes	  fyra	  
intervjuer.	  Två	  stycken	  med	  läkare	  och	  två	  stycken	  med	  sjuksköterskor.	  	  
	  
Användarintervjuerna	  bestod	  av	  tre	  olika	  delar,	  i	  alla	  delar	  fanns	  det	  hjälpfrågor	  som	  
bockades	  av	  under	  intervjunsgång.	  Första	  delen	  innehöll	  allmänna	  frågor	  om	  
användaren	  såsom	  arbetslivserfarenhet	  och	  erfarenhet	  med	  läkemedelmodulen.	  	  
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Den	  andra	  delen	  handlade	  om	  hur	  de	  interagerade	  med	  läkemedelsmodulen	  och	  de	  
olika	  vyerna	  vilket	  de	  fick	  besvara	  genom	  att	  visa	  på	  skärmen.	  Sista	  delen	  av	  
intervjun	  handlade	  om	  allmänna	  frågor	  om	  felmedicinering,	  funktioner	  de	  saknade,	  
förbättringsförslag	  etc.	  	  
	  
De	  tre	  olika	  delarna	  av	  intervjuerna	  kunde	  inte	  följas	  i	  ordning	  eftersom	  intervjun	  
blev	  mer	  som	  en	  konversation	  om	  läkemedelsmodulen	  men	  alla	  frågorna	  besvarades	  
och	  andra	  viktiga	  ämnen	  diskuterades.	  
	  
Varje	  intervju	  varade	  från	  35	  minuter	  till	  en	  timme	  vilket	  ledde	  till	  en	  mängd	  
videodata,	  ljuddata	  och	  data	  från	  skärminspelningen;	  efter	  att	  ha	  analyserat	  
videorna	  kom	  det	  fram	  olika	  problem,	  åsikter	  och	  förbättringsförslag	  angående	  
läkemedelsmodulen	  i	  Take	  Care.	  	  
Deltagareavtal	  användes	  vid	  varje	  intervju.	  (Se	  bilaga	  4	  deltagareavtal).	  
	  

4.5.2	  Leverantörsintervjuer	  
Störst	  vikt	  i	  studien	  var	  att	  ta	  reda	  på	  användarnas	  olika	  problem	  kring	  systemet,	  
men	  för	  att	  ta	  reda	  på	  bakgrunden	  till	  designen	  gjordes	  en	  intervju	  med	  en	  
systemutvecklare	  från	  företaget	  som	  levererar	  Take	  Care	  systemet	  som	  tillhörde	  
Läkemedelteam.	  	  
	  
Anledningen	  att	  jag	  valde	  att	  ha	  en	  intervju	  med	  leverantören	  till	  systemet	  Take	  
Care,	  var	  för	  att	  veta	  hur	  deras	  syn	  är	  på	  användbarhet,	  vilka	  tekniska	  möjligheter	  
systemet	  har	  samt	  hur	  de	  förhåller	  sig	  till	  de	  olika	  problemen	  om	  felaktiga	  
ordinationer.	  På	  så	  sätt	  kunde	  jag	  förstå	  mer	  om	  systemet	  och	  kunna	  resonera	  kring	  
vilka	  lösningar	  som	  kan	  bli	  implementerade	  i	  framtiden.	  	  	  
En	  aspekt	  som	  leverantören	  påpekade	  under	  intervjun	  är	  att	  kontinuerliga	  
användartester	  görs	  i	  samband	  med	  utveckling	  av	  de	  olika	  områden	  de	  anser	  att	  det	  
behövs	  förbättra.	  	  
	  
Det	  gjordes	  en	  strukturerad	  intervju	  som	  skickades	  via	  mail	  till	  en	  utvecklaransvarig	  
på	  Take	  Care.	  (Se	  Bilaga	  5	  om	  Intervju	  med	  leverantör).	  	  
	  

4.6	  Avvikelserapporter	  
Att	  göra	  en	  avvikelse	  rapport	  innebär	  att	  identifiera,	  dokumentera,	  sammanställa	  
och	  förebygga	  de	  olika	  negativa	  händelser	  som	  kan	  skada	  en	  patient	  (SOSFS	  2005:12	  
2005).	  
För	  att	  få	  mer	  underlag	  till	  de	  olika	  läkemedelshanteringsproblemen,	  studerades	  
fjorton	  stycken	  avvikelserapporter	  som	  kunde	  hittas	  från	  2013	  till	  2014,	  för	  att	  kunna	  
ta	  del	  av	  inrapporterade	  felmedicineringar	  från	  avdelningen.	  De	  rapporterna	  kom	  
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från	  ett	  rapporteringssystem	  som	  finns	  på	  avdelningen	  och	  där	  som	  alla	  på	  
avdelningen	  kan	  rapportera	  en	  händelse.	  
Utifrån	  avvikelserapporterna	  kunde	  jag	  se	  varför	  och	  vid	  vilka	  tillfällen	  som	  
felhantering	  av	  läkemedel	  skedde	  på	  avdelningen,	  för	  att	  sedan	  kunna	  analysera	  och	  
koppla	  svaren	  till	  mina	  designförslag.	  	  
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5.	  Definiering	  av	  problem	  
	  
Utgångspunkten	  i	  min	  studie	  var	  att	  hitta	  de	  olika	  problem	  som	  orsakade	  
felmedicinering	  genom	  användningen	  av	  läkemedelsmodulen	  Take	  Care,	  för	  att	  
sedan	  ta	  fram	  olika	  designförslag	  som	  motverkar	  dessa	  problem.	  
Efter	  att	  ha	  samlat	  in	  en	  del	  mängd	  data	  från	  enkäten,	  fältstudien,	  intervjuer	  och	  
avvikelserapporter	  var	  det	  dags	  att	  analysera	  och	  ta	  fram	  de	  olika	  problem	  som	  
användarna	  hade	  samt	  hitta	  en	  kategorisering	  av	  de	  problemen.	  	  
	  
Att	  ha	  mycket	  samlad	  data	  kan	  göra	  det	  svårt	  att	  analysera	  och	  svårt	  att	  
kategorisera.	  Därför	  valde	  jag	  att	  analysera	  all	  data	  genom	  att	  hitta	  olika	  mönster	  
eller	  teman	  i	  resultatet	  som	  till	  exempel	  mönster	  i	  beteende,	  samma	  svar	  på	  frågor	  
eller	  åsikter	  som	  ofta	  kommer	  upp.	  Tema	  om	  till	  exempel.	  en	  viss	  del	  av	  
systemet.(Saffer,	  2009,	  s.76)	  (Rogers	  et	  al.	  2011,	  s.286).	  
Enlig	  Saffer	  (2009)	  menar	  han	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  anteckna	  det	  man	  ser	  eller	  hör	  
vare	  sig	  det	  händer	  en	  gång	  eller	  flera	  gånger.	  
	  
Genom	  att	  använda	  andra	  fasen	  ”Definiera”	  i	  modellen	  ”Double	  Diamond”	  (se	  
kapitel	  3),	  har	  jag	  tagit	  fram	  de	  generella	  problem	  som	  användarna	  rapporterade	  att	  
de	  upplevde	  samt	  som	  jag	  observerade.	  
	  
Jag	  började	  först	  med	  att	  analysera	  resultaten	  från	  varje	  genomförd	  metod	  för	  sig,	  
enkäten,	  intervjuer	  och	  avvikelse	  rapporter,	  och	  därefter	  hitta	  de	  olika	  problemen	  
som	  lyfts	  fram	  genom	  varje	  metod	  för	  att	  sedan	  jämföra	  dem	  och	  hitta	  de	  olika	  
mönster	  som	  uppkom	  (Se	  bild	  14).	  
Fältstudien	  analyserades	  parallell	  när	  de	  undersökningarna	  genomfördes	  och	  under	  
dessa	  kunde	  jag	  lära	  mig	  de	  olika	  delarna	  av	  läkemedelsmodulen.	  	  
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Bild	  14.	  Olika	  problemmönster	  som	  hittades	  vid	  varje	  genomförd	  metod.	  

De	  olika	  problemmönster	  som	  hittades	  blev	  kategoriserade	  på	  följande	  sätt:	  

• Problem	  med	  olika	  gränssnitt	  
• Dålig	  överskådlighet	  
• Återkopplingsproblem	  
• Problem	  med	  signering	  och	  uppdatering	  av	  läkemedel	  
• Informations-‐	  och	  utbildningsproblem	  

Varje	  problem	  kommer	  att	  beskrivas	  mer	  utförlig	  kring	  varför	  de	  orsakar	  
felmedicinering	  vid	  användningen	  av	  läkemedelsmodulen	  i	  Take	  Care.	  	  	  
	  

5.1	  Problem	  med	  olika	  gränssnitt	  
Två	  viktiga	  fönster	  som	  används	  i	  läkemedelsmodulen	  är	  Tidsöversiktsfönstret	  som	  
används	  mest	  av	  läkare	  och	  Administreringsfönstret	  som	  används	  mest	  av	  
sjuksköterskor	  (se	  avsnitt	  4.1	  om	  Läkemedelsmodulen	  olika	  delar).	  
Ett	  stort	  problem	  som	  jag	  lade	  märkte	  till	  under	  fältstudien	  i	  början	  examensarbetet,	  
var	  att	  de	  fönster	  som	  används	  mest,	  ser	  väldigt	  olika	  ut	  och	  detta	  medför	  olika	  
problem	  för	  både	  läkarna	  och	  sjuksköterskorna,	  (Se	  bild	  15	  och	  16)	  för	  att	  se	  de	  olika	  
layouterna.	  	  
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Bild	  15.	  Tidsöversiktsfönster	  layout	  

	  

	  
Bild	  16.	  Administreringsfönster	  layout	  

	  
Från	  den	  kvalitativa	  delen	  av	  enkäten	  kom	  det	  fram	  åsikter	  om	  de	  olika	  gränssnitten:	  
	  
”Att	  läkare	  och	  SSK	  använder	  olika	  gränssnitt	  för	  modulen	  och	  därigenom	  inte	  alltid	  
får	  samma	  information.”-‐Läkare	  
	  
”Sjuksköterska	  använder	  endast	  administreringsmodulen	  och	  läkare	  Tids	  eller	  
schemafliken.	  Det	  gör	  att	  man	  missar	  en	  dubbelkoll	  för	  t.ex.	  fel	  dag.	  Ökar	  risken	  för	  
fel.”-‐	  Läkare	  
	  
Olika	  symboler,	  färgkodning,	  information,	  färg	  i	  bakgrunden	  av	  texten	  och	  olika	  
ordning	  på	  kolumner,	  gör	  att	  användarna	  inte	  förstår	  varandras	  fönster.	  Till	  exempel	  
när	  en	  läkare	  vill	  veta	  när	  ett	  läkemedel	  har	  blivit	  administrerat	  i	  
administreringsfönstret,	  är	  mycket	  svårt	  att	  tolka	  de	  olika	  symbolerna	  och	  
informationen	  som	  visas	  i	  fältet.	  Det	  är	  på	  samma	  sätt	  i	  Tidsöversikts	  vy,	  då	  det	  bara	  
visas	  en	  mängd	  X	  och	  siffror	  för	  att	  visa	  när	  ett	  läkemedel	  är	  administrerat	  (se	  Bild	  8	  
igen	  här	  nedan).	  
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Bild	  8	  från	  avsnitt	  4.2.2	  	  

	  
Detta	  upplever	  läkaren	  som	  ett	  irritationsmoment	  och	  då	  informationen	  inte	  
framkommer	  på	  ett	  tydligt	  vis.	  
Att	  inte	  veta	  när	  ett	  läkemedel	  har	  blivit	  administrerat	  kan	  medföra	  missförstånd,	  
irritation	  och	  förvirring	  mellan	  sjuksköterskor	  och	  läkare	  vilket	  bidrar	  till	  en	  ökad	  
stressfaktor	  i	  arbetsmiljön.	  Det	  bekräftar	  Skålén	  et.al	  (2012)	  som	  en	  av	  de	  
kategorierna	  de	  hittade	  i	  sin	  studie.	  
	  
Under	  intervjuerna	  påpekades	  gång	  på	  gång	  hur	  Tidsöversiktfönstret	  och	  
Administreringsfönstret	  bör	  likna	  varandra,	  så	  här	  sa	  några	  användare:	  
	  	  
”Jag	  har	  svårare	  att	  se	  någonting”-‐	  (När	  läkaren	  vill	  se	  administrerat	  läkemedel	  i	  
Tidsöversiktsfönstret)-‐	  Överläkare	  	  
	  
”Jag	  kan	  inte	  få	  någon	  information	  från	  det	  här	  fönstret!”	  –	  (om	  
Administreringsfönstret)-‐	  Läkare	  
	  
Som	  det	  visar	  sig	  under	  intervjuerna	  är	  det	  främst	  läkarna	  som	  skulle	  vilja	  förstå	  mer	  
om	  Administreringsfönstret	  men	  Sjuksköterskor	  vill	  också	  förstå	  mer	  om	  
Tidsöversiktsfönster	  som	  t.ex.	  genom	  att	  veta	  när	  en	  ordination	  senast	  blev	  signerad,	  
vilket	  för	  tillfället	  inte	  visas	  i	  Tidsöversiktsfönstret.	  	  
Sjuksköterskor	  skulle	  också	  vilja	  kunna	  administrera	  direkt	  från	  Tidsöversiktsfönstret.	  
	  

5.2	  Dålig	  överskådlighet	  
Tydlig	  överskådlighet	  är	  viktigt	  för	  avläsning	  av	  samlad	  information	  på	  ett	  och	  
samma	  ställe	  för	  att	  kunna	  se,	  hitta	  och	  få	  en	  snabb	  överblick	  av	  informationen	  på	  
ett	  enkelt	  och	  informativt	  sätt.	  Att	  ha	  en	  överskådlig	  inblick	  över	  patientens	  
läkemedelsjournal	  leder	  till	  bättre	  patientsäkerhet	  enligt	  Scandurra	  (2013).	  
	  
De	  flesta	  fönster	  i	  läkemedelsmodulen	  visar	  för	  tät	  och	  för	  mycket	  information	  på	  en	  

	  



	   	   	  33	  

och	  samma	  sida	  dessutom	  ges	  informationen	  otydligt;	  detta	  medför	  att	  användaren	  
lägger	  onödig	  tid	  på	  att	  söka	  rätt	  information	  i	  systemet	  och	  ibland	  missas	  en	  del	  av	  
informationen.	  
I	  Tidsöversiktsfönstret,	  som	  är	  ett	  fönster	  som	  används	  kontinuerligt	  under	  dagen,	  
saknas	  ett	  signeringsfält,	  detta	  gör	  att	  användaren	  måste	  kolla	  ett	  annat	  fönster	  för	  
att	  hitta	  informationen	  som	  till	  exempel	  Läkemedelslista	  fönstret,	  som	  i	  sin	  tur	  visar	  
inte	  heller	  en	  uppdaterad	  läkemedelslista,	  detta	  på	  grund	  av	  signering	  av	  läkemedel	  
missas	  ofta.	  Mer	  om	  signering	  och	  uppdatering	  kommer	  i	  avsnitt	  5.4	  Problem	  med	  
signering	  och	  uppdatering	  
	  
I	  Administrationsfönstret	  visas	  alla	  olika	  klockslag	  som	  läkemedel	  ska	  ges	  till	  
patienten	  under	  dagen,	  men	  det	  finns	  vissa	  läkemedel	  som	  är	  ordinerat	  vid	  behov	  
eller	  som	  ges	  vid	  olika	  tillfällen	  exempelvis	  byte	  av	  plåster	  som	  inte	  är	  tidsbestämd.	  I	  
fönstret	  ser	  man	  alla	  klockslag	  men	  de	  som	  inte	  har	  något	  klockslag	  syns	  inte	  direkt,	  
då	  man	  måste	  skrolla	  ner	  för	  att	  hitta	  dem.	  Om	  man	  väljer	  att	  bara	  ett	  visst	  klockslag	  
ska	  synas,	  följer	  inte	  de	  läkemedlen	  utan	  klockslag	  med.	  Det	  här	  problemet	  leder	  till	  
att	  man	  lätt	  kan	  missa	  att	  ge	  läkemedel	  till	  patienten.	  	  
	  

	  
Bild	  17	  om	  Läkemedel	  utan	  klockslag	  
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På	  vänstra	  sida	  av	  fönster	  i	  bilden	  17	  ser	  man	  de	  tidpunkterna	  som	  olika	  läkemedel	  
ges.	  Läkemedel	  som	  är	  ”utan	  tid”	  och	  ”vid	  behov”	  syns	  inte	  automatisk	  i	  själva	  
Administreringsfönstret,	  utan	  man	  måste	  skrolla	  ner	  för	  att	  hitta	  dem.	  	  
	  
Under	  intervjuerna	  och	  i	  enkäten	  kom	  det	  fram	  negativa	  åsikter	  om	  överskådlighet	  
och	  hur	  detta	  gör	  att	  man	  inte	  kan	  se	  den	  informationen	  man	  behöver	  när	  man	  
behöver.	  
	  	  
”Mer	  lättöverskådligt.”	  –	  Läkare	  
	  
“Den	  bristande	  överskådligheten	  är	  det	  jag	  upplever	  som	  det	  största	  problemet	  i	  
dagens	  läkemedelsmodul”-‐	  Läkare	  
	  
”Det	  är	  för	  rörigt”-‐	  Sjuksköterska	  	  
	  
”Inte	  mer	  text,	  det	  blir	  svårt	  att	  hitta”-‐	  Sjuksköterska	  
	  	  	  
“Att	  det	  är	  lätt	  att	  glömma	  bort	  mediciner	  som	  sätts	  vid	  behov”	  –	  Sjuksköterska	  	  
	  

5.3	  Återkoppling	  problem	  
När	  man	  gör	  en	  ordination	  är	  det	  mycket	  viktigt	  att	  ordinera	  rätt	  läkemedel,	  rätt	  dos,	  
rätt	  administreringssätt	  och	  till	  rätt	  patient.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  dubbelkolla	  
ordinationen	  noggrant,	  men	  Ordinationsfönstret	  i	  läkemedelmodulen	  ger	  inte	  rätt	  
återkoppling	  när	  ordinationen	  har	  gjorts.	  Man	  kan	  ordinera	  t.ex.	  1000	  ml	  morfin	  och	  
systemet	  ger	  ingen	  varning	  om	  att	  kanske	  det	  är	  för	  stor	  dos.(Se	  bild	  18)	  
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Bild	  18.	  Man	  kan	  ordinera	  1000ml	  morfin	  utan	  någon	  att	  det	  kommet	  något	  varningsmeddelande.	  	  

Under	  intervjuerna	  pratades	  mycket	  om	  rimlighet	  när	  man	  ordinerar	  ett	  läkemedel	  
och	  det	  framkom	  att	  det	  handlar	  mycket	  om	  arbetslivserfarenhet	  och	  utbildning.	  Om	  
man	  tvekar	  eller	  har	  funderingar	  om	  till	  exempel	  en	  ordination,	  tar	  man	  först	  kontakt	  
med	  en	  överläkare,	  andra	  steget	  kan	  vara	  att	  söka	  informationen	  i	  de	  olika	  
försskrivarstödsfunktioner	  som	  exempelvis	  FASS	  (Farmaceutiska	  Specialiteter	  i	  
Sverige)	  som	  finns	  i	  läkemedelsmodulen	  där	  man	  klickar	  till	  sig	  en	  webbsida.	  	  
	  
“Oklarheter	  i	  om	  man	  skall	  ordinera	  vissa	  läkemedel	  i	  stycken	  eller	  i	  ml/mg.	  Det	  kan	  
stå	  en	  sak	  i	  läkemedelsmodulen	  och	  en	  annan	  i	  FASS.”	  –	  Läkare	  
	  
“Jag	  måste	  alltid	  tänka	  om	  ordinationen	  är	  rimlig”-‐	  Sjuksköterska	  	  
	  
En	  intressesann	  slutsats	  från	  intervjuerna	  var	  att	  både	  läkare	  och	  sjuksköterskor	  är	  
medvetna	  om	  att	  rimlighet	  är	  något	  som	  ingår	  i	  yrket	  och	  det	  är	  något	  man	  måste	  
lära	  sig	  genom	  att	  jobbet.	  Leverantören	  från	  Take	  Care	  säger	  att	  en	  
rimlighetsfunktion	  finns	  idag	  men	  bara	  som	  stöd	  för	  barn	  men	  möjligheten	  finns	  att	  
addera	  funktionen	  om	  kunderna	  verkligen	  ville	  ha	  en	  sådan	  funktion.	  	  	  
En	  funktion	  för	  rimlighet	  skulle	  uppskattas	  men	  det	  är	  inte	  ett	  behov	  i	  nuvarande	  
läge	  då	  användarna	  är	  nöjda	  med	  de	  hjälpmedel	  som	  finns	  genom	  exempelvis	  FASS.	  
	  
I	  Administrera-‐fönstret	  uppstår	  ibland	  problem	  eftersom	  man	  inte	  kan	  ångra	  det	  
man	  har	  gjort,	  utan	  man	  måste	  gå	  in	  igen	  i	  det	  läkemedel	  som	  har	  blivit	  
administrerat	  och	  göra	  ändringarna.	  Det	  här	  problemet	  medför	  att	  användaren	  
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lägger	  onödig	  tid	  på	  att	  rätta	  sina	  misstag	  och	  tid	  i	  ett	  sjukhussammanhang	  är	  
mycket	  värdefull.	  	  
	  
I	  enkäten	  visades	  att	  användaren	  sitter	  framför	  läkemedelsmodulen	  i	  korta	  stunder	  
och	  detta	  görs	  många	  gånger	  om	  dagen.(Se	  diagram	  2	  och	  3).	  	  
	  

	  
Diagram	  2.	  De	  flesta	  använder	  läkemedelsmodulen	  mer	  än	  20	  gånger	  per	  dag.	  

	  
Diagram	  3. Nästan	  hälften	  av	  de	  som	  svarade	  använder	  läkemedelsmodulen	  mindre	  än	  5	  minuter	  

per	  gång.	  

Enkäten	  visar	  igen	  att	  användaren	  inte	  kan	  lägga	  mer	  tid	  i	  onödan	  när	  
läkemedelsmodulen	  används.	  Då	  bör	  systemet	  kunna	  vara	  enkelt	  och	  tydligt	  för	  
användaren	  när	  den	  slutför	  viktiga	  uppgifter.	  
	  

5.4	  Problem	  med	  signering	  och	  uppdatering	  
Varje	  dag	  ska	  läkemedelslistan	  gås	  igenom	  och	  signeras	  av	  respektive	  läkare	  som	  är	  
ansvarig	  för	  patienten	  den	  dagen,	  men	  detta	  görs	  inte	  frekvent,	  gamla	  läkemedel	  
finns	  med	  på	  läkemedelslistan	  som	  gör	  att	  man	  blir	  förvirrad	  över	  den	  aktuella	  
medicinlistan.	  Både	  i	  enkäten	  och	  intervjuer	  visades	  missnöje	  över	  bristen	  på	  
signering	  av	  läkemedel.	  
	  
På	  grund	  av	  mängden	  information	  som	  visas	  samtidigt,	  kan	  signeringsfältet	  i	  
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Läkemedelslistan	  inte	  uppfattas	  när	  man	  snabbt	  tittar	  på	  den,	  och	  informationen	  kan	  
inte	  tas	  in;	  detta	  gör	  att	  man	  missar	  att	  signera	  och	  listan	  blir	  inte	  uppdaterad.	  	  Ofta	  
finns	  det	  finns	  många	  läkemedel	  som	  ska	  signeras.	  Detta	  gör	  att	  det	  tar	  för	  lång	  tid	  
att	  signera	  alla	  läkemedel	  i	  systemet	  och	  därför	  inte	  uppdateras	  medicinlista.	  	  
	  
Detta	  är	  till	  exempel	  en	  orsak	  som	  Shneiderman	  (2013)	  nämner	  om	  varför	  det	  är	  
viktigt	  med	  kort	  inlärningstid,	  bättre	  prestanda	  och	  mindre	  felfrekvens	  i	  en	  
elektronisk	  patientjournal.	  
När	  ingen	  signerat	  ett	  läkemedel	  kan	  läkarna	  tro	  att	  det	  är	  ett	  gammalt	  läkemedel	  
och	  kan	  därför	  ordinera	  det	  på	  nytt,	  vilket	  gör	  att	  patienten	  kan	  få	  dubbla	  
ordinationer.	  
	  
En	  annan	  aspekt	  när	  man	  inte	  signerar	  ett	  läkemedel	  är	  att	  sjuksköterskor	  inte	  kan	  
ge	  medicinen	  till	  patienten	  då	  det	  blir	  misskommunikation	  mellan	  läkare	  och	  
sjuksköterskor.	  	  
	  
”Långvårdspatienter	  har	  för	  många	  eller	  för	  gamla	  läkemedel	  kvar	  i	  Take	  Care.	  Det	  är	  
inte	  enkelt	  att	  förstå	  vilka	  läkemedel	  de	  fortfarande	  använder/behöver”	  -‐	  Läkare	  
	  

	  
Bild	  19.	  Läkemedelslista	  visar	  att	  alla	  läkemedel	  inte	  är	  uppdaterade	  då	  dagens	  datum	  är	  den	  20	  

maj.	  

I	  bild	  19	  är	  datumet	  den	  20	  maj	  och	  teoretiskt	  sett	  bör	  alla	  aktuella	  läkemedel	  vara	  
signerade	  med	  samma	  datum	  för	  att	  listan	  ska	  vara	  uppdaterad.	  Men	  tyvärr	  är	  det	  
inte	  så	  i	  nuvarande	  läge.	  
	  	  
Vid	  sittronderna	  görs	  ändringar	  angående	  ordinationer	  och	  det	  förekommer	  att	  
läkare	  inte	  uppdaterar	  ändringarna	  på	  en	  gång	  i	  läkemedelsmodulen,	  vilket	  gör	  att	  
sjuksköterskor	  måste	  kontakta	  läkaren	  när	  de	  ska	  ge	  medicinen	  till	  patienten.	  Detta	  
problem	  beror	  mer	  på	  att	  hitta	  rätt	  arbetsrutiner	  och	  rätt	  kommunikationsfunktioner	  
mellan	  sjuksköterskor	  och	  läkare.	  	  
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5.5	  Informations-‐	  och	  utbildningsproblem	  
När	  man	  ordinerar	  ett	  läkemedel	  verkar	  det	  vara	  extra	  viktigt	  att	  förenkla	  genom	  att	  
dölja	  överflödig	  information,	  detta	  för	  att	  undvika	  att	  användaren	  lägger	  onödig	  tid	  
på	  att	  läsa.	  	  
I	  nuvarande	  läkemedelsmodulen	  visas	  det	  onödiga	  administreringsvägar	  till	  
läkemedel	  vilket	  betyder	  att	  ordinatören	  av	  misstag	  kan	  välja	  fel	  administreringsväg	  
och	  riskera	  patientens	  hälsa.	  
	  
Ett	  problem	  som	  påvisades	  i	  både	  enkäter	  och	  intervjuer	  var	  att	  fel	  
administreringsväg	  ibland	  väljs	  vid	  ordinationen,	  t.ex.	  när	  ordinatören	  ska	  ordinera	  
en	  injektion	  och	  råkar	  trycka	  på	  infusion	  vilket	  gör	  att	  när	  väl	  läkemedlen	  ska	  
administreras	  måste	  sjuksköterskan	  gå	  in	  och	  ändra	  administreringsväg,	  men	  detta	  
går	  inte	  alltid	  att	  göra	  som	  sjuksköterska.	  I	  sådana	  lägen	  måste	  sjuksköterskan	  
kontakta	  en	  läkare	  för	  att	  ändra	  ordinationen.	  
	  
Antalet	  administreringssätt	  anses	  vara	  för	  många	  i	  nuvarande	  läge	  i	  
Ordinationsfönstret,	  då	  det	  kommer	  upp	  fler	  val	  än	  vad	  som	  behövs	  (Se	  bild	  20).	  I	  
nuvarande	  läge	  visas	  alla	  administreringssätt	  som	  finns	  i	  på	  samma	  gång	  utan	  att	  ta	  
hänsyn	  till	  vilket	  läkemedel	  som	  ordinerats.	  	  

	  
Bild	  20.	  För	  många	  administreringssätt	  i	  ordinationsfönstret.	  

	  
”Fel	  typ	  av	  administreringssätt	  t.ex.	  infusion	  när	  det	  ska	  vara	  injektion”-‐Sjuksköterska	  
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”Att	  läkemedel	  som	  ska	  ges	  som	  infusion	  ordineras	  som	  injektion,	  vilket	  blir	  
omständligt	  o	  fel	  i	  administrationen,	  likaså	  när	  det	  är	  tvärtom,	  en	  injektion	  ordineras	  
som	  infusion”-‐	  Sjuksköterska	  
	  
Intervjuerna	  visade	  att	  i	  ett	  system	  som	  ska	  hantera	  patientens	  läkemedelsjournal	  är	  
det	  central	  att	  meningsfull	  färganvändning	  ska	  appliceras	  och	  undvika	  förvirring.	  
Under	  intervjun	  med	  en	  läkare	  visades	  att	  i	  Tidsöversiktsfönster	  fanns	  olika	  
färgkodning	  så	  som	  grön	  till	  att	  visa	  dagens	  datum	  och	  röd	  som	  visar	  att	  det	  är	  en	  
söndag.	  Enligt	  läkaren	  är	  den	  röda	  färgen	  missvisande	  och	  det	  uppfattas	  som	  att	  det	  
ät	  något	  viktigt	  som	  ska	  göras;	  vilket	  medför	  mer	  förvirring	  än	  upplysning.	  (Se	  bild	  
21).	  	  	  
Sa	  tycket	  läkaren	  om	  det:	  
”söndag	  ska	  inte	  ha	  nån	  relevans”-‐	  Läkare	  
	  

	  
Bild	  21.	  Den	  röda	  markeringen	  betyder	  att	  det	  är	  söndag.	  

Andra	  svar	  som	  framkom	  i	  enkäten	  visades	  att	  ungefär	  mer	  än	  hälften	  av	  de	  som	  
svarade	  har	  haft	  någon	  sorts	  utbildning	  om	  Läkemedelsmodulen	  och	  de	  flesta	  hade	  
mellan	  2-‐4	  års	  erfarenhet	  av	  Läkemedelsmodulen.	  (	  Se	  diagram	  4	  och	  5)	  
	  

	  
Diagram	  4.	  Ungefär	  hälften	  av	  användarna	  hade	  inte	  någon	  utbildning	  om	  läkemedelsmodulen.	  
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Diagram	  5.	  De	  flesta	  som	  svarade	  hade	  mellan	  2-‐4	  års	  erfarenhet	  av	  läkemedelsmodulen.	  

Men	  trots	  detta	  framkom	  både	  vid	  intervjuerna	  och	  fältstudien	  att	  användarna	  inte	  
kände	  till	  vissa	  funktioner	  i	  läkemedelsmodulen.	  Två	  stycken	  
doseringshjälpfunktioner	  finns	  i	  ordinationsfönstret	  och	  ska	  hjälpa	  ordinatören	  att	  
räkna	  fram	  den	  rätta	  dosen	  till	  patienten	  men	  tyvärr	  var	  de	  här	  funktionerna	  okända	  
för	  användarna.	  Många	  visste	  inte	  ens	  att	  de	  fanns	  och	  om	  de	  visste,	  så	  kunde	  de	  
inte	  använda	  dem	  eftersom	  de	  inte	  visste	  hur	  (Se	  bild	  22).	  
	  

	  
	  

Bild	  22.	  Två	  olika	  doseringshjälpfunktioner	  som	  användarna	  inte	  känner	  till.	  

Enligt	  Skålén	  et.al	  (2012)	  nämns	  aspekterna	  om	  utbildning	  och	  erfarenhet,	  som	  orsak	  
till	  att	  det	  blir	  fel	  i	  läkemedelshantering	  enlig	  sjuksköterskans	  perspektiv,	  men	  i	  min	  
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studie	  bevisas	  det	  är	  handlar	  också	  om	  läkarens	  utbildning	  och	  erfarenhet	  som	  
orsakar	  fel	  i	  läkemedelshantering.	  	  
	  
Kommentarer	  jag	  fick	  angående	  doseringshjälpfunktioner	  var:	  
	  
“har	  aldrig	  sett	  den	  förut”	  –	  Läkare	  	  
“vet	  inte	  ens	  vad	  det	  är”	  –	  Sjuksköterska	  
“har	  aldrig	  använt	  den”	  –	  Läkare	  
	  
Ett	  problem	  som	  diskuterades	  under	  intervjun	  och	  som	  också	  framkom	  i	  enkäten	  och	  
avvikelserapporterna,	  är	  brist	  på	  bättre	  administreringsinstruktioner	  i	  
ordinationsfönstret	  om	  hur	  läkemedel	  exempelvis	  ska	  blandas,	  om	  det	  ska	  
administrera	  på	  ett	  speciellt	  sätt	  etc.	  	  
Under	  intervjuerna	  kom	  det	  fram	  att	  till	  exempel	  när	  ett	  läkemedel	  ska	  spädas	  med	  
ett	  annat	  läkemedel	  så	  är	  det	  sjuksköterskans	  uppgift	  att	  veta	  hur	  spädningen	  går	  
till;	  samtidigt	  som	  det	  skulle	  vara	  bra	  om	  läkarna	  kunde	  skriva	  instruktioner	  vid	  mer	  
komplicerade	  ordinationer.	  	  
	  
Att	  det	  skrivs	  otydliga	  instruktioner	  eller	  inte	  alls,	  gör	  att	  själva	  ordinationen	  inte	  blir	  
helt	  korrekt,	  och	  enligt	  enkäten	  och	  avvikelserapporter	  handlar	  mycket	  om	  
utbildningen	  om	  läkemedelsmodulen	  och	  arbetslivserfarenhet	  som	  brister	  för	  den	  
som	  ordinerar.	  	  
Kommentarer	  kring	  instruktioner	  och	  ordinationer:	  	  
	  
”Otydliga	  instruktioner	  om	  spädningar.	  Att	  vissa	  lösningar	  ordineras	  i	  "st"	  istället	  för	  
verksam	  substans.”	  –	  Sjuksköterska	  
	  
”Felordinerat.	  på	  grund	  av	  nya	  läkare	  eller	  överläkare	  som	  sällan	  ordinerar.”-‐	  
Sjuksköterska	  
	  
”Ordinationen	  är	  inte	  korrekt”-‐	  Sjuksköterska	  
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6.	  Utveckling	  och	  leverering	  av	  
Designförslag	  
	  
Den	  kreativa	  fasen	  ”Utveckla”	  från	  modellen	  Double	  Diamond	  appliceras	  i	  den	  här	  
delen	  då	  mycket	  handlar	  om	  att	  komma	  fram	  till	  de	  olika	  designförslagen.	  	  
	  
Efter	  att	  ha	  gått	  igenom	  de	  olika	  problem	  som	  främst	  kan	  orsaka	  felmedicinering	  och	  
som	  framkom	  genom	  förstudien,	  började	  jag	  att	  hitta	  olika	  designförslag,	  till	  att	  
börja	  med	  genom	  att	  skissa	  med	  papper	  och	  penna.	  (Se	  bild	  23).	  	  

	  
Bild	  23.	  Om	  skisser	  

	  
Därefter	  använde	  jag	  mig	  av	  skärmdumpar	  från	  läkemedelmodulen	  i	  Take	  Care	  och	  
programmet	  Photoshop	  för	  att	  redigera	  bilderna,	  men	  eftersom	  bilderna	  var	  
lågupplösta	  så	  fick	  jag	  skapa	  en	  likande	  bild	  av	  läkemedelmodulen	  i	  några	  lösningar	  
för	  att	  lösningen	  skulle	  förstås	  bättre.	  	  
	  
Efter	  några	  itereringar	  kom	  jag	  fram	  till	  de	  första	  förslagen	  till	  lösningarna	  och	  ville	  
därför	  göra	  en	  ytterligare	  iteration	  med	  några	  användare	  för	  att	  försäkra	  mig	  att	  
lösningarna	  gav	  något	  resultat.	  Jag	  presenterade	  mina	  prototyper	  för	  en	  
sjuksköterska	  och	  en	  läkare	  med	  hjälp	  av	  Powerpoint	  i	  ett	  av	  läkarrummen	  med	  stor	  
bildskärm	  för	  att	  lättare	  se	  lösningarna	  som	  hade	  en	  viss	  funktionalitet.	  Medan	  
lösningarna	  visades,	  fick	  användarna	  säga	  sina	  åsikter	  och	  ställa	  frågor	  och	  det	  blev	  
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mer	  som	  en	  diskussion	  kring	  de	  olika	  förbättringsförslagen.	  	  
En	  till	  iterering	  gjordes	  både	  baserat	  på	  de	  presentationensförslag	  som	  kom	  upp	  och	  
återkopplingen	  från	  min	  exjobbsgrupp	  där	  alla	  är	  interaktiondesignstudenter.	  

6.1	  Designförslagen	  till	  de	  olika	  gränssnitten	  
Som	  det	  beskrivs	  i	  avsnitt	  5.1	  om	  Problem	  med	  olika	  gränssnitt,	  framkom	  missnöje	  
kring	  att	  Tidsöversiktsfönstret	  och	  Administreringsfönstret	  inte	  liknar	  varandra;	  
därför	  fokuserar	  jag	  på	  att	  försöka	  koppla	  information	  som	  finns	  i	  
Administreringsfönstret	  till	  Tidsöversiktsfönstret	  och	  att	  få	  det	  att	  kännas	  så	  bekant	  
så	  möjligt	  för	  användaren.	  Exempelvis	  genom	  de	  olika	  färgkodningar	  och	  symboler	  
som	  redan	  finns	  i	  Administreringsfönsret.	  Enligt	  en	  av	  de	  riktlinjerna	  som	  Belden	  et	  
al.	  (2009)	  nämner	  i	  avsnitt	  2	  om	  Bakgrund	  och	  teori,	  angående	  naturlighet	  
(Naturalness)	  handlar	  om	  hur	  bekant	  och	  lätt	  systemet	  kan	  ”kännas”	  för	  användaren.	  
Genom	  att	  ha	  ett	  välstrukturerat	  arbetsflöde	  kan	  detta	  minska	  den	  kognitiva	  
belastningen	  och	  höja	  effektivitet.	  	  
	  
I	  Tidsöverskitsfönster	  finns	  numera	  klockslaget	  som	  visar	  när	  ett	  läkemedel	  ska	  intas	  
samt	  ikoner	  som	  visar	  vilken	  läkemedelsform	  som	  ordinerats.	  Ibland	  ska	  patienten	  
inta	  fler	  tabletter	  samtidig	  av	  ett	  visst	  läkemedel.	  Om	  det	  blir	  fler	  än	  tre	  tabletter	  har	  
jag	  designat	  så	  att	  tre	  tablett-‐ikoner	  visas	  med	  tre	  punkter	  efter	  (Se	  bild	  24).	  
	  

	  
	  

Bild	  24.	  Nya	  ikoner,	  klockslag	  som	  finns	  nu	  i	  Tidsöversiktsfönstret	  

I	  Tidsöversiktsfönstret	  visas	  också	  nu	  mera	  de	  olika	  symbolerna	  och	  färgkodning	  som	  
redan	  finns	  i	  Administreringsfönstret.	  Ett	  grått	  fält	  med	  text	  ”adm”	  när	  ett	  läkemedel	  

Alternativ	  designlösning 
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är	  administrerat	  eller	  ett	  rött	  fält	  med	  ett	  ”!”	  om	  läkemedlet	  inte	  är	  administrerat,	  på	  
det	  här	  sättet	  kan	  användaren	  lättare	  förstå	  symbolerna	  i	  Administreringsfönstret.	  
(Se	  bild	  25)	  	  
	  
	  

	  
Bild	  25.	  Första	  designförslag	  som	  visades	  till	  anvädarna	  

	  
Signering	  och	  uppdateringsproblem	  beskrivs	  i	  avsnitt	  5.1.4,	  och	  i	  det	  första	  
designförslaget	  i	  Tidsöversiktsfönstret	  var	  det	  tänkt	  att	  signeringsfunktion	  skulle	  
innebära	  att	  den	  feta	  stilen	  visade	  när	  ett	  läkemedel	  var	  signerat.	  Men	  den	  här	  
lösningen	  förvirrade	  användarna	  då	  de	  trodde	  att	  det	  var	  tvärtom	  eller	  inte	  förstod	  
syftet	  med	  den	  feta	  stilen.	  Då	  valde	  jag	  att	  ändra	  först	  till	  man	  ser	  att	  det	  finns	  ett	  
”Senast	  signerad”-‐fält	  sen	  lägga	  till	  en	  symbol	  med	  utropstecken	  som	  visas	  bredvid	  
datumet	  som	  också	  visas	  i	  fetstil	  (Se	  bild	  26).	  
	  

	  
Bild	  26.	  Om	  senast	  signerat	  

	  
Här	  ska	  läkare	  lätt	  kunna	  se	  när	  ett	  läkemedel	  inte	  är	  signerat.	  När	  signering	  är	  
utförd	  får	  användaren	  en	  återkoppling	  genom	  att	  symbolen	  försvinner	  och	  textstilen	  
blir	  neutral.	  På	  samma	  sätt	  ska	  Läkemedelslistafönstret	  se	  ut,	  där	  fältet	  ”Signera”	  
byts	  ut	  mot	  ”Senast	  signerad”	  och	  samma	  symboler	  och	  stilen	  på	  texten	  ska	  
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appliceras.	  (se	  bild	  19	  igen	  Om	  läkemedelslista	  i	  avsnitt	  5.4	  ).	  	  Med	  de	  här	  
designförslagen	  undviks	  förhoppningsvis	  att	  gamla	  mediciner	  är	  kvar	  och	  att	  
medicinlistan	  blir	  kontinuerligt	  uppdaterad	  samt	  dubbla	  ordinationer	  vid	  en	  icke	  
uppdaterad	  lista.	  Läkemedelsmodulen	  används	  då	  på	  ett	  mer	  effektivt	  sätt	  som	  gör	  
att	  användaren	  kan	  slutföra	  uppgiften.	  Enligt	  riktlinjen	  effektiv	  användning	  (efficient	  
interactions)	  som	  Belden	  et	  al.	  (2009)	  nämner	  så	  har	  det	  att	  göra	  med	  hur	  många	  
steg	  det	  tar	  för	  att	  slutföra	  en	  uppgift.	  Färre	  steg	  och	  bättre	  genvägar	  gör	  det	  
effektivt	  för	  användaren	  att	  slutföra	  uppgiften.	  Andra	  sätt	  som	  finns	  för	  effektiv	  
användning	  är	  t.ex.	  att	  ha	  bra	  standardvärden	  från	  början,	  som	  till	  exempel.	  att	  ha	  
de	  administreringsvägar	  som	  passar	  ett	  visst	  läkemedel.	  	  
	  
Läkemedel	  ska	  signeras	  varje	  dag,	  då	  är	  tanken	  att	  systemet	  skall	  uppdateras	  vid	  
t.ex.	  kl.	  08:00,	  så	  när	  ronder	  sker	  kan	  läkare	  ser	  vilka	  läkemedel	  som	  behövs	  signeras.	  
	  
Den	  missvisande	  röda	  markeringen	  som	  fanns	  för	  söndagar	  i	  Tidsöversiktsfönstret	  är	  
borttagen,	  detta	  för	  att	  färganvändning	  bör	  förmedla	  en	  viss	  innebörd	  och	  inte	  
orsaka	  feltolkningar	  som	  den	  röda	  färgen,	  som	  i	  många	  avseende	  betyder	  stopp,	  
varning,	  error	  etcetera,	  kan	  ge	  om	  man	  inte	  använder	  den	  rätt.	  	  
	  
Ett	  till	  problem	  som	  identifierades	  var	  den	  dåliga	  överskådligheten	  (Se	  avsnitt	  5.2)	  
och	  därför	  valde	  jag	  att	  lägga	  in	  olika	  typer	  av	  ikoner	  i	  de	  olika	  fönstren	  i	  
läkemedelsmodulen,	  för	  att	  användarna	  på	  ett	  snabbare	  sätt	  ska	  kunna	  ta	  in	  den	  
väsentliga	  informationen	  och	  känna	  igen	  sig	  när	  de	  navigerar	  i	  de	  olika	  fönstren.	  
Användningen	  av	  ikoner	  är	  ett	  väl	  beprövat	  sätt	  för	  användaren	  att	  lära	  sig	  och	  
komma	  ihåg	  information	  lättare	  vid	  en	  viss	  situation	  (Rogers	  et	  al.,	  2011,s.169).	  	  
De	  olika	  ikoner	  som	  finns	  i	  de	  olika	  fönstren	  visar	  vilken	  läkemedelsform	  som	  blivit	  
ordinerat,	  och	  detta	  är	  en	  hjälp	  för	  både	  läkarna	  och	  sjuksköterskor	  att	  snabb	  kunna	  
märka	  de	  olika	  läkemedel	  när	  man	  både	  läser	  texten	  och	  ser	  symbolen.	  
	  
Den	  slutgiltiga	  designförslaget	  blev	  som	  i	  bild	  27,	  då	  jag	  la	  tillbaka	  den	  blå	  
bakgrunden	  eftersom	  användarna	  tyckte	  att	  det	  var	  lättare	  att	  urskilja	  texten	  samt	  
den	  feta	  stilen	  finns	  nu	  bara	  under	  ”Senast	  signerad”-‐fält.	  	  
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Bild	  27.	  Nya	  symboler	  i	  Tidsöversikt	  fönster	  

I	  bild	  28	  kan	  ni	  se	  hur	  skillnaden	  mellan	  Tidsöversiktsfönstret	  som	  finns	  nu	  och	  den	  
slutliga	  designförslagen.	  
	  

	  
Bild	  28.	  Jämförelse	  mellan	  nuvarande	  Tidsöverskitsfönstret	  och	  designförslaget	  

	  
När	  det	  gäller	  Administreringsfönstret	  ändrades	  signeringsfunktion	  på	  samma	  sätt	  
som	  det	  första	  designförslaget	  i	  Tidsöversiktsfönstret.	  Då	  var	  det	  tanken	  att	  båda	  
fönstren	  skulle	  likna	  varandra	  mycket	  (Se	  bild	  29).	  

	  
Bild	  29.	  Första	  desingförslaget	  om	  Administreringsfönstret	  

	  
Klockslaget	  i	  Administreringsfönstret	  visas	  nu	  med	  en	  symbol	  om	  det	  är	  dag,	  natt	  
eller	  när	  ett	  läkemedel	  inte	  har	  något	  klockslag.	  Tanken	  är	  att	  de	  medicinerna	  som	  är	  
utan	  klockslaget	  alltid	  ska	  följa	  med	  vare	  sig	  man	  ser	  samtliga	  tider	  i	  fönstret	  eller	  om	  
man	  markerar	  ett	  visst	  klockslag;	  detta	  för	  att	  förhindra	  att	  användaren	  glömmer	  
bort	  de	  läkemedlen	  utan	  klockslag.	  Dessutom	  finns	  nu	  symboler	  för	  dag	  och	  natt	  för	  
bättre	  överskådlighet	  i	  fönstret	  där	  man	  markerar	  vilket	  klockslaget	  man	  vill	  se	  i	  
Administreringsfönstret	  (Se	  bild	  30).	  

  



	   	   	  47	  

	  

	  
Bild	  30.	  Om	  ny	  symbol	  för	  “utan	  klockslag”	  som	  visar	  dag/natt.	  

I	  det	  slutliga	  designförslaget	  (se	  bild	  31)	  ändrades	  inte	  mycket,	  bara	  
signeringsfunktionen	  till	  att	  fallet	  för	  ”Senast	  signerad”	  finns	  med	  den	  tillhörande	  
symbolen	  och	  textstil;	  i	  den	  delen	  kan	  den	  som	  administrerar	  se	  om	  läkemedlet	  inte	  
har	  blivit	  signerat.	  Utan	  signering	  kan	  inte	  sjuksköterskan	  ge	  läkemedel	  till	  patienten	  
eftersom	  medicinlistan	  inte	  är	  uppdaterad,	  på	  så	  sätt	  undviks	  att	  patienten	  får	  
onödiga	  läkemedel.	  Detta	  gjordes	  för	  att	  vara	  konsekvent	  med	  Tidsöversiktsfönstret	  
och	  göra	  båda	  fönstren	  lik	  varandra.	  	  
	  
	  
	  

	  
Bild	  31.	  Nya	  symboler	  Administrerings	  fönster	  

I	  bilden	  32	  kan	  man	  se	  skillnaden	  mellan	  det	  nuvarande	  Administreringsfönstret	  och	  
den	  slutliga	  designförslaget.	  
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Bild	  32.	  Jämförelse	  med	  nuvarande	  Administreingsfönstret	  och	  designförslaget	  

	  

6.2	  Designlösningar	  som	  ger	  bättre	  bekräftelse	  
En	  annan	  aspekt	  för	  att	  undvika	  felordinationer	  är	  att	  ge	  en	  bra	  förståelse	  och	  
återkoppling,	  som	  det	  nämnts	  i	  en	  av	  de	  riktlinjerna	  från	  Belden	  et	  al.	  (2009)	  i	  kapitel	  
2.	  Detta	  handlar	  om	  hur	  designen	  tillåter	  användaren	  att	  utforska	  systemet	  utan	  att	  
vara	  rädd	  att	  få	  katastrofala	  resultat.	  Tydlig	  återkoppling	  försäkrar	  användaren	  om	  
de	  handlingarna	  de	  har	  gjort,	  då	  har	  den	  önskade	  återkopplingseffekten	  uppnåtts.	  
Både	  förståelse	  och	  återkoppling	  minskar	  användarfelen	  och	  ger	  en	  bra	  
återhämtning	  när	  misstagen	  gjorts.	  Detta	  är	  viktigt	  när	  man	  t.ex.	  ordinerar	  ett	  
läkemedel	  så	  att	  man	  får	  återkoppling	  till	  att	  ha	  skrivit	  in	  rätt	  dos,	  rätt	  läkemedel	  och	  
till	  rätt	  patient.	  
	  
För	  att	  försäkra	  att	  ordinationen	  är	  korrekt,	  designades	  en	  bekräftelseruta	  som	  
kommer	  upp	  precis	  efter	  att	  man	  tryckt	  ”signera-‐knappen”(Se	  bild	  33).	  
	  

  

  



	   	   	  49	  

	  
Bild	  33.	  Bekräftelsemeddelande	  innan	  man	  ordinerar	  klart	  ett	  läkemedel.	  

	  
I	  rutan	  visas	  dosstorlek,	  läkemedel,	  administrationsväg	  samt	  administrationsmetod.	  
Då	  kan	  användaren	  signera	  om	  ordinationen	  är	  korrekt.	  För	  tillfällen	  då	  användaren	  
märker	  att	  det	  är	  fel	  på	  till	  exempel	  dosen,	  skapades	  en	  mouseoverfunktion.	  Texten	  
på	  dosen,	  administrationsvägen	  eller	  administrationsmetoden	  blir	  vit	  med	  blå	  
bakgrund;	  då	  kan	  användaren	  lätt	  trycka	  på	  det	  man	  vill	  ändra	  så	  skickas	  man	  direkt	  
till	  fältet	  som	  ändringen	  behöver	  göras	  i.	  
	  
I	  den	  första	  designlösningen	  fanns	  inte	  mouseover	  funktionen,	  detta	  kom	  från	  ett	  
förslag	  från	  användarna	  efter	  presentationen.	  	  
Språket	  i	  bekräftelsen	  är	  skriven	  så	  att	  det	  blir	  bekant	  för	  användaren	  med	  deras	  
vardagliga	  terminologi,	  detta	  gör	  att	  användaren	  inte	  lägger	  onödig	  tid	  att	  förstå	  det	  
man	  läser.	  Riktlinjen	  effektiv	  språkanvändning	  (effective	  use	  of	  language)	  som	  finns	  i	  
rapporten	  (Belden	  et	  al.	  (2009)	  handlar	  om	  all	  typ	  av	  språk	  i	  elektroniska	  
patientjournaler	  bör	  vara	  koncisa	  och	  rakt	  samt	  bör	  all	  terminologi	  vara	  bekant	  för	  
användaren.	  Denna	  riktlinje	  appliceras	  i	  den	  här	  delen	  av	  lösningen.	  
	  
Den	  här	  designen	  var	  mycket	  uppskattad	  när	  presentationen	  gjordes	  och	  
användarna	  uttryckte	  det	  som	  att	  de	  var	  mycket	  nöjda.	  
Även	  om	  det	  gäller	  att	  ordinationen	  ska	  vara	  korrekt	  från	  början	  så	  uppstår	  
problemet	  med	  att	  administreringar	  inte	  heller	  blir	  korrekta	  eller	  att	  användaren	  inte	  
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kan	  ångra	  efter	  man	  har	  administrerat.	  
	  
På	  samma	  sätt	  skapades	  en	  design	  för	  Administrera-‐fönstret	  då	  man	  får	  en	  
bekräftelse	  som	  kommer	  upp	  precis	  efter	  när	  man	  har	  tryckt	  på	  administrera	  
knappen	  (se	  bild	  34).	  
	  

	  
Bild	  34	  Bekräftelse	  vid	  Administrerafönstret.	  

	  
I	  rutan	  syns	  vilken	  dos	  man	  har	  skrivit	  för	  administrering,	  läkemedelsnamn,	  
administrationsväg	  samt	  administrationsmetod.	  Här	  är	  tanken	  att	  samma	  
funktionalitet	  som	  i	  Ordinationsfönstret	  ska	  tillämpas	  men	  bara	  på	  
administreringsdosens	  storlek,	  det	  fältet	  som	  ska	  fyllas	  i	  vid	  administrering.	  	  
	  
Åsikterna	  kring	  detta	  designförslag	  var	  inte	  lika	  positiva	  eftersom	  den	  som	  
administrerar	  inte	  har	  den	  tid	  som	  behövs	  för	  att	  gå	  genom	  varje	  en	  bekräftelse	  vid	  
varje	  administrering,	  på	  grund	  av	  att	  varje	  patient	  ibland	  har	  många	  läkemedel	  att	  



	   	   	  51	  

administrera	  och	  det	  är	  flera	  patienter	  som	  ska	  gås	  igenom.	  Jag	  valde	  ändå	  att	  ha	  
kvar	  designlösningen	  eftersom	  det	  handlar	  om	  patientsäkerhet	  och	  för	  att	  den	  här	  
funktionen	  verkligen	  ska	  användas	  skulle	  den	  eventuellt	  behöva	  designas	  om	  så	  att	  
den	  blir	  lite	  mer	  effektiv.	  

6.3	  Nödvändigt	  information	  
Att	  göra	  en	  design	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  betyder	  att	  nödvändig	  information	  bör	  vara	  
tydlig	  för	  användaren	  enligt	  riktlinje	  enkelhet	  (Simplicity)	  som	  Belden	  et	  al.	  (2009)	  
refererar.	  
När	  man	  ordinerar	  till	  exempel	  en	  tablett,	  kan	  inte	  detta	  tas	  via	  injektion	  eller	  
infusion,	  eller	  tvärtom	  en	  injektion	  kan	  inte	  tas	  via	  oral	  väg.	  I	  Ordinationsfönstret	  
visas	  nu	  färre	  val	  när	  det	  gäller	  administreringsvägar	  och	  administreringsmetoder.	  
(Se	  bild	  35)	  
	  

	  
Bild	  35.	  Mindre	  onödiga	  val	  vid	  administreringssätt.	  

	  
Tanken	  är	  att	  endast	  de	  nödvändiga	  och	  möjliga	  valmöjligheter	  visas,	  som	  är	  
kopplade	  till	  läkemedel	  som	  ska	  ordineras.	  På	  det	  viset	  undviker	  man	  att	  ge	  
patienten	  till	  exempel	  en	  injektion	  via	  oral	  väg	  istället	  för	  en	  injektion	  intravenöst	  
väg.	  	  
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6.4	  Andra	  viktiga	  designbeslut	  
En	  ny	  funktion	  som	  jag	  ansåg	  skulle	  behövas	  är	  en	  meddelandefunktion	  som	  finns	  i	  
patientens	  läkemedelsmodul.	  Där	  både	  läkare	  och	  sjuksköterskor	  kan	  kommunicera	  
med	  varandra	  angående	  en	  specifik	  patients	  olika	  ändringar,	  uppdateringar,	  
etcetera,	  genom	  att	  skicka	  korta	  och	  konkreta	  meddelande	  till	  varandra.	  De	  olika	  
meddelandena	  visas	  när	  användaren	  loggar	  in	  och	  går	  in	  i	  en	  viss	  patientens	  
läkemedelsjournal.	  Detta	  kan	  till	  exempel	  tillämpas	  när	  sjuksköterskan	  ser	  att	  ett	  
läkemedel	  inte	  blivit	  signerat,	  och	  eftersom	  både	  läkare	  och	  sjuksköterskor	  använder	  
läkemedelsmodulen	  ofta	  under	  dagen,	  skulle	  inte	  meddelandet	  missas.	  
Meddelandefunktionen	  bör	  fungera	  som	  ett	  kommunikationsverktyg	  mer	  än	  en	  
chatfunktion.	  Funktionen	  bör	  inte	  användas	  vid	  nödsituationer	  eftersom	  det	  kan	  ta	  
tid	  tills	  användaren	  läser	  meddelande	  (Se	  bild	  36).	  
	  

	  
Bild	  36.	  Ny	  meddelandefunktion	  som	  finns	  i	  läkemedelsmodulen	  

	  
	  
Positiva	  åsikter	  utrycktes	  angående	  meddelandefunktionen,	  och	  det	  skulle	  
uppskattas	  om	  den	  fanns	  i	  nuvarande	  läge.	  	  
	  
Det	  diskuterades	  en	  del	  om	  brist	  på	  utbildning	  för	  personal	  om	  läkemedelsmodulen	  i	  
avsnittet	  5.5.	  Ett	  förslag	  som	  rekommenderades	  var	  att	  Take	  Cares	  manual	  ska	  finnas	  
tillgänglig	  i	  systemet.	  I	  det	  här	  fallet	  skulle	  all	  information	  om	  läkemedelsmodulen	  
finnas	  direkt	  i	  modulen	  i	  form	  av	  en	  klickbar	  ikon	  som	  skickar	  användaren	  till	  en	  
webbsida.	  
När	  det	  gäller	  doseringshjälpfunktioner	  som	  finns	  i	  kap.	  5.5	  är	  det	  tänkt	  att	  de	  ska	  
kunna	  hjälpa	  användaren	  på	  ett	  produktivt	  sätt,	  genom	  att	  användaren	  själv	  slipper	  
räkna	  ut	  dosen	  till	  patienten,	  men	  brist	  på	  informationen	  om	  hur	  man	  använder	  
funktionerna	  gör	  att	  de	  förblir	  oanvända.	  
Detta	  kan	  bero	  på	  att	  funktionerna	  i	  systemet	  är	  dåligt	  designade	  så	  användaren	  inte	  
förstår	  hur	  de	  fungerar.	  En	  bättre	  design	  skulle	  kunna	  effektivisera	  användarnas	  
behov.	  	  
	  
Men	  samtidigt	  ansågs	  att	  en	  kontinuerlig	  utbildning	  kring	  systemets	  olika	  delar	  bör	  
ske	  oftare	  på	  avdelningen	  och	  mer	  vikt	  läggas	  på	  att	  ge	  ny	  personal	  en	  formell	  
utbildning,	  nämndes	  i	  undersökningen.	   	  
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7.	  Diskussion	  	  
7.1	  Metodval	  
När	  specifikationen	  gjordes	  i	  början	  av	  examensarbetet	  var	  det	  tänkt	  att	  vissa	  
metoder	  skulle	  användas	  i	  studien.	  Observationer	  var	  mer	  tänkt	  för	  att	  se	  hur	  
användarna	  genomför	  sina	  uppgifter	  och	  sedan	  kunna	  utvärdera	  och	  analysera	  var	  
felet	  fanns.	  Jag	  började	  närvara	  på	  sittronderna	  och	  observerade	  hur	  de	  använde	  
systemet,	  främst	  läkemedelsmodulen.	  
	  
Men	  efter	  några	  dagar	  insåg	  jag	  tyvärr	  att	  jag	  inte	  kunde	  förstå	  eller	  se	  när	  läkare	  
råkade	  göra	  fel	  eftersom	  jag	  inte	  visste	  hur	  och	  vad	  läkemedlet	  användes	  till.	  
Jag	  la	  då	  min	  fokus	  på	  att	  observera	  och	  förstå	  mer	  hur	  läkemedelsmodulen	  
fungerade,	  lära	  mig	  vilka	  fönster	  som	  användes	  mest,	  hur	  en	  ordination	  gick	  till	  samt	  
sittrondens	  rutiner.	  	  
	  
På	  grund	  av	  jag	  inte	  kunde	  förstå	  när	  till	  exempel	  en	  ordination	  blev	  fel,	  kom	  jag	  till	  
insikt	  att	  kontextuella	  intervjuer	  inte	  heller	  skulle	  fungera	  som	  metod.	  Det	  skulle	  
vara	  svårt	  för	  personalen	  att	  beskriva	  vad	  som	  blir	  fel	  med	  medicinering,	  i	  och	  med	  
att	  man	  antagligen	  inte	  är	  medveten	  om	  att	  man	  gjort	  fel	  eftersom	  man	  då	  
säkerligen	  skulle	  rätta	  felet.	  	  
	  
Även	  om	  fältstudien	  inte	  blev	  utformad	  med	  de	  vanliga	  metoderna,	  gav	  det	  mig	  
mycket	  att	  vara	  på	  plats	  genom	  att	  vara	  med	  under	  sittronderna,	  sitta	  framför	  
läkemedelsmodulen	  och	  lära	  mig	  de	  olika	  delarna,	  och	  om	  jag	  hade	  frågor	  så	  kunde	  
jag	  gå	  runt	  på	  avdelningen	  och	  fråga	  samt	  träffa	  personalen	  under	  deras	  lunch	  eller	  
fika	  för	  att	  ta	  reda	  på	  mer	  om	  läkemedsmodulen.	  	  
	  
Att	  jag	  valde	  att	  skicka	  enkäten	  till	  tre	  olika	  avdelningar	  var	  på	  grund	  av	  att	  jag	  ville	  
få	  större	  svarsfrekvens	  för	  att	  validiteten	  till	  metoden	  skulle	  öka.	  Enkätens	  syfte	  var	  
mer	  för	  att	  ta	  reda	  på	  vilka	  problem	  användarna	  hade	  och	  jag	  ville	  få	  ett	  mer	  
kvalitativ	  resultat.	  Jag	  insåg	  även	  att	  de	  21	  svaren	  jag	  fick	  inte	  bara	  gav	  mig	  ett	  
kvalitativt	  resultat,	  utan	  det	  blev	  också	  ett	  kvantitativt	  resultat	  som	  gav	  mig	  en	  större	  
bakgrund	  för	  att	  förstå	  problemen.	  	  
	  
En	  synvinkel	  som	  jag	  fick	  under	  våra	  handledarträffar	  angående	  utformning	  av	  
frågan	  ”	  När	  du	  väl	  använder	  läkemedelsmodulen	  Take	  care,	  hur	  lång	  tid	  brukar	  det	  
ta?”	  diagram	  3,	  var	  att	  jag	  kunde	  ändra	  tidsintervaller	  till	  mindre,	  då	  användaren	  är	  
framför	  läkemedelsmodulen	  mindre	  än	  en	  minut	  i	  många	  fall.	  Det	  hade	  varit	  
intressant	  att	  veta	  något	  en	  mer	  specifik	  tid	  på	  hur	  lång	  tid	  användaren	  egentligen	  
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sitter	  framför	  systemet.	  
	  
Intervjuerna	  med	  användarna	  gick	  bra	  och	  det	  togs	  upp	  ämnen	  både	  från	  de	  
frågorna	  jag	  hade	  och	  andra	  ämnen	  också.	  För	  att	  förstå	  problemen	  bättre	  såg	  jag	  
intervjufilmerna	  flera	  gånger	  och	  med	  några	  dagars	  mellanrum.	  
	  
Den	  online	  intervjun	  med	  leverantören	  var	  tänkt	  för	  att	  ha	  ett	  underlag	  om	  bland	  
annat	  vilka	  tekniska	  möjligheter	  systemet	  har,	  för	  att	  sedan	  veta	  hur	  vissa	  av	  mina	  
designer	  skulle	  se	  ut.	  Tyvärr	  fick	  jag	  svaren	  från	  leverantören	  när	  mina	  
designförslagen	  var	  redan	  färdiga	  och	  därför	  inte	  kunde	  ta	  hänsyn	  till	  deras	  svar	  i	  
mina	  designförslag.	  Men	  det	  framkom	  i	  intervjun	  att	  kontinuerliga	  användartester	  
görs	  i	  samband	  med	  de	  olika	  områden,	  och	  min	  studie	  om	  läkemedelsmodulen	  skulle	  
vara	  ett	  exempel	  om	  ett	  område	  som	  kan	  förbättras.	  	  
En	  annan	  synpunkt	  de	  tar,	  är	  att	  det	  ligger	  i	  deras	  ansvar	  som	  leverantör	  att	  
säkerställa	  att	  andelen	  korrekta	  ordinationer	  blir	  högre,	  och	  enligt	  mina	  
undersökningar	  skulle	  de	  designförslagen	  som	  finns	  i	  den	  här	  studien	  minimera	  
antalet	  felordinationer.	  
	  
De	  avvikelserapporter	  jag	  fick	  från	  avdelningen	  visar	  avvikelser	  som	  vem	  som	  helst	  
på	  avdelningen	  kan	  ha	  gjort;	  då	  det	  inte	  framstår	  vem	  som	  har	  gjort	  avvikelsen,	  kan	  
man	  inte	  garantera	  att	  det	  är	  en	  person	  som	  hanterar	  läkemedelsmodulen.	  Tyvärr	  
framkom	  det	  inte	  heller	  vilken	  om	  systemet	  hade	  gjort	  fel,	  utan	  det	  visade	  om	  ett	  
läkemedel	  inte	  hade	  blivit	  administrerat,	  om	  ordinationer	  uteblivit	  etcetera.	  
Informationen	  jag	  fick,	  gav	  däremot	  en	  förståelse	  om	  hur	  utbildningen,	  erfarenhet	  
och	  tydliga	  arbetsrutiner	  är	  mycket	  viktiga	  när	  man	  hanterar	  läkemedel.	  	  
	  
De	  metoderna	  som	  genomfördes	  gav	  mig	  mycket	  bra	  underlag	  och	  bra	  uppfattning	  
om	  de	  olika	  problem	  som	  sker	  varje	  dag	  både	  på	  avdelningen	  och	  vid	  användningen	  
av	  läkemedelsmodulen,	  för	  att	  sedan	  kunna	  designa	  de	  olika	  förslagen	  som	  kan	  
förhindra	  felmedicinering.	  	  
	  

7.2	  Designförslagen	  
De	  olika	  designförslagen	  gjordes	  med	  hjälp	  av	  skisser	  och	  programmet	  Photoshop	  
och	  Power	  Point	  för	  att	  visa	  en	  viss	  funktionalitet.	  Det	  var	  tänkt	  att	  bara	  använda	  
skärmdumpar	  från	  läkemedelsmodulen	  för	  att	  sedan	  skapa	  all	  funktionalitet.	  Men	  
eftersom	  man	  inte	  kunde	  få	  bättre	  högupplösta	  bilder,	  lades	  mycket	  tid	  på	  att	  göra	  
vissa	  bilder	  på	  nytt	  med	  hjälp	  av	  Photoshop.	  	  
	  
Varför	  jag	  prioriterade	  att	  ta	  tag	  i	  de	  olika	  problem	  som	  presenteras	  i	  kapitel	  5	  mer	  
än	  andra,	  var	  på	  grund	  av	  undersökningarna	  som	  gjordes	  påvisades	  gång	  på	  gång	  
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samma	  fel	  som	  användarna	  gjorde,	  och	  som	  var	  kopplade	  till	  att	  orsaka	  större	  risk	  
för	  fel	  medicinering	  samt	  andra	  negativa	  konsekvenser	  gällande	  patientsäkerheten.	  
Som	  till	  exempel	  i	  avsnitt	  6.3,	  ser	  vi	  hur	  viktig	  det	  är	  att	  rätt	  information	  visas	  när	  
man	  ordinerar	  ett	  läkemedel	  som	  ska	  tas	  via	  injektion	  och	  inte	  infusion.	  
Men	  det	  är	  också	  viktigt	  att	  nämna	  de	  olika	  designproblemen	  som	  identifierades	  i	  
det	  här	  arbetet	  men	  ännu	  inte	  har	  åtgärdats:	  
	  

• Ett	  problem	  som	  visades	  under	  enkäter	  och	  intervjuer	  var	  att	  man	  inte	  kunde	  
se	  vätskebalans	  som	  t.ex.	  infusioner	  som	  startas	  under	  en	  annan	  dag	  i	  
Administreringsfönstret.	  Då	  är	  man	  tvungen	  att	  räkna	  själv	  från	  den	  ena	  
dagen	  till	  den	  andra	  hur	  mycket	  patienten	  fått	  fram	  till	  och	  med	  dagens	  
datum.	  Rutinen	  på	  avdelningen	  är	  att	  vätskebalansen	  ska	  räknas	  från	  08:00	  
fram	  till	  samma	  tid	  nästa	  dygn.	  Systemet	  nollställs	  vid	  00:00,	  så	  man	  är	  
tvungen	  att	  räkna	  från	  08:00	  till	  00:00	  dag	  1	  och	  sedan	  lägga	  ihop	  den	  
räknade	  mängden	  från	  00:00	  till	  08:00	  till	  dag	  2.	  	  	  
	  

• Ett	  till	  problem	  var	  de	  olika	  doseringshjälp	  som	  finns	  i	  systemet,	  där	  skulle	  
behövas	  göra	  en	  ny	  design	  så	  att	  användarna	  kunde	  förstå	  bättre	  deras	  
funktionalitet.	  

	  
De	  olika	  problem	  som	  framkom	  under	  undersökningen	  visades	  komma	  också	  från	  
flera	  olika	  områden	  utanför	  min	  expertis,	  som	  till	  exempel	  utbildnings-‐,	  erfarenhets-‐,	  
tidsbrist-‐,	  stress-‐	  och	  rutinproblem	  som	  var	  grunden	  till	  att	  felordinationer	  skedde	  
kontinuerligt,	  vilket	  kunde	  tydligt	  märkas	  att	  detta	  behöver	  också	  åtgärdas.	  Detta	  är	  
också	  en	  till	  anledning	  att	  en	  större	  satsning	  på	  en	  förändring	  både	  på	  avdelningen	  
och	  de	  ställena	  där	  systemet	  används	  behöver	  göras.	  	  
	  
Under	  det	  här	  examensarbetet	  har	  jag	  tagit	  fram	  de	  olika	  förslagen	  som	  lösningar	  till	  
de	  olika	  problemen	  som	  visas	  ur	  ett	  designperspektiv,	  men	  förändringen	  behöver	  
göras	  från	  flera	  olika	  områden	  och	  på	  ett	  mer	  omfattande	  sätt	  där	  byråkratin	  och	  
kostnader	  inte	  behöver	  vara	  ett	  problem	  gällande	  patientsäkerhet.	  Med	  en	  sådan	  
förändring	  behöver	  jag	  som	  interaktionsdesigner	  inte	  designa	  om	  hela	  systemet,	  
utan	  med	  en	  bättre	  fungerande	  grund	  från	  början,	  kan	  man	  fokusera	  på	  små	  
designändringar	  istället.	  	  

	  
7.3	  Framtida	  utvärdering	  av	  designförslagen	  
	  
Att	  ta	  fram	  olika	  designförslagen	  som	  är	  kopplade	  till	  att	  skydda	  patientsäkerhet	  är	  
ett	  mycket	  stort	  ansvar,	  då	  konsekvenserna	  kan	  vara	  förödande	  inom	  sjukhus	  miljön.	  
Men	  tanken	  i	  det	  här	  arbetet	  är	  bland	  annat	  att	  lyfta	  fram	  de	  olika	  allvarliga	  problem	  
som	  finns,	  och	  att	  med	  hjälp	  av	  påvisade	  riktlinjer	  inom	  användbarhet	  för	  
patientjournaler,	  kunna	  försöka	  förhindra	  dessa	  problem.	  	  
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Att	  kunna	  testa	  designförslagen	  direkt	  på	  sjukhuset	  hade	  inte	  varit	  något	  direkt	  val,	  
men	  med	  hjälp	  av	  leverantören	  och	  en	  mer	  ordentlig	  pilottest	  där	  användarna	  kan	  
prova	  designförslagen	  i	  själva	  systemet,	  genom	  att	  använda	  en	  fiktiv	  patient,	  ett	  
fiktivt	  scenario	  med	  hjälp	  av	  interaktiva	  prototyper	  och	  under	  en	  viss	  period,	  hade	  då	  
varit	  ett	  sätt	  att	  bedöma	  om	  förslagen	  hade	  fungerat	  eller	  inte.	  	  Utvärderingen	  skulle	  
då	  behöva	  göras	  med	  läkare	  och	  sjuksköterskor	  på	  andra	  avdelningar.	  
	  
Om	  implentation	  och	  införande	  sker	  i	  den	  verkliga	  verksamheten,	  skulle	  det	  behövas	  
genomföra	  en	  analys	  av	  de	  faktiska	  effekterna	  med	  avseende	  på	  felmedicinering.	  	  
Sist	  skulle	  det	  vara	  intressant	  att	  göra	  mer	  omfattande	  designförändringar	  som	  t.ex.	  
designa	  för	  olika	  mobila	  plattformar	  och	  läsplattor.	  
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8.	  Slutsats	  
8.1	  Slutsats	  
	  
I	  det	  här	  examensarbetet	  har	  jag	  undersökt	  hur	  man	  kan	  förbättra	  
läkemedelsjournalen	  Take	  Care	  med	  hjälp	  av	  olika	  designförslag,	  för	  att	  undvika	  
felmedicinering.	  	  	  
Som	  resultat	  av	  examensarbetet	  har	  jag	  valt	  de	  tre	  viktigaste	  slutsatserna	  som	  jag	  
här	  nedan	  kommer	  att	  presentera:	  	  
	  
Det	  första	  är	  att	  det	  är	  otroligt	  viktigt	  att	  en	  läkemedelsjournal	  ska	  fungera	  på	  bästa	  
möjliga	  sätt	  och	  på	  så	  vis	  minimera	  eller,	  om	  möjligt,	  utesluta	  all	  sorts	  
felmedicinering,	  då	  felen	  kan	  vara	  katastrofala.	  De	  designförslagen	  som	  har	  tagits	  
fram	  i	  detta	  examensarbete	  kan	  ta	  tid	  att	  implementera	  då	  en	  lång	  och	  grundlig	  
utvärdering	  behöver	  göras.	  Dessa	  designförslag	  kan	  även	  fungera	  som	  
rekommendationer	  via	  beställaren,	  i	  detta	  fall	  Karolinska	  Universitets	  Sjukhuset,	  
genom	  att	  begära	  leverantören	  på	  ett	  mer	  lämpligt	  system,	  i	  det	  här	  fallet	  Take	  Care,	  
som	  levererar	  en	  av	  de	  största	  patientjournaler	  i	  landet,	  om	  vad	  systemet	  bör	  
tillämpa	  med	  hänsyn	  till	  användbarheten.	  
	  
Den	  andra	  slutsatsen	  är,	  att	  en	  större	  förändring	  utifrån	  andra	  aspekter	  så	  som	  
utbildning,	  erfarenhet,	  tidsbrist,	  stress	  och	  rutiner	  behöver	  också	  tas	  i	  hänsyn,	  då	  det	  
inte	  bara	  handlar	  om	  att	  designa	  rätt,	  utan	  att	  det	  som	  händer	  runt	  omkring	  
systemet	  också	  ska	  fungera	  rätt.	  
	  
Den	  tredje	  slutsatsen	  är,	  att	  detta	  examens	  arbete	  kan	  fungera	  som	  ett	  stöd	  till	  
framtida	  undersökningar	  av	  digitala	  läkemedelsjournaler,	  utifrån	  en	  
interaktionsdesigns	  perspektiv,	  samt	  kunna	  upplysa	  om	  de	  olika	  nuvarande	  
problemen	  som	  är	  kopplade	  till	  användningen	  av	  en	  läkemedelsjournal.	  	  	  
	  

8.2	  Rekommendation	  
Dessa	  rekommendationer	  har	  tagits	  fram	  ur	  de	  olika	  designförslagen	  i	  detta	  
examensarbete,	  varav	  förslagen	  är	  baserade	  på	  de	  olika	  påvisade	  riktlinjerna	  inom	  
användbarhet	  för	  patientjournaler.	  	  
	  

• Bättre	  bekantskap	  i	  hela	  systemet:	  Se	  till	  att	  de	  olika	  vyerna	  liknar	  varandra,	  
både	  från	  symboler	  till	  färgkodningar,	  detta	  minskar	  då	  den	  kognitiva	  
belastningen	  och	  höjer	  effektiviteten	  	  

• Bättre	  överskådlighet:	  Genom	  användningen	  av	  samma	  ikoner	  i	  de	  olika	  
fönstren,	  kan	  användarna	  på	  ett	  snabbare	  sätt,	  kunna	  ta	  in	  den	  väsentliga	  
informationen	  och	  känna	  igen	  sig	  när	  de	  navigerar	  i	  de	  olika	  fönstren.	  	  
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• Bättre	  återkoppling:	  Informativ	  återkoppling	  är	  viktigt	  när	  man	  till	  exempel,	  
ordinerar	  eller	  administrerar	  ett	  läkemedel,	  utan	  att	  vara	  rädd	  att	  få	  
katastrofala	  resultat.	  	  

• Visa	  bara	  nödvändigt	  information:	  Det	  är	  viktigt	  att	  den	  informationen	  som	  
fås	  inte	  är	  överflödig	  och	  endast	  visar	  det	  nödvändigaste	  för	  användaren,	  
exempelvis,	  ge	  endast	  nödvändiga	  valmöjligheter	  till	  ett	  läkemedel	  som	  ska	  
ordineras.	  

• Tillgänglighet	  till	  information:	  Informationen	  om	  systemet	  bör	  finnas	  
tillgängligt	  i	  själva	  systemet,	  ifall	  användaren	  vill	  få	  fram	  information	  om	  en	  
viss	  funktion.	  	  

• Lättare	  kommunikation:	  Ett	  kommunikationsverktyg	  bör	  finnas	  i	  systemet,	  
tillgängligt	  sjuksköterskor	  och	  läkare	  emellan	  för	  bättre	  kommunikation.	  
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10.	  Bilagor	  
Bilaga	  1	  om	  Enkät	  
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Bilaga	  2	  om	  Frågor	  till	  semistrukturerade-‐
intervjuer	  (Sjuksköterska)	  
	  
Deltagare:_______________________________________________________	  	  	  
Ålder:_____	  
	  
	  
Introduktion	  
Introducera	  mig	  själv	  och	  vad	  mitt	  examensarbete	  handlar	  om	  

● Frågeställningen	  :	  “Hur	  kan	  med	  hjälp	  av	  designlösningar	  undvika	  
felmedicinering	  på	  ett	  sjukhus	  som	  använder	  sig	  av	  Take	  Care	  systemet?”	  

● Intervjun	  syftar	  till	  att	  förstå	  de	  olika	  problem	  som	  uppstår	  när	  man	  använder	  
LM.	  	  

● Intervju	  kommer	  att	  vara	  i	  max	  1	  timma.	  
● Skärmen	  och	  rösten	  kommer	  att	  spelas	  in	  

	  

Allmänna	  frågor	  om	  användaren:	  	  
	  

❏ Hur	  länge	  har	  du	  arbetat	  som	  sjuksköterska?	  
❏ Hur	  länge	  ar	  du	  använt	  LM	  i	  Take	  Care?	  
❏ Vilken	  flik	  använder	  du	  mest	  i	  LM?	  

	  

Frågor	  om	  hur	  de	  interagerar	  med	  systemet	  Take	  Care	  
	  
Administreringsfrågor	  
	  

❏ Skulle	  du	  kunna	  visa	  mig	  hur	  en	  rätt	  administrering	  går	  till?	  
❏ (be	  användaren	  ta	  en	  ordination	  som	  redan	  finns	  i	  fliken)	  

	  
❏ Skulle	  du	  kunna	  ge	  mig	  2-‐3	  exempel	  när	  en	  administrering	  blir	  fel?	  

❏ (	  exempel	  ges	  kanske	  redan	  i	  fråga	  2	  annars	  be	  om	  detta)	  
❏ Varför	  blir	  det	  så?	  

	  
❏ Hur	  märker	  du	  när	  en	  administrering	  är	  slutfört?	  

❏ vad	  händer	  när	  ni	  råkar	  skriva	  fel	  dos	  eller	  administrera	  för	  tidigt?	  
❏ Kan	  ni	  ta	  bort	  en	  administrering?	  

	  
❏ När	  ni	  är	  vid	  administreringsfönster,	  vad	  är	  det	  viktigaste	  information	  ni	  vill	  
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se/hitta	  först?	  
❏ tiden?	  läkemedelsform?	  administrationsväg?	  datum?	  
❏ information	  ni	  tycker	  det	  är	  onödigt	  att	  se	  just	  då?	  

	  
❏ När	  du	  ska	  administrera,	  brukar	  du	  fundera	  över	  ordinationen	  är	  rätt	  eller	  

fel?	  
❏ vad	  gör	  du	  när	  ordinationen	  är	  fel?	  
❏ hur	  administrerar	  du	  då?	  

	  
❏ Hur	  går	  du	  till	  väga	  när	  du	  administrerar	  under	  en	  annan	  klockslag	  som	  

ordinationen	  getts?	  	  
❏ skulle	  du	  vilja	  att	  klockslaget	  kom	  automatisk	  när	  man	  signerar?	  

	  	  
❏ Om	  ni	  har	  fått	  ordination	  t.ex	  “ciprofloxanin	  fersenius	  kabi”	  eller	  annan	  

lösning,	  och	  detta	  ska	  blandas	  med	  något	  
❏ Brukar	  det	  synas	  i	  ordinationen	  med	  vilket	  medel	  lösningen	  ska	  

blandas?	  
❏ Hur	  vet	  ni	  i	  så	  fall	  vad	  lösningen	  ska	  blandas	  med?	  

❏ (	  de	  kanske	  använde	  sig	  av	  FASS	  eller	  andra	  hjälpsidor,	  annars	  
gå	  till	  nästa	  punkt)	  

❏ hur	  gör	  ni	  så	  att	  dosen	  blir	  rätt	  i	  modulen?	  
❏ Kan	  ni	  lägga	  till	  blandningen	  i	  ordinationsfönster	  eller	  hur	  gör	  ni	  för	  

att	  administrationen	  blir	  rätt?	  
	  

❏ I	  ordinationsfönster	  finns	  2	  st.	  doseringshjälpsfunktioner,	  en	  bredvid	  “tillfällig	  
dosering”	  och	  en	  längst	  upp:	  

❏ hur	  fungerar	  dem?	  
❏ brukar	  ni	  använda	  dem	  ?	  

❏ om	  inte	  fråga	  varför?	  
❏ om	  ja,	  fråga	  hur	  använder	  dem	  den?	  

	  
	  

Ordinationsfrågor	  
❏ Brukar	  ni	  ordinera?	  

❏ När	  sker	  detta	  i	  så	  fall?	  
	  

❏ När	  en	  lösning	  som	  t.ex	  är	  injektionsvätska	  Naloxon	  ordineras,	  på	  
“administrations	  väg”	  kommer	  det	  flera	  alternativ	  än	  bara	  injektion:	  

❏ behöver	  ni	  se	  alla	  olika	  alternativ	  som	  kommer	  upp?	  	  
❏ Händer	  det	  att	  det	  blir	  fel	  ordinerat	  i	  "administreringsväg-‐	  och	  

metod"?	  
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❏ Hur	  blir	  det	  då	  med	  administreringen?	  
	  

Läkemedelsfliken	  
	  

❏ Hur	  använder	  ni	  den	  delen	  av	  LM?	  
❏ Hur	  ofta	  blir	  läkemedelslistorna	  uppdaterade?	  

❏ blir	  det	  automatisk	  uppdaterat?	  
❏ Händer	  det	  att	  detta	  påverkar	  fel	  i	  ordinationerna?	  

	  
Tidsöversiktfliken	  
	  

❏ Hur	  fungerar	  denna	  flik?	  	  
❏ Brukar	  ni	  använda	  den	  ofta	  till	  att	  administrera?	  

❏ Vilka	  problem	  brukar	  ni	  ha	  här?	  
❏ Vilken	  sorts	  information	  skulle	  ni	  vilja	  ha	  från	  tidsöversiktsfönster	  som	  ni	  

tycker	  är	  relevant	  för	  er?	  
❏ eller	  från	  ett	  annat	  fönster?	  

	  
	  

Allmänna	  frågor	  
	  

❏ Vad	  är	  de	  vanligaste	  problem	  i	  läkemedelsmodulen	  som	  orsakar	  att	  det	  blir	  
felordinationer	  enligt	  dig?	  

❏ (	  be	  deltagare	  visa	  dig	  på	  skärmen)	  
❏ och	  andra	  problem…?	  

	  
❏ Var	  brukar	  det	  ske	  mest	  fel	  enligt	  dig?	  

❏ Vid	  ordinationer?	  hur	  i	  så	  fall?	  	  
❏ Vid	  Administreringar?	  varför?	  
❏ Annat?	  	  

	  
❏ Använder	  ni	  FASS	  och	  andra	  hjälpsidor?	  

❏ när	  brukar	  ni	  göra	  det?	  	  
❏ varför?	  
❏ Skulle	  du	  vilja	  ha	  det	  på	  ett	  annat	  sätt?	  

	  
❏ När	  det	  gäller	  rimlighet,	  hur	  vet	  ni	  vad	  som	  är	  rimligt	  och	  inte	  rimligt?	  

❏ Var	  brukar	  ni	  hitta	  information	  om	  det?	  
❏ T.ex	  Morfin	  Media,	  hur	  vet	  ni	  hur	  hög	  dos	  patienten	  behöver?	  	  
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❏ (Kolla	  på	  Tolvarsson	  och	  doseringsflik)	  
	  

❏ Vilka	  funktioner	  fungerar	  dålig	  eller	  är	  krångliga	  att	  använda?	  
❏ (Be	  deltagare	  att	  visa	  dem)	  

	  
❏ Vilka	  fler	  förbättringsförslag	  kan	  du	  ge	  för	  att	  bättre	  minimera	  

felordinationer?	  
❏ Var	  i	  modulen	  behövs	  dem?	  

	  
❏ 	  Är	  det	  något	  mer	  du	  skulle	  vilja	  tillägga?	  	  

	   	  



	   	   	  69	  

Bilaga	  3	  om	  Frågor	  till	  semistrukturerade-‐
intervjuer	  (L)	  
	  
Deltagare:_______________________________________________________	  	  	  
Ålder:_____	  
	  
Introduktion	  
Introducera	  mig	  själv	  och	  vad	  mitt	  examensarbete	  handlar	  om	  

● Frågeställningen	  :	  “Hur	  kan	  med	  hjälp	  av	  designlösningar	  undvika	  
felmedicinering	  på	  ett	  sjukhus	  som	  använder	  sig	  av	  Take	  Care	  systemet?”	  

● Intervjun	  syftar	  till	  att	  förstå	  de	  olika	  problem	  som	  uppstår	  när	  man	  använder	  
LM.	  	  

● Intervju	  kommer	  att	  vara	  i	  max	  1	  timma.	  
● Skärmen	  och	  rösten	  kommer	  att	  spelas	  in	  

	  

Allmänna	  frågor	  om	  användaren:	  	  
	  

❏ Hur	  länge	  har	  du	  arbetat	  som	  läkare?	  
❏ Hur	  länge	  ar	  du	  använt	  LM	  i	  Take	  Care?	  
❏ Vilken	  flik	  använder	  du	  mest	  i	  LM?	  

	  

Frågor	  om	  hur	  de	  interagerar	  med	  systemet	  
	  
Ordinations	  fliken	  

	  
❏ Skulle	  du	  kunna	  visa	  mig	  hur	  en	  rätt	  ordination	  går	  till?	  

❏ t.ex.	  med	  alvedon	  eller	  användaren	  väljer	  själv	  
	  

❏ Skulle	  du	  kunna	  ge	  mig	  1-‐2	  exempel	  när	  en	  ordination	  blir	  fel?	  
❏ (	  exempel	  ges	  kanske	  redan	  i	  fråga	  2	  annars	  be	  om	  detta)	  
❏ Varför	  blir	  det	  så?	  

	  
❏ Om	  ska	  ordinera	  t.ex	  “ciprofloxanina”	  som	  är	  en	  lösning,	  den	  ska	  blandas	  

med	  något:	  
❏ (	  be	  användaren	  ta	  fram	  läkemedel)	  
❏ Brukar	  ni	  lägga	  in	  med	  vad	  lösningen	  ska	  blandas	  med?	  

❏ Om	  nej,	  vem	  gör	  det?	  
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❏ Om	  ja,	  hur	  vet	  ni	  mha	  LM	  vad	  lösningen	  ska	  blandas	  med?	  
❏ (	  de	  kanske	  använde	  sig	  av	  FASS	  eller	  andra	  hjälpsidor,	  

annars	  gå	  till	  nästa	  punkt	  
❏ hur	  gör	  ni	  så	  att	  dosen	  blir	  rätt	  i	  modulen?	  

	  
❏ I	  ordinationsfönster	  finns	  2	  st.	  doseringshjälp	  en	  där	  upp	  och	  en	  bredvid	  

“tillfällig	  dosering”	  och	  en	  längst	  upp:	  
❏ hur	  fungerar	  dem?	  
❏ brukar	  ni	  använda	  dem	  ?	  

❏ om	  inte	  fråga	  varför?	  
❏ om	  ja,	  fråga	  hur	  använder	  dem	  den?	  

	  
	  

❏ När	  en	  lösning	  som	  t.ex	  är	  injektionsvätska	  Naloxon	  ordineras,	  på	  
“administrations	  väg”	  kommer	  det	  flera	  alternativ	  än	  bara	  injektion:	  

❏ behöver	  ni	  se	  alla	  olika	  alternativ	  som	  kommer	  upp?	  	  
❏ Brukar	  det	  hända	  att	  det	  blir	  fel	  ordinerat	  i	  adminitreringsväg	  och	  

metod?	  	  

	  
Läkemedelsfliken	  
	  

❏ Vilka	  problem	  brukar	  ni	  ha	  i	  den	  här	  fliken?	  
❏ Hur	  ofta	  	  blir	  Läkemedelslistorna	  uppdaterade?	  

❏ blir	  det	  automatisk?	  
❏ blir	  det	  lätt	  eller	  svårt	  att	  ordinera	  från	  läkemedelslistorna?	  	  
❏ Nån	  förändring	  här?	  

	  

Tidsöversiktfliken	  
	  

❏ Hur	  fungerar	  den	  här	  fliken?	  	  
❏ Vilka	  problem	  brukar	  ni	  ha	  här?	  	  
❏ När	  ni	  är	  vid	  tidsöversiktfliken	  ,	  vad	  är	  det	  viktigaste	  information	  ni	  vill	  

se/hitta	  först?	  
❏ preparatnamn,	  styrka,	  	  datum?	  
❏ information	  ni	  tycker	  det	  är	  onödigt	  att	  se	  just	  då?	  

	  
❏ Vilken	  sorts	  information	  skulle	  ni	  vilja	  ha	  från	  administrationsfönster	  som	  ni	  

tycker	  är	  relevant	  för	  er?	  
❏ eller	  från	  ett	  annat	  fönster?	  
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Allmänna	  frågor	  
	  

❏ Vad	  är	  de	  vanligaste	  problem	  i	  läkemedelsmodulen	  som	  orsakar	  att	  det	  blir	  
felordinationer	  enligt	  dig?	  

❏ (	  be	  deltagare	  visa	  dig	  på	  skärmen)	  
❏ Har	  du	  något	  exempel?	  
❏ och	  andra	  problem…?	  

	  
❏ Var	  brukar	  det	  ske	  mest	  fel	  enligt	  dig?	  

❏ Vid	  ordinationer?	  hur	  i	  så	  fall?	  	  
❏ Vid	  Administreringar?	  varför?	  
❏ Annat?	  	  

	  
	  

❏ Använder	  ni	  ofta	  FASS	  och	  andra	  hjälpsidor?	  
❏ när	  brukar	  ni	  göra	  det?	  	  
❏ varför?	  
❏ hur	  skulle	  ni	  vilja	  ha	  det	  annars?	  	  

	  
❏ När	  det	  gäller	  rimlighet,	  hur	  vet	  ni	  vad	  som	  är	  rimligt	  och	  inte	  rimligt?	  

❏ Var	  brukar	  ni	  hitta	  informationen	  om	  det?	  
❏ T.ex	  Morfin	  Media,	  hur	  vet	  ni	  hur	  hög	  dos	  patienten	  behöver?	  	  

❏ (Kolla	  på	  Tolvarsson	  och	  doseringsflik)	  
	  

❏ Vilka	  funktioner	  saknar	  ni?	  
	  

❏ Vilka	  funktioner	  fungerar	  dålig	  eller	  är	  krångliga	  att	  använda?	  
❏ (Be	  deltagare	  att	  visa	  dem)	  
❏ Nåt	  exempel?	  

	  
❏ Vilka	  fler	  förbättringsförslag	  kan	  du	  ge	  för	  att	  felordinationer	  minskar?	  
❏ Är	  det	  något	  mer	  du	  skulle	  vilja	  tillägga?	  
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Bilaga	  4	  om	  deltagaravtal	  
	  

	  Deltagare	  avtal	  för	  intervju	  
	  
	   	   	   	   	   	  
Kungliga	  Tekniska	  högskolan	  
Examensarbete	  V14	  
	  

	  
Som	  deltagare	  i	  den	  intervjun,	  godkänner	  jag	  att	  den	  ljudupptagning	  och	  annan	  
dokumentation	  samt	  annan	  uppgiftshantering	  kommer	  att	  behandlas	  enligt	  
Personuppgiftslagen	  (PUL).	  	  
	  
Arrangören	  av	  intervjun	  förbehåller	  sig	  rätten	  att	  använda	  det	  material	  som	  produceras	  ur	  
denna	  övning	  i	  utbildningsyfte.	  
	  
Deltagaren	  är	  införstådd	  med	  att	  citat	  och	  bilder	  kan	  komma	  att	  presenteras	  i	  rapporten	  om	  
examensarbete.	  	  	  
	  
Genom	  att	  godkänna	  avtalet	  accepterar	  jag	  samt	  villkoren	  ovan.	  
	  

Deltagaren	  skriver	  under	  nedan:	  
	  
Underskrift:_______________________________________________________________	  
	  
Namnförtydligande:_______________________________________________________	  

	  

	  

	  
	  

Valfritt	  
Jag	  kan	  tänka	  mig	  att	  delta	  i	  fler	  övningar	  som	  kan	  komma	  att	  göras	  i	  framtiden.	  

	  
	  
TACK	  SÅ	  MYCKET	  FÖR	  DIN	  MEDVERKAN!	  
___________________________________________________________________	  
	  

	  



	   	   	  73	  

Bilaga	  5	  om	  online	  intervju	  med	  
Leverantör	  

Frågor	  till	  leverantör	  
	  

Företagsnamn:	  
Ditt	  namn	  och	  yrke:	  	  	  
	  
1.	  	  	  	  Hur	  lång	  tid	  har	  Take	  Care	  samt	  läkemedelsmodulen	  funnits?	  
Svar:	  
	  
2.	  	  	  	  När	  infördes	  systemet	  i	  Karolinska	  Universitets	  sjukhus?	  
Svar:	  
	  
3.	  	  	  	  Infördes	  läkemedelsmodulen	  samtidigt	  som	  hela	  systemet?	  
Svar:	  
	  
4.	  	  	  	  För	  utvecklingen	  av	  systemet,	  speciellt	  läkemedelsmodulen,	  var	  och	  hur	  hämtade	  

ni	  information	  till	  det?	  
Svar:	  
	  
5.	  	  	  	  Hur	  ofta	  gör	  ni	  användar-‐	  och	  utvärderingstester	  av	  läkemedelsmodulen?	  
Svar:	  
	  
6.	  	  	  	  Hur	  mäter	  ni	  användbarheten	  på	  läkemedelsmodulen?	  
Svar:	  

a.	  	  Finns	  det	  någon	  speciell	  metod	  ni	  använder	  för	  att	  mäta	  användbarheten?	  
Svar:	  
	  

7.	  	  	  	  Idag	  uppstår	  problem	  med	  att	  varje	  tredje	  ordination	  blir	  fel	  enligt	  senaste	  
Karolinska	  kvalitetsbokslut.	  Vad	  tycker	  ni	  om	  detta?	  varför	  tror	  ni	  att	  detta	  sker?	  

Svar:	  
	  
8.	  	  	  	  Det	  finns	  en	  rimlighetskontroll	  vid	  Astrid	  Lindgrens	  sjukhus	  som	  visar	  varning	  både	  

i	  Doseringshjälpen	  och	  i	  Ordinationsfönstret.	  Varför	  har	  den	  funktionen	  inte	  blivit	  
implementerad	  i	  alla	  sjukhusen	  som	  använder	  Take	  Care?	  

Svar:	  
	  
9.	  Varför	  finns	  inte	  varningsmeddelande	  på	  både	  ordinationsfönster	  och	  
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administrationsfönster	  när	  man	  t.ex.	  skriver	  att	  patienten	  ska	  få	  1000	  liter	  morfin?	  
Svar:	  
10.	  	  	  	  Många	  läkare	  och	  sjuksköterskor	  måste	  titta	  på	  FASS-‐hemsidan	  för	  att	  ta	  reda	  

på	  hur	  ett	  läkemedel	  ska	  blandas,	  doseras	  eller	  användas.	  Detta	  medför	  att	  
sjukvårdspersonal	  lägger	  tid	  på	  att	  sitta	  och	  läsa	  långa	  texter.	  Vilka	  möjligheter	  
finns	  att	  FASS-‐informationen	  är	  integrerat	  i	  systemet	  t.ex.	  att	  ha	  en	  funktion	  som	  
visar	  vad	  ett	  läkemedel	  ska	  blandas	  med.	  

Svar:	  
	  
11.	  Finns	  det	  något	  mer	  ni	  skulle	  vilja	  tillägga	  angående	  läkemedelsmodulen?	  
Svar:	  
	  	  
	  
	  

	  
	  


