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Abstract

This thesis project was developed during the spring 2013 at KTH Royal Institute 
of Technology in Stockholm, Sweden. The aim of this project is to develop 
a product to support nurses´ information flow. The study has been made in 
cooperation with the nurses at the Children’s Intensive Care Unit at Karolinska 
University Hospital in Solna, Stockholm. This is a health department for 
children with serious conditions and the work environment is often stressful 
and inconsistent. Information flow within this environment is ubiquitous and is 
essential for avoiding mistakes during the daily work routine. 

This report is divided into two different parts. Part 1 focuses on the research 
phase and part 2 focuses on the product development phase. The process in the 
first part is inspired by a service design process developed by Transformator 
Design that focuses on customer driven design. The specific methods used in 
the first phase are observation, Customer Journey Mapping, interaction board, 
interviews, problem definition, ideation methods and prototype iterations.
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Altogether these methods gave an overview of the challenges in the specific 
context at BIVA. Part 2 focuses on the technical product development. 

The results from part 1 show that there are 6 different situations where the 
information flow is an essential part of the quality of the work: Stressful 
situation, common reports, patient specific reports, medical round, overall 
communication and use of display. There are three categories for handling 
information; paper based information, oral based information and display based 
information. In general three areas of problems have been located: The difficulty 
with remember all information, interruptions in routine work and difficulties 
with using the written documentation. 

A wide range of ideas have been generated with inspiration from the insights 
from the research. Three concepts have been chosen for further development and 
from these three a final concept has been chosen. The final product, Clininote, is 
an electronic notebook with a simple user interface with three main functions: 
Notes, document reader and calculator. It is dimensioned to be carried in the 
pocket and it is made of silicone due to hygienic requirements. The product is 
equipped with a pencil and a handle for a more ergonomic grip. The results of 
the prototype tests with the user group show that Clininote fills a major need and 
that the product would be a substantial help in their everyday work. 

For future development more tests are needed to understand how the product 
will affect nurses’ information flow. This project shows that a product like 
Clininote is wanted and needed by the nurses at the Children’s Intensive Care 
Unit. 



Sammanfattning

Detta examensarbete har utförts under våren 2013 på Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet syftar till att skapa en produkt 
som underlättar hanteringen av information för sjuksköterskorna på 
barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) på Karolinska Universitetssjukhuset i 
Solna. På en barnintensivvårdsavdelning vårdas barn med mycket allvarligt 
tillstånd som kräver övervakning dygnet runt. Arbetsmiljön är stressig och 
ombytlig och kräver hantering av ett omfattande informationsflöde. De metoder 
och hjälpmedel som redan används inom vården är inte tillräckliga för att 
undvika att misstag sker på grund av fel och brister i informationshanteringen.  

Arbetet är uppdelat i två delar; en research-del och en produktutvecklingsdel. 
Metoden som använts i del 1 är inspirerad av Transformator Designs 
tjänstedesignprocess med fokus på användardriven design. De specifika metoder 
som använts är observation, Customer Jurney Mapping, interaktionstavla, 
intervju, problemidentifiering, idégenereringsmetoder och prototyptester. 
Metoderna har tillsammans gett en övergripande bild av användarens 
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behov, miljöns förutsättningar och vilka problemområden som finns. Del 2; 
produktutvecklingsdelen, har genomförts med hjälp av teknisk metod för 
produktframtagning där fokus legat på funktioner, komponenter, tillverkning och 
material. 

Resultaten från del 1 visar på 6 olika situationer där hanteringen av information 
är avgörande för kvaliteten på arbetet: Stressigt läge, allmänna rapporter, 
patientspecifik morgon- och eftermiddagsrapport, läkarrond, löpande 
kommunikation och tid för dokumentation. Hanteringen av information 
sker genom pappersbaserad kommunikation, muntlig kommunikation och 
displayanvändning. Framförallt tre problemområden har lokaliserats: Personal 
har ibland svårt att komma ihåg all information, personalen blir ofta störd i sitt 
rutinarbete och att den skriftliga dokumentationen kan vara svår att hantera. 

Idégenereringen resulterade i många idéer som utvärderades tillsammans med 
personalen på BIVA. Tre koncept valdes att arbeta vidare med. Slutligen valdes 
ett koncept för ytterligare produktutveckling. Slutprodukten, Clininote, är 
en elektronisk anteckningsbok med ett enkelt användargränssnitt som har tre 
funktioner: skriva anteckningar, läsa dokument och använda kalkylator. Den kan 
bäras i fickan, spritas och tvättas av och syftar till att vara ett lättanvänt stöd för 
sjuksköterskornas hantering av information. Produkten har ett silikonöverdrag 
för att uppfylla hygienkrav, en penna att skriva med och ett handtag för bekvämt 
grepp. Vid återkoppling med användargruppen framgick att produkten fyller ett 
behov och kommentarer som ”om jag kunde få en sån här vore det en stor hjälp 
i mitt arbete” visar att Clininote är en önskvärd produkt för sjuksköterskorna på 
BIVA.  

För framtida utveckling krävs fler tester av prototyper med silikonmaterial och 
grepp samt mer omfattande utvärdering av användargränssnitt. För att se hur 
Clininote påverkar hanteringen av information för sjuksköterskorna på BIVA 
skulle en betaprototyp behöva tas fram och testas under en längre period. Dock 
så tyder resultaten i detta arbete på att en produkt som Clininote behövs på 
BIVA. 
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härmed tacka flera personer vars tålamod och intresse har möjliggjort 
genomförandet av det här projektet. Ett stort tack till personalen på BIVA som 
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särskilt stort tack till Marcus Johansson och Monica Yllman för era positiva 
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1 Inledning
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På barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) på Karolinska Universitetssjukhuset i 
Stockholm vårdas barn som befinner sig i allvarligt tillstånd. På grund av detta 
övervakas patienterna dygnet runt. Personalen på BIVA arbetar teknikintensivt 
med patienterna. Samtidigt sker informationsöverföringen på avdelningen 
fortfarande ofta utan teknisk hjälp, utan istället används till exempel papper och 
penna. Det finns en rad olika metoder för att effektivisera arbetet samt att få 
personalen att arbeta strukturerat på samma sätt. Samtidigt finns det en vilja hos 
personalen att få göra på sitt eget sätt. För att lyckas med framtagningen av ett 
hjälpmedel för informationshantering krävs att en balans däremellan uppnås.

Detta projekt är tvärdisciplinärt och rör sig i gränslandet mellan olika 
områden. Första delen av projektet fokuserar på metoder för tjänstedesign och 
interaktionsdesign. Andra delen av projektet fokuserar kring produktutveckling. 
Genomgående rör sig projektet inom ramarna för medicinsk informatik. 
Sammanfattningsvis består detta examensarbete av en kombination av de fyra 
disciplinerna:

• Interaktionsdesign
• Medicinsk informatik
• Produktutveckling
• Tjänstedesign

Projektet har delats in i två olika delar där del 1 fokuserar på research och analys 
av användaren och dess miljö. Del 2 fokuserar teknisk produktutveckling.



// 16



// 17

2 Bakgrund
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Ineffektiv överföring av information (skriftlig eller muntlig) mellan 
sjukvårdspersonal är en bidragande faktor till skador och missöden inom vården. 
Varje gång som en person överför information till en annan riskerar den att 
bli förändrad. Kommunikationsmissar kan bland annat uppstå i samband med 
jour- och passbyten. Faktorer som kan bidra till missar i kommunikationen kan 
vara brist på struktur och standardisering av kommunikation, osäkerhet gällande 
ansvaret för patienten, stress och hierarki med fler (Wallin och Thor, 2008).

Sjuksköterskor som arbetar i skift måste samarbeta intensivt med annan 
personal för att säkerställa att all nödvändig information är kommunicerad. 
Detta är en nödvändig del för att utföra ett säkert och kvalitativt arbete gentemot 
patient. Tidigare studier visar också på att sjuksköterskornas skiftbyte utgör en 
betydande felkälla till missförstånd och felaktig kommunikation inom vården 
(Tang, 2010). Trots att det inom vården finns många metoder och hjälpmedel 
för att förbättra kommunikationen mellan personal visar tidigare studier 
att ineffektiv hantering av informationsutbyte kan leda till felbedömningar, 
förseningar av medicinsk behandling, klagomål från patient och ökad tid för 
patient att vara inlagd (Tand och Carpendale, 2007).
 
Studier har även utförts på en akutmottagning, där vissa kriterier stämmer 
överens med en intensivvårdsavdelning så som högt tempo och många saker 
som ska utföras samtidigt. Enligt en observationsstudie på akutmottagningen på 
Karolinska Universitetssjukhuset identifierades 15 olika kategorier av aktiviteter. 
Den kategori som utgjorde störst del av arbetet var kommunikation mellan 
personal och utgjorde 42 procent. Näst största delen var informationssökning 
på egen hand. Ofta sker kommunikation mellan personal i samband med andra 
aktiviteter, så som utdelning av läkemedel eller inskrivning i journal etc. Detta 
medför en ökad risk för missförstånd och misstag som i värsta fall kan leda 
till avvikelser. Att bli avbruten och att ständigt behöva utföra flera uppgifter 
samtidigt kan leda till irritation och stress (Karolinska Universitetssjukhusets 
personaltidning, 2013).

Sara Persson, barnläkare på Barn- och ungdomsmottagningen i Falun, har 
deltagit i projekt för att förbättra kommunikationen på avdelningen samt 
arbetat fram en specialanpassat rapporteringssystem för deras avdelning. ”Det 
är oerhört irriterande när rapporteringarna tar onödig tid eller slarvas med” 
säger Sara Persson. Hon betonar vikten av att ha ett enhetligt och strukturerat 



// 20

sätt att överlämna information på. En fungerande kommunikation på BIVA är 
nödvändig för patienternas säkerhet. BIVA är en avdelning som har relativt 
väl fungerande kommunikation (Persson, 2013). Trots det finns det många 
utmaningar för avdelningen inom området och de arbetar ständigt för att 
förbättra informationsflödet.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus 
uppdelat på två platser, en del i Solna och en del i Huddinge (Karolinska 
Universitetssjukhuset, 2013). BIVA, som behandlar barn, ligger i Astrid 
Lindgrens Barnsjukhus där barnet är i centrum och specialistläkare kommer 
till barnet istället för att barnet själv åker runt till olika avdelningar (Astrid 
Lindgrens Barnsjukhus, 2013).

2.1 Karolinska Universitetssjukhuset
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2.2 Transformator Designs design-process

För att kunna genomföra detta projekt krävs en förståelse för miljön och 
användaren. Därför har valts att genomföra detta projekt med handledning av 
ett tjänstedesignföretag vars researchmetoder syftar till att lokalisera insikter 
om miljön och användaren. Företaget som valt till detta är Transformator 
Design som är ett tjänstedesignföretag som startades 1998 av Daniel Ewerman. 
De har växt snabbt och har utvecklat en egen process för att kvalitetssäkra 
deras kundnöjdhet, se figur 1. Processen består av en inledande researchfas 
då de pratar med många användare samt undersöker problemområdet. I 
nästa steg sammanställs intervjuerna och resultaten analyseras genom att 
klustra problemområden. Sedan görs en modell av en kundresa, även kallad 
Customer Journey Mapping. Utifrån identifierade problemområden i kundresan 
idégenereras förslag på lösningar som sedan används i loop 1. En loop innebär 
att idéerna testas med användare, nya insikter genereras och utifrån dessa 
insikter idégenereras nya idéer fram, som senare testas på nya användare och 
så är loopen sluten. Transformator loopar tre gånger för att uppnå “mättnad” 
det vill säga att de hör samma argument om och om igen från nya användare. 
(Gustavsson, 2013).
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Processen för produktutvecklingen som användes i del 2 är den process som 
Teknisk Design använder sig av på KTH. Den grundar sig i flera steg och är 
till skillnad från Transformator Designs process en mer linjär process. Den 
inleds med Product Discovery som innebär att man hittar ett behov som måste 
uppfyllas. Detta behov ur denna process är slutsatserna från del 1. Efter det 
planeras projektets resurser och tid i fasen Project Planning. Detta har har 
skett under projektets gång och delmål har satts upp men detta redovisas ej i 
rapporten. Nästa fas Product Definition behandlar förståelse för produktens 

2.3 Teknisk designprocess KTH

ACTION RESEARCH
Action Research är en kunditerativ Service Design metod som används för att 
förbättra befintliga tjänster och möten med kund eller utveckla nya attraktiva och 
användarfokuserade tjänster och möten genom djup kundförståelse, analys och service 
design. Angreppsättet bygger på kundförståelse, idégenerering och konceptframtagning 
i en loopad process. Förståelsen för kund och samutvecklandet med kund (i 
kundinteraktioner) är central. På detta sätt kan vi ta hjälp av kunderna att utveckla 
attraktiva tjänster som bygger på verkliga kundbehov.

Resultatet av en Action Research är kundsäkrade konceptuella lösningar som kunderna 
förstår och uppskattar. Konceptförslagen visualiserar och beskriver de viktigaste 
mötespunkterna mellan uppdragsgivare och slutkund. Koncepten (tex mötesformer) är 
alltid väl förankrade i en kundbehovsanalys och utgår från kundens situation, drivkrafter, 
förväntningar, kunskaper och beteende.  

Vår kunditererade metodik resulterar ofta i mervärden utanför det egentliga 
projektscoopet. I processen genereras exempelvis många kunskaper och insikter (och 
ibland även koncept) som inte har direkt bäring på ursprungsprojektet men som ändå är 
mycket värdefull för vår uppdragsgivare. 

Ytterligare mervärde skapas även genom att vår metod involverar vår uppdragsgivare 
detta underlättar intern förankring och intern förståelse för både projektet och kunderna. 

En Action Research än indelad i följande steg:

© Transformator Design 20XX
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Figur 1. Överst visas Transformator designs hela process och nedanför visas metoden för en 
loop (Bilder referens: Transformator Design).
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Product discovery

Project Planning

Product De�nition

Conceptual Design

Product Development

Product Support

Figur 2. En illustration över ”The Mechanical Design Process” som KTH lär ut.

användare och kontext vilket beskrivs nedan i projektet under de olika delarna 
av litteraturstudien samt tester med användare, undersökning av befintliga 
produkter och andra kontextuella analyser. Efter det arbetas ett koncept fram 
i fasen Concept Design där val av produktens koncept och vilka problem den 
löser studeras vilket finns representerat i flertalet delar i rapporten. Nästa steg 
är Product Development där mer specifika detaljer om produkten bestäms och 
undersöks samt där viktiga val om produktens utformning och funktion görs. 
Slutligen finns fasen Product Support där möjliga stödfunktioner beskrivs såsom 
tillverkning, eventuell reparation och så vidare. Illustration över processen visas 
i figur 2 (Ullman, 2010).
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Avgränsningarna för det projekt har utformats för att projektet skall vara 
genomförbart och motsvara 30 högskolepoäng för två studenter under en termin. 
Dessa begränsningar är:

• Endast BIVA på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har undersökts.
• Projektet fokuserar på sjuksköterskornas situation. Då     
 informationshanteringen även innefattar kommunikation mellan samtlig  
 personal har även viss hänsyn tagits till undersköterskornas och läkarnas  
 roll. 
• Områden med patientfokus tas ej hänsyn till då de är skyddade av lagar  
 och regler.
• Projektet omfattar två delar: En research del innehållande loop 1 och    
 loop 2 samt en produktutvecklingsdel innehållande en tredje loop, kallad  
 användartester. 

Journalsystem: System för patientinformation och skriftlig dokumentation av 
värden och behandlingar.
Ssk: Sjuksköterska
Bsk: Barnsköterska
L: Läkare
BIVA: Barnintensivvårdsavdelningen
BIMA: Barnintermediärvårdsavdelning
IVA: Intensivvårdsavdelning
Patientrum: Rum där en eller två patienter ligger
Lunchrummet: Rummet där personalen kan dricka kaffe och äta lunch
Patientdator: Dator placerad vid patient som innehåller information om just 
denna patient.
SBAR: Muntligt rapporteringssystem

2.4 Avgränsningar

2.5 Definitioner
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Syftet med detta projekt är att ta fram ett hjälpmedel som underlättar 
informationshanteringen för sjuksköterskor inom barnintensivvård. Detta för att 
skapa en effektivare kommunikation och ökad kvalitet i det dagliga arbetet. 

2.6 Syfte
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Del 1 - Research
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3 Metod del 1
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3.1 Litteraturstudie

Artiklar, avhandlingar och rapporter har lästs och sammanfattats för att få 
en uppdaterad bild av den aktuella situationen gällande kommunikation och 
informationsflöden inom intensivvård. 

3.2 Observation

För att kunna kartlägga hur sjuksköterskorna interagerar med miljön och annan 
personal valdes att följa en sjuksköterska i taget i två dagar. Observatörerna 
förberedde sig med en karta över avdelningen för att kartlägga  hur 
sjuksköterskorna rör sig i och mellan rummen och var informationsutbyte sker. 
Figur 3 visar kartan som observatörerna hade med sig under observationen.

Observatören hade även ett papper med punkter att tänka på och fråga om då 
tillfälle gavs. Dock var det viktigt att observatören höll sig i bakgrunden och där 
med inte interagerade med eller störde arbetet. 

Viktiga punkter som togs i beaktande under observationen:

• Hur sjuksköterskorna interagerar med journalsystemet? (Var finns   
 datorerna? Hur lång tid tar det att skriva in respektive ta reda på 
 information? 
• Använder de sig av SBAR? (Fungerar det?)
• När, var, hur pratar de med varandra? (Med andra; läkare, patienter?)
• Vad fungerar/fungerar inte? (egenkomponerade lösningar? Preliminära  
 lösningar)
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Korridor

Lunchrum

Datorplats

BIMA

Sal 3Sal 4Sal 5

Patient 4.1

Patient 4.2

Patient 5.1

Patient 5.2

Patient 3.1

Patient 3.2

Sal 6 Patient 6.1

Patient 6.2

Patient 6.3

Glasbur

Sal 2

Patient 2.1

Patient 2.2

Utgång

Baracken

Förråd 1 Förråd 2

Lakanförråd

Figur 3. Karta över BIVA som observatören har med sig under observationstillfället.

För att få en anonym oberoende förståelse för vad som uppfattas som negativt 
och positivt på BIVA sattes en interaktionstavla upp i lunchrummet. På tavlan 
fanns det skrivet två frågor; ”Vad har tagit onödig tid från ditt arbete idag?” och 
”Vad har gjort dig glad idag?”. Nedanför tavlan fanns post-its och pennor samt 
en instruktionsskylt för hur tavlan fungerade. Användarna kunde sedan själva 
skriva och placera ut post-its på interaktionstavlan.

3.3 Interaktionstavla



// 33

För att få en bättre förståelse för användaren har även valts att använda 
semistrukturell intervju som metod. Respektive sjuksköterska som har 
observerats har även intervjuats, för underlag för frågor vid intervju, se bilaga 1. 
Intervjuer har även genomförts i både loop 1 och loop 2. I loop 1 genomfördes 
både intervjuer med enstaka sjuksköterskor och grupp. I loop 2 intervjuades 
sjuksköterskor en och en. Både i loop 1 och i loop 2 användes semistrukturella 
intervjuer.

3.6 Customer Journey Mapping

3.4 Intervju

Observationerna sammanställdes och utifrån den informationen identifierades 
många små problem, dessa problem skrevs på post-it lappar och sattes upp på 
väggen. När alla problem från analysen satt på väggen sorterades de in i olika 
grupper. Dessa problemområden skapade en grund för det fortsatt arbete och 
idégenerering. 

För att få en överblick över hur sjuksköterskornas dag ser ut utifrån de olika 
observerade kommunikationsområdena genomfördes tre Customer Journey 
Mapping-visualiseringsbilder. Customer Journey Mapping används som 
analysmetod av ett problemområde. 

3.5 Problemidentifiering
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Idégenerering har genomförts i två omgångar: i loop 1 och 2. För att uppnå 
variation i idéerna användes olika metoder inom varje problemområde. De tre 
metoder som användes var ”lösningar från andra områden”, ”omvänd metod” 
och ”superhjältar”. Den förstnämnda använder lösningar från andra områden 
som sedan appliceras på det aktuella problemområdet, i detta fall användes 
bland annat butikskedjan Seven Eleven som område. ”Omvänd metod” innebär 
att man först genererar idéer för att lösa ett problem som står i motsats till 
det riktiga problemet. Metoden ”Superhjältar” går ut på att man via lott drar 
slumpmässigt valda personer och kommer på idéer om hur dessa skulle lösa det 
specifika problemet. Efter idégenereringen klustrades idéerna i större kluster och 
utifrån dessa kluster valdes några förslag för fortsatt arbete.

För att utveckla idéerna vidare byggdes enklare prototyper och scenarios 
skapades som sedan togs med till BIVA. På BIVA intervjuades många 
sjuksköterskor, läkare och undersköterskor om de olika idéerna och deras 
brister, kvaliteter och hur de skulle kunna fungera i miljön på BIVA. Efteråt 
sammanställdes resultaten och nya idéer genererades fram med underlag från 
resultaten från användartesterna.

3.7.1 Idégenerering

3.7 Loop 1 och loop 2

Inom tidsramarna för researchdelen gjordes två looper med idégenerering, 
användaritereringar och analys av resultaten.

3.7.2 Användaritereringar
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En enkät sammanställdes och lämnades i BIVAs lunchrum dom komplement till 
övriga metoder. Detta valdes att göra för att få en opersonlig feedback kring de 
problemområden som tidigare lokaliserats. För sammanställning av enkäter, se 
bilaga 2. 

3.8 Enkätundersökning
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4 Resultat del 1
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4.1 Intensivvård

4.1.1 Barnintensivvårdsavdelning (BIVA)

Med patienter som behöver övervakning dygnet runt och är mellan åldrarna 
0-16 år ska behandling ske genom BIVA (Barnintensivvårdsavdelning). Om 
patienten är mellan 16-18 skall behandling ske beroende på individuellt tillstånd 
genom antingen BIVA eller IVA (Intensivvårdsavdelning) användas (Svenska 
Intensivvårdsregistret – SIR, 2011). Det finns fyra olika BIVA i Sverige; i 
Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala. Vården är framförallt fokuserad på 
omvårdnad, diagnostik, behandling samt övervakning. Patienterna vårdas dygnet 
runt och personalen på avdelningen är specialutbildade läkare, sjuksköterskor, 
barnsköterskor och undersköterskor. Även sjukgymnaster, dietister, kuratorer 
och psykologer är kopplade till avdelningen. Personalen bedriver det mesta 
arbetet med patienten men ofta uppmuntras även närstående att delta i 
omvårdnaden (SIR, 2013).

En intensivvårdsavdelning (IVA) är en specialistavdelning där patienter är 
allvarligt sjuka och behöver övervakning dygnet runt. Patienterna behandlas 
med avancerad vård och många gånger behöver personer som nyss genomgått 
en operation vårdas på IVA direkt efter operationen. Personalen på avdelningen 
är specialistutbildad och hanterar dagligen avancerad utrustning som behövs för 
vård av patienter (Södersjukhuset, 2013).
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4.2 System som finns idag

Idag finns flera olika system för kommunikation och arbetssätt på BIVA. Dessa 
syftar till att strukturera arbetet och få personalen att arbeta på samma sätt. 

SBAR är ett system som från början använts inom det militära. I vården har 
SBAR nyligen börjat användas med syftet att strukturera och organisera 
informationen som ska överföras mellan personal. SBAR är en förkortning för; 
S=Situation, B=Bakgrund, A=Aktuellt tillstånd och R=Rekommendation (Wallin 
och Thor, 2008). SBAR kan anpassas till olika avdelningar. Under varje rubrik 
(Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendationer) finns det många 
ord (så kallade VIPS-ord) att välja mellan som kan användas som underrubriker. 
På BIVA har till exempel orden Nutrition, Hud, Neurologi/Smärta, Respiration 
med fler, lagts till, se bilaga 3.

På BIVA används två olika journalsystem, CliniSoft och Take Care. Take Care 
är en generell journal som används på olika avdelningar, medans CliniSoft 
bara används inom intensivvård. Journalsystemet CliniSoft följer inte SBARs 
struktur, utan fokuserar på mätvärden och behandling (CliniSoft Corporation, 
2013). 

4.2.1 SBAR

4.2.2 Journalsystem
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För att förbättra och utveckla intensivvårdsavdelningarnas arbete har Svenska 
Intensivvårdsregistret (SIR) tagits fram. SIRs mål är att genomföra kontroller 
och förbättra arbetet genom så kallade rondmallar. De fokuserar även på 
samarbete med sjukgymnaster och säker utskrivning av patient (SIR Konferens 
2012). För mer information om SIR, se bilaga 4. 

4.2.3 SIR - Svenska Intensivvårdsregistret

4.2.4 Möten för avvikelser

Personalen på BIVA har möten onsdagar varannan vecka där rapporterade 
avvikelser diskuteras. Ibland diskuteras även varför det blev fel och hur de kan 
undvika det i fortsättningen. Dessa möten fokuserar enbart på avvikelser och 
andra saker som fungerar dåligt men händelser som inte rapporteras in som 
en avvikelse inte tas upp. Återkoppling till de problem som har diskuterats 
(förbättringsförslag eller genomförande av nya rutiner etc.) tas inte alltid upp i 
efterhand enligt en sjuksköterska på BIVA.
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4.3 Observation

Observationen på BIVA utfördes under två dagar mellan klockan 06.30 och 
16.00. Varje dag under den tiden genomfördes tre rapporteringar och en 
läkarrond.

För att förstå förutsättningarna för kommunikation och informationshantering 
observerades all personal, hur och när de rörde sig i rummet samt hur de 
kommunicerade med varandra. Citat skrevs ner under den andra timmen på 
morgonen, för att sedan delas in i fyra olika kategorier. Detta för att få en 
uppfattning om vad kommunikationen till stor del handlar om. 

Överföring av information sker på olika sätt beroende på situation. 
Förutsättningarna för informationshantering på BIVA har efter observationen 
delats in i sex olika situationer:

1. Stressigt läge/akut läge
2. Allmänna rapporter
3. Patientspecifik morgon- och eftermiddagsrapport
4. Läkarrond
5. Löpande kommunikation
6. Tid för dokumentation
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4.3.1 Situation 1. Akut/stressigt läge

Eftersom BIVA är en intensivvårdsavdelning krävs stundtals effektiv 
kommunikation då ett akut läge för en eller flera patienter uppstår. Läkare, 
sjuksköterskor och barnsköterskor rör sig i rummet där en eller två patienter 
ligger. Under den timmen som händelseförloppet dokumenterades, sprang 
sjuksköterskor och barnsköterskor efter saker; sprutor tejp etc. Läkarna kom 
in och utförde det medicinska ingreppet. Under denna tid skedde så kallad tyst 
kommunikation. Det vill säga; alla förstod vad som skulle utföras utan att det 
behövdes sägas. Händelseförloppen syns illustrerat i figur 4 och figur 5.

ARBETSBÄNK

SOPOR

UTGÅNG UTGÅNG

FÖRSTA HALVTIMMEN

PATIENT 1 PATIENT 2

Barnsköterska Läkare 2Sjuksköterska Läkare 1

Ssk går inte ut ur rummet

Ssk springer fram 
och tillbaka eftersom 
saker glöms bort

Maskiner piper
Här spritas inte 
händerna: smittorisk? Maskiner piper

Figur 4. Karta över hur personal rör sig i rummet under en stressig timme, första halvtimmen.
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Figur 5. Karta över hur personal rör sig i rummet under en stressig timme, andra halvtimmen.

Från figur 5 går att se att sjuksköterskan som har ansvar för de två patienterna 
springer ofta mellan arbetsbänken där sprutor och medicinering förbereds och 
hämtas och patient 1 (den patient som är i akut tillstånd). Undersköterskan 
springer mellan patient 1 och 2 och arbetsbänk och har överblick över både 
patient 1 och 2. Saker glöms ibland bort och därför måste personalen gå tillbaka 
för att hämta något eller kolla upp något. 

ANDRA HALVTIMMEN

ARBETSBÄNK

SOPOR

UTGÅNG

Barnsköterska Läkare 2Sjuksköterska Läkare 1

UTGÅNG

PATIENT 2PATIENT 1

ARBETSBÄNK

Maskiner piper Maskiner piperSmittorisk?

Långt till papperskorg

Rörig miljö 
skapar förvirringPersonal 

avbryter 
varandra 
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Figur 6. Citat indelade i fyra kategorier, kvadraterna motsvarar antal citat inom respektive 
kategori.

Citat

Citaten som skrevs ner under morgonens andra timme handlade till störst del 
om den medicinska behandlingen av patient. Citaten visade även att mer än 
hälften av citaten handlade om var saker eller personal var eller vem som gör 
vad, se figur 6. Citaten var ofta oprecisa och förståelse uppnåddes på grund av 
sammanhanget snarare än ordvalet, se figur 7. 
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Figur 7. Tre exempel på hur personalen står och vad de säger. 

Problem som identifierats i situationen för stressigt eller akut läge är: 

    - Glömmer bort information
    - Mycket spring
    - Förvirring kring var personal är och vem som gör vad
    - Förvirring kring var saker finns
    - Slutför ej uppgift på grund av avbrott
    - Ljud stör på avdelningen

Övriga insikter från de olika situationerna finns i bilaga 6.

SJUKSKÖTERSKA

 -Brukar värdet sjunka?
- Naej
- Då höjer jag här

SJUKSKÖTERSKA

LÄKARE

SJUKSKÖTERSKA

- Vad sa du, ville du ha hjälp?
- Ja, kan någon kolla här 
medan jag bökar och stökar?LÄKARE

SJUKSKÖTERSKA

BARNSKÖTERSKA

- Jag pratade med XX
- Vad sa han då?
- Jo, men han tyckte det var ok

- Då knatar jag iväg
och hämtar lite då
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Avlösande sjuksköterska
och barnskötare

Chefssjuksköterska

Rapporterande sjuksköterska

Figur 8. Hur personalen sitter vid allmän morgonrapport. 

4.3.2 Situation 2. Allmänna rapporter

Det första som händer på morgonen på BIVA är den allmänna morgonrapporten. 
Ansvarig sjuksköterska informerar då hela sjukskötersketeamet på avdelningen 
(bestående av sjuksköterskor och barnsköterskor) om det övergripande 
tillståndet om samtliga patienter.  Detta sker i lunchrummet kl 07.00, se figur 
8. Eftermiddagsrapporten sker på olika platser i mån av lediga rum, se figur 9. 
Ansvarig sjuksköterska går en rond och uppdaterar sig om allmäntillståndet 
hos varje patient och rapporterar sedan till samtlig personal. Dessa rapporter 
sker inte alltid enligt SBAR. Läkarna har en egen rapport men då detta arbete 
fokuserar på sjuksköterskor har endast deras allmänna rapporter studerats.
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Avlösande sjuksköterska
och barnskötare

Chefssjuksköterska

Figur 9. Hur personalen sitter vid allmän eftermiddagsrapport. 

Generellt lokaliserades få problem under de generella rapporteringarna. De 
utmaningar som skulle kunna arbetas vidare med är:

    - Mindre fokus vid morgonrapporten, eventuellt på grund av att personal   
      sitter utspritt
    - Utsvävningar från ämnet leder till ofokuserad rapportering, men kan   
      samtidigt leda till viktiga diskussioner
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4.3.3 Situation	3.	Patientspecifik	morgon-	och	eftermiddagsrapport

Efter den allmänna rapporten till hela avdelningens personal hålls en till muntlig 
rapport med mer information kring de patienter som rapporterande sjuksköterska 
har haft ansvar för och avlösande sjuksköterska och barnsköterska ska ta 
över ansvaret för. Figur 10 visar hur sjuksköterskorna och barnsköterskan var 
placerade under alla observerade patientspecifika rapporter. 

Sjuksköterska

Dator

Läkare

Barnskötare

Rapporterande
sjuksköterska

Avlösande
sjuksköterska

Barnskötare

Dator

Läkare

Barnskötare Sjuksköterska

Figur 10. Hur personalen sitter vid en patientspecifik rapport. 

Lyssnar

Läser från SBAR Lyssnar och ställer frågor

Avbrott 4 gånger:
1. Telefon ringer
2. Läkare kommer in
3. Mätare på maskin piper
4. Barnsköterska går ut och 
kollar patient

Ögonkontakt

Morgonrapport 07:06-07.22
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4.3.4 Situation 4. Läkarrond

Läkarronden ska ske i början av arbetspasset, men sker ibland flera timmar 
senare då det är mycket att göra. Läkarronden fokuserar kring den medicinska 
behandlingen och tar cirka 1 timme. Läkaren sitter framför datorn och läser 
och skriver in saker. Sjuksköterskan sitter snett bakom och ser datorskärmen, 
undersköterskan sitter snett bakom sjuksköterskan och är beredd utifall något 
skulle hända med patienterna, se figur 11.

De problem som framförallt var utmärkande under denna situation var 
bristen på ögonkontakt och att personalen blev avbruten flertalet gånger. 
Sammanfattningsvis lokaliserades problemen:

    - Många avbrott.
    - Mycket info vilket ibland skapade förvirring
    - Alla är inte lika delaktiga i kommunikationen
    - Informationen skriven på SBAR-pappret glöms ibland bort eller tappas bort  
      efter rapportering
    - Varierande personlig inställning kring hur viktig informationen som 
       rapporterades var
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Sjuksköterska

Dator

Läkare

Barnskötare

Rapporterande
sjuksköterska

Avlösande
sjuksköterska

Barnskötare

Dator

Läkare

Barnskötare Sjuksköterska

Sjuksköterska

Dator

Läkare

Barnskötare

Rapporterande
sjuksköterska

Avlösande
sjuksköterska

Barnskötare

Dator

Läkare

Barnskötare Sjuksköterska

Figur 11. Hur personalen sitter vid läkarrond.

Svårigheterna vid läkarronden var att hitta fokus. Många avbrott ledde till 
ofokuserade stressiga möten och datorns placering ledde till dålig ögonkontakt. 
De mer utmärkande problemen kan sammanfattas med: 

    - Många avbrott
    - Rörigt med post-it lappar
    - Svåravläst journal
    - Alla är inte lika delaktiga
    - Förvirring kring vilken läkare som ansvarar för vad
    - Varierande personlig tillit mellan personal
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4.3.5 Situation 5. Löpande kommunikation

Ofta utbyttes information i korridoren och eller lunchrummet. I lunchrummet 
uppstod diskussioner kring psykosociala aspekter som berörde anhöriga eller 
annan personal. I lunchrummet men även i korridoren uppstod ofta frågor kring 
vem är var och vad är var. Kommunikation sker även när det är lugnare på 
patientrummen. Denna kommunikation kan variera beroende på olika orsaker 
som till exempel om rutinsysslor utförs eller att närstående är på patientrummet. 
Figur 12 och figur 13 visar sjuksköterskors rörelse i rum vid på fyllning av 
medicin samt vid påfyllning av förråden på patientrum.

Sal 5

Patient 5.1

Patien
t 5.2

Medicinförråd Diskbänk

Dator Stol

Stol

Dator

Dat
or

Förälder

2

1

4
357

69

10

0

0. Bestämmer sig för att ge
    patienten en medicin.
1. Kollar värden i datorn.
2. Fyller på medicin, något var
    slut. Går ut för att hämta det.
3. Desinficerar händerna.
4. Fyller på det som saknas till
    medicineringen
    Något saknas igen.
5. Desinficerar händerna.
6. Läser av så att det stämmer i
    datorn.
7. Desinficerar händerna.
8. Hämtar medicinen.
9. Ger medicinen.
10. Förklarar för förälder.

8

Att ge en patient en medicin.
Tid:  5 minuter.

Figur 12. En sjuksköterskas arbetsprocedur för att ge medicin.  
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Korridor

Lunchrum

Datorplats

BIMA

Sal 3Sal 4Sal 5

Patient 4.1

Patient 4.2

Patient 5.1

Patient 5.2

Patient 3.1

Patient 3.2

Sal 6 Patient 6.1

Patient 6.2

Patient 6.3

Glasbur

Sal 2

Patient 2.1

Patient 2.2

Utgång

Baracken

Förråd 1 Förråd 2

Lakanförråd

Hämtar allmän
utrustning, ex kanyler.
Svårt att hitta i skåpen.

Hämtar lakan.
Fattades pga. ej påfyllt.

Hämtar utrustning,
ex. sprutor.

Hämtar
utrustning

Startar,
Skriver lista.

Klar.

Figur 13. En sjuksköterskas väg för att hämta saker i förrådet. 

Den löpande kommunikationen ledde ibland till avbrott och missförstånd och att 
saker glömdes bort. De viktigaste problemen var:

    - Få förråd som är placerade på många olika platser
    - Saker som informeras om i förbifarten glömdes ibland bort
    - Avbrott förvirrade och försenade uppgifter
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4.3.6 Situation 6. Tid för dokumentation

På BIVA har man som mål att minska den skriftliga kommunikationen och 
försöka ersätta denna med muntlig kommunikation både för att minska 
dubbeldokumentation men även i ett lärande och utbildande syfte. Detta gäller 
framförallt vid överrapportering. Skriftlig dokumentation är dock fortfarande en 
stor del i personalens dagliga arbete. På BIVA används skriftlig dokumentation 
för journalföring, där programmet Take Care används. Även för dokumentation 
av behandling och mediciner används datorer där värden och behandlingar 
förs in och sparas, detta program heter CliniSoft. För personalens egna 
dokumentation används oftast post-its eller kollegieblock. För information från 
chefer med information om kurser/utbildningar eller allmän information används 
utskrivna lappar som hängs upp på en gemensam anslagstavla i lunchrummet.

Vid avseende på dokumentation och svårigheterna kring hanteringen av denna 
lokaliserades några svårigheter:

    - Post-its försvinner eller tappas bort
    - Hygien/desinfektion är svårt att garantera med lösa papper och kollegieblock
    - Dokumentation via två journalsystem som ej är kompatibla kan ge 
      dubbeldokumentation
    - Journalerna kan vara svåra att tyda vilket kan leda till fel

Utförligare insikter för alla 6 situationer finns i bilaga 9.
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4.4 Interaktionstavla

För att skapa engagemang och deltagande hos personalen på BIVA sattes en 
interaktionstavla upp i lunchrummet. Den satt uppe under hela projektets gång 
och med jämna mellanrum tömdes tavlan på lappar. Interaktionstavlan blev 
mycket uppskattad hos personalen. Redan efter en timme fanns det flera post-its 
uppsatta och nästa dag var tavlan fylld av olika svar, se figur 14.

Figur 14. Bilden visar interaktionstavlan med uppsatta post-its.
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Resultatet av tavlan visar att det är mer än dubbelt så många positiva 
kommentarer som negativa. Den visar även att både små och stora saker 
påverkar personalen och att 15/24 av de positiva kommentarerna är dagspecifika 
och 9/24 saker som är mer generella och kan ske varje dag. Till skillnad från 
de negativa aspekterna var 8/9 saker som troligtvis var dagspecifika och 1/9 
var negativa aspekter. Tanken med tavlan var även att få problemområden från 
”tidstjuvarna” samt att få lösningsmöjligheter från vad som gjort personalen 
glad. Se bilaga 7 för mer information om tavlans resultat.

Sammanfattningsvis lokaliserades tre insikter med hjälp av interaktionstavlan:

 - Stort behov av en mer informell typ av kommunikation
 - Generellt mycket positiv stämning på avdelningen 
 - På BIVA finns en stark vilja att förbättra kommunikationen
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4.5 Intervju

Fyra sjuksköterskor intervjuades på BIVA under observationsdagarna. Detta gav 
en tydligare bild om vad som verkligen var problem eller vad som de tycker är 
särskilt omständigt. I bilaga 8 visas en sammanställning av några övergripande 
intervjufrågor och dess svar. Även andra sjuksköterskor och undersköterskor 
intervjuades mer spontant då olika situationer uppstod.

Några mer specifika saker som diskuterades under intervjuerna var:

• Alla vill göra på sitt sätt ”köra sitt eget race” (många antydde detta)
• Vissa respekterar inte nattpersonalens sätt att vårda
• Om alla arbetar på liknande sätt är det enklare att samarbeta (till exempel 
 genom likadana PM eller SBAR)
• Barn är inte små vuxna, det är något annat. Vilket kan göra det svårt att 
 rekrytera ibland, det kan både vara läskigare att arbeta med barn, det 
 kräver extrautbildning samt de kan få andra sjukdomar än vuxna.
• Det finns mycket lite pengar till personalaktiviteter så som teambuliding.  
 Personalen försöker ta egna initiativ till detta).

De viktigaste insikterna från intervjuerna var:

 - Upplevd dålig kommunikation mellan läkare och sjuksköterska 
 - Upplevd otydlighet mellan arbetsfördelning; vem som gör vad
 - Att jobba efter samma metod på ett organiserat sätt ger bra  
 kommunikation men är svårt
 - Humor är en viktig faktor för bra kommunikation
 - Erfarenhet både i arbetserfarenhet och på specifik patient hos alla parter 
 förbättrar kommunikationen vid rapportering
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4.6 Sammanfattning research

Sammanfattningsvis sker kommunikationen på BIVA inom ramarna för tre 
former: Skriftlig, muntlig och elektronisk, se figur 15. Tydligt var problem 
med var saker är och var personer är. Stor del av kommunikationen går åt 
att prata om och ta reda på var något eller någon finns. Tydligt var också att 
kommunikationen ofta blev störd av telefonsamtal, förbipasserande personal 
eller anhöriga med mera. Detta ledde till försening, förvirring, glömska och 
ibland också frustration och irritation hos personalen. Personkemi var något som 
personalen pratade om som en viktig faktor när kommunikationen fungerade 
dåligt. Tydligt var också viljan till förbättring av kommunikationen. Att alla inte 
var lika delaktiga, otydlig arbetsfördelning och ibland svåravläst journal var 
andra saker som observerades. 
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A4-papper (SBAR, PM)

Post-its (Minnesanteckningar)

Anteckningsböcker (Referensvärden etc.)

Muntlig information

Digital information

INFORMATIONSÖVERFÖRING PÅ BIVA

Allmän rapport

Patietspecifik rapport (SBAR)

Möten (Avvikelsemöte etc.)

Spontan muntlig kommunikation

Rond

Pappers-baserad information

Journalsystem (X2)

Telefon

Larmsystem

Muntlig information

Figur 15. Sammanställning över plattformerna för kommunikation på BIVA.
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4.7 Problemidentifiering

Problemen som identifierats och klustrats upp, se figur 16 och figur 17, har 
fått namn för att förtydliga respektive problemområde. Gruppernas namn 
var ”Hjälp mig komma ihåg allt, ”Hjälp oss arbeta som ett team”, ”Var är 
personalen”, ”Hjälp oss skapa en röd tråd”, ”Var är grejerna”, ”Stör inte mitt 
fokus” och ”Gör det lättare att tolka dokumentationen”. För att bestämma vilka 
problemgrupper som bör undersökas vidare genomfördes en rimlighetsanalys 
och en viktningsmatris, som finns i bilaga 9. Genom att även diskutera ämnet 
med en rimlighetsbedömning ansågs dessa tre grupper lämpliga att arbeta vidare 
med. De övriga grupperna ansågs alla vara antingen för omfattande både på ett 
tidsmässigt- och ett kunskapsmässigt plan. De olika grupperna som valts ut visas 
i figur 18.

“Hjälp mig komma ihåg allt”

Saker glöms bort

Använder penna och papper, post-its

Glömmer skriva in saker i journal

Glämmer göra allt under sitt pass

“Hjälp oss arbeta som ett team”

Gruppövningar

Ssk/Usk hålla koll på Ssk/Usk

Hierarkier

Dag/Natt peronal; åsikter går isär

Skitsnack om annan personal

“Var är personalen?”

Otydlig arbetsfördelning

Vilken läkare har vilken patient?

Personal inte på plats

Försenad läkarrond

Att alla inte gör det dom ska

“Hjälp oss skapa en röd tråd”

Kör sitt eget race

Olika åsikter om behandling

Rekommendationer tas ej på allvar

“Var är grejerna?”

Onödigt spring efter saker

“Gör det lättare att tolka dokument.”

SBAR-Journal: Olika system

Olika sätt att rapportera

Liten layout i journal

SBAR-papper glöms bort

Svårt höra nformationen

Enndast muntlig rapportering

“Skydda mig från anhöriga”

Kan inte prata fritt - anhöriga i rummet

Anhöriga tar energi och tid

Rädd för anmälan

Anhöriga står ivägen

Patientdagbok

“Stör inte mitt fokus”

Info kommer löpande

Avbrott vid rapportering

Avbrott vid medicinpåfyllning

Maskiner piper

Läkare och andra kommer in

Var finns sakerna?

Transport/flytt

! !

!

!

!

!

!

!

Figur 16. De olika problemområdena i respektive kategori
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Figur 18. De tre valda problemområdena. 

Figur 17. De olika problemområdena som blivit klustrade. 
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4.7.1 Customer Journey Mapping - en dag

Slutar titta på SBAR-dokumentet

Post-its glöms/tappas bort

Löpande info som glöms bort

Tittar på SBAR-dokumentet igen

Patientspecifik
rapport

“Hjälp mig komma ihåg allt”

Morgonrapport Sjuksköterskas och barnsköterskas
vardagsrutiner Läkarrond Eftermiddags-

rapport
Rutin-

uppgifter
Rutin-

uppgifter
Rutin-

uppgifter
Patientspecifik

rapport

Figur 19. En dag med rubriken “hjälp mig komma ihåg allt”.

För att ta reda på var de kritiska punkterna inom respektive valt problemområde 
låg, valdes att kartlägga en dag med fokus på respektive problemställning. De 
lila punkterna markerar kritiskt läge, de grå markerar ganska kritiskt läge och de 
ljusblå markerar inte särskilt kritiskt läge.

Enligt figur 19 uppstår de kritiska lägena för “att inte komma ihåg allt” efter den 
patientspecifika morgonrapporten då SBAR-pappret glöms bort att användas. 
Löpande under dagen då post-it lappar skrivs och information som kommer 
löpande och därför glöms bort är också kritiska moment.
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Avbrott Fyller på medicin och blir avbrutna Avbrott

Larmande maskiner avbryter

Anhöriga avbryter arbetet

Annan personal avbryter

Behov av att hämta utrysning avbryter

Patientspeci�k
rapport

“Stör inte mitt fokus”

Morgonrapport Sjuksköterskas och barnsköterskas
vardagsrutiner Läkarrond Eftermiddags-

rapport
Rutin-

uppgifter
Rutin-

uppgifter
Rutin-

uppgifter
Patientspeci�k

rapport

Figur 20. En dag med rubriken “Stör inte mitt fokus”.

En dag ur perspektivet “stör inte mitt fokus” visar på att de kritiska lägena 
uppstår vid utförandet av rutinuppgifter samt under läkarronden då avbrott är 
störande. Under patientspecifik morgonrapport mellan sjuksköterskor är avbrott 
störande, men inte lika kritiskt, se figur 20.
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Anhöriga i rummet förhindrar kommunikation

Alla är inte lika delaktiga

Alla ser ej rapporterade SSKs dokument

Oklart var i ordningen i SBAR man är?

Journallayout skapar risk att fel värden läses av

Försenad rond bidrar till att övrig
personal blir osäker på vad som skall göras

Missad info pga missförstånd

Journallayout skapar risk att fel värden läses av

Räknar ut värden med miniräknare

Oklart var i ordningen i SBAR man är?

Rutin-
uppgifter

Rutin-
uppgifter

Patientspecifik
rapport

“Gör det lättare att tolka dokumentationen”

Morgonrapport Sjuksköterskas och barnsköterskas
vardagsrutiner Läkarrond Eftermiddags-

rapport

Figur 21. En dag med rubriken “Gör det lättare att tolka dokumentationen”.

En dags scenario under rubriken “Gör det lättare att tolka dokumentationen” 
visar att de kritiska tillfällena uppstår under den patientspecifika 
morgonrapporten, vid utförandet av vardagsrutiner samt vid läkarronden. Dessa 
tillfällen har olika typer av dokumentation (Journal, SBAR och så vidare) som 
grundförutsättning för att det ska bli en lyckad kommunikation. Förvirringar 
och missuppfattningar i dokumentationen leder till sämre kommunikation. 
Illustration över förloppet visas i figur 21.
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5 Loop 1
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Idégenereringen gav många nya tankar och lösningar. Totalt genererades 
211 idéer på de tre områdena. Idéerna klustrades och några kluster valdes 
ut för att arbetas vidare med. De valda förslagen utvecklades vidare och 
presentationsmaterial samt enklare prototyper förbereddes för att kunna 
diskutera med personalen på BIVA. Bild från idégenereringen visas i figur 22.

Figur 22. Post-its med idéer från idégenereringen.

5.1 Idégenerering, loop 1

De förslag som valdes ut och utvecklades vidare presenterades för 
sjuksköterskorna på BIVA, se figur 23. De förslag som presenterades samt en 
kort förklaring till respektive idé finns i bilaga 10. Idéerna presenterades relativt 
öppet då detta bland annat var en rekommendation från Transformator Design då 
detta kan ge en större förståelse för hur personalen tänker. 

5.2 Användartester, loop 1



// 68

VAD VET ANHÖRIGA OM HUR ALLT GÅR TILL 
INNAN DE KOMMER TILL BIVA?

VAD SKULLE DU VILJA ATT DE VISSTE?

?

HUR SKULLE DU VILJA 
BLI PÅMINND OM DET?

SKULLE DU VILJA VETA OM NÅGON HOPPAT ÖVER 
RASTEN OCH BEHÖVER AVLÖSAS?

 audem morturs orum inpro us, sena rei publiquem atis 
boner� cultorio, vericae et; no. Verevil utertus suntritere is 
vitratilicus vium su ium pons in dicaet idius, C. Gra etique 
rebatquo vilibus fenarbis; hori spionda mpris, is conloc 
tisul hilicio rteribus, se medit detium is, scivenam hala diu 
virisum sulin se faudella virtebussit, sperrid elaretili, 
quonfero inihin pridiis silis. Go consina, unum, quius me di 
probus, nos bonescerfex mo esimis, ut Catuideorum 
rebatur, noc recerit aturbem quodium opublin acte nit, fui 
ciis ad inius cotius, cons fex simpera conem, maximus et 
adepessa morum egerfecte consus aur in ta mod senat, 
sedesciptis bontili castrum P. Vala iam ducitiam etiontiam 
pons volumus nos merfex nonsuli civitelabi culeristrist 
consunum strum, prorum dem tabemorestam auctum ta 

ETT BORD DÄR ALLA ÄR MED OCH SKRIVER OCH SER?

SETT OVANIFRÅN SETT FRÅN SIDAN

SBAR

VAD SKULLE FÅ DIG ATT VARA MER DELAKTIGA VID RAPPORTERING?

VAD SKULLE DU VILJA BLIPPA?

VAD SKULLE DU VILJA BLIPPA?
VID RAPPORTERING KAN DET HÄNDA ATT MAN BLIR AVBRUTEN,
SKULLE EN KLOCKA SOM INDIKERAR NÄR MAN ÄR KLAR HJÄLPA?

Glasburen på sal 6. Ingången till sal 5.

Stör ej,
Rond klar om:

OM 3 MIN OCH 22 
SEK ÄR RONDEN 
KLAR OCH DET ÄR OK 
ATT KNACKA PÅ..

SKULLE EN SKYLT I KÖKET KUNNA HJÄLPA?

HUR SKULLE DEN KUNNA SE UT?SAL:  1   2   3   4   5   6

SAL 5 HAR INTE 
HAFT RAST
PÅ LÄNGE OCH 
BORDE BLI AVBYTT

VAD BETYDER DETTA?

Fråga 2
Vad skulle du vilja bli påmind om?

S
B
A
R

Figur 23. Några av de idéer och frågor som testades med personalen på BIVA.
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5.3 Sammanfattande tankar och resultat från loop 1

Det förekom mycket diskussioner kring idéerna och många bra fakta togs upp. 
Mycket positiv kritik men även mycket negativ. För att sammanfatta kort vad 
som sagts formulerades en sammanställning med de idéförslag som skulle kunna 
utvecklas vidare. De förslag som fick negativ respons av personalen och ansågs 
mindre bra kasserades och finns inte med i sammanställningen. De förslag som 
hade potential för vidare utveckling var att ta fram ett visuellt bord, en GPS-
karta över personal, indikator över vem som har behov för en rast, signal om att 
inte störa och påminnelsefunktioner. För utförligare information om respektive 
idé samt sammanställning av vilka idéer som hade störst potential, se bilaga 10.
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6 Loop 2
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6.1 Idégenerering, loop 2

Insikterna från loop 1 gav flera olika designriktningar och de analytiska tankarna 
kring de olika idéerna hade en gemensam samlingspunkt. Denna punkt var 
att personalen på BIVA ofta uppmanas att arbeta på samma sätt genom olika 
strukturer och metoder. Detta motstrider resultaten från intervju och observation 
där personal ofta vill ”köra sitt eget race” eller ”arbeta på sitt sätt”. När detta 
konstaterats skedde idégenereringen utifrån att skapa något som är individuellt 
för varje person, som man kan använda på sitt sätt men ändå kunde kopplas till 
resten av personalen alternativt arbetsplatsen.

Med detta som utgångspunkt skedde en längre diskussion samt flera olika 
idéer togs fram. Framförallt valdes tre förslag ut för vidare undersökning samt 
prototypbygge. För att få en överblick över de tre förslagen formulerades en 
första kravspecifikation till varje förslag, dessa visas i bilaga 11. För att förstå 
målgruppen togs även en persona fram, se bilaga 12.

6.1.1 Idé 1 - Elektronisk tavla

Konceptet för en elektronisk tavla grundar sig i den positiva feed-back som 
interaktionstavlan i research-fasen fick. Tydligt var behovet av en samlingspunkt 
för personalen att interagera med varandra. Informationsflödet på avdelningen 
består av en vägg med klämmor där A4-papper sätts upp. Enligt personalen 
är det sällan som någon läser vad som står där och informationen är inte alltid 
uppdaterad. Problem och avvikelser tas upp vid särskilda tillfällen, men problem 
utanför dessa ramar kommer sällan upp till diskussion. Det finns idag ingen 
”fri” plattform för att diskutera problem samt att följa upp dessa. Möten och 
förbättringsprojekt följs inte alltid upp och når inte alltid ut till personalen. 
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Figur 24. En skiss över användares interaktion med den elektroniska tavlan.

Konceptet syftar till att förbättra följande punkter:

- Skapa en möjlighet till en informationsvägg där personal kan lägga upp 
 och läsa information. 
- För att skapa en plattform för kommunikation i alla led är det viktigt att 
 inte bara att cheferna lägger upp information till övrig personal, utan även 
 att personal kan lägga upp information. 
- Skapa ett forum för att diskutera problem och förbättringsförslag
- Vara psykologiskt avlastande i en stressig och pressande miljö. Effekten 
 av att ”få ur sig” det man är frustrerad över kan skapa en känsla av 
 lättnad och lugn (En tydlig effekt vid interaktionstavlan i researchfasen).
- Utgöra ett forum för en mer avslappnad kommunikation där beröm, 
 positiv feedback och andra små glädjeämnen får plats. 

För att få en bättre förståelse för i vilka situationer det finns ett behov av en 
elektronisk tavla har 4 scenarios tagits fram, se bilaga 13. Ett förslag på hur den 
elektroniska tavlan skulle kunna se ut visas i figur 24.
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6.1.2 Idé 2 - E-notes

Behovet av en personlig elektronisk anteckningsbok gör sig påmind i flera 
olika delar av sjuksköterskornas dagliga arbete. Några situationer där en sådan 
produkt skulle kunna förbättra är:

- När informationen sker löpande, i korridoren eller fikarummet etc.
- När information lätt glöms bort
- När förråd ska fyllas på och många saker ska kommas ihåg
- När sjuksköterskan ska kontrollräkna läkarens ordination
- När avbrott i möten sker och det är lätt att glömma bort vad som sades
- För att strukturera upp rapporteringen
- För att få alla att använda SBAR

För att få en bättre förståelse för i vilka situationer det finns ett behov av en 
elektronisk anteckningsbok har 3 scenarios tagits fram, se bilaga 13. En skiss på 
en elektronisk anteckningsbok visas i figur 25.

Figur 25. En elektronisk anteckningsbok.
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6.1.3 Idé 3 - Stör ej

Idén kring ”stör ej” grundade sig i att personalen på BIVA ofta blir avbruten av 
annan personal, vilket försenar arbetet eller leder till att avvikelser sker. En skylt 
som signalerar att en person inte vill blir störd skulle troligtvis kunna minska 
avbrotten. De situationer där konceptet skulle kunna hjälpa är:

- När mediciner ska fyllas på: Kräver koncentrerat arbete och avbrott kan 
 leda till fel.
- Vid rapportering och läkarrond. Avbrott leder till att information glöms 
 bort och att rapporteringen tar onödigt lång tid.
- Under raster. Det råder en kultur på BIVA av att alla kan störa alla med 
 jobbrelaterade ärenden och frågor, även då personalen har rast. 

Skiss på hur skyltarna skulle kunna se ut visas i figur 26. För scenarios kring när 
idé 3 kan vara till hjälp, se bilaga 13. 

Figur 26. Stör-ej-skyltar att ta på sig.
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Prototyp 1: Interaktionstavla

Prototyperna byggdes utifrån syftet att vara abstrakta för att inte styra 
testpersonerna, men tillräckligt tydliga för att sätta igång tankar och idéer.

En prototyp av interaktionstavlan, se figur 27, hade som främsta syfte att 
visualisera hur tavlan skulle kunna vara en länk mellan BIVA-avdelningar i 
Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala. Prototypen skule även kunna sätta 
igång idéer och tankar kring vad en elektronisk tavla skulle kunna ha för 
påverkan på BIVA.

6.2 Prototypbygge

Två olika sorters prototyper togs fram. Tre visualiserande prototyper och två 
funktionsprototyper. De visualiserande prototyperna agerade underlag för 
fortsatt idégenererande tillsammans med testpersonerna. Funktionsprototyperna 
användes för att låta testpersonerna interagera med material och funktioner.

6.2.1 Visualiserande prototyper
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Figur 28. De två visuella pappersprototyperna

Prototyp 2: E-notes

Två olika prototyper av e-notes togs fram. En mer abstrakt för att inte styra 
testpersonerna och en mer tydligt utformad, se figur 28.

Figur 27. Prototypen elektronisk tavla.
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Figur 29. Två olika typer av ”stör ej”-skyltar som tagits fram.

Prototyp 3: ”Stör ej”

För att bättre visualisera idén togs en pappersprototyp fram. Den användes även 
som underlag för att diskutera när en ”stör ej”-skylt skulle kunna vara bra att ha 
och hur den skulle kunna se ut. Prototypen och dess funktion visas i figur 29 och 
figur 30.

Figur 30. En person med en öppen ”stör ej”-skylt.
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6.2.2 Funktionsprototyper

En elektronisk ritplatta som man kan skriva på med en särskild penna användes 
för att ta reda på hur testpersonerna upplever att använda sig av en sådan 
funktion, se figur 31. Ett mjukt tangentbord inslaget i silikon användes för att 
låta testpersonerna känna på ett material som kan tvättas av och desinficeras, se 
figur 32.

Figur 31.  Funktionsprototyp elektronisk ritplatta, 100 kr i butik.

Figur 32.  Funktionsprototyp silikontangentbord, 50 kronor i butik. 
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6.3 Resultat intervjuer och prototyptester, loop 2

För att få en bild av vad personalen på BIVA skulle tycka om de tre koncepten 
intervjuades 6 personer kring detta. Den första intervjun var en testintervju för 
att testa om frågorna och prototyperna fungerade. Resultatet från testintervjun 
finns i bilaga 14. Testintervjun gav positivt resultat och vid nästa besök på 
BIVA intervjuades 5 personer till, för resultat se bilaga 15. Både de visuella 
prototyperna och funktionsprototyperna har varit underlag för intervjuerna. 
Upplägget på intervjuerna under loop 2 var till en början öppet hållna. En 
abstrakt prototyp användes för att sätta igång den intervjuades tankar och idéer. 
Vart eftersom styrdes intervjun till att bli mer fokuserad och mindre öppen. 

Både idé 1 (interaktionstavla) och idé 2 (e-notes) fick positiv respons av 
personalen på BIVA. Idé 3 (Stör ej) fick relativt negativ respons eftersom 
personalen upplevde den som onödigt jobbig att använda. Interaktionstavlans 
svaghet är att ett uppdaterat informationsflöde kräver att någon eller några 
jobbar med att uppdatera sidan. Interaktionstavlan upplevdes inte heller lösa 
några tydliga problem utan snarare förbättra något som idag fungerar mindre 
bra. Generellt blev resultatet från intervjuerna under loop 2 mycket positivt. 
Samtliga intervjuade såg användningsområden för konceptet och trodde att 
produkten kunde hjälpa dem i deras arbete. Sjuksköterskorna önskade kunna 
läsa PM, räkna på kalkylator, kunna anteckna och läsa i lathundar. Andra 
funktioner som vissa av dem ville ha var påminnelser, kalender, SBAR och 
möjlighet att skicka meddelanden. För mer information om vilka funktioner som 
önskades, se bilaga 16. Personalen upplevde att e-notes löser flera av de problem 
som de känner igen sig i. Därför valdes att gå vidare med koncept 2; e-notes.
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Syftet med första frågan på enkäten var att kontrollera om personalen på BIVA 
kände igen de problemområden som tidigare lokaliserats. Syftet med andra 
frågan var att undersöka vilka funktioner och egenskaper som personalen 
upplever sig behöva/vilja ha. De problemområden som har lokaliserats under 
observationen och intervjuerna på BIVA har bekräftats genom enkätresultatet. 
Samtliga problemområden kändes igen av fyra personer eller fler. Att leta efter 
personal, att alla inte följer SBAR, att informationen fås och ges i förbifarten 
och att man har sina egna knep för att komma ihåg informationen, var de 
områden som flest kände igen. Att produkten var mobil tyckte 9 av 12 personer 
var viktigt. Att den har kalkylator, påminnelsefunktion och att den säger till när 
den behöver laddas var viktigt enligt 8 av 12 personer.  För fullständigt resultat 
av enkätundersökningen se bilaga 17. 

6.4 Resultat enkätundersökning
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De lösningar och strategier som finns för att underlätta och effektivisera 
kommunikationen har som syfte att systematisera och få personalen att jobba 
på samma sätt. SBAR, VIPS, journalsystemen och möten på noggrant utsatta 
tider är några exempel på rutiner och hjälpmedel till för att standardisera 
kommunikationen. Samtidigt är det en miljö där oväntade saker ofta händer 
och möten hålls snarare när det finns tid och inte när de är inplanerade. Hos 
personalen finns en stark vilja att få jobba på sitt eget vis. Det hjälpmedel som 
de tillfrågade tycker mycket om är post-it lappar. Dessa erbjuder användaren att 
skriva ner det som varje individ själv tycker är viktigt och skriva saker på sitt 
eget sätt. För en sammanställning av problemområden och hur en elektronisk 
anteckningsbok skulle kunna förbättra situationen, se figur 33. 

Det finns även några problem med post-it lappar:
• Dyra
• Kommer ofta bort
• Sparas inte
• Hygien
• Sekretess

Sammanfattningsvis har valet av slutkoncept baserats på 10 iakttagna problem:
• Personal får ny information löpande
• Personal glömmer ofta bort viktig information
• Personal följer inte alltid SBAR
• Personal hittar inte alltid annan personal
• Personalen vill göra på sitt eget vis
• Personalen känner sig isolerade inne på rummet
• Interaktionsväggen upplevdes som en psykologiskt avlastande och 
 uppmuntrande
• Post-its tappas ofta bort
• Post-its är dyra
• Post-its går inte att spara på ett strukturerat sätt

6.5 Motivering till val av slutkoncept
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Figur 33. De problemområden som lokaliserats och hur en elektronisk anteckningsbok skulle 
kunna förbättra situationen. 
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7 Diskussion del 1
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Att jobba med vården är ett spännande område där behovet av innovationer för 
att förenkla, förbättra och effektivisera är stort. Inom vårdsektorn kan miljön 
variera och därmed även projekts karaktär. I detta projekt har genomförandet av 
researchdelen framförallt påverkats av de regler och den hänsyn som har behövt 
tas till miljö och personal på BIVA. Patientsekretess, hygien och att inte störa 
personalens arbete har varit faktorer som behövt tas hänsyn till. Men också mer 
subtila faktorer så som att personalen på BIVA har olika specialistutbildningar 
och erfarenheter i bagaget och generellt sätt är engagerade och drivna i sitt 
arbete. Detta påverkar naturligtvis kommunikationen. Hierarkier och olika 
kompetenser påverkar också hur man kommunicerar, men är inte alltid lätta att 
sätta fingret på. 

Detta projekt har avgränsats till att omfatta sjuksköterskorna på BIVA. Därför 
har tillgången på personal att intervjua inte varit tillräcklig för att uppnå så 
kallad kundmättnad. Researchdelen har därför fokuserat på att lokalisera 
problemområden och verifiera insikterna kring dessa på ett kvalitativt sätt, 
snarare än att uppnå kvantitativa resultat. Det bör här också förtydligas att det 
ibland har varit samma personer som deltagit i två eller fler olika intervjuer och 
tester. En rädsla i projektets början var att detta skulle leda till att informationen 
skulle bli ”färgad” eftersom det är lätt händer att deltagare låser sig vid en viss 
idé eller insikt vid första intervjun och sedan reagerar mot bakgrund av detta 
vid andra intervjun. Dock visade det sig i detta projekt att detta inte var fallet då 
testerna fokuserade på så olika saker varje gång att det inte fanns möjlighet för 
personalen att hålla kvar vid egna gamla idéer eller ”darlings”.

Att projektet har genomförts i samarbete med personalen på BIVA har varit 
avgörande för resultatet. Tiden för samtal, intervjuer och observation i 
lunchrummet har varit ovärderlig för att nå de insikter och slutsatser som vi har 
nått.

Intervjuer med läkare, undersköterskor och annan personal har ibland 
genomförts som referens till sjuksköterskornas uppgifter, men också på grund av 
svårigheten i att hitta tider då sjuksköterskorna kan genomföra en hel intervju. 
Vissa frågor har också ibland prioriterats bort vid de tillfällen då intervjuad 
sjuksköterska har haft ont om tid, måste springa på larm etc. Detta har lett till att 
viss detaljinformation har uteblivit. Dock har det inte upplevt som att förståelsen 
för den intervjuade personens helhetsupplevelse av ämnet gått förlorad, vilket 
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har ansetts vara huvudsyftet med intervjuerna. 

Utmärkande vid detta projekt har varit vikten av öppna intervjufrågor och att 
balansera in rätt nivå på abstraktion för frågor. Abstrakta, öppna frågor har ofta 
gett mer oväntade svar och nya uppslag på insikter och idéer, men det har också 
i vissa fall låst den intervjuade som blivit stressad av att inte förstå syftet med 
frågan. 

Tanken med interaktionstavlan var att få information om vad som fungerar bra 
respektive dåligt enligt personalen själv. Det blev dock inte riktigt som vi hade 
tänkt oss. Tavlan gav inte någon kvalitativ information kring detta, däremot gav 
den en annan värdefull insikt: behovet av positiv feedback samt behovet av att få 
utlopp för negativa känslor så som irritation och frustration. Med tiden svalnade 
dock intresset för tavlan och färre och färre post-it lappar sattes upp. Det kan 
bero på att effekten av att något nytt hände la sig, att det inte ledde till något 
konkret resultat utan mer fungerade som en kanal för känslor eller att effekten av 
en tom tavla hämmade andra att sätta upp nya lappar. 

Loop 1 är ett tydligt exempel på svårigheten i att förankra nya idéer. Såhär 
i efterhand kan konstateras att för många idéer testades med personalen 
på BIVA och vissa av dem var även för abstrakt presenterade. Detta ledde 
till att missuppfattningar och ointresse stod ibland i vägen för den faktiska 
utvärderingen av idéerna. Färre och mer konkretiserade idéer hade förmodligen 
lett till en mer kvalitativ respons. 

Till loop 2 hade vi dock lärt oss av våra misstag och färre men mer 
konkretiserade idéer testades. Detta gav också ett bättre resultat. Från att ha varit 
osäkra på vilken riktning projektet skulle ta, stod det efter loop 2 tydligt att ett 
elektroniskt informationsflöde, både gemensamt och individanpassat, fanns det 
både behov för och en stark önskan om. 

Under första loopen processades fler idéer än det egentligen fanns tid och plats 
för. Till loop 2 togs därför bara 3 koncept med i processen. Det visade sig dock 
vara för tidskrävande det med, och under intervjuerna prioriterades det koncept 
med minst potential bort, på grund av tidsbegränsningar. Den prototyp som togs 
bort var konceptet ”stör ej”.
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Att prototyperna valdes att göras abstrakta gav bra resultat. Detta satte 
igång tankar och idéer hos de intervjuade och belyste faktorer och 
användningsområden som annars inte hade framkommit. 

Under loop 2 bekräftades att de problemområden som tidigare hade lokaliserats 
stämde, samt att de två vinnande koncepten har potential att lösa några av de 
problem som sjuksköterskorna möter varje dag i sitt arbete.

Genomgående i detta projekt har varit rädslan kring att ta fram en produkt som 
kostar mer börda än den ger. Metoder och hjälpmedel som redan finns inom 
vården vittnar om att de inte följs eller blir använda om de är jobbigare att 
använda än upplevelsen av vad man får ut. Det är också ur denna insikt som 
fokus har valts att lägga på framtagning av en produkt som kan användas på 
olika sätt, som kan anpassas till individen, snarare än ett system eller en metod 
som individen måste anpassa sig till.  

Insikterna från den första delen av detta projekt har processats fram med hjälp 
av olika research-metoder, men också med hjälp av regelbundna och omfattande 
diskussioner med oss två som genomfört projektet. Resonemang, tankar och 
idéer har stötts och blötts och ur detta har nya insikter och slutsatser tagit form.
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Researchdelens fokus har legat vid att kontinuerligt återkoppla till 
slutanvändaren. Då litteraturstudier har gett information om vissa delar, är 
det framförallt observation och intervjuer som har givit en uppfattning om 
användaren och miljön, dess möjligheter, brister och behov. Interaktionstavlan, 
som från början var en metod för att få inblick i hur personalen tänker om sin 
egen arbetssituation, visade sig vara ett vinnande koncept i sig självt. 

Utbyte av information sker i 6 lokaliserade situationer. Genomgående i samtliga 
dessa situationer har fyra punkter varit utmärkande: 1) Viljan av att jobba på 
sitt eget sätt, trots att de metoder och hjälpmedel som används försöker få alla 
att jobba på samma sätt. 2) Informationsflödet hanteras till stor utsträckning 
med hjälp av papper. 3) Miljön är mycket ombytlig med många avbrott 4) 
Sjuksköterskorna måste komma ihåg många saker samtidigt. 

Många idéer genererades fram, varav några togs vidare till loop 1 där skisser och 
prototyper användes som underlag för diskussion med personalen. Resultatet 
från loop 1 utgjorde grunden för nästa omgång idégenerering, loop 2. Nya 
prototyper och skisser togs fram. Koncepten utvärderades och vidareutvecklades 
tillsammans med personalen på BIVA. 

En elektronisk anteckningsbok visade sig vara ett koncept som sjuksköterskorna 
kände skulle hjälpa i många av de situationer där problem uppstår. Att ta fram 
en elektronisk informationstavla visade sig också fylla många behov och 
skulle kunna hjälpa personalen att utföra arbetet på ett mer tidseffektivt och 
strukturerat sätt. 

7.1 Sammanfattning del 1
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Del 2 - Produktutveckling
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8 Bakgrund del 2

Researchen i del 1 har visat att det finns många system för att få personalen 
på BIVA att arbeta på samma sätt, dock tenderar personalen med sina olika 
specialistutbildningar och erfarenheter att vilja göra saker på sitt sätt. Denna del 
av arbetet syftar till att beskriva produktutvecklingen av en elektronisk produkt 
som skapas för personalen så att de kan följa systemen men ändå använda den 
på sitt sätt. För att uppfylla de viktigaste och mest eftertraktade egenskaperna 
i en produkt har de sammanfattande delarna från intervjuer och utvärderingar 
använts som underlag för produktens kravspecifikation. Många i personalen 
har idag anteckningsblock som de bär med sig överallt ifall de snabbt behöver 
kolla upp information och doseringar i akutlägen. Dessa handböcker är inte 
hygieniska eller går att tvätta av och ironiska kommentarer som ”hehe, den 
här vill man INTE ta en odling på” göra att man förstår att dessa böcker skulle 
de hellre ersätta med mer hygieniska alternativ. Figur 34 visar flera olika 
anteckningsböcker som  personalen bär med sig i fickan.

Figur 34. Tre olika välanvända anteckningsblock som sjuksköterskor och läkare bär med sig.
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9 Metod del 2
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9.2 Benchmarking

9.4 Prototyptester

9.3 Intervjuer

Efter att nya prototyper tagits fram efter loop 2 konstruerades nya prototyper 
med olika former och användargränssnitt. Prototyperna var fortfarande abstrakta 
i sin utformning men har utvecklats till 3-dimensionella-prototyper. Dessa 
prototyper var underlag för nya intervjuer som skedde i BIVAs lunchrum under 
en heldag. Flera val såsom material och tillverkning har valts efter konsultation 
och intervju med experter på området. Intervjuer har även genomförts med 
Björn Hedin, programansvarig på Medieteknik på KTH och Rickard Bengtsson, 
materialexpert på Nolato AB, se bilaga 18 och bilaga 19.

De första prototyptesterna genomfördes i samband med intervjuerna i del 2. 
Olika former på modeller och placering av knappar på användargränssnittet samt 
deras eventuella innebörd testades. För bilder på prototyperna se bilaga 20.

Flera olika områden har studerats för att förstå området elektronik inom 
sjukvården samt för att välja komponenter och material till produkten.

9.1 Litteraturstudie

För att få reda på vilka produkter som finns idag genomfördes en googlesökning 
och en sammanställning av befintliga produkter med liknande egenskaper.
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10 Resultat del 2
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10.1 Elektroniska system inom vården

Kommunikationen inom sjukvården idag är till stor utsträckning pappersbaserad. 
Post-its och A4-papper används flitigt på grund av dess intuitiva och enkla 
användning. Därför finns det en risk att digital implementation inte kommer 
att få gehör inom sjukvården, helt enkelt för att pappershanteringen upplevs 
enklare och effektivare (Tang och Carpendale, 2008). Samtidigt kan ett 
elektroniskt system, som effektiviserar informationshanteringen inom vården 
utan att ge avkall på intuitivitet och enkelhet vara att föredra (Hahn, Bernstein, 
McKenzie, King och Longhurst, 2012). En viktig aspekt är att introducera ett 
elektroniskt system på ett bra sätt. Martina Gustavsson, senior service designer 
på Transformator Design, förtydligar vikten av en smidig implementering av 
ny teknik: ”Till exempel så satte man hästhuvuden på de först introducerade 
bilarna, för att användarna skulle få en igenkänningsindikation”.

I en studie där mobila tekniska system införts i 35 sjuksköterskors arbetsprocess, 
visade det sig att de flesta inte uppskattade användningen ett nytt tekniskt 
system. Detta berodde till störst del på att systemet fungerade dåligt och 
nätuppkopplingen var långsam (Tang och Carpendale, 2008). I en annan studie 
ökade den positiva inställningen till elektroniska system efter att tester hade 
genomförts. 110 deltagare fick svara på frågan om ett elektroniskt system var 
det mest effektiva alternativet för dagliga noteringar före och efter införandet av 
en elektronisk prototyp.  Före införandet av prototypen uppgav endast 30 % att 
de tyckte att ett elektroniskt system vore det mest effektiva medan efter testerna 
uppgav 80 % att ett elektroniskt system var det mest effektiva. Detta visar att 
personalen var skeptiskt inställd, men ändrade inställning efter att testerna 
hade genomförts (Hahn, Bernstein, McKenzie,  King och Longhurst, 2012). 
Det finns en rad olika fördelar med ett elektroniskt system. Oscar Frykholm, 

10.1.1 Papper kontra elektronik

För att få en förståelse för hur elektroniska applikationer hanteras inom  vården 
idag genomfördes en litteraturstudie om elektroniska system inom vården. 
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doktorand vid KTH Computer Science and Communication, beskriver några 
i sin avhandling ”Case-based presentation in medical multidisciplinary team 
meatings”:

• Öppnar möjligheter för att visualisera informationen och på så vis göra 
 den mer intuitiv
• Göra informationen lättare att förstå, lära sig och känna igen
• Lättare att navigera mellan olika aspekter
• Lyfta fram mer subtila aspekter med hjälp av tidslinjer, figurer, symboler 
 etc.
• Minska risken för överflödig information och möjliggöra för hanteringen 
 av större mängd information.

Plats och tid varierar ofta för samarbetsgrupper som jobbar inom sjukvården. 
Därför kan informationsöverföringen mellan personal vara avgörande för att 
kunna ge en effektiv vård. Det är viktigt att rätt person har tillgång till rätt 
information vid rätt tidspunkt och på rätt plats. Dessa krav har lett till en ökad 
användning av mobila tekniska system för informationsöverföring inom vården. 
Dessutom är det eftersträvansvärt att minska användningen av papper eftersom 
detta kan reducera kostnader (Tang och Carpendale, 2008). 
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10.1.2 Tidseffektivitet

Det kan vara svårt att mäta om införandet av en elektronisk anteckningsbok 
leder till en mer tidseffektiv överföring av information i jämförelse med rådande 
arbetsmetoder bestående av papper och penna, muntlig kommunikation och att 
minnas saker utantill. Svårigheten ligger bland annat i att den upplevda tiden 
inte måste stämma överens med den faktiska. Det kan till exempel upplevas 
som tidskrävande att vänta på att ett elektroniskt system startar upp medan 
det inte upplevs som tidskrävande att leta rätt på en borttappad post-it-lapp, 
och tvärt om. Faktorer som påverkar tidseffektiviteten kan jämföras mellan ett 
pappersbaserat system och ett elektroniskt se tabell 1.

Elektroniskt system Pappersbaserat system 
 
Tid att läsa av skärm  
Kan upplevas som jobbigare för ögonen jämfört 
med papper. 
  

 
Tid att läsa på papper 
 

 
Tid att hitta, ta fram och starta skärm  
Om skärmen är mobil borde det vara  
smidigt och och gå fort att också 
fram den. Om elektroniken är enkel borde den 
faktiska tiden inte vara lång, den upplevda tiden 
kan dock variera.  
 

 
Tid att hitta och ta fram papper och penna 
Post-its kommer ofta bort och det är inte alltid 
som papper och penna �nns tillgängligt.  

 
Tid att skriva på skärm  
Att skriva på en skärm istället för papper kräver 
en invänjningsperiod. 
 

 
Tid att skriva på papper 

 
Tid att leta efter information i skärm  
Ett enkelt system gör det mer tidse�ektivt. Rätt 
mängd kategorier (för många tar tid att förstå 
och navigera mellan, för få tar tid att hitta inom) 
kan vara avgörande för tidse�ektiviteten. Men 
ett elektroniskt system möjliggör också stor 
lagring av data som kan vara tidskrävande 
(Hahn, Bernstein, McKenzie, King och Longhurst, 
2012) .  
 

 
Tid att leta efter rätt papper  
Det händer ofta att informationen glöms bort på 
vägen. Det tar tid att gå tillbaka till, till exempel 
journaldatorn för att dubbelkolla informationen. 
Post-it lappar kommer ofta bort. Saker som 
lagras enbart i personalens minne glöms ofta vid 
avbrott eller oväntade händelser.  

 

Tabell 1. Skillnaden mellan elektroniskt och pappersbaserat system.
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Alla medicinskt tekniska produkter som finns på sjukhus testas på avdelningen 
för Medicinsk Teknik (MT). De testas inom flera områden bland annat hur de 
eventuellt skulle kunna störa annan utrustning. Avdelningen MT står även för 
eventuell reparation av produkter. Varje produkt måste testas i olika omgångar 
och i olika variationer med de produkter den eventuellt skulle kunna påverka. 
Sådana tester är nödvändiga för att produkten skall få sättas i bruk och gäller 
även produkten för detta examensarbete. Man har ännu inte hittat att Wi-Fi 
och telefoner eller liknande produkter stör utrustning och med tiden tillåts 
mer och mer elektronisk utrustning både hos personal, patienter och anhöriga. 
Sjukhuset är nu i en fas där dessa frågor tas upp till högre nivåer och diskuteras 
då mobiltelefoner och andra elektroniska produkter blir mer och mer vanliga 
och behövda i människors vardag (Nykvist, 2013). Hur elektronisk utrustning 
påverkar patientsäkerheten med avseende på sekretess och integritet är också 
oklart. De lagar och direktiv som finns fokuserar på informationsöverföring om 
patient, kvalitet och säkerhet för patient, journalhantering och ansvarsområden 
(Norbottens läns landsting, 2011).

10.1.3 Elektronisk utrustning
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10.1.4 Hygienanpassad elektronik

Figur 35. Medigenic tangentbord som rengörs (Referens: www.medigenic.se)

All elektronisk utrustning inne på patientrum är anpassad för att kunna tvättas 
och spritas av. Tangentborden är inklädda i ett silikonöverdrag. På BIVA har de 
använt olika slags silikonbehandlingar, men den version som de har idag är de 
mest nöjda med eftersom den påminner när det är dags att sprita av den, se figur 
35 (Esterline Corporation, 2012).
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En viktig aspekt som Pernille Björn, Associate professor IT University 
of Copenhagen belyser är hur effektivitet och kvalitet samverkar och/
eller motverkar varandra. Om överföringen av information effektiviseras, 
hur påverkar det kvaliteten? Ökad kvalitet bör leda till en minskad mängd 
felrapporteringar vilket i senare led gör arbetet mer tidseffektivt. Vad är då 
kvalitet i detta sammanhang? Är det att ingen av de viktigaste aspekterna 
glöms bort eller missuppfattas eller är det att så många aspekter som möjligt 
inte missuppfattas eller glöms bort? Dessa frågor är viktiga att ta hänsyn till 
vid kategoriseringen av material. Kategorisering av områden kan strukturera 
arbetet och göra processen vid överlämning av information effektiv. Som Johan 
Perment vid Innovation center, Karolinska Institutet, säger ”Kategorier gör oss 
mer fyrkantiga än runda, men vi lyckas snabbt förmedla det viktiga och det är en 
riktning inom vården som vi måste ta”. Att strukturera information kring givna 
kategorier lyfter fram vissa aspekter, men utestänger också andra. Pernille Björn, 
Associate professor IT University of Copenhagen, belyser riskerna kring att 
kategorisera: ”Some vocabulary does not fit into the categorized system”.

10.2 Vårdrelaterade områden

10.2.1 Kvalitet

Inom vården finns många områden som är extra viktiga att belysa då det är en 
miljö som inte kan mätas som en vanlig kommersiell verksamhet.
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Kvalitet kan också handla om att göra personalen så medveten som möjligt om 
den information som överförs. Ett system som lagrar informationen elektroniskt 
har som syfte att avlasta arbetsminnet. Eller som Pernille Björn, Associate 
professor IT University of Copenhagen, säger: “ The user is no longer a memory 
repositioner, but an information manager”. Eller som en av de, i detta arbete 
intervjuade, sjuksköterskorna uttryckte: ”Om allt finns i min dator, kanske 
jag blir sämre på att minnas saker. Det kan ju vara negativt”. Samtidigt kan 
avlastningen från närminnet ge utrymme för fokus på annat som är viktigt som 
till exempel att diskutera behandlingar.

10.2.2 Att komma ihåg information
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Kring medicinska produkter är det viktigt att klargöra ansvarsfördelningen 
för produkten mellan olika yrkesgrupper. Vårdgivaren måste klargöra vem 
som är ansvarig för vad med medicinsk tekniska produkter och att nödvändig 
information och utbildning om produkten når fram till personalen. När en 
produkt används i medicinsk (offentlig) verksamhet är den på avdelningen 
medicinskt ansvariga personen som ansvarar för att säkerställa att rutiner 
och produkter används korrekt samt att nödvändiga rutiner följs. Den 
personal som använder medicinsk tekniska produkter skall dock i och med 
sin yrkesroll ha kännedom om kriterierna, listade i figur 36. Det förekommer 
även ett arbetsmiljöskydd som behandlar produkters konstruktion samt den 
dokumentation som följer med produkten (Vårdhandboken, 2013).

1. produkternas funktion,
2. riskerna vid användningen av produkterna på patienter,
3. hanteringen av produkterna, och
4. vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa en 
 vårdskadas omfattning, när en negativ händelse har inträffat.

Figur 36. De punkter personal som hanterar medicinsk tekniska produkter skall ha kännedom 
om.

10.2.3 Ansvarsfördelning kring medicinsk-tekniska produkter
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11 Produktutveckling Clininote
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11.1  Användartester

Resultatet från intervjuerna i del 2 visar att personalen har behov för olika 
funktioner.  Beroende på ansvarsområde och arbetsuppgifter varierar önskemål 
och behov från person till person. De flesta tyckte att formen som påminner om 
en stor smart phone var bäst eftersom den var enkel och påminde om något de 
redan kände till. De hade inga problem med tanken på att hantera en teknisk 
produkt, utan visade istället stor vana av att hantera smart phones, tablets etc.

Peronalen förvarar ett varierat antal saker i sina fickor:
• PM-Papper
• SBAR-papper
• Anteckningsbok
• Referensvärden samlade i en pärm (A5-storlek)
• Jourtelefon (Ansvarig Ssk/Läkare)
• Avdelningstelefon (Ansvarig Ssk)
• Sökare (Läkare)
• Privat mobiltelefon
• Pennor

Inget från listan ovan spritas eller tvättas av, trots att hygien och minskning av 
smittspridning är en viktig faktor som det jobbas aktivt för dagligen. Personal 
tycker det är tungt och bökigt att gå omkring med alla dessa saker i fickorna 
och skulle vilja kunna samla allt på samma ställe. För mer information om 
användartesterna se bilaga 21.
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11.2  Krav och funktion

Insikterna från loop 2 och användartesterna i del 1 har lett till ökad förståelse för 
de behov och önskningar som sjuksköterskor och annan personal på BIVA har. 
Dessa insikter har samlats i en matris där varje behov har viktats:

NJA = Funktionen är inte särskilt viktigt
BRA = Bra om funktionen finns, men inte jätteviktigt
VIKTIG = Viktigt att funktionen finns

Varje krav/önskemål har kopplats till utvalda exempel på funktioner som krävs 
för att uppfylla respektive krav/önskemål, se tabell 2. 
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Miniräknare VIKTIG BRA Minne, display
Kalender BRA NJA Minne, display, timer

Anteckningar BRA VIKTIG Minne, display
Påminnelse, vibration BRA VIKTIG Vibration, timer
Säger till vid behov av 
rengöring NJA BRA Sensor (Ljussensor?)/Timer

Säger till vid behov av 
laddning NJA NJA Timer

Sk ickar information till 
mail om var den är 
placerad

NJA NJA GPS

Se lediga 
patientplatser NJA NJA Display, uppkoppling, sensor?

Lathundar BRA NJA Display
Sk icka meddelanden 
till peronal BRA BRA Display, uppkoppling

Får plats i byxan VIKTIG VIKTIG Rätt dimensioner
Kan tvättas och 
spritas av VIKTIG VIKTIG Hygienisk t överdrag

Tålig/robust VIKTIG VIKTIG Hållbart material

Mobil VIKTIG VIKTIG
Dimensioner: bärbar med en 
hand, tillräck ligt stor för att 
läsa SBAR

Snabb VIKTIG VIKTIG Hög processor prestanda
Enkel VIKTIG VIKTIG
Ergonomisk BRA BRA
Intuitiv BRA BRA
Smidig (Lätt, lagom 
stor) VIKTIG VIKTIG

Väldimensionerade 
proportioner

Billig VIKTIG VIKTIG Low-cost design

Användar-
upplevelse

Minne, display, 
uppkoppling(Wireless, USB)

Produkt-
egenskaper

Funktioner

Menyer

Spara ner och kunna 
läsa dokument

VIKTIG VIKTIG

EGENSKAPER KRÄVER FUNKTIONLÄKARE/USKSSK USK/LÄKARE

Tabell 2. Matris över krav, önskemål och funktioner

De viktigaste egenskaperna den elektroniska anteckningsboken behöver ha 
är minne, display, uppkoppling (trådlös och USB) samt en processor som 
tillåter snabb navigering och snabb avläsning av anteckningar. Vidare ska 
den dimensioneras efter byxfickornas mått: 160X170mm (längd x höjd), gå 
att spritas och tvättas av, vara hållbar (tåla att tappas etc.) samt vara billig att 
tillverka.
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Inköp inom vården och annan offentlig verksamhet sker genom upphandlingar. 
Detta är för att använda samhällets resurser på bästa sätt samt att främja för 
konkurrens. Mindre upphandlingar som räknas som ”ringa” kan göras utan 
annonsering i förväg. Vid upphandlingar av medicinsk tekniska produkter skall 
en kravspecifikation och ett köpeavtal upprättas för att undvika ekonomiska- 
och person- samt miljörisker. Kravspecifikationen innehåller allmänna krav på 
produkten som visas i figur 37. Även mer specifika krav och frågor skall tas i 
beaktning, se figur 38 (Vårdhandboken upphandling, 2013).

11.2.1 Krav för upphandling

• Krav på att produkten är CE-märkt 
• Andra specifika krav som användaren eller verksamheten har på 
 produkten 
• Krav på produktgranskning 
• Krav på specifika funktioner 
• Krav på prestanda 
• Krav på dokumentation 
• Krav på hänvisning till tillämpliga standarder 
• Krav på leverantörens åtaganden och förmåga

Figur 37. Rekommenderade allmänna krav från vårdhandboken (Källa Vårdhandboken)
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• Är produkten lämplig för den avsedda användningen? 
• Vilka desinfektionsmedel tål produkten? 
• Går utrustningen att använda tillsammans med nuvarande eller annan 
 planerad utrustning? 
• Vilken utbildning och fortbildning för användare och medicinteknisk 
 personal planeras eller finns? 
• Vad finns det för resurser för förebyggande underhåll och akut service? 
• Har all berörd personal fått tillfälle att lämna synpunkter? 
• Uppfyller produkten alla relevanta krav som kan ställas? 
• Vad tror man om företaget/företagen? Har det/de ett långsiktigt 
 engagemang? 
• Är funktionskontrollen automatisk och enkel att genomföra?

Figur 38. Specifika krav och frågor som bör ställas vid eventuell upphandling
(Källa Vårdhandboken).

För att göra produkter sterila från mikroorganismer ställs flera krav på 
produkten. Dessa krav är validering, förebyggande underhåll, upprepad 
processkontroll och dagliga och regelbundna kontroller (Vårdhandboken 
översikt, 2013). En viktig del i patientsäkerheten är att förhindra infektioner på 
grund av indirekt smitta via personalens händer, kläder eller produkter. Det är 
via indirekt smitta som många multiresistenta bakterier och många virus sprids 
(Vårdhandboken sterilitet, 2013). Produkten som utvecklas i detta projekt ska gå 
att sprita av och tvätta men behöver inte kunna göras steril enligt de mest strikta 
reglerna via vattenånga och uppvärmning.

11.2.2 Sterila krav
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Tekniska produkter inom vården som släpps på marknaden måste vara märkta 
med CE-märkning. Undantag görs endast för egentillverkade produkter, 
specialanpassade produkter eller produkter som är avsedda för klinisk prövning. 
Att märka en produkt med CE är i första hand till för den ansvariga myndigheten 
som en säkerställning på att kraven för en medicinsk teknisk produkt är 
uppfyllda. Att märka en produkt med CE innebär bara att tillverkaren har 
tillverkaransvaret, vilket innebär att tillverkaren är ansvarig för att produkten 
överensstämmer med produktkraven. Produkten behöver nödvändigtvis inte 
ha godkänts av anmält organ alternativt ha en viss prestanda eller kvalitet. Ett 
anmält organ är att nätverk av oberoende organisationer med kompetens som 
kontrollerar tillverkares arbete och verifierar att de produkter som släpps på 
marknaden uppfyller EU:s krav (Vårdhandboken märkning, 2013).

Det finns fyra klasser av CE-märkning av medicinsk tekniska produkter, 1-4. 
Skillnaden mellan klasserna grundas i de risker en produkt kan utsätta en patient 
för. Detta gäller både inom konstruktion, tillverkningssätt eller produktens 
användning. Klass 1 är den största gruppen och därmed lägst rasklassificering. 
Produkten framtagen i detta projekt skall ej ha direktkontakt med patient och 
kan därav klassas enligt CE-märkning klass 1. Produkten bör dock vara märkt 
med CE-märkning enligt EMC föreskrifterna som innebär att produkten inte får 
störa andra produkter via elektromagnetisk strålning (Vårdhandboken märkning, 
2013).

11.2.3 CE-Märkning
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Vid val av komponenter har hänsyn tagits till kostnad och krav med målet 
att hitta komponenter som uppfyller kraven till lägsta pris. Metoden bottom-
up estimation, där produkten analyseras utifrån vilka krav varje ingående 
komponent har, har använts.  Komponenterna har valts delvis med hjälp av 
metoden estimation by analogy där liknande produkter på marknaden har 
undersökts för att få en uppfattning om kostnadsbilden (Möller, 2011).

Slutsatserna av denna undersökning är att det vore möjligt att göra en produkt 
med de önskade egenskaperna, både att kunna skriva på den samt att ha en 
skärm anpassad för BIVA utan att priset blir för högt, se bilaga 22. Även 
undersökningar av diverse smart phones samt läs- och skrivplattor för olika 
ändamål har gjorts.

11.3 Val av komponenter

11.3.1 Val av skärm

Det finns några olika alternativ vid val av skärm. För att få en skärm som 
uppfyller givna krav har för- och nackdelar diskuterats. För mer information om 
olika skärmars tekniska funktion, se bilaga 23. Den skärm som passar kraven 
bäst är en resistiv LCD skärm. För resistiva skärmar är det inte beröringen i sig, 
utan hårdheten i tryckandet som gör att något reagerar. Dessa skärmar är både 
mer exakta och billigare än kapacitiva skärmar (Hedin, 2013). Resistiva skärmar 
är också mer hållbara än kapacitiva (Screen Tech, 2013). För schematisk bild 
över resistiv skärms uppbyggnad se bilaga 24.
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11.3.3 Val av operativsystem

11.3.4 Val av batteri

11.3.2 Val av processor

Eftersom användargränssnittet ska vara enkelt och de funktioner som 
behövs inte kräver några avancerade operativsystem, räcker det med något 
av de operativsystemen som är gratis. Förslagsvis Android 4.0 APIs som 
tillhandahåller basfunktioner så som kontakter, mail, kalender och som via SDK 
kompilerar Java-kod och på så sätt tillåter utvecklare att ta fram appar i Java 
(Developers, 2013). Det androida systemet är en så kallad open-source kod och 
därav kan användare själva ta bort, bygga på och använda systemet som de vill 
(Hedin, 2013).

Det viktiga är att batteritiden täcker ett arbetspass med marginal. Rimligt vore 
10 timmars batteritid. Eftersom produkten har relativt enkla funktioner borde ett 
built-in 3000 mA lithium batteri räcka till detta (Galaxy SII Note har ett 3100 
mA batteri och har 35 timmars samtalstid och 980 timmars stand-by tid). 

Det viktiga för produkten är att den är snabb när användaren skriver 
anteckningar och bläddrar mellan olika dokument. Men den behöver inte 
göra avancerade renderingar, ha många program igång samtidigt eller visa 
högupplösta bilder. Därför borde en processorhastighet på 366 MHz vara 
tillräckligt (Hedin, 2013).
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11.3.6 Val av minne

Det som behöver lagras är dokument, anteckningar och kalkylator. För detta 
krävs inget större lagringsutrymme och 512 MB internminne är därför nog för 
denna produkt. Ett större antal dokument, journalinformation etc. finns lagrat på 
datorn. Det är också en fördel i att anteckningar måste raderas med tiden. Dels 
på grund av sekretess, men också på grund av att minska den administrativa 
bördan.

11.3.7 Bortvalda komponenter 

Eftersom produkten ska vara så enkel och lättanvänd som möjligt har flera 
funktioner som dagens surfplattor är utrustade med, valts bort. En kamera skulle 
i värsta fall kunna utgöra mer skada än nytta med avseende på sekretess och 
intigritet för såväl patient som personal. Det är även viktigt att produkten inte 
stör arbetet. Idag finns redan tillräckligt med maskiner som piper och telefoner 
som ringer och stör arbetet. Därför valdes att göra produkten utan högtalare 
och utan möjlighet till ljudinspelning. Påminnelser visas som meddelanden på 
displayen, men gör inget ljud. Detta för att ge användaren full kontroll över 
produkten och att den visar information när användaren aktivt väljer att se 
informationen. 

11.3.5 Val av uppkoppling

Uppkoppling behövs för att kunna skicka meddelanden, ladda ner dokument 
från datorn och ladda upp eventuella anteckningar till datorn. För att ladda 
ner dokument och anteckningar kan en USB portal eller internetuppkoppling 
användas. Trådlös uppkoppling är ett bra alternativ om det ska gå att skicka 
meddelanden. Det bästa alternativet är att använda det trådlösa nätverket som 
redan finns på avdelningen.
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Efter att de olika komponenterna studerats var för sig har en sammanställning 
gjorts av valda delar, se figur 39, och ger ett förslag på produktspecifikation för 
Clininote:

CPU/Processor:   366 MHz (Tillräckligt för att skriva och bläddra mellan 
    dokument)
Internminne:  512 MB
Batteri:   3000 mAh (3 h batteritid)
Operativsystem:  Android (2.2 Froyo)
Appstore:   JA
Uppkoppling:  Wi-Fi
Skärm:   Resistiv LCD-skärm, lågupplöst (800X480 px)
Skärmstorlek:  6.5 tum (diagonal på 180mm).

11.3.8 Förslag	på	produktspecifikation

Figur 39. Sprängskiss över valda komponenter 
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För att ta fram en produkt som är ergonomiskt riktig för handleder och bekväm 
att använda genomfördes en ergonomistudie där 8 olika grepp testades på 
en sjukgymnast, en lärare med kunskaper om intensivvård och en kreatör. 
Diskussioner kring grepp, material och i vilka situationer respektive form skulle 
kunna vara till hjälp ledde till nya insikter kring användarvänlighet och val av 
utformning. För mer information, se bilaga 25. Utifrån dessa insikter valdes 
3 koncept för grepp, se figur 40, 41 och 42, ut för vidare ergonomiska tester 
tillsammans med personalen på BIVA. En sammanställning av de viktigaste 
insikterna presenteras i tabell 3 där hänsyn har tagits till fyra olika positioner 
som kommer att intas vid användning av produkten: Stående utan bänk, stående 
med bänk, sittande utan bord, sittande med bord. För mer detaljerat resultat och 
bilder från testerna, se bilaga 25 och bilaga 26.

11.4  Form och grepp - en ergonomistudie
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Figur 40. Greppet ”Bubblan”. 

Figur 41. Greppet ”Handtag”.

Figur 42. Greppet ”Platt” det vill säga utan grepp.
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BUBBLAN

HANDTAG

PLATT

Tar onödig  plats i 
fickan

Skön att hålla i

Blandad reaktion: 
Jätteskön/inte bra!
Ger en bra lutning 
för att läsa, men 
kanske instabil?

Skön att ha på 
benet, men inte 
nödvändigt

Kanske vobblar runt 
för mycket?

Kan också ge en bra 
lutning för att läsa

Blandade åsikter: 
skön att hålla i/inte 
skön att hålla i

Ger bra lutning om 
man vrider på den

Ger bra lutning om 
man vrider på den

Ger bra lutning om 
man vrider på den

Vill ha en kant att 
hålla i

Funkar bra, men fel 
lutning

Funkar helt ok Funkar bra, men fel 
lutning

Tabell 3. Sammanfattning av de viktigaste insikterna från ergonomitesterna.

Handtagsgreppet var mindre populärt bland personalen på BIVA. Det mjuka 
greppet med luft eller sand upplevde 4 som jätteskönt, medan 2 inte alls tyckte 
om det greppet. Några gillade även prototypen Platt som var helt utan grepp då 
den prototypen enklast gick ned i fickan. Sammanfattningsvis kan konstateras 
att de flesta tyckte att det var skönare grepp med en bubbla att hålla i bakpå. 
Samtidigt ville alla att den smidigt gick att förvara i fickan. För att uppfylla 
dessa önskemål utvecklades nya former, se figur 43 och figur 44.
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Figur 43. Två skenor att hålla i för bättre grepp. 

Figur 44. Bubbla i silikon som kan blåsas upp med luft för bättre grepp. 
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En av de svåra delarna vid framtagning av ett användargränssnitt är att de 
kategorier och rubriker som väljs kan styra användaren. Kategorier kan både 
hämma användandet av applikationen och underlätta. Mer information om 
kategorisering och vad som bör beaktas vid uppbyggnad av användargränssnitt 
se bilaga 27.

För att tillgodose de viktigaste och mest eftertraktade funktionerna för 
sjuksköterskorna på BIVA har valts att utveckla användargränssnittet är kring tre 
huvudkategorier:

• Dokument
• Kalkylator
• Anteckningar

Under dessa funktioner finns underfunktioner såsom Nytt, Spara, Släng och 
Skicka och så vidare och ett hierarkiskt flödesschema för dessa kategorier visas i 
figur 45.

11.5 Utveckling av användargränssnitt
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Dokument

Kalkylator

Skicka

Radera

Ny Välj dokument

Sök

Anteckningar

Skrolla i dokument

Skicka

Skicka

Radera

Ny

Sök

Till Anteckning

Räkna

Rond

SBAR

Påminnelse

Ord

Välj tid

Stjärna

Stjärna

Ord Stjärna

Stjärna

Till kalkylator

Till kontakt

Till kalkylator

Till kontakt

Figur 45. Ett hierarktiskt flödesschema över Clininotes funktioner. 
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Funktionerna har tagits fram efter de krav som sjuksköterskorna uttryckt i 
intervjuerna. Funktionen stjärna betyder att användaren kan markera dokument 
eller anteckningar med en stjärna om de är extra viktiga eller att de skall vara 
mer lättillgängliga än andra dokument. Stjärnade dokument och anteckningar 
kommer att visas före dem utan stjärna i listor etc.

Antalet knappar har valts med omsorg och har begränsats till ett, tre eller fyra. 
Dels för att göra produkten lätt att hantera men även snabb då det inte kräver 
lika mycket av mjukvaran. Nedan visas några av de mer specifika funktionerna 
som Clininote har. Det finns även stödfunktioner såsom tid, batteritid och 
indikator på hur länge sedan produkten tvättades av. Var femte timme påminner 
Clininote om att den bör rengöras.

Användaren skall kunna skicka dokument till kalkylatorn, så att man kan läsa 
och räkna samtidigt, men även kunna skicka dokument till andra användare via 
en kontaktlista. Dokument kan även raderas om de inte behövs eller är felaktiga. 
Användaren kan även öppna ett nytt dokument via knappen ”Ny” och även söka 
på specifika ord i både dokument och egna sparade anteckningar. Se figur 46 och 
47.

11.5.1 Dokument
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Figur 46. Genom att trycka på + kommer listan med dokument upp. 

Dokument

Kalkylator

Skicka

Radera

Ny Välj dokument

Sök

Anteckningar

Skrolla i dokument

Skicka

Skicka

Radera

Ny

Sök

Till Anteckning

Räkna

Rond

SBAR

Påminnelse

Ord

Välj tid

Stjärna

Stjärna

Ord Stjärna

Stjärna

Till kalkylator

Till kontakt

Till kalkylator

Till kontakt
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LORAZEPAM IV/IO on children.

Of 1 mo to 21 yrs of age, treated with mechanical 
ventilation or vasoactive infusions. Excluded 18 
with <3 μg·kg-1·min-1 dopamine only, diabetes, 
or solid organ transplant and nine who died 
within 24 hrs of PICU admission. Peak blood 
glucose (BG) and time to peak BG during PICU 
admission.

Lorazepam IV/IO
0-2 kg  0,33-0,65 mg/ml
2-6 kg  0,66-1,2 mg/ml
6-15 kg 1,2-2,1  mg/ml

Intranasal inven hopental bravisa ska man inte för 
children over en meter på two weeks intensive.

PICU mortality using chi-square, Student's t-test, 
and logistic regression. Peak BG of >126 mg/dL 
occurred in 86% of patients. Compared with 
survivors, nonsurvivors had higher peak.

Survivors (19 hrs; inter-quartile ratio, 6-113 hrs).
Duration of hyperglycemia was longer in
nonsurvivors (71% ± 14% of PICU days) vs.
survivors. Peak BG and duration of
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Azelon

Excluded 18 with <3 μg·kg-1·min-1 dopamine 
only, diabetes, or solid organ transplant and nine 
who died within 24 hrs of PICU admission. 

Intranasal inven hopental bravisa ska man inte för 
children over en meter på two weeks intensive.

Survivors (19 hrs; inter-quartile ratio, 6-113 hrs).
Duration of hyperglycemia was longer in
nonsurvivors (71% ± 14% of PICU days) vs.
survivors. Peak BG and duration of

Azelon
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Figur 47. Flödet för att skicka dokument till kalkylatorn.
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Kalkylatorn kan användas enskilt eller samtidigt som man ser ett dokument eller 
en anteckning. Dokumentet som visas vid kalkylatorn kan man skrolla i för att 
hitta den del av dokumentet/anteckningen användaren vill se. Kalkylatorn har de 
vanliga funktioner en kalkylator har med alla beräkningsfunktioner och siffror. 
Uträknade tal kan även skickas till anteckningar och sparas eller om de är extra 
viktiga stjärnas, se figur 48.
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Figur 48. Dokumentet har skickats till kalkylatorn
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Anteckningsfunktionen skrivs på med penna där texten omvandlas till sökbara 
bokstäver i mjukvaran. Funktionen SBAR visar rubriker som används vid 
rapportering ifall användaren vill ha dem som stöd. Rondknappen visar en lista 
som används för rond och påminnelser används för att ställa in en tid för att 
påminna om en särskild anteckning. Det är även möjligt för användaren att söka 
på sparade anteckningar samt att stjärna anteckningar som är extra viktiga. Alla 
anteckningar sparas automatiskt och användaren kan själv radera dem när så 
önskas, se figurerna 59-61.

11.5.3 Anteckningar
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Figur 49. Anteckningar och förinställningen SBAR.
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Figur 50. Flödet för att ställa in en påminnelse.
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Figur 51. Flödet för sökfunktionen.

Dokument

Kalkylator

Skicka

Radera

Ny Välj dokument

Sök

Anteckningar

Skrolla i dokument

Skicka

Skicka

Radera

Ny

Sök

Till Anteckning

Räkna

Rond

SBAR

Påminnelse

Ord

Välj tid

Stjärna

Stjärna

Ord Stjärna

Stjärna

Till kalkylator

Till kontakt

Till kalkylator

Till kontakt

K
al

ky
la

to
r

A
nt

ec
kn

in
ga

r
D

ok
um

en
t

12:58

SBAR Rond Påminnelse

K
al

ky
la

to
r

A
nt

ec
kn

in
ga

r
D

ok
um

en
t

12:58

Skriv in tiden i fältet nedan:

Sökord:

nutrition

AvbrytSök

K
al

ky
la

to
r

A
nt

ec
kn

in
ga

r
D

ok
um

en
t

12:58

Sökord:

nutrition

1. Egen anteckning: Nutrition

2. Egen anteckning: Nutrition 2-5

3. Egen anteckning: Nutrition efter dialys

4. Egen anteckning: Nutrition aktutlarm

5. Egen anteckning: Nutrition Lisas knep

6 Egen anteckning: Nutrition för spädbarn

7. Nutritionstabell

8. Barn över 6 år och nutrition vid limaxindi..

9. Nutrition vid remaxanlonin för känsliga..

10. Lomatis Nutrition..

11.  Vuxen nutrition vid Lansonils..

Dokument

Kalkylator

Skicka

Radera

Ny Välj dokument

Sök

Anteckningar

Skrolla i dokument

Skicka

Skicka

Radera

Ny

Sök

Till Anteckning

Räkna

Rond

SBAR

Påminnelse

Ord

Välj tid

Stjärna

Stjärna

Ord Stjärna

Stjärna

Till kalkylator

Till kontakt

Till kalkylator

Till kontakt



// 135

Form och material har tagits fram med hänsyn till krav och önskemål 
hos sjuksköterskorna på BIVA, krav på hygien och elektronik samt 
tillverkningsmetoder. Produkten är utrustad med två handtag för bättre grepp 
som samtidigt ger en lutning då den placeras på plan yta. Pennan sitter fast med 
hjälp av magneter på baksidan mellan handtagen. Clininote ska vara skön att 
hålla och är gjord i ett silikonmaterial så att den inte glider ur användarens hand. 
Silikonet gör även att produkten ligger stilla på ett bord om användaren väljer att 
lägga ned den för att skriva. Produkten är också utrustad med en vattentät USB 
ingång, se figur 52. 

11.6  Form och material
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Figur 52. Slutgiltig design på Clininote.
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Skärmens dimensioner har valts utifrån sjuksköterskornas önskemål (se resultat 
loop 2). Tjockleken har dimensionerats efter de komponenter som ska få plats, 
se stycke 12.3.4. För angivna mått, se figur 53. 

Eftersom handtagen på baksidan kommer att utsättas för krafter när användaren 
håller i produkten, bör plastbottens tjocklek dimensioneras så att plasten inte 
deformeras. En uppskattad beräkning har gjorts utifrån antagandet att respektive 
handtag kommer att utsättas för en kraft på 10 N. Enligt beräkning, se bilaga 28, 
kommer plasthandtagen inte att plastiseras om plasthandtagens väggtjocklek är 2 
mm.

För att uppskatta vikten av slutprodukten kan en jämförelse göras med Nexus 
7 tums surfplatta som väger 340 gram (Asus, 2013). Clininote har även ett 
silikonöverdrag, men saknar kamera och andra funktioner. Silikon har en 
densitet på ca 1300 kg/m3 (CES Edupack, 2012) och handtag och hölje 
utgör en volym på mindre än 0,1 dm3 vilket ger en total vikt på 130 gram. 
Uppskattningsvis landar den totala vikten på under 500 gram.

11.6.1 Dimensioner och vikt
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110 mm

7 

Figur 53. Mått på Clininote.
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11.6.2 Silikonhölje

Silikonhöljet gör det möjligt att tvätta och sprita av produkten. Luckan vid USB 
utgången är formad så att när den är stängd inte släpper igenom vätska. Detta för 
att silikonhöljet ska gå att sprita och tvättas av. ON/OFF-knappen har skydd av 
silikonet som är format som en liten utbuktning för att indikera att knappen sitter 
där, se figur 54.

Materialval och tillverkning

Silikon som har valts är transparent och heter elastosil med märkning 
LR3003/70 där 70 bestämmer hårdheten. Materialet tillverkas av Wacker 
Chemie och är godkänt för användning inom vården enligt ISO-standard 
ISA10993. Produkten kommer formsprutas i två halvor som sedan sätts runt de 
elektroniska komponenterna och sedan limmas ihop. Materialet ovanför skärmen 
poleras noga så att transparens och en fin yta uppstår. Annan efterbearbetning 
kommer även ske på silikonhalvorna då extramaterial från ingöt, utgöt och andra 
luftutrymmen tas bort (Bengtsson, 2013). 

Det är viktigt att ingötet av silikonet i gjutformarna inte hamnar på ett ställe som 
kräver fin yta. Det betyder att ingötet inte bör placeras vid skärmen eller där 
användaren ska hålla i produkten. En lämplig placering av ingöt är mellan de 
två handtagen. Därifrån kommer silikonet att kunna flyta ut jämt i gjutformen 
(Bengtsson, 2013). Framsidans ingöt bör placeras i en eller flera hörnor men 
det är något som måste testas och undersökas vidare. Silikonet är ett latexfritt 
silikon för att vara bättre för allergiker (Ödlund, 2013).

Silikonhöljet bör gjutas i två olika formar för att sedan limmas ihop. 
Delningslinjen går enligt figur 54 och för att silikonet ska släppa från gjutformen 
bör formarna ha släppvinklar. Delningslinjerna är också placerade så att luckan 
för USB ingång och skydd för ON/OFF-knapp kan släppa ur gjutformen. Luckan 
sitter ihop med underdelen och gjuts därför i samma stycke, se figur 54.
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Silikonet har valts att ha en svag ton av blått eftersom det ger ett hygieniskt 
intryck. Silikonet ovanför skärmen är så tunt att den svaga infärgningen inte 
kommer att påverka upplevelsen av att skriva och läsa på skärmen. 

Infärgning

Eftersom silikonet runt handtagen ska hållas i handen är det viktigt att materialet 
där har yta som är trevligt att ta i. Det måste också vara lätt att tvätta av och 
därför har valts att ha en jämn yta, utan perforeringar eller ribbor. Samtidigt 
får materialet inte glida runt på olika sorters underlag utan bör vara strävt. 
Silikonskiktet som skyddar skärmen är mycket tunt och poleras för att ge 
transparens och ytfinhet. 

Taktilitet



// 141

Figur 54. Silikonhöljet och delningslinjer.
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För att hålla batteri, moderkort, metallplatta och skärm på plats samt ge stabilitet 
åt handtagen har valts att göra en botten av termoplasten ABS. Formen kan 
gjutas i ett stycke med släppvinklar, se figur 55. Eftersom plasten inte kommer 
att vara i kontakt med användaren finns inga krav på hur ytan känns. 

11.6.3 Invändigt skydd
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Figur 55. Det invändiga plastskalet.
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Figur 56. Pennan som hör till Clininote.

Pennan är inklädd i samma silikon som skärmen, men är infärgad i blått utan 
transparens. Innanför silikonet sitter en stålremsa för att pennan ska fästa mot 
magneterna innanför plastbotten till skärmen, se figur 56.

11.6.4 Penna
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Personalen på BIVA skulle kunna logga in i datorn med sitt HSA id (ett 
personligt kort) och automatiskt  föra över sina inställningar till Clininote. 
Laddstationen skulle vara placerad i gången där de redan har sina skåp. Platsen 
är markerad med lila på kartan i figur 57. Denna placering valdes efter intervju 
med Krister Nykvist, tekniskt ansvarig på BIVA. Om Clininote skulle komma 
bort kan den låsas via datorn och Wi-Fi så att information inte kan hamna hos fel 
person.
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Datorplats

BIMA

Sal 3Sal 4Sal 5

Patient 4.1

Patient 4.2

Patient 5.1

Patient 5.2

Patient 3.1

Patient 3.2
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11.7  Implementering av produkt

Figur 57. Platsen där laddstationen skulle kunna vara placerad.
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Figur 58. Ett förslag på USB-hub. (Referens bild: http://novella.omander-cdn.com/
image/5940b7732c7f76417da6f1a338f8b227.jpg [15-05-2013]).

Produktens laddstation skulle bestå av en USB-hub där flera produkter är 
kopplade till samma dator via huben. Vid inloggning på datorn lyser en av 
produkerna upp och personen vet då vilken produkt som är inställd i deras namn. 
En möjlig USB-hub visas i figur 58.

Något som tagits i beaktning är personalens integritetsskydd och rättigheter 
med patientsäkerhet. Produkten laddas via en dator med en USB sladd som 
är kopplad till användarens inloggning på datorerna på avdelningen. Privata 
inställningar och val laddas då genast in i den annars tomma produkten och 
kan sedan användas. Produkten är kopplad till sjukhusets Wi-Fi och kan via 
datasystemet på avdelningen låsas om den skulle tappas bort. På så sätt kan inga 
patientuppgifter eller annan känslig information spridas.

11.7.1 Integritetsskydd och rättigheter
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11.7.3 Kostnad

Om Clininote inte skulle sluta fungera som den ska, vilka risker utsätts då 
patient och personal för? Eftersom Clininote framförallt är ett hjälpmedel 
för sjuksköterskorna att förbättra och förenkla hanteringen av information är 
riskerna vid ett eventuellt fel, inte särskilt omfattande. Låt anta att Clininote 
laddar ur eller går sönder mitt under ett arbetspass. Då måste sjuksköterskan 
hämta en annan Clininote alternativt använda papper och penna och kalkylator 
som kan ersätta funktionerna som Clininote tillhandahåller. Detta innebär inte 
någon större riskfaktor, däremot en del tidspill. 

Viktigt är att sjuksköterskorna får in en rutin av att alltid lägga tillbaka 
Clininote i sin laddningshub vid avslutat arbetspass. Därför har valts att placera 
laddstationen i samband med in och utloggning på datorn – en redan upparbetad 
rutin. 

Karolinska Universitetssjukhuset har redan en avdelning för teknisk support. Om 
något skulle gå sönder och behöva lagas bör Clininote skickas till avdelningen 
för Medicinsk teknik. Eftersom Clininote är inpackad i ett silikonhölje som 
är vattentätt, krävs att silikonhöjet klipps upp och limmas ihop på nytt igen 
vid eventuell reparation. Beroende på slutkostnaden bör denna tjänst finnas 
tillhands. 

11.7.2 Underhåll och felsökning 

Då projektet riktar sig mot produkter för personal inom sjukvård har viss fokus 
lagts på att kunna göra en billig produkt. BIVA har idag inte ens telefoner till 
all personal på grund av ekonomiska skäl och därför har ett visst fokus legat 
på att få ned priset. Att flera funktioner så som kamera, mikrofon, högtalare, 
onödigt stort minne och onödigt hög prestanda på processor har eliminerats 
från produkten sänker kostnaden för produkten. Genom att titta på liknande 
produkter som är ute på marknaden kan en uppfattning om pris fås. Ett exempel 
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på en enkel surfplatta tillverkad av ett indiskt företag hade försäljningspriset 
på 60 dollar (ca 400 kr) på en produktionsserie på 100 000 exemplar. Att 
priset kunde pressas ner berodde på minskade antal funktioner och delvis lägre 
prestanda (Datavind, 2013). Kostnader för silikonöverdraget tillkommer, samt 
batteri med längre batteritid. Målet för produkten är att slutpriset landar kring 
500 kr.  

Syftet med Clininote är att underlätta för sjuksköterskorna på BIVA i deras 
kommunikation. Produkten ska hjälpa dem att komma ihåg saker så de inte 
behöver lägga tid på att gå tillbaka för att kolla upp referensvärden etc. 
Produkten ska hjälpa dem att strukturera all information på ett sätt som känns 
enkelt och tydligt för varje individ så färre misstag sker på grund av att saker 
glömts bort. Med andra ord så är syftet med Clininote att effektivisera och 
underlätta och på så vis i förlängningen minska tidspill och avvikelser. Detta är 
svåra värden att omsätta i kronor och lönsamheten visar sig snarare på lång sikt 
än på kort. Därför har även en jämförelse gjorts med kostnaderna för post-it-
lappar. Med Clininote behöver sjuksköterskorna på BIVA inte längre använda 
sig av A4-papper eller post-it-lappar i det vardagliga arbetet. 

Utifrån observationer under researchdelen gjordes vissa antaganden: En 
sjuksköterska använder ca 5 post-it lappar under ett arbetspass. Under ett 
arbetspass jobbar sammanlagt 7 sjuksköterskor. Över en dag löper två 
arbetspass. (Nattpasset ser annorlunda ut, därför har valts att inte ha med det 
arbetspasset i antagandet). Detta ger att under en dag används 70 post-it lappar 
om dagen och på ett år använder BIVA 25550 st post-it lappar.  Dessa kostar, 
om man inhandlar dem i storpack, 0,148 kr/st. (Kontorsmaterial, 2013). Detta 
ger en löpande årlig kostnad på ca 3780 kr. Om BIVA istället hade köpt in 7 st. 
Clininotes och dessa hade varit billigare än 540 kr/st så hade de gått med vinst. I 
detta antagande har inte kostnaderna för A4-papper räknats in. 
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11.7.4 Miljöpåverkan

Produkten bör tillverkas ur ett ekodesignperspektiv med ett silikon som går att 
skära isär och via form håller komponenterna på plats. Silikonet i sig går inte 
att återvinna men komponenterna kommer då kunna plockas ut och återvinnas. 
Locket som täpper till USB porten låses även den via form och på så sätt 
behövs inga skruvar eller annan förslutning för att hålla produkten vattentät. 
Det finns inga övriga material i skruvar som håller ihop de båda silikondelarna 
utan det limmas ihop. Tanken med produkten är att den ska ersätta större 
delen av pappersanvändningen på BIVA, vilket är en positiv följd ur ett 
ekodesignperspektiv.
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Clininote hjälper den enskilda individen att hantera information och avlasta 
minnet genom att erbjuda en plattform där man kan skriva ned saker direkt, se 
figur 59 och figur 60. Tanken är att Clininote ska avlasta närminnet och hålla 
reda på det som användaren inte orkar hålla i huvudet. så som påminnelser, 
löpande information etc. Tanken är att detta verktyg ska hjälpa användaren att 
strukturera informationen för att kunna vara tydligare och mer strukturerad i sin 
kommunikation med andra. Tanken är också att personalen via sina Clininotes 
ska kunna skicka information och meddelanden till varandra. Användbart i 
situationer då användaren är inte får lämna patientrummet eller inte hittar annan 
personal. Produkten är hygieniskt anpassad till de förhållanden som BIVA 
har med många sjuka infektionskänsliga patienter. Clininote är mobil och kan 
användas överallt på sjukhuset. De funktioner som finns på produkten är de som 
personalen uttryckt störst behov av men mjukvaran kan även uppdateras och 
ändras för andra avdelningars behov. 

11.8  Clininote slutkoncept

Figur 59. Slutkonceptet Clininote.
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Clininote är i första hand framtagen för att användas som en elektronisk 
anteckningsbok där penna och skärm används för att göra anteckningar. 
Eftersom skärmen är tryckkänslig går det att även använda fingret för att 
navigera mellan de olika anteckningar, dokument och kalkylator. När pennan 
inte används fästs den med hjälp av magneter på baksidan innanför handtagen. 
Clininote är utformad för att smidigt gå ner i fickan på sjuksköterskornas byxor. 
Den är utrustad med ett hygiensikt silikon som är lätt att sprita och tvätta av. 
Storleken på skärmen är anpassad efter de önskemål som personalen på BIVA 
har. För att bekvämt kunna hålla i skärmen ståendes, sittandes, med eller utan 
bord har produkten försetts med handtag på baksidan. Dessa handtag ger även 
en skön lutning då produkten läggs på plan yta. Utformningen är tack vare sin 
symmetriska baksida anpassad för att passa både höger- och vänsterhänta.

Onödiga funktioner, så som kamera och högtalare har valts bort för att göra 
den så enkel att använda som möjligt samt av hänsyn till integritetsskydd och 
störningsmoment.  Likaså har kategoriseringen av användargränssnitt valts 
att avgränsas till de tre mest nödvändiga funktionerna: dokumenthanterare, 

Figur 60. Clininote-prototyp på BIVA.
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anteckningsbok och kalkylator. Den är inte synkad mot journalen eftersom detta 
riskerar att göra den långsam. Syftet är inte att ersätta journaldatorerna, utan att 
vara en hjälp i informationsflödet utanför hanteringen av journaler. En enkel 
design och ett enkelt användargränssnitt gör den lätt att förstå och att använda.  

Exempel på områden där Clininote kan vara till hjälp:

• Skriva listor för att fylla på förråd, mediciner etc.
• Kommunicera med personal som är i annat rum
• Beräkna medicinvolymer
• Rapportera enligt SBAR
• Lägga in påminnelser då användaren till exempel behöver beställa blod 
 om 2 timmar
• Kolla upp referensvärden
• Ha de viktigaste dokumenten nära till hands
• Kunna skriva ner information som fås och ges vid annan tidspunkt än 
 under möten
• Skriva att-göra listor
• Skriva ner egna anteckningar

Pennan på produkten har placerats längs med den långa sidan på produkten 
för att få en så lång penna som möjlig och därav bli mer ergonomisk att skriva 
med. Formen på produkten är vald utifrån de ergonomiska och användarvänliga 
tester som gjorts. Hur silikonet skall gjutas är bestämt via expertutlåtanden. 
Produktens livstid är uppskattad till 10 år utefter komponenternas livslängd men 
vidare tester bör göras för att få reda på hur mycket silikonet slits med tiden.
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Näst steg i framtagningen av en Clininote är att göra fler användartester av 
grepp, materialval och användargränssnitt. Gjutningen av silikonet måste 
utvecklas så att ingöt och utgöt placeras på bästa plats. Silikonet måste även 
gjutas så att förslutningen till USB kontakten kan testas och att den är tillräckligt 
vattentät. Ytterligare studier inom ergonomi över längre sikt bör analyseras 
och utvärderas då det kan komma att kräva förändringar på designen. Det 
transparenta silikonet måste testas så att det inte slits eller ser smutsigt ut 
över tid. Att kunna skriva och vila handen på skärmen samtidigt som pennan 
skriver är något som måste testas och undersökas. Produkten måste självklart 
testas av avdelningen för Medicinsk teknik på sjukhuset så att den inte stör 
övrig utrustning och om den gör det, justeras. En eventuell plan för reparation 
alternativt återvinning bör tas fram. 

Det finns även komponenter som kommer förbättras alternativt bli mindre till 
storleken i framtiden. Det gäller övergripande alla komponenter men framförallt 
finns komponenter som skulle kunna bytas ut och finnas med i nästa version 
av Clininote. Dessa komponenter är USB-portal, induktionsladdning och 
eventuellt externt minneschip. Produktens livslängd är även något som måste 
undersökas vidare, eventuella förslitningar på silikonet behöver testas efter att en 
betaprototyp är gjuten.

11.9  Förslag på framtida utvecklingsområden
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12 Scenarios för användning

Davin, du glömmer inte 
beställa blod till patient “trean 
ett” inför operation vid 14 va?

Nej juste, jag skriver upp 
och sätter en påminnelse 
på det direkt, tack.
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Mm.. a.. aha...

Trean-ett har haft svårt 
över natten och varit slö 
på ögonen. Hon har fått 
ökad västska och..

INNAN SJUKSKÖTERSKAN LISE GÅR AV SITT PASS 
SKA HON RAPPORTERA ÖVER TILL SJUKSKÖTERSKAN 
DAVID OCH UNDERSKÖTERSKAN  SARA. 

Jag brukade alltid ha 
flera gamla SBAR-
papper i fickorna” ” Rapportering
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Davin, du glömmer inte 
beställa blod till patient “trean 
ett” inför operation vid 14 va?

Nej juste, jag skriver upp 
och sätter en påminnelse 
på det direkt, tack.

SJUKSKÖTERSKAN LISE SPRINGER PÅ 
DAVID I KORRIDOREN OCH PÅMINNER OM 

BLODBESTÄLLNINGEN I FÖRBIFARTEN. 

I korridoren
SCENARIO 2

Jag brukade 
tappa bort mina 
påminnelse post-its” ”
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SBAR Rond Påminnelse

Skriv in tiden i fältet nedan:

Påminnelse tid:

:
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AvbrytSpara
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Tur att jag har “stjärnat”
Loropetzan, så att jag enkelt 
kan koppla den till kalkylatorn.
...Barn 4 kg, 1mg/ml
multiplicerat med...  ...4...

NU ÄR DET BRÅTTOM, EN 
PATIENT HAR HAMNAT I ETT 

KRITISKT TILLSTÅND OCH LISE 
MÅSTE SNABBT BERÄKNA RÄTT 

MÄNGD MEDICIN.

Stressigt läge

Nu behöver jag inte 
längre kolla i mitt 
slitna gamla block.” ”

SCENARIO 3
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LORAZEPAM IV/IO on children.

Of 1 mo to 21 yrs of age, treated with mechanical 
ventilation or vasoactive infusions. Excluded 18 
with <3 μg·kg-1·min-1 dopamine only, diabetes, 
or solid organ transplant and nine who died 
within 24 hrs of PICU admission. Peak blood 
glucose (BG) and time to peak BG during PICU 
admission.

Lorazepam IV/IO
0-2 kg  0,33-0,65 mg/ml
2-6 kg  0,66-1,2 mg/ml
6-15 kg 1,2-2,1  mg/ml

Intranasal inven hopental bravisa ska man inte för 
children over en meter på two weeks intensive.

PICU mortality using chi-square, Student's t-test, 
and logistic regression. Peak BG of >126 mg/dL 
occurred in 86% of patients. Compared with 
survivors, nonsurvivors had higher peak.

Survivors (19 hrs; inter-quartile ratio, 6-113 hrs).
Duration of hyperglycemia was longer in
nonsurvivors (71% ± 14% of PICU days) vs.
survivors. Peak BG and duration of
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13 Sammanfattande diskussion
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Projektet har i sin helhet varit mycket lärorikt och hanterat många nya områden 
och utmaningar som varit nya både för linjen IDE och även för oss som arbetat 
med projektet. Projektet har som tidigare nämnts rört sig i gränslandet mellan 
tjänstedesign, interaktionsdesign, informationsteknologi och produktdesign 
vilket varit en ny och utmanande kombination. Det har under projektets gång 
varit svårt att veta vad fokus skall ligga på då man hela tiden dragits åt olika 
håll. Den röda tråden var ibland trasslig och med knut på men efter mycket 
arbete och resonemang har projektet slutat i en fin symbios mellan dessa fyra 
grenar.

Har valda metoder varit relevanta?

Valda metoder har kompletterat varandra och tillsammans gett en rikare 
förståelse för vilka steg som bör tas under produktutvecklingen. Den 
ergonomiska studien fokuserade på användarupplevelse av olika grepp. Kanske 
hade slutprodukten sett annorlunda ut om ergonomistudien istället hade 
fokuserat på ergonomiskt riktiga grepp enligt tidigare studier av handledsvinklar 
och kraftpåfrestningar? I detta projekt bedömdes användarupplevelsen, inte bara 
av ergonomiska aspekter, utan också av enkel användning och intuitiv design 
vara det absolut viktigaste vid utvecklingen av en produkt som i förlängning 
faktiskt skulle kunna vara användaren till nytta. 

Att målet med produkten är att produktionskostnaden inte ska överstiga 
kostnaden för pappers och post-it-användningen under ett år är inte omöjligt, 
men för en mer noggrann bedömning krävs offertunderlag från leverantörer. 
De jämförelser som gjorts har också varit med produkter som haft en 
produktionsserie på flera hundra tusen. Om bara BIVA skulle låta tillveka en 
produkt som Clininote skulle naturligtvis kostnaden bli högre, trots enkla och 
få funktioner. Tillgång på uppgifter om BIVAS årliga pappersutgifter har tyvärr 
inte varit möjlig och det var därför som ett antagande (baserat på insikter från 
researchfasen) kring detta togs.
 
De intervjuer som gjordes i del två var svåra att genomföra på det sätt det 
var tänkt då prototyperna inte låg lika mycket i personalens intresse som de 
funktioner som produkten bör innehålla. På grund av detta blev resultaten från 
denna undersökning mer ett bekräftande av tidigare resultat än ny information 
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om utformning vilket lämnade beslutet att utforma den efter kunskap och 
erfarenhet till oss med inspiration av vad personalen på BIVA önskade.

Tillverkningsmetoder har valts med hjälp av expertutlåtanden. Detta ger viss 
säkerhet kring valet av tillverkningsmetoder, men för att säkerställa att till 
exempel silikonet får rätt egenskaper bör betaprototyper tas fram. 

Är produktegenskaperna relevanta?

Produkten är utformad så att den ska gå att rengöra och spritas av för att uppfylla 
de strikta kraven på hygien. Samtidigt använder personalen idag många saker 
som de aldrig tvättar; anteckningar, pennor, mobiltelefoner, post-its och block. 
Eftersom detta är lagligt kan tyckas att Clininote är onödigt hygienisk. Samtidigt 
satsas stora resurser på arbete kring förbättrad hygien och överföring av smitta 
mellan patienter är fortfarande ett stort problemområde. Förhoppningen med 
Clininote är att den ska bidra till ett mer hygieniskt arbetssätt och på så vis 
minska antalet smittspridningar. Att produkten uppfyller hygieniska krav har 
också prioriterats framför aspekter angående ekodesign. 

Det finns många fortsatta utvecklingsområden och flera områden som inte 
testats för produkten. Detta är beslut som tagits i samråd med handledare 
för att genomföra projektet inom rimliga tidsramar. Detta arbete har visat att 
behovet för en Clininote finns och ett förslag på utformning av produkt och 
användargränssnitt har tagits fram. Dock krävs fler tester och prototyper med rätt 
material och tillverkningsteknik innan en eventuell lansering av produkten. 

Tanken med valet att skriva med en penna på en skärm grundade sig i en vilja 
att bygga en bro mellan dagens system med papper och penna, och elektronisk 
hantering. Det finns en viss svårighet i att skriva med elektronisk penna på en 
skärm, men då de intervjuade sjuksköterskorna sa att det är något man vänjer sig 
vid, valdes att gå vidare med användning av penna som koncept.

Att Clininote uppfyller kraven om upphandling för medicinsk tekniska produkter 
från Karolinska Universitetssjukhuset är en bra grundförutsättning för att i 
framtiden kunna tillverka denna produkt för användning. 
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Eftersom användargränssnittets funktioner har utvärderats i två omgångar med 
olika personer kan man med ganska stor säkerhet konstatera att dessa funktioner 
motsvarar de önskemål och behov som användargruppen har. Den slutgiltiga 
utformningen av användargränssnittet skulle dock behöva testas för att utvärdera 
om designen är intuitiv och lättförståelig. Att jämföra papper och penna med ett 
elektroniskt alternativ är intressant ur många aspekter. En oro som hängt med 
genom projektets gång är hur användarvänligt det är att jobba med en skärm, 
istället för med papper och penna. Dock så har sjuksköterskorna på BIVA 
bekräftat att det är något man vänjer sig vid och att miljön i övrigt är anpassad 
(belysning med mera) till hantering av skärmar. Naturligtvis bör tester göras för 
att se hur användningen av en skärm verkligen upplevs.

Har syftet med detta projekt uppnåtts?

Syftet var att göra det lättare för sjuksköterskorna på BIVA att hantera all 
information. En tidig insikt var också en vilja hos personalen att få jobba på sitt 
eget sätt och slippa lära sig ytterligare ett system eller en metod. Projektet har 
lett till lokaliserade problemområden vilka har bekräftats av personalen på BIVA 
samt en produkt som uppfyller dessa krav. Samtidigt är produkten utformad så 
att användaren själv har kontroll över hur den ska implementeras i det dagliga 
arbetet. Funktionerna är frivilliga och kan användas efter individens önskan 
behov. Den positiva responsen från sjuksköterskorna på BIVA vittnar om att en 
Clininote behövs. Eller som en sjuksköterska uttryckte det: ” Jag vill så himla 
gärna ha en sån här”.
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14 Slutsats
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Detta projekt har varit mycket utmanande och berört många nya områden för 
författarna. Vilket har varit både lärorikt och svårt. Med facit i hand har det varit 
otroligt roligt men det var svårt att förstå innan hur mycket arbete som skulle 
läggas ned på att bara förstå miljön på avdelningen. BIVA är en speciell plats 
och många duktiga personer arbetar där för att hjälpa mycket svårt sjuka barn. 
Detta gör att man som produktutvecklare vill göra sitt yttersta för att förbättra 
arbetsmiljön och kommunikationen personalen emellan. Projektet har slutat i en 
produkt som fått otroligt bra respons av sjuksköterskor på avdelningen. Flera 
av dem önskar att projektet fortgår och att det verkligen blir en produkt de får 
använda i framtiden. Kommentarer som ”om jag kunde få en sån där vore det 
toppen” eller ”jag vill så gärna ha en sån” visar att Clininote verkligen skulle 
kunna göra skillnad för personalens dagliga arbete. Det finns fortfarande mycket 
att undersöka och testa innan produkten skulle kunna lanseras men behovet är 
säkrat och även att produkten skulle fylla det behovet.
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Bilaga 1 - Intervjufrågor

Intervjufrågor

”Stör ej”
Skulle du vilja använda en sådan här produkt i givna scenarios?

Var skulle du vilja att den var placerad?

När skulle du använda den? (Vad gör du just då?)

Vad tror du får folk att respektera en sådan här produkt? (Val av 
text, storlek..)

e-notes
Skulle du vilja använda en sådan här produkt i givna scenarios?

Har du någon gång testat att skriva på en digital skärm (med penna)?

Vilken funktion är viktigast?
(Att man ser saker tydligt på skärmen, pennans funktioner..)

(Interaktionstavlan, SBAR-listan, noteringar, meddelanden)

Skulle du föredra att den var mobil eller att den satt fast någonstans? 
(och i så fall var?)

Vad skulle du skicka från denna note-board till interaktionstavlan?

Interaktionstavla
Vad anser du är bra respektive dåligt med interaktionstavlan ni haft här i några 
veckor?

Kan du tänka på något du tycker saknas på den befintliga tavlan?

Skulle det vara intressant att koppla ihop den här skärmen med en likadan från 
andra IVA-avdelningar i landet/världen?

Vad skulle du vilja veta om (B)IVA någon annan stans (ex.Göteborg)? Vad skulle 
du vilja skicka till dem?

Skulle du uppskatta om den även kunde fungera som ett idé-plank till Markus, 
Monica och Karin?

Har du någon fråga som du skulle vilja ställa på interaktionstavlan?
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ENKÄTUNDERSÖKNING 
 

Kommunikation mellan sjuksköterskor, undersköterskor och läkare 
 
Vi läser Teknisk Design vid KTH, Stockholm. Vårt exjobb fokuserar på kommunikationen mellan 
sjuksköterskor, läkare och undersköterskor. Därför vill vi veta mer om vad du som sjuksköterska har 
behov för. Dina svar på dessa 2 frågor vore en värdefull hjälp för vårt arbete.  
 
Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar, 
Clara Landahl och Anna Palmér 
 
 
Vilka påståenden tycker du stämmer?  

Jag använder gärna post-it lappar i mitt arbete  

Jag tappar ibland bort mina post-it lappar  

Jag både får och ger ibland information i förbifarten  

Jag ägnar ibland tid åt att leta reda på personal  

Alla kollegor följer inte SBAR  

Ibland glömmer jag viktig information  

Ibland glömmer jag bort vad jag ska göra  

Jag har mina egna knep för att komma ihåg all information  

Jag vill gärna jobba på mitt eget sätt  
 
Om du hade en elektronisk anteckningsbok, vilka egenskaper skulle du vilja att den hade?  

Att den kan fästas i byxfickan  

Att den säger till när den behöver laddas  

Att den säger till när den behöver rengöras  

Att den är mobil  

Att den har miniräknare  

Att den har kalender  

Att den har dokumenthanterare  

Att den har påminnelsefunktion (vibration)  

Att den går att spåra med GPS  
 
Annat:  
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 

Bilaga 2 - Enkätunderlag
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Bilaga 3 - SBAR-mall som används
      på BIVA
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Bilaga 4 - SIR - Svenska 
      Intensivvårdsregistret

Från 0-16 år ska behandling ske genom BIVA (Barnintensivvårdsavdelning) 
och PIM2 (Pediatric Index of Mortality) tillämpas. Från 16-24 år kan, beroende 
på individuellt tillstånd behandling ske genom antingen BIVA eller IVA 
(Intensivvårdsavdelning) användas och SAPS3 tillämpas. 
Vid registrering i SIR (Svenska Intensivvårdsregistret) rekommenderas:
• Grunddataset, obligatorisk grundmodul för att överhuvudtaget kunna 
skicka in data till SIR.

Utöver detta finns följande rekommenderade påbyggnadsregistrering: 
• Övriga delar från riktlinje Vårdtillfälle 
• Intagningsorsaker enl SAPS3 
• PIM2 (Pediatric Index of Mortality)
• Vårdtyngd Sverige (VTS) 
• Diagnoser 
• Vikt och längd 
• Operationskoder 
• Avliden på IVA 
• Behandlingsstrategi 
• Komplikationer 
• Åtgärder

PIM2 (Pediatric Index of Mortality)
PIM2 beräknas på information som samlats vid tiden för barnets 
omhändertagande av intensivvården. PIM2 består av 11 parametrar som fylls i 
och skickas till SIR:

1. Elektiv inläggning? 
2. Postoperativ vård? 
3. Hjärtlungmaskin? 
4. Högrisk diagnos? 
5. Lågrisk diagnos? 
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6. Ljusstela pupiller? 
7. Mekanisk ventilation inom 1 tim? 
8. Systoliskt blodtryck? 
9. BE = basöverskott? 
10. FiO2 (procent)? 
11. PaO2 (kPa)? 

Data beräknas sedan för att ge en uppskattning kring moralitetsriksen (Svenska 
Intensivvårdsregistret – SIR, 2011).

Källor:
G Karlström, C Mårdh, Svenska Intensivvårdsregistret – SIR (30-06-2011)
Tillgänglig: http://www.icuregswe.org/Documents/Guidelines/PIM2_
Instruktion_Kodning_2012.pdf [01-03-2013]

Jan-Erik Wuolo, Norbottens läns landsting, Överföring av patientinformation vid 
vårdens övergångar inom sjukhusen (08-2011)
Tillgänglig: http://www.nll.se/upload/lg/rev/Rapporter/2011/1108_
Info%C3%B6verf%C3%B6r_10_slutrapp.pdf [01-03-2013]
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Bilaga 5 - Lagar och direktiv

Det finns många lagar och direktiv som råder vid projekt inom sjukvården. 
Några av de lagar och direktiv som bör beaktas vid framtida lansering av en 
medicinsk teknisk produkt återfinns på följande platser:

• Regler för överföring av information angående patient finns i 
 Sjukvårdslagen (HSL)
• Direktiv för kvalitet och säkerhet för patient finns i SOSFS 2005:12.
• Information om överföring av information och journalhantering inom 
 vården finns i Patientdatalagen, SOSFS008:14
• Ansvarsområden för remisser för patientvård finns i SOSFS 2004:11 
 (Norbottens läns landsting, 2011)
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Bilaga 6 - Insikter observation

Insikter situation 1; Stressigt/akut läge
Vid stressigt läge sker stor del av kommunikationen med hjälp av tysta 
överenskommelser. Läkare, sjuksköterskor och barnsköterskor har olika 
uppgifter som de utför. Instruktion, information och frågor ställs muntligt med 
låg röst för att inte störa patient och anhöriga. Ibland sker missuppfattningar 
och/eller att vederbörande inte hör. 

På grund av att det springs omkring och kommunikationen sker i förbifarten 
under arbetets gång är det många gånger som en arbetsprocedur (till exempel 
hämta en spruta) avbryts av att en kollega informerar om något eller ber om 
hjälp. Denna information glöms ibland bort eftersom det ibland blir många 
saker att hålla i huvudet samtidigt. Vid flera tillfällen observerades även att 
sjuksköterskor glömde slutföra uppgifter de påbörjat på grund av att de blivit 
avbrutna, till exempel skriva in ändringar i medicinering i journalen eller räkna 
på ny vattenmängd.

Insikter situation 2; Morgon- och eftermiddagsrapport
Eftersom personalen sitter i lunchrummet finns inget naturligt fokus kring 
personen som rapporterar. Det är svårt att höra vad som sägs och senare på 
dagen sker många missförstånd mellan sjuksköterskor som följd av att de 
har hört olika saker och eller missat information som rapporterades under 
morgonmötet. På eftermiddagen låg fokus mer på rapporterande sjuksköterska. 
Diskussioner uppstod vid oklarheter.

Insikter situation 3; Patientspecifik morgon- och eftermiddagsrapport
Under detta morgonmöte sker kommunikationen framförallt sjuksköterskor 
emellan. Barnsköterskan sitter mestadels tyst under mötet. Vanligt är att avbrott 
sker. Detta kan bero på telefoner som ringer, läkare som kommer in eller 
maskiner som larmar etc. Detta stör koncentrationen, kräver tid för att hitta 
fokus igen och skapar ibland irritation hos personalen. Dessa störningsmoment  
bidrar även till att information missas eller blir missuppfattad. På dessa 
rapporteringar är det är mycket information och viktig information som utväxlas 
vilket ofta kan bli förvirrande om det går fort. SBAR (se 5.2.4 SBAR) används 



// 10

som underlag vid rapporteringen. Detta papper fylls i för hand av den avlösande 
sjuksköterskan. Den rapporterande sjuksköterskan läser upp sina anteckningar. 
Sjuksköterskorna använder SBAR pappret vid rapporteringen, men glöms bort 
där emellan, vilket medför att personal ibland lovar göra saker under sitt pass 
som ibland inte hinns med eller glöms bord. Det kan då hända att anteckningarna 
som används inte är uppdaterade. Något som också uppmärksammades under 
observationen var att det ofta förekom bristande tillit till vård som getts av 
personer som inte var närvarande under denna specifika rapportering. Det kunde 
vara läkaren som arbetat under natten, tidigare pass personal eller tidigare 
sjuksköterska.

Insikter situation 4; Läkarrond
Många avbrott sker. Fokus ligger på journaldatorn som läkaren styr över. 
Beräkningar och noteringar skrivs ner på post-it-lappar vilka tappas bort och 
förvirrar ibland. Läkarjornalen är ibland svåravläst, fel siffror läs av och ibland 
kan det ta tid att hitta rätt information. Det finns en tydlig hierarki och under 
ronden diskuteras mestadels medicinering, detta gör att barnsköterskan ofta är 
någon utesluten ur diskussionen då denne inte har utbildning på samma nivå 
som sjuksköterskan eller läkaren. Detta syns på flera sätt; hur de är placerade 
i rummet, ögonkontakt och muntlig kommunikation. Precis som under den 
patientspecifika rapporten finns det en bristande tillit till personal som tidigare 
haft hand om patienterna. Då läkarronden ibland blev försenad kunde förvirring 
uppstå kring vilken läkare som var ansvarig för vilken patient.
Insikter situation 5; Löpande kommunikation
Eftersom informationen kommer i förbifarten i korridoren glömdes ibland saker 
bort, påbörjade uppgifter avbröts och glömdes bort. Lunchrummet var lite som 
en frizon där det gavs utlopp för behovet att få prata av sig om utomstående 
personer, till exempel läkare från andra avdelningar, patienter och anhöriga.

Minst en gång om dagen behöver undersköterskor fylla på förråden i 
patientrummen. Detta då förråden är mycket små och förvaringsmöjligheterna 
på patientrummen inte så stora. Att utrustningen är placerad mellan patienterna 
beror på att de delar mycket allmän utrustning. Det finns flera anledningar till 
det men vid en intervju nämndes att förråd byggdes bort på grund av bristande 
ekonomi då sjukhuset byggdes. När undersköterskor eller sjuksköterskor fyller 
på utrustning i patientrummen behöver de ofta gå till flera olika större förråd 
placerade både nära och långt ifrån patientsalar. Allmänt uppstår förvirring 
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och försening av uppgifter när personal inte finns på plats. Till exempel 
sjuksköterska är inte på rummet, läkaren nås inte på telefon etc. 

På centrala IVA på Karolinska Universitetssjukhuset används en dagbok för 
varje inlagd patient. Denna syftar till att hjälpa patienten minnas vad som 
hänt när denne varit inlagd, men även för att anhöriga att titta och skriva i 
för att bearbeta intrycken. På BIVA hinns detta ofta inte med så de använder 
inte dagbok för sina patienter. Det är dock en väldigt personlig stämning på 
avdelningen och man benämner varandra med förnamn oavsett profession. När 
anhöriga befinner sig i rummet ändras kommunikationen mellan personalen, de 
pratar tystare och mer i kodspråk. Något som flera i personalen nämnt är att man 
måste ha humor på jobbet särskilt när man arbetar med allvarlig intensivvård. 
Det är dock svårt att skoja om patienters anhöriga befinner sig i rummet eller att 
prata om eventuella sjukdomar eller medicinering för patienter. 

Minst en gång om dagen behöver undersköterskor fylla på förråden i 
patientrummen. Detta då förråden är mycket små och förvaringsmöjligheterna 
på patientrummen inte så stora. Att utrustningen är placerad mellan patienterna 
beror på att de delar mycket utrustning. Det finns flera anledningar till det men 
vid en intervju nämndes att förråd byggdes bort då man fick ont om pengar då 
sjukhuset byggdes. När undersköterskor eller sjuksköterskor fyller på utrustning 
i patientrummen behöver de ofta gå till flera olika större förråd placerade både 
nära och långt ifrån patientsalar.

Allmänt uppstår förvirring och försening av uppgifter när personal inte finns på 
plats. Till exempel sjuksköterska är inte på rummet, läkaren nås inte på telefon 
etc.

Insikter situation 6; Tid för dokumentation
Dokumentationen kring patienter är mycket teknikintensiv och ofta digital. 
Dock är den skriftligan kommunikationen mellan personal inte teknikintensiv. 
Många gånger tappas post-its och viktig information försvinner. Kollegieblock 
som användas och lösa pappersark som ligger kvar i rum alternativt i fickor kan 
möjligtvis strida mot den annars väldigt sterila miljön på BIVA.
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Bilaga 7 - Tabell med svar från 
      interaktionstavlan

 

 Vad har tagit onödig energi från dig idag? Vad har gjort dig glad idag? 
1 Köa för att hämta kläder! Fått choklad av en arbetskamrat, Lycka! 
2 IT-Avdelningen Fick en klänning av XX så jag slapp stå i kö (för att 

hämta ut kläder) 
3 Slöhet hos andra/ineffektivitet Fick choklad av clownen 
4 Fellevererat paket Trevlig stämning på rummet/Trevliga 

arbetskamrater 
5 Boka tolksamtal/tolken sen: efterlysning Min USK, hon har slitit som ett djur 
6 Har letat efter andningsballonger som ”fått fötter” Mina nattarbetare 
7 Att läkaren gått på utbildning Alla snälla kamrater som ställer upp och jobbar. 
8 Saknade ordinationer Någon sa att jag hade en fungerande hjärna 
9 Kontrollera att städerskan städat Vi är snälla och trevliga mot varandra 
10  Haft en friskvårdstimme på förmiddagen 
11  Solen …kanske våren… 
12  XX serverar kaffe 
13  Denna tavla 
14  En puss från XX <3 
15  Fått hjälp av fina XX <3 
16  Ordning och reda på sal 
17  Hjälpsamma doktorer! 
18  Bra samarbete på Sal 6! Bra kommunikation 
19  Bra samarbete på Sal 6! Bra kommunikation 
20  Bullar till fikat! 
21  Bullar till fikat! 
22  Bullar till fikat! 
23  Den här tavlan gjorde mig glad  
24  Att kaffet var klart när jag skulle fika 

Tabellen visar svar på båda frågorna från det första dygnet. De dagsspecifika 
aspekterna är markerade med lila i tabellen nedan.
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Sammanfattning från intervju med sjuksköterskor.

 

 Hur länge har 
du jobbat här? 

Utbildning Kön Vad tar onödig 
energi från ditt 

arbete? 

Vad skapar en bra 
kommunikation med 
en kollega? 

När fungerar 
kommunikationen 
dåligt? 

Ssk 1 5 år Sjukskötersk
e- 
utbildning, 
Intensivvård
s-utbildning, 
jobbat med 
barnvård 

Kvinn
a 

Att folk inte gör det 
dom ska. Att jag 
måste gå in och 
göra 
barnsköterskans 
arbete. Att saker 
inte ligger där dom 
ska, så jag måste 
springa och hämta 
grejer hela tiden. 

Att personkemin 
stämmer och att man 
lyssnar och förstår 
varandra. Att man 
pratar på ett 
organiserat sätt, 
använder SBAR till 
exempel. 
 

 

När läkaren bara 
springer in och ger 
order utan att lyssna 
på våra insikter och 
kunskaper om 
patienten. När det är 
stressigt eller när 
personkemin 
fungerar dåligt. 

Ssk 2 1 år Sjukskötersk
e- 
utbildning, 
Intensivvård
s-utbildning 

Kvinn
a 

När jag glömmer 
saker.  

Humor. Bra 
personkemi.  

När läkaren bara 
springer in och ger 
order utan att lyssna 
på våra insikter och 
kunskaper om 
patienten. När det är 
stressigt eller när 
personkemin 
fungerar dåligt 

Ssk 3 3 år Sjukskötersk
eutbildning  

Kvinn
a 

Anhöriga då 
läkaren inte 
informerat dem 
tillräckligt och då 
hamnar det 
ansvaret på ssk. 
Svårt att hitta i 
salen då den är 
relativt ny för 
avdelningen. 

 När vissa nya läkare 
blir stressade kan 
det ibland vara så att 
de ej tar helt bra 
beslut och vi får kalla 
in en annan mer 
erfaren läkare. Men 
det är en öppen 
miljö och man får bli 
stressad och utbytt. 

Ssk 4 11 år Sjukskötersk
eutbildning 
och 
Intensivvård 

Man  Erfarenhet hos den 
som rapporterar av. 
Med en mer erfaren 
person fungerar 
kommunikationen 
bättre. Även om 
både den 
rapporterande och 
avlösande Ssk är 
erfaren från tidigare 
dagar med samma 
patient gör skillnad. 

Med mindre erfarna 
rapporterande Ssk. 

Usk 5 2 månader Gymnasial 
vårdutbildni
ng 

Kvinn
a 

Att hämta saker då 
man glömt att 
förbereda rätt vid 
patient. Samt att 
fylla på saker i 
patientförråden.  
 

Sal 6 där man är fler 
av varje usk/ssk. 
Sättet folk på BIVA 
jobbar på, de 
accepterar att man är 
ny, det hjälper. 

 

Bilaga 8 - Sammanställning av 
      intervjuer loop 1
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I viktningen är värdet 1 är enkelt och 5 är komplicerat. Tabellen är även viktad 
beroende på hur viktigt respektive kriterium är, där 5 är viktigt och 1 är inte 
viktigt. Till exempel är ”för omfattande område för ramarna för detta projekt” ett 
viktigt kriterium (5) och ”skydda mig från anhöriga” är väldigt komplicerat (5) 
att genomföra i detta projekt och därav får ”skydda mig från anhöriga” en hög 
poäng och väljs inte ut att gå vidare med. Det var tre grupper som fick betydligt 
lägre värden än de andra fem och dessa var ”Hjälp mig komma ihåg allt”, ”Stör 
inte mitt fokus” och ”Gör det lättare att tolka dokumentationen”. 

 Viktning ”Hjälp mig 
komma 
ihåg allt” 

”Hjälp 
oss 
arbeta 
som ett 
team” 

”Var är 
personalen” 

”Hjälp oss 
skapa en 
röd tråd” 

”Var är 
grejerna
” 

”Skydda 
mig från 
anhöriga” 

”Stör 
inte 
mitt 
fokus” 

”Gör det lättare att 
tolka 
dokumentationen” 

För omfattande 
område för 
ramarna av detta 
projekt 

5 1 4 5 4 4 5 3 3 

Lagar och regler 
förhindrar fortsatt 
arbete 

5 2 1 4 3 5 5 2 2 

Utanför vårt 
kunskapsområde 

4 1 2 3 3 4 5 1 1 

Uppfyller KTHs krav 3 1 5 3 3 4 5 2 1 
Total:  22 48 66 56 73 85 35 32 
 

Bilaga 9 - Viktningsmatris 
	 	 	 			problemidentifiering



// 15

Idé 1 - Anhörigas vetskap innan BIVA

Den första idén grundar sig i problemområdet att anhöriga ofta inte vet så 
mycket innan de kommer till BIVA. Tanken med löningen är att man kanske 
skulle kunna göra någon slags introduktionsfilm för att avlasta sjuksköterskornas 
arbetsdag om anhöriga skulle kunna få många av svaren från filmen. Filmen 
skulle i så fall vara personlig, till exempel att visa de personer som arbetar på 
BIVA just denna dag, illustration på detta visas i figuren nedan.

VAD VET ANHÖRIGA OM HUR ALLT GÅR TILL 
INNAN DE KOMMER TILL BIVA?

VAD SKULLE DU VILJA ATT DE VISSTE?

?

Figur. Bilden visar förslaget ”Anhörigas vetskap innan BIVA”.

Slutsatser och åsikter från personal på BIVA:

De anhöriga får små broschyrer om BIVA samt att många tyckte att det ändå 
kanske inte skulle hjälpa då det personliga mötet är det som får anhöriga lugna. 
Flera sjuksköterskor var även skeptiska ifall de ville vara med i en film samt att 
personalen byts ut så ofta att filmen skulle behöva uppdateras väldigt ofta, och 
vem ska göra det? Det finns även mycket patientsäkerhet och lagar att förhålla 
sig till ifall detta förslag skulle utvärderas vidare.

Bilaga 10 - Idéer och insikter
    loop  1
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Idé 2 - Blipp-idén

Den andra idén grundar sig i tanken om att många andra platser ”blippar” varor 
eller saker för att visa att man har använd/sålt/inventerat det. Tanken är att 
personal skall kunna ”blippa av” mediciner de ger och även information de fått 
eller gett. Denna idé inkluderade även en prototyp när den visades för BIVA-
personalen. Blipp-idén visas nedan.

Slutsatser och åsikter från personal på BIVA:

Denna idé var troligtvis presenterad lite väl öppet. Personalen hade svårt att 
förstå syftet men efter en stunds förklaring sa flera personer att det vore nog 
mycket svårt att införa då de olika medicinerna ges i så olika stora doser och 
att sammanföra detta till streckkoder skulle kräva en omfattande organisatorisk 
lösning.

Figur. Bilden visar Blipp-idén.

VAD SKULLE DU VILJA BLIPPA?

VAD SKULLE DU VILJA BLIPPA?
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Idé 3 - Signalera ”Stör Ej”

Slutsatser och åsikter från personal på BIVA:

Även denna var lite svår för viss personal att förstå, kommentarer som ”det 
kanske är någon form av bandage” gjorde att idén fick förklaras tydligare. Dock 
tyckte flera sjuksköterskor att de trodde att det skulle fungera om alla använde 
det. Flera var dock kritiska till förslaget och sa att ”det skulle kännas fånigt, jag 
tror vi skulle störa varandra ändå”.

Den tredje tanken var att lösa problemet att sjuksköterskorna ofta blir störda 
då de blandar medicin till patienter. Dessa avbrott leder till att de måste börja 
om proceduren och mycket tid går åt och stress ökar. Detta skulle kunna lösas 
genom att någon stans på kroppen signalera att ”just nu går det inte att störa för 
jag fokuserar”. Förslag på sådana platser/utformningar visas nedan.

Figur. Bilden visar placeringsförslag för en ”Stör ej”-skylt.

VAD BETYDER DETTA?
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Idé 4 - Skylt för att bli avlöst för rast

Många sjuksköterskor går över rasten och får ingen eller sen lunch. Detta trots 
att facket har infört så de ej får betalt för de 30 min de ska ha rast. Med detta i 
åtanke utvecklades ett förslag om att den avlösande sjuksköterskan i korridoren 
kan se vilken person som inte har haft rast på länge och på så sätt kunna 
prioritera vilket rum hon går till först. Visualiseringarna till detta visas nedan.

Figur. Bilden visar första sliden till ”Avlöst för rast”-idén.

HUR SKULLE DU VILJA 
BLI PÅMINND OM DET?

SKULLE DU VILJA VETA OM NÅGON HOPPAT ÖVER 
RASTEN OCH BEHÖVER AVLÖSAS?

 audem morturs orum inpro us, sena rei publiquem atis 
boner� cultorio, vericae et; no. Verevil utertus suntritere is 
vitratilicus vium su ium pons in dicaet idius, C. Gra etique 
rebatquo vilibus fenarbis; hori spionda mpris, is conloc 
tisul hilicio rteribus, se medit detium is, scivenam hala diu 
virisum sulin se faudella virtebussit, sperrid elaretili, 
quonfero inihin pridiis silis. Go consina, unum, quius me di 
probus, nos bonescerfex mo esimis, ut Catuideorum 
rebatur, noc recerit aturbem quodium opublin acte nit, fui 
ciis ad inius cotius, cons fex simpera conem, maximus et 
adepessa morum egerfecte consus aur in ta mod senat, 
sedesciptis bontili castrum P. Vala iam ducitiam etiontiam 
pons volumus nos merfex nonsuli civitelabi culeristrist 
consunum strum, prorum dem tabemorestam auctum ta 
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Slutsatser och åsikter från personal på BIVA:

Personalen hade många åsikter om denna idé. Framförallt med fokus på att 
de verkligen skulle få rast. Vissa tyckte det skulle vara mycket skönt att ha en 
skylt som visade vilken ordning de ska prioritera salarna för avlösning. Dock 
kretsade många av diskussionerna om just rasten och inte lika mycket om 
själva lösningen. Något som även noterades var att sjuksköterskorna på något 
sätt gillade känslan av att slita hårt och kunna klaga över att inte ha fått rast då 
de i så fall var en hårt arbetande och ambitiös person. Flera nämnde även att 
de kanske inte ville ha ett system som mätte detta då de föredrog att göra klart 
allt de hade i huvudet innan de gick på rast och att det skulle bli mer jobb att 
förklara för någon som avlöser en istället för att göra klart allt själv innan rasten.

Figur. Bilden visar den andra sliden till ”Avlöst för rast”-idén.

SKULLE EN SKYLT I KÖKET KUNNA HJÄLPA?

HUR SKULLE DEN KUNNA SE UT?SAL:  1   2   3   4   5   6

SAL 5 HAR INTE 
HAFT RAST
PÅ LÄNGE OCH 
BORDE BLI AVBYTT
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Idé 5 - GPS-karta så man vet var alla är

Grunden till detta förslag är att under observationerna noterades att mycket 
tid går åt att leta efter var personer är. Lösningen till detta är en karta där 
alla personer kunde ha specifika GPS-sändare så att man enkelt kunde se var 
personen man letar efter befinner sig. Bilderna som visades för sjuksköterskorna 
visas i nedan.

Figur. Bilden visar ett förslag på GPS-kartan där gröna prickar är sjuksköterskor och lila 
prickar är barnsköterskor

VAD TROR DU DET HÄR ÄR FÖR NÅGOT?

Korridor

Lunchrum

Datorplats

BIMA

Sal 3Sal 4Sal 5

Patient 4.1

Patient 4.2

Patient 5.1

Patient 5.2

Patient 3.1

Patient 3.2

Sal 6
Patient 6.1

Patient 6.2

Patient 6.1

Glasbur

Sal 2

Patient 2.1

Patient 2.2

Utgång

Baracken

Förråd 1 Förråd 2

VAD SKULLE DEN 
KUNNA VARA BRA TILL?
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Slutsatser och åsikter från personal på BIVA:

Denna idé fick kritik för att flera personer ville inte att man skulle kunna se vart 
de var hela tiden. Vissa nämnde också att det kanske skulle kunna ta längre tid 
att kolla på kartan än att sticka ut huvudet i korridoren och fråga efter personen.

Figur. Figuren visar illustration nr två på GPS-karta-idén.

VI HAR MÄRKT ATT NI OFTA LETAR EFTER 
VAR PERSONER ÄR?

EN KARTA DÄR VARJE 
PERSON SYNS, ÄR DET 

NÅGOT SOM  SKULLE 
HJÄLPA?

Korridor

Lunchrum

Datorplats

BIMA

Sal 3Sal 4Sal 5

Patient 4.1

Patient 4.2

Patient 5.1

Patient 5.2

Patient 3.1

Patient 3.2

Sal 6
Patient 6.1

Patient 6.2

Patient 6.1

Glasbur

Sal 2

Patient 2.1

Patient 2.2

Utgång

Baracken

Förråd 1 Förråd 2
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Idé 6 - Att bli påmind på rätt plats

Denna idé grundar sig i problemet att sjuksköterskor ofta blir avbrutna när de 
fyller på medicin till patienter. Även problemet med att informationen om hur 
mycket eller vad patienten skall ha är vid patienten men själva medicinerna är 
placerade på en annan plats. Sjuksköterskorna behövde därför ofta gå tillbaka 
till platsen med datorn och patientinformationen då de antingen glömt bort 
hur mycket de skulle ge eller blivit avbrutna och på så sätt måste börja om 
proceduren. Lösningsförlaget på detta är att sjuksköterskorna skulle kunna 
ha fler dataskärmar utplacerade och även mer visuella bilder på vad de skall 
förbereda. Tanken var även att sjuksköterskorna skulle kunna klicka i på 
patientdatorn vad de skall hämta och senare bli påmind om detta vid utvalda 
platser. De visuella bilder som visades för att beskriva lösningsförslaget visas i 
nedan.

Figur. Bilden visar scenariot som är introduktionen till detta lösningsförslag.

                                                                                                 

SCENARIO
Du är inne på sal och ska ge patient medicin. 
Du får springa fram och tillbaka flera gånger 
eftersom du på vägen glömmer viktig information. 

Sal 5

Patient 5.1

Patien
t 5.2

Medicinförråd Diskbänk

Dator Stol

Stol

Dator

Dat
or

Förälder

2

1

4
357

69

10

0

0. Bestämmer sig för att ge
    patienten en medicin.
1. Kollar värden i datorn.
2. Fyller på medicin, något var
    slut. Går ut för att hämta det.
3. Desinficerar händerna.
4. Fyller på det som saknas till
    medicineringen
    Något saknas igen.
5. Desinficerar händerna.
6. Läser av så att det stämmer i
    datorn.
7. Desinficerar händerna.
8. Hämtar medicinen.
9. Ger medicinen.
10. Förklarar för förälder.

8

Att ge en patient en medicin.
Tid: 5 minuter.
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Figur. Bilden visar en karta på ett patientrum där personalen kunde fylla i var exakt de skulle 
vilja bli påmind om vad de skulle hämta.

Fråga 1
Var på bilden skulle du vilja bli påmind om det du ska komma ihåg?

PA
TI

EN
T

PA
TI

EN
T

PA
TI

EN
T

PA
TI

EN
T

KORRIDOR

Figur. Bilden visar förslag på illustrationer till skärmarna samt tomma rutor där personalen 
själva kunde fylla i vad för typ av illustrationer de ville ha.

Fråga 2
Vad skulle du vilja bli påmind om?

S
B
A
R

Slutsatser och åsikter från personal på BIVA:

Personalen tyckte inte förslaget var övertygande. De förstod tanken men om 
fler skärmar skulle placeras ut ville de helst ha möjlighet att se samma dator-
information som vid patientdatorn. De visste heller inte vilka fler symboler de 
ville ha. Dock var de övertygade om problemområdet och bekräftade att det 
verkligen är något som tar tid från deras arbetsdag.
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Idé 7 - Ett interaktivt bord att rapportera med

Denna tanke grundar sig i placeringen hos personalen vid ronder. De sitter 
ofta placerade bakom varandra med antingen en dator i fokus eller den 
avrapporterade sjuksköterskan i fokus. Detta dels på grund av utformningen av 
lokaler och inredning men även av rutin. Lösningsförslagen är utformade för 
att skapa delaktighet och en mer interaktiv miljö. Detta för att öka lärandet och 
delaktigheten hos de som lyssnar. Olika förslag på lösningar till detta presenteras 
i nedan. Till detta lösningsförslag fanns även prototyper för att ytterligare 
förtydliga konceptet.

Figur. Bilden visar ett förslag med ett interaktivt bord där alla kan vara med och skriva samt 
sitter vända mot varandra så att de får ögonkontakt. Detta skulle kunna vara både i digital eller 

fysisk form.

ETT BORD DÄR ALLA ÄR MED OCH SKRIVER OCH SER?

SETT OVANIFRÅN SETT FRÅN SIDAN

SBAR

VAD SKULLE FÅ DIG ATT VARA MER DELAKTIGA VID RAPPORTERING?
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Slutsatser och åsikter från personal på BIVA:

Personalen verkade inte på positiva till detta lösningsförslag. Troligtvis för att de 
inte riktigt bekräftade problemet. Dock kunde de tycka det vore kul om det fanns 
mer delaktighet men tyckte ändå att deras vanliga papper och penna lösning 
var mycket bättre. Troligtvis kan det ha varit svårt att se hur detta skulle kunna 
fungera i verkligheten och kommentarer som ”det där kommer bli alldeles för 
dyrt” gjorde att diskussionen fördes till andra lösningsförslag.

Figur. Bilden visar en interaktiv transparent skärm där avlösande SSK sitter till vänster och 
pågående SSK och BSK är placerade på andra sidan skärmen så alla kan vara delaktiga samt 

få ögonkontakt. 

Figur. Bilden visar ett bord med klossar med S, B, A och R på för att på något sätt göra 
rapporteringen i fysisk form och på så sätt mer interaktiv.

EN SKÄRM DÄR ALLA ÄR MED OCH SER?

SETT OVANIFRÅN SETT FRÅN SIDAN

KAN MAN FÅ PERSONAL ATT FÅ ÖGONKONTAKT VID 
RAPPORTERING?

En transparent skärm med SBAR på..

S
B
A
R

NÅGOT FYSISKT ATT HÅLLA I NÄR MAN RAPPORTERAR?

SETT OVANIFRÅN SETT FRÅN SIDAN

VAD SKULLE FÅ DIG ATT VARA MER DELAKTIGA VID RAPPORTERING?

A

S B

R
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VISUELLT BORD

Idegenerera
Prototypa

Slutsats:
Flera personer upplevde att 
SBAR borde struktureras upp 
och göras enklare att följa, 

Elektroniskt

Fysiska symboler

Visuella symboler

GPS/KARTA

Idegenerera

Slutsats:
Problemet bekräftat, men 
intigritetsfrågor svåra att möta. 

Nummer som larmar

Karta i köket

BEHÖVER RAST

Prototypa

Slutsats:
Flera tyckte det var en bra idé, 
några trodde inte det kommer 
att fungera. 

Smileys

Indikatorer i köket

Stressensorer

STÖR MIG INTE NU

Prototypa

Slutsats:
Flera ville absolut använda ha 
något som signalerade “stör mig 
inte nu.” Andra trodde inte det 
skulle hjälpa. “Vi stör varandra ändå”. 

Symbol utanför rum

Klädsymboler

Lampor

PÅMINNELSE

Idegenerera

Slutsats:
Problemet bekräftat men 
missuppfattningar angående 
lösningsförslagen. 

Skärm med symboler

Auotmatisk

UTVÄRDERING FÖRSTA ITERERINGEN MED ANVÄNDARE

Sammanfattande utvärdering av vilka idéer som hade potential för att arbetas 
vidare med. 
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Bilaga	11	-	Kravspecifikationer	för		
      de tre koncepten

Interaktionstavla

A
nvändarvänliga krav

Fysiska krav
Ekonom

iska krav

Enkel att förstå

Intuitiv

P
sykologiskt avlastande

Ej stressande

Förstärka gruppkänslan

K
ravspecifikation

Enkel att rengöra

H
ållbar - bör hålla 15 år

D
esign bör passa in i m

iljön

Lättillgängligt placerad

S
ynlig för personal

B
illig - kostnad bör m

axim
alt 

m
otsvara leasingkostnaden för 

kaffem
askinen.
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e-notes

A
nvändarvänliga krav

Fysiska krav
Ekonom

iska krav

Enkel och sm
idig

Ergonom
isk

S
nabb i sina funktioner

Lätt och liten

K
ravspecifikation

M
ycket hygienisk

S
kall gå att desinficera

H
ållbar - bör hålla 10 år

S
kall vara m

obil dvs gå att 
flytta och ta m

ed sig.

B
illig - kostnad bör m

otsvara 
kostnaden för post-its 
användingen på avdelningen för 
1 år.
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“S
tör ej”

A
nvändarvänliga krav

Fysiska krav
Ekonom

iska krav

S
ynlig för om

givningen

S
m

idig att ta på sig

Ej vara i vägen för dagligt 
arbete

Lätt att byta från ”stör ej” till 
vanligt tillstånd

Tydlig och lätt att förstå

P
å ett vänligt sätt förm

edla att 
m

an är upptagen

R
espektingivande

K
ravspecifikation

S
m

idig

M
ycket hygienisk

Liten m
en synlig

B
illig - kostnad bör m

otsvara 
kostnaden för nam

nbricka och 
passerkort.
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Bilaga 12 - Personas

Personas

Målgruppen för detta arbete är sjuksköterskor som jobbar med barnintensivvård. 
För att förstå målgruppen och dess miljö har en personas tagits fram. 

Bakgrund
- 3 års sjuksköterskeutbildning
- 1 år specialiserad utbildning inom intensivvård eller barnvård

Arbetsmiljö
- Speciella sjukhuskläder
- Höga krav på hygien
- Höga krav på punktlighet och noggrannhet i arbetet
- Systematiserat arbetssätt
- Stressig miljö
- Jobbar mycket med siffror
- Alla jobbar på sitt eget sätt

Arbetsvillkor
- Arbetspass vid jobb på heltid: Kl 07.00 – 16.00 eller kl 13.00 – 22.00

Ansvarsområden
- Hantering av högteknologiska maskiner
- Behovet av utfört arbete kan förändras snabbt
- Övervakningsansvar av patient
- 1-2 patienter/arbetspass

Kommunikation
- Kommunicerar med både barnsköterska  och läkare
- Kommunicerar med föräldrar
- Skriver och läser i journal
- Rapporterar över till sjuksköterska och barnsköterska vid rapport och till 
läkare vid rond
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Bilaga 13 - Scenarios

Scenarios

För att få en förståelse för vilka situationer som de tre valda koncepten skulle 
kunna vara till hjälp, har valts att beskriva möjliga scenarios, inspirerade ur 
situationer observerade under researchfasen. Dessa scenarios har även använts 
som underlag för intervjuer vid loop 2. 

Scenarios för respektive problemområde

1) Interaktionstavla

Scenario 1.1) Inne på sal – och kan kommunicera med personal i köket
Sjuksköterskan och barnsköterskan är inne på sin patientsal och kan inte 
samtidigt lämna rummet. Det är ganska lugnt på salen just nu och de diskuterar 
när de ska ta lunchrast. De undrar om de kan bli avbytta om en kvart och 
skickar en anteckning på sin e-post-it till interaktionstavlan som hänger i köket. 
I köket sitter korren (sjuksköterskan som går mellan rummen och kan byta 
av) och dricker kaffe, ser meddelandet och skriver en anteckning tillbaka att 
hon kommer in om 15 minuter. Sjuksköterskan och barnsköterskan på rummet 
känner sig mindre isolerade på sina rum och lugna med att veta att de snart kan 
gå på lunch. 

Scenario 1.2) Lunchrasten
Kollegorna sitter i köket och äter lunch. De läser post-its meddelandena på 
interaktionstavlan, skrattar lite åt en kommentar om att kaffet smakade gott 
idag och börjar även prata om kommentaren om att en läkare hade ringt fel. 
De diskuterar problemet med att telefonerna ibland felkopplas och en av dem 
skriver en notering som hon lägger upp på tavlan. Lite senare under dagen ser 
personalchefen noteringen och tänker att hon ska ringa teknisk support för att få 
lösa problemet med telefonerna.

Scenario 1.3) Morgonkaffet 
Klockan är 06.55 och personalen sitter i kafferummet. Alla är trötta och tysta 
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och dricker kaffe. Natten har satt upp 4 nya post-its på tavlan som personalen 
läser medan de väntar på morgonrapporten. Vid morgonrapporten kan det vara 
lite svårt att höra allt som sägs eftersom personalen sitter utspridda och på grund 
av trötthet inte lyssnar med full uppmärksamhet. Samtidigt som rapporten hålls 
postas små notes om det som sägs på tavlan. Personalen kan därmed både se och 
höra vad som har hänt. 

Scenario 1.4) Kommunikation med andra avdelningar i landet
Det är eftermiddag och på tavlan visas post-its som lagts upp av personalen på 
BIVA i Göteborg. En sjuksköterska läser en notes om att i Göteborg ska man 
ha ett seminarium om hygien på fredag. Hon tycker det är en jättebra idé och 
lägger upp ett förslag på ett liknande seminarium på BIVA på KS. Hon postar 
även en fråga till BIVA Göteborg om vilka frågor mer specifikt de tänkte ta upp 
under seminariet. Det känns kul att vara en del av BIVA Sverige, inte bara BIVA 
Stockholm. 

2) e-notes

Scenario 2.1) Rapportering – strukturerad 
Klockan är 07.10. Sjuksköterskan som har jobbat nattpasset ska rapportera 
över anående de två patienter som han/hon har ansvarat för till sjuksköterskan 
och barnsköterskan som ska jobba dagpasset. De sitter på stolar i en ring inne i 
patientrummet. Rapporterande sjuksköterska läser upp sina anteckningar på sin 
SBAR-sida på sin e-post-it. Avlösande sjuksköterska och barnsköterska skriver 
in sina anteckningar på sina respektive e-post-its. 

Scenario 2.2) Fylla på lådor - och kommer ihåg allt 
Sjuksköterska/barnsköterska ska fylla på lådor i patientrummet. De antecknar på 
sin e-post-it vad som behövs, tar den med ut i förrådet för att slippa komma ihåg 
allt i huvudet. På vägen till förrådet blir hon stoppad av en kollega som undrar 
var en annan kollega är. Under tiden de disskuterar detta hinner sjuksköterskan 
glämma bort allt hon skulle hämta. Men det gör ingenting, väl ute i förrådet kan 
hon läsa på sin e-post-it vad som behövdes och slipper därför gå tillbaka och 
kolla. 

Scenario 2.3) Tillfälligt avbrott
Sjuksköterskan går från rummet till köket och är ganska stressad, på vägen 
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hojtar en kollega till henne att hon måste beställa blod för operation. Hon skriver 
genast ner detta på sin påminnelsesida i sin e-post-it så hon senare under dagen, 
när det lugnat ner sig, kan kolla på listan och bli påmind om vilka uppgifter hon 
har lovat att göra. 

3) ”Stör ej”
Scenario 3.1) Medicinpåfyllning
Sjuksköterska fyller på mediciner inne på patientrum. En kollega kommer fram 
och pratar om lite allt möjligt. Sjuksköterskan blir lite stressad och irriterad 
eftersom medicinpåfyllningen kräver koncentration och fokus. Men hon vill 
samtidigt inte vara otrevlig och snäsa av sin kollega. Två dagar senare ska hon 
åter fylla på medicinerna, då tar hon på sig sin ”Stör ej” skyllt när hon påbörjar 
arbetet. Inga kollegor stör henne och hon kan jobba koncentrerat utan att blir 
irriterad, tappa fokus eller känna sig otrevlig mot andra. 

Scenario 3.2) Rond 
Läkare, sjuksköterska och undersköterska sitter i patientrummet och rondar. Fyra 
gånger blir de avbrutna av annan personal som kommer in och frågar om mindre 
viktiga saker. Personalen som rondar kommer av sig, glömmer bort vad de 
pratade om och blir lite irriterade för varje gång de blir avbrutna. För att slippa 
bli störda med mindre akuta saker har de dag två fällt ut sina ”stör-ej” skyltar. 
Kollegorna som ser detta genom dörrfönstret vänder om och tänker att jag kan ju 
ta det här lite senare. 
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Interaktionstavla

Vad anser du är bra respektive dåligt med interaktionstavlan ni har haft här i 
några veckor?
Jag använde den i början. Men sedan slutade jag eftersom det tar lite tid och 
energi att tänka efter vad man ska skriva. Det är lite krävande, helt enkelt. Det 
som är bra med den är att man kan få syn på saker som annars hade bara gått alla 
förbi. Det som är dåligt är att det inte leder till något tydligt förbättringsresultat. 
Detta är mer som en hobby, en ”sidan-av-annat-grej”. Men visst, samtidigt kan 
den ju uppmuntra chefer och andra till att förbättra saker som inte fungerar. 

Kan du tänka på något du tycker saknas på den befintliga tavlan?
Man får syn på problemen men ser ingen lösning. Vad hände sen då? Gjorde 
någon något åt problemet? Det är frågor man ställer sig.

Skulle det vara intressant att koppla ihop den här skärmen med en likadan från 
andra IVA-avdelningar i landet/världen?
Det beror på. Rolig idé, men nej, jag tror inte jag skulle vilja läsa om att de på 
BIVA i Malmö har slut på kaffe. 

Har du någon fråga som du skulle vilja ställa på interaktionstavlan?
Jag skulle vilja att interaktionstavlan kunde utgöra en samlingspunkt för vårt 
informationsflöde. Som det är idag hängs informationen upp på A4-papper på 
en vägg med pappershållare. Ingen läser det som står där och det är inte alltid 
uppdaterad information. En elektronisk tavla skulle kunna vara mer uppdaterad 
och tillgänglig. Jag skulle gärna läsa om vad som beslutades på senaste mötet 
med mera.

Allt som inte fungerar tas ju inte upp på våra avvikelsemöten, allt är ju inte inom 
ramarna för avvikelse. Dessa saker skulle kunna få plats på en interaktionstavla. 
Jag skulle gärna vilja se återkopplingen från våra avvikelsemöten också. Man 

Bilaga 14 - Resultat test-intervju  
     med sjuksköterska
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skulle också kunna ha påminnelser på tavlan. Om det har varit problem med 
handhygienen skulle man kunna skriva: Glöm inte att sprita händerna, på tavlan. 

e-notes

Skulle du vilja använda en sådan här produkt i givna scenarios?
Ja det skulle jag. Jag har alltid fickorna fulla med papper; SBAR papper, 
minnesanteckningar, rapportanteckningar och en liten bok som jag helst 
undviker eftersom den är tung och opraktisk. Ibland har jag flera dagar gamla 
papper som ligger och skräpar. Jag tappar ofta bort dessa papper [hon suckar]. 
Jag skulle vilja spara ner dokument och avhandlingar, skriva anteckningar, ha 
SBAR och vissa delar av journalen eller anteckningar till journalen samlade i 
min egna lilla bok. Det skulle hjälpa mig i mitt arbete. Vi har idag inget mobilt 
personligt system, det skulle jag vilja ha. Och jag skulle vilja kunna ”undo-a”, 
det kan vi inte göra i journalen. Har man skrivit in att man har gett en medicin 
till exempel så man inte ändra på det. 
Ibland säger läkaren något, att man ska ge en viss mängd av en medicin, till 
exempel. Sedan när man står där och ska ge medicinen, så vill jag kontrollräkna 
att det känns rimligt. Då skulle jag vilja kunna ta upp min lilla elektroniska 
anteckningsbok och göra det på den. 
En liten handdator är precis vad jag behöver. 

Har du någon gång testat att skriva på en digital skärm (med penna)?
Ja, när jag skulle signera mitt pass. Det är svårt att skriva på en sån här. Men det 
är en vanesak. Man måste vänja sig så går det galant sedan. 

Vilken funktion är viktigast?
Att kunna spara mina dokument. Och att den är min och att jag får använda den 
på mitt sätt. Skriva ner sånt jag tycker är viktigt. Att den går ner i fickan och är 
mobil. Att den inte är ömtålig, att jag inte behöver känna mig rädd för att råka ha 
sönder den eller tappa bort den. Jag skulle vilja ha en påminnelsefunktion. Men 
som vibrerar, inte låter. Ofta får jag veta att jag ska göra något om en timme 
eller så, men hinner glömma bort det tills det är dags att utföra uppgiften. Till 
exempel som att beställa blod. Det är något jag får veta på morgonrapporten, 
men innan jag beställer blod måste jag utföra andra rutinsysslor och då vore det 
bra att kunna lägga in en påminnelse. 
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Funktioner som intervjuad sjuksköterska vill ha:
• Miniräknare
• Kalender
• Påminnelser
• Anteckningar
• Spara ner dokument

”Stör ej”

Skulle du vilja använda en sådan här produkt i givna scenarios?
Jag skulle tycka det vore lite löjligt. Om alla använda detta skulle jag göra det. 
Men jag tror det är svårt att få alla till att använda den.

Var skulle du vilja att den var placerad?
Runt armen. Eller kanske ännu hellre att rummet var avskärmat så att jag såg 
patienten, men slapp bli störd. 
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Intervju 2 - Sjuksköterska

Interaktionstavla
Vad anser du är bra respektive dåligt med interaktionstavlan ni har haft här i 
några veckor?
Jag gillar tavlan, det är trevligt å läsa om alla positiva saker. Man blir glad. Man 
kan också få lufta ur sig och släppa ifrån sig tankar när något har irriterat en.

Skulle du vilja ha ett elektroniskt uppkopplat informationsflöde? Hur skulle det 
se ut i så fall?
Ja, i så fall skulle jag vilja ha beläggningen på tavlan. Det vill säga vilka som 
jobbar var och vilka patienter som finns inne. Det vore även bra att se BIMA, 
LIVA, CIVA, ECMO och uppvaket då det är dem vi samarbetar med mest. Då 
skulle även alla avdelningarna kunna ha sådana här tavlor så alla ser hur det ser 
ut hos alla.

e-notes
Om den här var din och det var något elektroniskt, vad skulle du vilja använda 
den till? [intervjuad fick titta och känna på prototyp 2]
Läkemedelspädningsrutiner, vätskebalansräkning, PM om nutrition etc. 

Vad är viktigt med en sådan här produkt?
Den skulle radera informationen efter en viss tid så det inte blir något krångel 
med sekretess.
”Det är viktigt på BIVA att alla inte gör som de vill – för att kvalitetssäkra 
vården”

Vilka funktioner skulle vara till en hjälp i ditt arbete? 
Kalkylator.
PM – information vi ofta kollar upp beroende på storlek på patient.
Kunna se var det larmar. 
Vibration som påminnelse men inte ringsignal.

Bilaga 15 - Resultat intervjuer 
     loop 2
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Kunna larma
Kunna kommunicera med övrig perosnal.
Listor och SBAR kan jag lika gärna skriva på papper. 

Utformning
Touchscreen, inte knappar.
Skulle vilja förvara den på insidan av fickan [pekar på tröjans fickor].
Skall vara tålig.
Härlig tom den känns lyxig.
Enkel! (ej för mycket mjukvara)
 
CITAT
”Det vore jättebra med en sån här produkt.”
”Den måste vara enkel å använda.”
”Jag skulle nog absolut använda den”

Funktioner som intervjuad sjuksköterska vill ha:
• Kalkylator
• Påminnelser
• Anteckningar
• Spara ner dokument
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Intervju 3 - Undersköterska

Interaktionstavla
Vad anser du är bra respektive dåligt med interaktionstavlan ni har haft här i 
några veckor?
Tavlan är rolig. Man blir glad av positiva kommentarer. Tidstjuvarna läser jag 
och reflekterar över. 

Skulle du vilja ha ett elektroniskt uppkopplat informationsflöde? Hur skulle det 
se ut i så fall?
Jag skulle vilja se bemanning och nyheter för dagen och interaktionstavlan. Det 
kanske kan blinka till när något nytt har lagts upp? Att få se vad de gör på BIVA 
i Göteborg vore kul!

För mig är det även viktigt att kunna radera ifall jag lagt upp något jag ångrar, en 
gång skrev jag en lapp när jag var arg och sen tog jag bort den efter 30 min för 
känslan hade gått över.

e-notes
Om den här var din och det var något elektroniskt, vad skulle du vilja använda 
den till? [intervjuad fick titta och känna på prototyp 2]
Kunna anteckna saker vore bra! Listor för att hämta saker, Skicka meddelanden 
till kollegor. 

Vilka funktioner skulle vara till en hjälp i ditt arbete? 
Kalkylator
Kunna larma
Skall kunna ångra något man gjort
SBAR
Vibration som påminnelse 
Kunna kommunicera med övrig personal

Utformning
Påminnelser får ej ha ljud helst vibrera

CITAT
”En sån här vore ju skitbra!”
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”Att kunna skriva ner grejer vore bra!”
”Om allt detta fick plats i en sån liten grej vore det fantastiskt!”
”Om den här är min vill jag vill ha allt i denna!”
”Asså, så kul, inne på sal nu så sa nån: ”Var är Ulrika?” Och då svarade en 
annan: ”Ja, men gå och bli intervjuad av tjejerna, så får du se hur vi ska lösa 
dom där problemen i framtiden!”
”Tänk om man kunde få den där, det vore ju skitsmidigt”

Funktioner som intervjuad undersköterska vill ha:
• Kalkylator
• Påminnelser
• Anteckningar
• Spara ner dokument
• SBAR
• Kunna skicka meddelanden
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Intervju 4 - Läkare

Interaktionstavla
Vad anser du är bra respektive dåligt med interaktionstavlan ni har haft här i 
några veckor?
Det är jag som skriver många av lapparna! Man blir glad.

e-notes
Om den här var din och det var något elektroniskt, vad skulle du vilja använda 
den till? [intervjuad fick titta och känna på prototyp 2]
För oss läkare är ett stort stressmoment att pussla ihop patienter och tomma 
salar. Det gäller att lägga in patienterna på lediga platser på en avdelning som 
passar. Med en sådan här skulle jag kunna se vilka sängar som var lediga! Då 
ska det stå: ”Välkommen till bädd 3:1, puss och kram!”

PM finns i datorerna så jag skulle inte vilja ha dem i en sådan här.

Vilka funktioner skulle vara till en hjälp i ditt arbete? 
Kalkylator. 
Anteckningar som kan sparas vore bra!
Platsfinnar-funktion

CITAT
”Med en sådan här skulle jag kunna se vilka sängar som var lediga! Då ska det 
stå: Välkommen till bädd 3:1, puss och kram!”

Funktioner som intervjuad läkare vill ha:
• Kalkylator
• Anteckningar
• Platsfinnar-funktion
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Intervju 5 - Sjuksköterska

Interaktionstavla
Vad anser du är bra respektive dåligt med interaktionstavlan ni har haft här i 
några veckor?
Man skulle kunna skicka dagens ros till någon, kanske? Det gjorde vi ofta på 
CIVA. Det negativa borde kanske vara på annan plats.

Skulle du vilja ha ett elektroniskt uppkopplat informationsflöde? Hur skulle det 
se ut i så fall?
Om det var information på skulle datum kunna förstärkas och bli större/synas 
mer frekvent när det börjar närma sig sista anmälningsdag för en kurs tex.

e-notes
Om den här var din och det var något elektroniskt, vad skulle du vilja använda 
den till? [intervjuad fick titta och känna på prototyp 2]
Jag skulle vilja ha lathundar! Exempelvis kroppen, skelettets delar, anatomin, 
kärl, referensvärden... Mina anteckningar vill jag spara i mappar. Kalkylator vill 
jag definitivt ha! Kalender vore bra, så jag ser när något går ut, till exempel när 
patientmediciner måste bytas. Då skulle jag vilja ha läkemedelsinstruktioner 
i den. Ofta så hämtar man en medicin och sen så undrar man ”nähä nej, hur 
var det man blandade den här nu?” Jag skulle vilja ha mina PM som små 
appar. Meddelanden skulle kanske kunna fungera men jag tror det är lätt att 
det missbrukas, tex att man skickar ”att inte du och jag hamnade på samma 
sa l idag..” till varandra.  Det vore kul om man fick designa den lite själv, till 
exempel skulle ”2 kr till rädda barnen om du laddar ned det här utseendet”.

Vilka funktioner skulle vara till en hjälp i ditt arbete? 
Kalkylator 
Lathundar: Jag vill välja mina favoriter
Anteckningar
Kalender
Kunna larma med den.
Medicinsk info (ex. Kroppen, Skelett, Anatomi och Kärl)
FASS



// 43

Utformning
Föredrar touch-tangentbord framför penna

CITAT
”Har man billiga brillor tappar man bort dem, men har man dyra så håller man 
koll på dem”
”Om ni gör en testprodukt så vill jag vara testpilot!”
”2 kr till rädda barnen om du laddar ned det här utseendet”

Funktioner som intervjuad sjuksköterska vill ha:
• Kalkylator
• Anteckningar
• Lathundar
• Kalender
• Medicinsk info (kroppen, skelett, anatomi, kärl)
• Personligt utseende (användargränssnitt)
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Intervju 6 - Sjuksköterska

Interaktionstavla
Vad anser du är bra respektive dåligt med interaktionstavlan ni har haft här i 
några veckor?
Jag gillar att läsa på tavlan, men jag skriver inte så ofta egna lappar. Det är roligt 
att läsa när något är bra.

Skulle du vilja ha ett elektroniskt uppkopplat informationsflöde? Hur skulle det 
se ut i så fall?
Kanske skulle vara bra men det får inte bli så att det blir extra störningar på 
lunchen, till exempel att någon messar från sal ”kan du fixa det här när du ätit 
klart”. Jag skulle inte vilja se information från BIVA Göteborg.

e-notes
Om den här var din och det var något elektroniskt, vad skulle du vilja använda 
den till? [intervjuad fick titta och känna på prototyp 2]
Jag skulle vilja ha läkemedelsinstruktioner och PM på den, ”det vore toppen”. 
Jag skulle själv komma ihåg att sprita av den. Hur fin den är spelar ingen roll. 
Det skulle kunna vara påminnelser med ljud men då skulle jag vilja välja ljudet 
själv.

Vilka funktioner skulle vara till en hjälp i ditt arbete? 
Kalkylator. (Kunna räkna ut defibrillatorn: Hur många joule/kg)
Lathundar: Procedur för hur medicin beställs, koder till dörrar
Sjukdomsbeskrivning vore intressant. 
PM
SBAR (tappar ofta bort SBAR pappret)
Vibration som påminnelse vore bra men jag skulle behöva lite tid för att lära mig 
hantera det. 
Anteckningar som jag aktivt kan välja när jag vill radera dem. Ofta går jag 
omkring med gamla papper i fickorna.
Kalender

Utformning
Touch är bättre än knappar!
Enkel!
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Den måste gå ner i byxfickan 
Kanske ett personligt fodral?
Stöttålig

CITAT
”Det vore toppen”
”Det uppstår massa problem med alla papper man ska hålla på med”
”Jag tappar alltid bort mina lappar”
”Ja, alla vill göra på sitt eget vis”
”Jag gillar att man får välja själv!”

Funktioner som intervjuad sjuksköterska vill ha:
• Kalkylator
• Påminnelser
• Anteckningar
• Spara ner dokument
• SBAR
• Lathundar
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Intervju 7 - Sjuksköterska

e-notes
Om den här var din och det var något elektroniskt, vad skulle du vilja använda 
den till? [intervjuad fick titta och känna på prototyp 2]
Jag skulle gärna använda en sådan, har precis investerat i en mini-ipad som jag 
skall ha för jobbet. Spritas av, nä det har jag inte tänkt på ännu men det har du 
rätt i att det kanske jag borde fundera på. Jag tycker den kan få ha ett litet pling 
som ljud, jag märker aldrig när saker vibrerar så vibration är onödigt.

Vilka funktioner skulle vara till en hjälp i ditt arbete? 
Kalkylator
Kalender
Anteckningar – skulle kunna hamna under olika rubriker
Enkel! - ej ha alla funktioner som en iPad har
Meddelanden – med ett litet pling som ljud
PM

Utformning
Ljud ej vibration
Skall gå ned i tröjfickan eller byxfickan
Kan vara både touch och med penna

Funktioner som intervjuad sjuksköterska vill ha:
• Kalkylator
• Kalender
• Anteckningar
• Lathundar
• Meddelanden
• Påminnelser
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Miniräknare 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2
Kalender 0 1 - 3 1 2 1,4 0 - 0,7
Spara ner och 
kunna läsa 
dokument

3 3 3 3 3 2 2,8 2 2 2,3

Anteckningar 2 2 2 2 3 3 2,3 3 3 2,8
Påminnelse, 
vibration

2 2 1 1 2 1 1,5 3 - 2,25

Säger till vid behov 
av rengöring

1 1 - - 0 0 0,5 2 - 1,25

Säger till vid behov 
av laddning

1 1 - - - 0 0,7 - - 0,7

Skickar information 
till mail om var den 
är placerad

1 1 - - - 0 0,7 - - 0,7

Kunna se lediga 
patientplatser

0 0 0 0 0 0 0 0 3 1

Kunna ha lathundar 0 3 2 2 3 3 2,2 0 0 0,7
Kunna sk icka 
meddelanden till 
varandra

2 1 2 2 1 2 1,7 1 1 1,2

Mobil 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Kunna gå ner i 
byxfickan

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Snabb 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Enkel 2 3 2 3 3 3 2,7 2 3 2,6

FUNKTIONER Ssk Ssk Ssk 

INTERVJUAD PERSONAL
Ssk Ssk Ssk Usk Läkare

Medelvärde
Totalt 

medelvärde

Tabell. Resultatmatris över intervjuer loop 2.

0-1: NJA = Funktionen är inte särskilt viktigt
1-2: BRA = Bra om funktionen finns, men inte jätteviktigt
2-3: VIKTIG = Viktigt att funktionen finns

Enligt tabellen är det viktigt för sjuksköterskorna att den elektroniska 
anteckningsboken har en kalkylator, är mobil, går ner i byxfickan och är snabb. 
Viktigt är också att det går att spara ner dokument, ha lathundar anteckningar 
och att den är enkel. Andra önskvärda egenskaper kalender, påminnelser och 
att kunna skicka meddelanden till varandra. Detta resultat kan jämföras med 
resultatet för läkare och undersköterska. För läkare och undersköterska är det 
viktigt med anteckningar. För läkaren är det viktigt att kunna se var det finns 
lediga patientsängar.

Bilaga 16 - Resultatmatris för 
     intervjuer loop 2
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Enkät sammanställning 

Sammanlagt 12 svar 

 

(6) Jag använder gärna post-it lappar i mitt arbete  

(7) Jag tappar ibland bort mina post-it lappar  

(9) Jag både får och ger ibland information i förbifarten  

(11) Jag ägnar ibland tid åt att leta reda på personal 

(10) Alla kollegor följer inte SBAR 

(7) Ibland glömmer jag viktig information 

(6) Ibland glömmer jag bort vad jag ska göra 

(8) Jag har mina egna knep för att komma ihåg all information 

(4) Jag vill gärna jobba på mitt eget sätt 

 

Om du hade en elektronisk anteckningsbok, vilka egenskaper skulle du vilja att den hade?  
(7) Att den kan fästas i byxfickan 
(8) Att den säger till när den behöver laddas 
(4) Att den säger till när den behöver rengöras 
(9) Att den är mobil 
(8) Att den har miniräknare 

(7) Att den har kalender 

(6) Att den har dokumenthanterare 

(8) Att den har påminnelsefunktion (vibration) 

(5) Att den går att spåra med GPS 

Övriga kommentarer:  

”Alla har en miniräknare på BIVA” 

”Litar inte på elektronik” 

 

 

Bilaga 17 - Enkätresultat
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Sammanställning intervju Björn Hedin, Medieteknik och 
Interaktionsdesign (MID), på institutionen Data och Kommunikation, KTH 
[06-05-2013].

Några produkter ni bör kolla upp är:
Akush – från Indien

Livescribe – en penna med scanner som läser av rörelser och både skriver bläck 
på ett papper samt elektroniskt läser av det man skrivit, den sparar även det man 
skrivit så att det går att söka på ord och bokstäver.

KOBO – skärm som fungerar som en elektroniskt papper med bollar med laddad 
färg som byter mellan vit och svart. Den drar ingen ström när den är av utan 
det är bara skiftet mellan vit/svart som tar ström. En sådan skärm kostar ca 79 
euro. Dock tenderar sådana skärmar att röra sig långsamt, det är en fördröjning 
mellan tex det man skriver och att den hinner ställa om sig, förr var en sådan 
fördröjning ca 1 sek men nu kanske 0,3 sek.

Samsungs Galaxy note – Skrivbar skärm med en aktiv penna som känner av 
pennans rörelser och att man även kan vila handen på skärmen samtidigt, vilket 
inte många andra (iphone bla.) touchscreens klarar. Att kunna vila handen när 
man skriver skapar en mycket bättre känsla skrivmässigt.

Hybridskärm – Det är en sorts skärm som är både baklyst och passiv. Det vill 
säga den kan både lysa upp själv samt vid omställning reflektera omgivningens 
ljus. Ett företag att kolla upp med detta är Pixel Qi. Fördelen med passivt läge är 
att den drar mindre ström (reflekterande läge) och går bra att läsa i dagsljus.

O-led skärm – Dagens mobiltelefoner använder troligtvis O-led skärmar, det är 
massa små lampor som lyser och ger bättre klarare färger samt mer svart. Detta 
till skillnad från LCD skärmar som har ett konstant lyse bakom och som sedan 

Bilaga 18 - Sammanställning 
intervju med Björn Hedin
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lägger lager ovanför lyset så att skärmen visar olika saker. En svart på en LCD 
skärm bli aldrig helt svart på grund av detta utan förblir gråaktig samt drar mer 
ström.

Android systemen - som är en open source och det borde finnas förenklingar ur 
gränssnitt som inte innehåller alla funktioner utan mer de ni vill ha.

Läsplatta/Surfplatta - Skillnaden mellan en läsplatta och en surfplatta är att 
läsplattans ljus reflekterar omgivningens ljus och lyser inte i sig självt. En 
surfplatta har en skärm som lyser. Nu finns även läsplattor med touchscreens.

Gummitablets – finns idag också och är gjorda för att vara robusta samt kunna 
tappas i vatten. YUMA 2 är en sådan skärm och görs av Trimble.

Beståndsdelar och placering samt storlek fås lättast genom att google 
godtyckliga liknande produkter och sedan skriva teardown. Då får man upp 
många olika specifikationer och delar på hur olika elektroniska device är 
uppbyggda.

Artikel att kolla upp:
A compariston of paper-based online annotations in the workplace by Ricardo 
Kawase osv.
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Sammanställning intervju Rickard Bengtsson materialexpert på Nolato [07-
05-2013]

Det mest praktiska för er produkt vid formsprutning av silikon vore att göra 
två halvor och sedan limma ihop dem. Det går även att göra allt i ett stycke 
runt delarna. Silikon är lättflytande och behöver inte så högt tryck för att 
formsprutas. Ofta räcker 200-300 bar jämfört med många andra plaster som 
kräver 2000 bar. Tunna ytor är svårare att få silikonet att täcka då den gärna 
täcker de tjockare partierna först. Det är något att ta med i beräkningen när 
man formar verktyget. Att ha silikon ovanför touch-screenen ska nog inte 
vara något problem för denna produkt, man kan skapa riktigt tunna ytor med 
transparent silikon och sedan polera dem blanka och fina. Silikon är ett mycket 
rent material och får ofta godkänt för användning inom vården. En medicinsk 
standard som Nolato använder är ISO10993 som gäller för biomaterial inom 
vården och produkten i denna rapport borde även den uppfylla denna standard. 
Det vore lättare att använda flytande silikon med två komponenter (A och B) 
från till exempel Wacker Chemie. En elastosil med märkning LR3003/70 borde 
passa. Där de sista två siffrorna bestämmer hårdheten i silikonet. Denna typ av 
silikon härdar när de båda komponenterna blandas ungefär som ett epoxilim. 
Det kan ta veckor för silikon att härdas i rumstemperatur medan om man värmer 
upp det i verktyget kan det härdas på 10 sekunder. Något man bör beakta vid 
formsprutning av silikon är att ha ingöt och utgöt placerade korrekt. Som 
tidigare nämnt vill materialet fylla de tjockare ytorna först samtidigt som en 
produkt av detta slag inte heller vill ha ingötet placerat mitt på skärmen. Det är 
viktigt att även placera luftspringor så att materialet flyter ut i alla delar korrekt, 
och att dessa extrabitar sedan kan efterbearbetas bort.

Bilaga 19 - Sammanställning 
intervju med Rickard Bengtsson
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Bilaga 20 - Bilder på prototyper
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Bilaga 21 - Intervjuer 
    produktutveckling
    loop 2
Intervju 1 – Läkare

Allmänt intryck?
Vibration är bra.

Form och dimensioner?
Den stående med knappar på mitten eller den blanka med penna passar bäst. Det 
kanske är för att jag är så van vid min mobil som är i den storleken. Det är inget 
problem att byta grepp om man tar upp den ur fickan. 

Funktioner?
På knapparna vill jag ha kontakter, gärna bemanningen för dagen sorterat efter 
funktionen på personen tex. Kirurgjour, bakjour och medicinjour. Jag skulle 
även vilja ha de patienter som jag själv har hand om, till exempel att jag kan 
skriva ned anteckningar om mina patienter som jag senare kan skicka vidare till 
nästa person som tar över patienten.  Jag skulle även vilja ha en rondknapp där 
dagens mål (från CliniSoft) finns att bocka i, så att jag kan se vad som är min 
uppgift efter rond och även vad SSK och USK skall göra idag. Jag skulle hellre 
skriva med en penna än med ett elektroniskt tangentbord, jag skriver alltid fel 
på dem de har så små knappar. Vi hade förr i tiden en Palmtopp i Västerås som 
fungerade lite likadant, det gillade jag. Den dockade man in med datorn varje 
morgon, alla hade sina egna.

Personlighet?
Vi kan dela, det är vi så vana vid.

Funktioner:
Anteckningar
Kalkylator
Kontakter – sorterat på funktion
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Påminnelser
Kalender
Rondknapp
Penna
PM
FASS
Lathundar

Citat?
I början av intervjun var läkaren negativ och sa att allt detta fanns i telefonen för 
att senare bli positiv och säga ”Jag är öppen”
[Jag skulle vilja ha spegel” [skrattar]
”Nä det är inte bökigt att byta grepp!” [skrattar]

Laddstation?
Vi kan ladda dem någonstans till exempel i vårt jourrum.
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Intervju 2 – SSK – snabbintervju

Allmänt intryck?
Skulle vilja att alla använder sina mobiler istället och att det här var en app man 
kunde ladda ned. Själv använder jag dock inte mobilen i arbetet. De skall alltid 
vara på tyst läge.

Citat?
”Jag har valt att inte använda mobilen i arbetet”
”En uppmuntrande faktor tror jag är jätteviktig” 
 



// 60

Intervju 3 – SSK - Snabbintervju

Allmänt intryck?
Gillar den blanka bäst, det är viktigt att den går ned i fickan.

Funktioner?
Vill kunna ringa. Till exempel när man står vid den fasta telefonen och så säger 
de att ett test inte är giltigt, då vore det smidigt att kunna ha telefonen mobilt. 
Funktioner:
PM
Minräknare
Anteckningar
Att kunna ringa

Citat?
”Jag har valt att inte använda mobilen i arbetet”
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Intervju 4 – SSK - snabbintervju

Form och dimensioner?
Den liggande långa är för lång. Gillar enkelheten i den som är blank och formad 
som en smart phone. 

Funktioner?
Jag skulle gärna vilja att det skulle gå att ringa på den. Till exempel ibland vill 
jag kunna ringa röntgen när jag står vid datorn och inte gå iväg till en telefon. 
Jag vill även kunna skriva anteckningar på den. PM och kalkylator skulle jag 
gärna vilja ha uppe samtidigt, inte som på telefonen nu att det är olika appar 
man måste gå in och ut ifrån. Penna vore bra för att skriva anteckningar. Både 
tangentbord och touch screen fungerar fint för mig. 

Funktioner:
Ringa
Anteckningar
PM
Kalkylator
Penna
Sökare
Spritas av

Citat?
”Gillar den enkla, men det kanske är för att den ser bekant ut.”
”Den måste vara robust och ta hänsyn till sekretessgrejer.”
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Intervju 5 - Läkare

Allmänt intryck?
Den sidoställda stora är för lång. De stora vita rockarna är större men det är 
viktigt att de går ned i de här fickorna [pekar på den vanligaste klädseln på 
avdelningen där byxfickan är lika stor för alla].

Form och dimensioner?
Den måste gå ned i fickan, med mitt block har jag klippt till en A4 för att en A5 
var för stor att ha i fickan. Jag tycker den skall vara ungefär så här stor [pekar på 
den blanka skärmen], det är lätt att välja något som ser bekant ut.

Funktioner?
Tangentbord elektroniskt vore bra, alla är så vana vid smart phones nu. Flera 
fönster uppe samtidigt skulle jag vilja ha, så man har kalkylator och PM uppe 
samtidigt. Den måste gå att spritas och tvättas av. Påminnelser både med ljud 
och vibration vore bra. Kanske kunna se röntgenbilder och kunna zooma in på 
dessa.  

Funktioner:
Tvättbar
Tangentbord
Påminnelser, både ljud och vibration
PM
Kalkylator
Anteckningar
Läsa in Röntgenbilder
Rondlista – den vi printar på A4 papper nu
Kom ihåg-lista – som med digitala post-its

Citat?
”Det vore bra om det var lätt att programmera en app, så ansvarig person helt 
enkelt kan göra en app till nya maskiner”
”Om den bara hör till jobbet kan man ju ha sekretessinformation på”
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Intervju 6 – SSK

Form och dimensioner?
En palett, ja kanske, jag är inte så bra på sånt här. Det där tum-greppet känns 
onödigt. Jag tror man vänjer sig med det mesta.

Funktioner?
Jag skulle vilja skriva ned anteckningar som jag själv sorterar efter valda ämnen, 
till exempel hygien, förråd eller ombyggnation. Alla har nog olika önskemål 
kring rubriker. Jag skulle gärna kunna ringa på den. Jag skulle vilja ha listor där 
jag kan bocka av allt jag behöver kolla innan jag går på semester. Jag skulle vilja 
ha penna, inte tangentbord, jag gillar att skriva själv. Det skulle vara bra om den 
läser om det jag skriver till datorbokstäver.

Funktioner:
Anteckningar
Ringa
Penna
Listor
Påminnelse om att sprita av
Larm, ej akut (när man bara behöver lite hjälp och står lite dumt till)

Citat?
”En del skriver aldrig ned, inte ens vid rapporter”
”Ibland står man taskigt till, då vore det bra med ett larm i fickan.”
”Ibland vill man inte larma, men kanske använda en kallelsesignal.”
”Form spelar inte så stor roll, man vänjer sig.”
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Bilaga 22 - Andra liknande 
     produkter
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Bilaga 23 - Funktioner skärm

Grafikskärm

Grafikskärmar har ett rykte om sig att vara skönare för ögat att läsa på. 
Om det finns vetenskapliga bevis för detta råder det delade meningar om. 
Eftersom skärmen är reflexiv och reflekterar ljus från omgivningen så fungerar 
grafikskärmar bättre i solljus, till skillnad från LCD-skärmar där ljuskällan 
kommer bakifrån. En annan fördel med dessa skärmar är att de inte drar någon 
ström då bilden är stilla. Det är bara vid ändring av bild som den drar ström. 
Detta gör dock att den kan vara långsam (uppskattningsvis 1/3 sekund för att ta 
fram bilden) när man skriver på den (Hedin, 2013). 

OLED (Organic light-emitting diode)

OLED-skärmar består av tunna kolbaserade plastfilmer mellan två elektroder. 
OLED har bättre färgåtergivning än LCD-skärmar men vid större skärmar än 
mindre mobiltelefoner så blir OLED relativt dyrt. OLED-skärmar kan också 
göras flexibla vilket dock än så länge är relativt dyrt (OLED-Info.com, 2013). 
För bild på en flexibel OLED-skärm se bilaga 24.

Kapacitiva skärmar reagerar på beröring av mänskligt finger eller ett konduktivt 
föremål som hålls av en mänsklig hand. Fördelen med en kapacitiv skärm är att 
man kan välja ett mer hållbart material än en tunn plastfilm som ytbeläggning 
(Screen Tech, 2013). För resistiva skärmar är det inte beröringen i sig, utan 
hårdheten i tryckandet som gör att något reagerar. Dessa skärmar är både mer 
exakta och billigare än kapacitiva skärmar (Hedin, 2013). Resistiva skärmar är 
också mer hållbara än kapacitiva (Screen Tech, 2013). För schematisk bild över 
resistiv skärms uppbyggnad se bilaga 24.

Kapacitiv LCD touch
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Bilaga 24 - Bild på resistiv
	 	 	 	 	LCD-	och	flexibel
     OLED-skärm

Figur. Resistiv LCD skärm med touch screen. (Screen Tech, 2013)

Figur. Flexibel OLED-skärm (OLED-Info.com, 2013)



// 67

Bilaga 25 - Bilder från 
     ergonomistudie
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Bilderna nedan är från test med kreatör.
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Bilderna nedan är från test med intensivvårdskunnig lärare och sjukgymnast.
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Bilderna nedan är från test med personal på BIVA; Sjuksköterska, tekniskt 
ansvarig, undersköterska och chefssjuksköterska.
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LORAZEPAM IV/IO on children.

Of 1 mo to 21 yrs of age, treated with 
mechanical ventilation or vasoactive infu-
sions. Excluded 18 with <3 μg·kg-1·min-1 
dopamine only, diabetes, or solid organ 
transplant and nine who died within 24 hrs 
of PICU admission. Peak blood glucose 
(BG) and time to peak BG during PICU 
admission.

Lorazepam IV/IO
0-2 kg  0,33-0,65 mg/ml
2-6 kg  0,66-1,2 mg/ml
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t-test, and logistic regression. Peak BG of 
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Compared with survivors, nonsurvivors had 
higher peak.
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Bilder på de två användargränssnitt-förslagen visas nedan. Alla tillfrågade 
röstade för det vänstra.
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Bilaga 26 - Resultat 
     ergonomistudie

Tester och diskussion med en sjukgymnast, en lärare med kunskaper om 
intensivvård och en kreatör.
Alla tyckte enklast är bäst. Den vanliga platta var mest omtyckt, men de ville 
gärna kunna greppa på sidorna. Inget handtag alls eller ett sidohandtag var de 
prototyper som testpersonerna gillade mest. Prototyperna med en luftbubbla 
och sandpåse upplevdes som skön, men onödig. Frigolitbubblan upplevdes som 
bekväm att hålla i, men för stor och klumpig. 

Person 1. Sjuksköterska
Bubbla med mjöl: Skön! Jätteskön! Fast man vill ju att den ska vara smidig å få 
ner i fickan.
Sidohandtag: nej, gillar inte alls. 
Vanlig: Får lite ont i arm och axel, känns onatruligt. 

Person 2. Sjuksköterska
Bubbla av frigolit: Bekvämt grepp, men onödigt stor i fickan.
Bubbla med mjöl: Bekvämt grepp och går lättare ner i fickan. 
Sidohandtag: Helt ok. 
Vanlig: hel ok, men inte lika skön att hålla i. 

Person 3. Specialistläkare
Jag vill ha den vanliga platta. 

Person 4, Undersköterska
Bubbla av frigolit: Onödigt stor i fickan.
Bubbla med mjöl: Bekvämt grepp och gillar att den kan placeras på ojämna 
underlag.  
Sidohandtag: bra att det går att få lutning. Handtaget är ok.

Person 5, Medicinsk tekniskt ansvarig
Bubbla av frigolit: Skönt grepp, men det måste kunna anpassas till olika 
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handstorlekar. Kanske kardborrband för att få ett bra grepp. Onödigt stor i 
fickan.
Bubbla med mjöl: Bra att den formar sig efter handen. 
Bubbla med luft: Bra att det är lätt, formbart, men vet inte hur skört det är? Man 
kanske kan blåsa upp en liten luftkudde här bak? 
Sidohandtag: Handtaget är ok.
Vanlig, platt: Ok, men inte lika bra grepp.

Person 6, Specialistläkare:
En enkel vanlig, inget annat skulle fungera bra att använda när man skall stoppa 
ned den i fickan.

Citat från intervjuer:
”Jag vill så gärna ha en sån här”
”Kod? Nej, vi har för många koder”
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Bilaga 27 - Information om val av 
        kategorier

Val av kategorier är ett kritiskt moment eftersom det lägger strukturen för vad 
informationsutbytet handlar om. Ett relativt enkelt och tomt användargränssnitt 
möjliggör större frihet för individen att själv fokusera på det väsentliga. Ett mer 
på förhand justerat system kan kännas påtvingande och svårare att förstå, men 
kan också vara en hjälp vid sorteringen av stor mängd information. Det finns 
några aspekter som bör tas särskild hänsyn till:

• Case-baserat informationsutbyte
 Att informationen fokuserar på en patient i taget och att vikt läggs vid 
 helhetsbilden av patienten.

• Addera istället för att repetera
 I mängden av data är det lätt hänt att informationen repeteras.   
 Kategorierna bör vara utformade så att det är tydligt vilken information 
 som bör placeras inom vilken kategori också för att undvika repetering av 
 information.

• Interaktiv och inkluderande
 Informationsutbytet ska inkludera samtliga närvarande i mötet. Likvärdig 
 interaktion kring informationsutbytet ska vara en grundläggande del. 

• Checklistor
 Checklistor hjälper personalen att snabbt strukturera informationen och 
 inte missa viktiga delar. 

• Koppling till journal
 Systemet kan ha återkoppling till journalsystemet. Bör i så fall fokusera 
 på några viktiga delar för enkelheten. Vid förfrågan skulle även annan 
 journalinformation kunna visas (Frykholm, 2013). 
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Bilaga 28 - Hållfasthetsberäkning

Dimensionering av väggtjocklek i plasthandtagen: 

Den nödvändiga kraften för att hålla i produkten kommer minst att motsvara 
produktens tyngdkraft: 

               

där  

N = normalkraften 

µ = friktionskoefficienten för silikon mot handflata ≈ 0.9  (Friktionskoefficienten kan 
variera beroende på hudtyp, fukt etc, men tester visar att medelvärdet ligger kring 
0.9 (M. Zhang, 1999) 

m = massa = 0.5 kg 

g = gravitationskraften = 9.82 m/s2 

vilket tillsammans med ekvation (1) ger: 

        

Men eftersom produkten även måste tåla att användaren håller hårdare än 
nödvändigt har valts att anta en större kraft som påverkar handtagen.  
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Antaganden:  

Kraft som påfrestar handtagen: 10 N 

Väggtjocklek: 2mm 

 

Ekvationer: 

Böjspänning: 

    
  
        

där 

           

      
 

                 

      
 

                

där 

F = 10 N 

L = 20 mm 

t = väggtjockleken = 2 mm 

b = Längden på handtagen = 110 mm 

h = 8 mm 

vilket tillsammans med ekvation (2) – (4) ger:  

           

Vilket kan jämföras med plastiseringsspänningen för ABS-plast:  

                                                

Handtagen kommer alltså inte att plastiseras om en ABS-plast används och de har en 
väggtjocklek på 2mm.  
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