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  Sammanfattning 

Det här examensarbetet är ett tjänstedesignprojekt, i samarbete med CTMH, som har utförts på 
urologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Projektet syftar till att öka 
medvetenheten hos besökare och patienter, och uppmärksamma om föreliggande risker för 
smittspridning under en sjukhusvistelse. Detta genom att utveckla tjänster som uppmanar 
besökare och patienter att följa hygienrutiner. Projektet har initierats till följd av ett 
förbättringsarbete på urologiska kliniken för att minska antal vårdrelaterade infektioner. En 
minskning av vårdrelaterade infektioner skulle innebära en ekonomisk vinning för Karolinska 
universitetssjukhuset samt resultera i minskat lidande för patienter.  

Examensarbetet har fokuserat på att, genom ett användarorienterat arbetssätt, utveckla 
tjänstekoncept som uppmanar patienter och besökare att följa hygienrutiner. Arbetsgången har 
utvecklats utifrån Stickdorns och Schneiders (Stickdorn & Schneider, 2011) fem huvudprinciper 
för tjänstedesign och har anpassats för att passa in i en hälso- och sjukvårdsmiljö.  

Genom ett högt antal användarinteraktioner, bestående av bland annat intervjuer och 
observationer, har tre olika beteendetyper identifierats. Den slutliga tjänsten är en helhetslösning 
som består av fyra olika deltjänster, där varje deltjänst fångar upp någon av beteendetyperna för 
besökare och patienter. 

De slutliga tjänsterna har implementerats på urologiska kliniken med förutsättning för vidare 
spridning. Detta har genomförts genom bland annat publicitet i Dagens medicin, 
projektpresentationer för Hygienrådet och chefer på Karolinska Universitetssjukhuset.   

Slutsatser för projektet är bland annat att det finns stor potential för tjänstedesign som arbetssätt 
inom hälso- och sjukvård. Detta för att kommunicera problem från vårdpersonal, patienter och 
besökare till beslutsfattare. Faktorer som får patienter och besökare att uppmärksamma vikten av 
god hygien har identifierats samtidigt som det har visat sig att olika beteendetyper kräver olika 
angreppssätt för att få till stånd en beteendeförändring.  
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Abstract 

This Master’s thesis is a service design project that has been carried out at Karolinska University 
Hospital in collaboration with Center for Technology in Medicine and Health. The project aims 
to increase awareness among patients and visitors about the existing risks of contamination 
during their hospitalisation. This was done by developing services that encourage patients and 
visitors to follow the hospitals hygiene guidelines. The project was initiated as a result of an 
extensive work of improvement carried out at the Department of Urology, which intend to 
decrease hospital-acquired infections. A reduction of hospital-acquired infections would result in 
a financial gain for Karolinska University Hospital and decrease the patients’ suffering. 

The main focus of the project was to develop service design concepts through a user-oriented 
approach. These concepts encourage patients and visitors to follow hygiene routines. The work 
process is based on Stinkdorn and Schneider's (Stickdorn & Schneider, 2011) five principles of 
service design thinking, the process has, however, been adjusted to a health care environment. 

With numerous user interactions mainly in the form of interviews and observations, three 
different behavior types were identified among the patients and the visitors. The service that the 
project resulted in is a holistic solution containing four different concepts where each concept 
captures one or more of the behavioral types. 

During the implementation of the final services, it was considered important to prepare the 
services for diffusion to other departments and hospitals. For example, the preparation has been 
achieved through publicity in Dagens Medicin, and project presentations for the Hygiene Council 
and Managers at Karolinska University Hospital. 

All in all, there is great potential for service design methodology within a health care setting, as 
became clear during the course of this project. Taking a service design approach helps to 
communicate problems from patients and visitors to the decision makers. Furthermore, several 
factors have been identified; all of which make patients and visitors pay attention to the 
importance of good hygiene. Finally, it is concluded that different behavioral types require 
different approaches in order to create behavioral changes. 
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Detta är ett examensarbete inom mastersprogrammet Integrerad Produktutveckling på Kungliga 
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1 Introduktion 

 

I det här kapitlet presenteras bakgrunden till projektet samt mål, syfte, frågeställning och avgränsningar. Mål för 
användarupplevelsen presenteras och följs upp genom rapporten. Vidare presenteras projektets organisation med 
involverade intressenter. Avslutningsvis beskrivs upplägget av rapporten.  
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1.1 Bakgrund 
Det här examensarbetet är en del i projektet Innovation mot Infektion (IMI) som leds av 
Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa (CTMH). CTMH är en centrumbildning mellan 
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI) och Stockholms Läns Landsting 
(SLL). Projektet IMI omfattar bland annat utveckling av innovativa lösningar för att minska 
smittspridning mellan patienter och besökare. I förebyggande arbete mot smittspridning är god 
handhygien den viktigaste faktorn, vilken till viss del även förebygger vårdrelaterade infektioner 
(VRI) (Smittskyddsinstitutet, Sveriges kommuner och landsting, 2014, s. 2). En vårdrelaterad 
infektion är en infektion som uppkommer hos en patient till följd av en sjukhusvistelse eller 
behandling oavsett om smittan kommer ifrån patienten själv eller till följd av vården 
(Socialstyrelsen, Att förebygga vårdrelaterade infektioner - Ett kunskapsunderlag, 2006, s. 19). 
Enligt Socialstyrelsens mätning 2011 dör varje år cirka 1500 patienter till följd av VRI och detta 
är därmed en risk för personer som vistas inom vården (Socialstyrelsen, Förslag till utveckling av 
strategin mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner, 2001, s. 14). Att förhindra 
smittspridning kan i ett framtidsperspektiv minska antibiotikaanvändning och därmed reducera 
problemet med resistenta bakterier i vården (Socialstyrelsen, Att förebygga vårdrelaterade 
infektioner - Ett kunskapsunderlag, 2006, s. 96).  

Idag är smittspridning en stor belastning för sjukvården. Förebyggande åtgärder mot 
smittspridning skulle innebära minskade kostnader inom vården samt ett minskat lidande för 
enskilda individer (Socialstyrelsen, Att förebygga vårdrelaterade infektioner - Ett 
kunskapsunderlag, 2006, s. 64). Anledningar till de ökade kostnaderna är dyra behandlingar till 
följd av resistensproblem, ökad dödlighet, förlängda vårdtider och sjukdom (Socialstyrelsen, 
Förslag till utveckling av strategin mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner, 2001, s. 
12). Detta innebär problem för vårdgivare, då genomströmningen av patienter minskar och 
därmed mängden patienter som kan behandlas över tid (Socialstyrelsen, Att förebygga 
vårdrelaterade infektioner - Ett kunskapsunderlag, 2006, s. 24). En stor bidragande orsak till att 
smittor sprids på vårdavdelningar är bristande handhygien hos personal och patienter såväl som 
hos besökare (Smittskyddsinstitutet, 2012, s. 3). 

Socialstyrelsen menar att bakterier med resistens mot antibiotika är ett globalt problem 
(Socialstyrelsen, Att förebygga vårdrelaterade infektioner - Ett kunskapsunderlag, 2006, s. 96). I 
Sverige och Norden är resistensproblemet fortfarande relativt hanterbart men kan komma att bli 
mer problematiskt då läkemedelsföretagens arbete för att finna nya typer av antibiotika i stort sett 
upphört. Risken för spridning av resistenta bakterier är dessutom betydligt större inom vården än 
i samhället. 

Trots att patienters hygien och bakterieflora har en stor inverkan på smittspridning läggs väldigt 
lite fokus på att involvera patienter i arbetet mot att minska detta (Landers , Abusalem, Coty, & 
Bingham, 2012, ss. 1-2). Studier tyder på att de flesta infektioner som sprids i sjukhusmiljöer 
uppkommer på grund av patienters bakterieflora och kontaminerade ytor på avdelningarna 
(Landers , Abusalem, Coty, & Bingham, 2012, ss. 1-2). Trots detta fokuseras utvecklingen till 
största del på att förbättra vårdpersonalens hygienrutiner.  

Enligt smittskyddsinstitutet och Sveriges kommuner och landsting innebär förebyggande av 
smitta inte bara att vidta skyddsåtgärder och hantera konstaterat smittsamma patienter utan även 
att hantera det mindre uppenbara hotet, nämligen smitta från ännu ej identifierade smittbärare 
(Smittskyddsinstitutet, Sveriges kommuner och landsting, 2014, s. 15). Detta innebär att basala 
hygienrutiner och skydds- och försiktighetsåtgärder måste vidtas vid all kontakt med varje enskild 
patient, besökare och personal emellan.  
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Informationen för att minska smittspridning bland patienter och besökare på urologiska kliniken 
består idag av instruktionsblad och anvisningar vid vissa handfat som beskriver vikten av 
rengöring och desinfektion. Observationer utförda av sjukvårdspersonal tillsammans med 
beteendevetare och designers visar på att detta inte är tillräckligt för att motverka smittspridning 
(Fransson-Sellgren o.a. opublicerad). 

1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet med projektet är att minska smittspridning bland patienter och besökare på urologiska 
kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Målsättningen med tjänstedesignprojektet är 
att utifrån observationer, intervjuer och andra tjänstedesignmetoder utveckla nya sätt att motivera 
patienter och besökare att följa sjukhusrutiner för att öka hygiensäkerheten. För att uppnå detta 
behöver dessa grupper upplysas om vad god hygien för minskad smittspridning innebär samt hur 
hygienen ska hanteras för att åstadkomma detta.  

Den vanligaste vägen för smitta inom vården är kontaktsmitta, vilket står i fokus i detta projekt 
(Ransjö & Edstedt, Smittvägar, 2012). Kontaktsmitta delas upp i två kategorier; direkt 
kontaktsmitta och indirekt kontaktsmitta där den förstnämnda smittan uppkommer vid direkt 
kontakt mellan patienten och en person med en infektion, eller en frisk person som är 
smittbärare. En indirekt kontaktsmitta överförs till individen genom ett mellanled som 
exempelvis kan vara lampknappar eller dörrhandtag. 

Projektet innefattar en undersökning av hur patienter och besökare, på urologiska kliniken vid 
Karolinska Universitetssjukhuset, förhåller sig till den information som idag går ut i 
upplysningssyfte om hygiensäkerhet samt bedöma effekten av denna ur ett hygienperspektiv. 
Utifrån det underlag som samlas in i förstudien utvecklas koncept som uppmärksammar vikten 
av god hygien och förevisar användaren om hur en god hygien uppnås. Frågeställningen som ska 
besvaras i detta projekt baseras på projektbeskrivningen, se Bilaga 1, och lyder som följande:  

Hur kan besökare och patienter bli mer uppmärksamma på vikten av god hygien och motiveras till att följa 
hygienriktlinjer på urologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna för att minska 
smittspridning? 

Resultatet följs upp av mätningar, intervjuer och observationer för att undersöka effekten av 
tjänsten. Vidare utförs en litteraturstudie om spridning av innovationer som ligger till grund för 
implementeringen av tjänsten. 

1.3 Mål användarupplevelsen 
Målen för användarupplevelsen av den tilltänkta tjänsten är följande: 

 Tjänsten ska inte skapa en orimlig nivå av oro hos patienter och besökare. 

 Tjänsten ska fungera med bibehållen medmänsklighet. Exempelvis ska tjänsten inte 

hindra kontakt mellan människor. 

 Tjänsten ska ge tillräckligt med information så att användarna själva kan ta ett aktivt 

beslut. 

 Tjänsten ska hjälpa användarna att öka sin medvetenhet om de föreliggande riskerna.   

 Budskapet av tjänsten ska vara förståeligt, oberoende av kultur och språk. 

 Tjänsten ska upplevas som lättillgänglig där inget tvivel föreligger om att den är ämnad att 

användas av patienter och besökare. 
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1.4 Avgränsningar 
Nedan presenteras de avgränsningar som har gjorts i projektet.  

 Användarna begränsas till patienter och besökare. Tjänsten fokuseras till användarna och 
ska även vara anpassad till personalen på avdelningen så att de inte hindras eller störs i sitt 
arbete. 

 Användarinteraktion och konceptuella lösningar begränsas till urologiska kliniken på 
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.  

 Projektet är tidsbegränsat till 20 veckor.  

1.5 Organisation 
I organisationen för projektet ingår examensarbetarna, CTMH, Karolinska Universitetssjukhuset 
och KTH.  Stina Fransson Sellgren på Karolinska Universitetssjukhuset är beställare av projektet, 
CTMH organisationen från vilken examensarbetarna får handledning samt KTH som agerar som 
akademisk handledare och examinator. Information om involverade personer i organisationen 
presenteras i en övergripande intressentkartan i Figur 1.  

 

Figur 1. Intressentkarta för projektet. 

1.6 Rapportdisposition 
För att öka läsbarheten av rapporten följer här en beskrivning av rapportens upplägg. Inför varje 
kapitel presenteras kapitlets placering i rapporten illustrativt samt med en beskrivande inledning 
om kapitlets innehåll. Inledningsvis presenteras litteraturstudien samt metodteori som ligger till 
grund för arbetsgången. Arbetsgången beskriver hur arbetet utförs genom iterationer i enlighet 
med tjänstedesignprocessen. Resultatdelen är uppdelad i två delar, nämligen Resultat iteration 1 
och Resultat för utvalda koncept. För att resultatdelen ska vara lätt att följa presenteras resultat, 
analys och utförande tillsammans i dessa kapitel, se kapitel 4 och 5. Anledningen till detta är att 
reflektion och analys sker i flera iterationer under skapandet av de slutgiltiga tjänsterna. Denna 
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typ av upplägg ger därför en tydlig bild av arbetsgången och på vilka grunder beslut har tagits. 
För att kunna följa utvecklingen av de olika koncepten genom iterationerna presenteras varje 
koncept för sig i kapitlet Resultat för utvalda koncept.  

Engelska namn på metoder som anses vara allmänt vedertagna används i rapporten och är då 
kursiverade. 
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2 Litteraturstudie 

 

Litteraturstudien innefattar fem huvudområden. Inledningsvis har en studie utförts över hur tjänstedesign 

appliceras i vården. Vidare presenteras en studie om vanliga vägar för smittspridning samt vilka åtgärder som 

finns idag för att minska dessa. En litteraturstudie inom beteendevetenskap har genomförts som behandlar 

grunden till individens beteende samt hur innovationer kan implementeras och spridas i vården. Slutligen har en 

studie inom grafisk kommunikation utförts som grund till skapandet av texter och bilder i konceptfasen. I slutet 

av kapitlet presenteras en reflektion kring litteraturstudien där använda källor, deras omfattning och författarnas 

position inom det aktuella ämnet granskas.  
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2.1 Tjänstedesign inom vård och omsorg 
Enligt ett kunskapsunderlag framtaget av Capire och HCM kan tjänstedesign som appliceras i 
vården leda till stora förbättringar, både i kvalitet och i resursanvändning (Capire och HCM, 
2013, s. 3). Resultatmätningar av tjänstedesign är fortfarande bristfälliga men i de lägen de har 
utförts visar de på tydliga vinster i bland annat minskade antal vårddagar och vårdbesök.  Även 
högre kvalitet i omhändertagandet och bättre medicinska resultat har kunnat påvisas.  

Målet med att involvera användarna i designprocessen är enligt Bate och Robert att förbättra 
upplevelsen av en tjänst men också att utforma användarupplevelsen genom hela tjänsten (Bate & 
Robert, 2006, ss. 307-308). En grundläggande faktor för att åstadkomma detta är genom att 
identifiera målen för användarupplevelsen och att hålla detta mål som en central del genom hela 
processen.  Målen ska värderas lika högt som processen och de kliniska målen.  

För att kunna förstå den vårdmiljö användarna rör sig i anser Teso o.a. att det är viktigt att utgå 
ifrån den kontextuella omgivningen där tjänsten existerar (Teso, Ceppi, Furlanetto, Dario, & 
Scannapieco, 2013, s. 45). Detta för att kunna utveckla en tjänst som möter och tillfredsställer de 
behov användarna har. Det blir viktigt att tänka på bland annat upplevd kvalitet, befintlig 
information, kulturella skillnader och språk menar Teso o.a. 

För en verksamhet i tjänstebranschen, där kundfokus är stort, ligger grunden i att förstå behov 
och utveckla tjänster som är konkurrenskraftiga därefter. Capire och HCM beskriver sjukvården 
som ett annorlunda system där ett stort antal aktörer involveras, vilket kan vara en utmaning 
(Capire och HCM, 2013, ss. 7-8). Utifrån detta styrs budgeten genom en uppdelning beroende på 
vårdnivåer och kliniker och kan på så sätt försvåra för att definiera ett gemensamt behov, vilket är 
en utgångspunkt för tjänstedesign. Vidare beskriver Capire och HCM att arbetsprocessen i 
vården utgår ifrån vilka kompetenser som finns tillgängliga genom till exempel olika 
forskningsprojekt eller vårdprogram. Med utgångspunkt ifrån detta sker sedan en produkt eller 
tjänsteutveckling som går vidare till produktion. Det är först i ett tredje steg där förmedling till 
användarna kommer in i bilden. Vilket innebär att ett behov definieras för den framtagna tjänsten 
först då hela processen är slutförd. Detta sätt att arbeta kallas producentorienterat och illustreras i 
Figur 2. Det konsumentorienterade synsättet, som är vanligt i tjänsteutveckling, inriktar sig i 
första hand på att definiera ett behov och utifrån detta ta fram en passande tjänst, se Figur 2.  

 

Figur 2. Bilden är reproducerad från (Capire och HCM, 2013, s. 8) och beskriver den producentorienterade 
processen och den konsumentorienterade processen. 

Flera författare beskriver en uppdelning av tjänstedesign i fyra delar, varav experience design och 
interaction design är två av dessa. Dessa skapar enligt Bate och Robert tillfällen för nytänkande inom 
vård och omsorg (Bate & Robert, 2006, s. 308). Capire och HCMs rapport, om tjänstedesign 
inom vården, tar också upp experience design och interaction design som är de vanligast förekommande 
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delarna vilka passar in på syfte och frågeställning i det här projektet. Bowen o.a. anser att 
experience design är bra för att definiera användarnas erfarenhet och vilka förbättringar som behöver 
utvecklas. Samtidigt argumenterar Bowen o.a. att metoden inte är komplett då processen 
innehåller för få tekniker och verktyg för att kunna utforska idéer på djupet (Bowen, Dearden, 
Wright, Wolstenholme, & Cobb, 2010, ss. 157-158). 

2.1.1 Experience design  
Inriktningen experience design beskrivs i Capires och HCMs rapport som en observation av 
patienters beteenden och erfarenheter (Capire och HCM, 2013, s. 13). Grundidén är att ta tillvara 
användarnas kunskap i designprocessen. Verktyg som customer journey map, storytelling, touchpoints, 
personas och workshops är vanliga metoder för att hjälpa designern att förstå användarens behov 
men även som hjälpmedel för att låta användaren definiera sina behov.  

En framgångsfaktor för tjänstedesign inom vården, som nämns av Teso o.a., är bland annat att 
definiera och ta fram patientens customer journey map (Teso, Ceppi, Furlanetto, Dario, & 
Scannapieco, 2013, s. 46). Denna används för att kartlägga användarresan i en specifik miljö. 
Även intressentkarta och relationskarta anges som två metoder som kan bidra till ett 
framgångsrikt projekt. För att förstå användarnas subjektiva upplevelse av en tjänst identifieras 
touchpoints där användare är i kontakt med tjänsten (Bate & Robert, 2006, s. 308). Touchpoints 
länkas sedan till en customer journey map vari kundresan illustreras.  

Användarens subjektiva upplevelser, under interaktion med en tjänst, är svåra att endast 
observera och därför menar Bate och Robert att de subjektiva upplevelserna indirekt kan tolkas 
ur berättelser och kommentarer från användaren (Bate & Robert, 2006, ss. 308-309). Bate och 
Robert skriver om vikten av att uppmärksamma användarnas erfarenhet. Detta görs inte med 
enkäter som endast fångar upp attityder utan med nära kontakt och observation, vilka kan ge en 
mer specifik insikt. För att komma åt de verkliga tankarna och känslorna av en erfarenhet menar 
Bate och Robert att det krävs att designern förstår interaktionen och relationen användaren har i 
förhållande till tjänsten.  

2.1.2 Interaction design 
Interaction design innebär att fokus läggs på gränssnitt och organisatoriska konsekvenser. Detta 
innebär att den interaktion användaren har med tjänsten och de personer och föremål som ingår i 
tjänsten måste uppfattas och förstås av designern (Capire och HCM, 2013, s. 13). Det är därför 
viktigt att involvera användaren i konceptfasen genom bland annat co-design som innebär att 
användare deltar i skapandeprocessen.  
 
Bate och Robert föreslår fem olika arbetssätt med användarinvolvering och experience design att 
använda i tjänsteprocesser inom vården (Bate & Robert, 2006). Här fångas även perspektiv från 
interaction design upp:  

 Genom att använda co-design involveras flera olika perspektiv, både designers och 
användares (Bate & Robert, 2006, s. 309). Däremot menar Bowen o.a. att risken med co-
design ligger i ett för snabbt beslutstagande, vilket leder till att radikala och nytänkande 
idéer uteblir (Bowen, Dearden, Wright, Wolstenholme, & Cobb, 2010, s. 157). Bowen 
anser att beslut grundat på co-design därför ska vara välgrundade och genomtänkta i det 
tidiga skedet av processen. 

 Helhetsuppfattningen av en tjänst skapas genom att utnyttja användarerfarenheter. 

 Fokus bör ligga på subjektiva erfarenheter det vill säga på touchpoints. 

 För att kunna förstå erfarenheten användaren har av en tjänst krävs övning och lärdom 
och det är viktigt att inte tro att en konversation utan analys ger en fullständig bild. Teso 
o.a. menar att för att lyckas med att analysera det komplexa systemet inom vården är det 
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viktigt att använda sig av kvalitativa metoder (Teso, Ceppi, Furlanetto, Dario, & 
Scannapieco, 2013, s. 44). Detta för att få rätt typ av information.  

 Det är viktigt att se till användarvänlighet, interaktion, säkerhet och funktionalitet. 

2.2 Smittspridning inom vården 
På grund av ålder, medicinering och sjukdom har många patienter ett nedsatt immunförsvar 
samtidigt som risken för smittspridning inom vården är stor (Ransjö & Edstedt, Smitta och 
smittspridning, 2012). Detta avsnitt behandlar vanliga smittvägar i vården och rekommenderade 
rutiner som utformats för att undvika dessa.  

2.2.1 Smittvägar 
Ransjö och Edstedt beskriver smittvägar i vården där den vanligaste vägen är kontaktsmitta 
(Ransjö & Edstedt, Smittvägar, 2012). Kontaktsmitta kan delas upp i två kategorier; direkt 
kontaktsmitta och indirekt kontaktsmitta. Den förstnämnda smittan uppkommer under direkt 
kontakt med en annan patient med infektion eller en frisk person som är smittbärare. En indirekt 
kontaktsmitta förs över till individen genom ett mellanled. Detta kan till exempel vara att 
individens händer berör kläder eller föremål där smittämnen befinner sig, Figur 3. Dessa 
smittämnen kan komma från till exempel hud eller urin. 

 

Figur 3. Bilden visar ett exempel på hur bakterier förflyttas för att indirekt kontaktsmitta ska kunna uppstå. 

Droppsmitta innebär att individen smittas av droppartiklar i luften som till exempel uppkommer 
då en person nyser, hostar eller kräks (Ransjö & Edstedt, Smittvägar, 2012). Även denna smitta 
kan spridas direkt eller indirekt. Det vanligaste fallet är, enligt Ransjö och Edstedt, direkt 
droppsmitta, då individen tar emot smittan via slemhinnan, ögonen direkt eller på grund av att 
smittan finns på händerna. Dropparna som sprider denna smitta befinner sig bara i luften en kort 
stund och faller snabbt ner till marken. I det fall där smittpartiklarna är mindre kallas smittvägen 
för luftburen smitta. Detta kan vara små droppartiklar eller mycket små hudpartiklar som 



11 
 

kommer från patienter med till exempel sår eller eksem. Bakterierna kan spridas direkt eller 
indirekt. Dock räknas inte bakterier som fallit till golvet som en risk. 

Övriga smittvägar är blodburen smitta som sprids genom blod till blod eller blod till slemhinna, 
insektsburen smitta eller tarmsmitta där smittämnen från tarmen når munnen (Ransjö & Edstedt, 
Smittvägar, 2012). Även Landers o.a. beskriver de vanligaste smittvägarna för patienter inom 
sjukvården (Landers , Abusalem, Coty, & Bingham, 2012, s. 2). En väg är genom direkt kontakt 
med vårdpersonal. En annan innebär att då patienter tar på föremål och ytor kontamineras dessa 
och smittor kan sedan spridas till andra patienter, personal eller de själva. Bakterier på föremål 
kan finnas kvar i flera månader och städning och desinficering tar inte alltid bort dessa menar 
Landers o.a.  

Forskning (Ecolab, 2013) (Landers , Abusalem, Coty, & Bingham, 2012, s. 13) visar att vissa ytor 
som ofta förekommer på vårdavdelningar innehåller stora mängder bakterier. Bakterier har 
framförallt spårats till ytor som berörs ofta. Exempel på vanliga kontaktytor som nämns både i 
Ecolabs studie och av Landers o.a. presenteras nedan: 

 Larmknapp patientrum  

 Räcke på patientsäng  

 Telefon i patientrum   

 Brickbord vid patientsäng  

 Toalettsits  

Vidare tas nedan nämnda ytor upp av Ecolab som vanliga beröringsytor (Ecolab, 2013):  

 Inre dörrhandtag patientrum  

 Ljusströmbrytare patientrum 

 Manövreringskontroll vid patientsäng 

 Sängbordshandtag 

 Stol 

 Handfat patientrum 

 Beröringsområden på droppställ 

 Spolknapp toalettstol 

 Ledstänger vid toalett 

 Inre dörrhandtag badrum 

2.2.2 Att minska smittspridning 
Socialstyrelsen presenterar ett underlag för att undvika smittspridning inom vården 
(Socialstyrelsen, Att hindra smittspridning i vården). Då smittspridning ofta sker via kläder och 
händer anger socialstyrelsen att basala hygienrutiner är en viktig metod för att minska detta. 
Rutinerna är riktade till vårdpersonal. En av rutinerna innebär att händer alltid ska desinfekteras 
både före och efter kontakt med en patient. De ska även tvättas med flytande tvål och vatten om 
smuts syns på händerna. Inga klockor eller smycken ska bäras på händer eller armar. Kläderna ska 
vara kortärmade och skyddshandskar ska bäras vid kontakt med kroppsvätskor. Även skyddsrock 
ska bäras vid de tillfällen som kräver det. En annan åtgärd som tas upp av socialstyrelsen är att 
patienten ska informeras noga om hur en helkroppstvätt genomförs inför operation.  

Enskilda patientrum med egen toalett och dusch minskar risken för smittspridning (Ransjö & 
Edstedt, Vårdrutiner, 2012). Det är därför extra viktigt med enskilda rum om patienten till 
exempel har infekterade sår, diarré eller smittor som kan spridas genom luften.  
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Då vårdavdelningar idag ofta är uppdelade inom olika specialområden, menar socialstyrelsen att 
inlagda patienter ofta har liknande brister i sitt immunförsvar (Socialstyrelsen, Att förebygga 
vårdrelaterade infektioner - Ett kunskapsunderlag, 2006, s. 81). Detta innebär att risken är större 
att patienter på samma vårdavdelning drabbas av samma smitta. Därför anses det viktigt att 
patienterna hålls separerade. 

Riktlinjer för hur besökare och patienter ska agera för att undvika smittspridning i samband med 
besök på vårdavdelningar beskrivs av Ransjön och Edstedt (Ransjö & Edstedt, Vårdrutiner, 
2012): 

 En anhörig som besöker en smittbärande patient, ska inte träffa andra patienter inom 
någon vårdavdelning. 

 Besökare ska inte vistas i avdelningens kök, förråd eller ta material därifrån.  

 Om besökaren ska delta i vård av patienten ska denna erbjudas ett förkläde och 
desinfektionsmedel.  

 Både besökare och patienter ska uppmuntras till att tvätta händerna efter besök på 
toaletten och innan måltid. De ska även uppmuntras till att desinficera händerna innan 
måltid.  

Dock införs sällan besöksförbud då anhöriga i regel har utsatts för patientens smitta tidigare och 
patienten har exponerats för besökarens normala bakterieflora tidigare (Socialstyrelsen, Att 
förebygga vårdrelaterade infektioner - Ett kunskapsunderlag, 2006, s. 81). 

Laboratorietester (Brolin, 2010, s. 2) visar att alkoholbaserad handdesinfektion tar bort tio gånger 
fler bakterier än tvål och vatten. Alkoholerna i handdesinfektionen verkar bra på höljeförsedda 
virus, till exempel influensavirus medan de verkar mindre bra på icke-höljeföredda virus som till 
exempel calicivirus (vinterkräksjukan), vilket gör att handtvätt med tvål och vatten är extra viktigt. 

2.3 Beteendeförändringar 
För att minska smittspridning bland patienter och besökare krävs en förändring i individens 
beteende. Detta avsnitt presenterar viktiga faktorer som kan skapa dessa ändringar. Fogg 
presenterar en modell för att beskriva orsakerna bakom det mänskliga beteendet där drivkrafterna 
bakom en handling beror av tre faktorer; motivation, genomförbarhet och triggers (Fogg, 2009, 
ss. 1-2). För att skapa ett beteende ska alla faktorer uppstå samtidigt; Figur 4 visar hur de olika 
faktorerna påverkar sannolikheten att ett beteende uppstår. Ett målbeteende uppnås om 
individen har hög motivation, uppgiften är lätt att genomföra och att det finns en trigger som 
skapar detta beteende. Om motivationen för ett beteende är låg måste genomförbarheten vara 
mycket hög, Figur 4.  
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Figur 4. Foggs beteendemodell. Figuren är reproducerad från (Fogg, 2009, s. 2). 

En trigger kan införas i många olika former, till exempel i form av en text, skylt eller ett ljud 
(Fogg, 2009, s. 3). Kriterierna för en lyckad trigger är enligt Fogg att användaren uppmärksammar 
den, att den associeras med målbeteendet samt att den sammanfaller med att individen är 
motiverad och kan genomföra handlingen. Det är därför mycket viktigt att placera ut en trigger 
vid rätt tidpunkt. 

Motivation kan uppstå genom till exempel upplevelser av välbehag eller smärta (Fogg, 2009, s. 4). 
Människor kan även motiveras genom sina förväntningar av utfallet av ett visst beteende. Det kan 
antingen vara att hoppas på att något ska hända eller skräcken för vad som ska hända om en 
handling inte genomförs. Ett beteende kan även vara motiverat av sökandet av social acceptans. 

För att upprätthålla ett förändrat hygienbeteende hos patienter menar Landers o.a. att det krävs 
en kombination av flera angreppssätt, till exempel feedback samt muntliga och skriftliga 
påminnelser (Landers , Abusalem, Coty, & Bingham, 2012, s. 16). Dessa kan vara i form av 
affischer eller broschyrer som är lätta att förstå för patienter och besökare.  

Genomförbarheten kan påverkas av en rad faktorer, till exempel tiden det tar att genomföra ett 
beteende, hur mycket det kostar, hur stor fysisk ansträngning som krävs, hur mycket tänkande 
som krävs, om beteendet innebär att gå mot sociala normer eller hur mycket rutin användaren har 
av genomförandet (Fogg, 2009, ss. 5-6). 

Landers o.a. beskriver viktiga faktorer för att främja beteenden som leder till bra handhygien hos 
patienter (Landers , Abusalem, Coty, & Bingham, 2012, ss. 4-6). Det är, som även Fogg beskriver, 
en kombination av faktorer som spelar in för att ändra beteendet. Tillgänglighet och design på 
hygienprodukter har en stor inverkan menar Landers o.a., samtidigt som det är viktigt att 
definiera när och hur dessa produkter ska användas och sedan lära patienter att göra detta. 
Inlärning sker med hjälp av feedback och triggers som skapar en kultur kring handhygien och 
patientsäkerhet. Lander o.a. beskriver vikten av att identifiera möjligheter för förbättring utifrån 
patienters perspektiv. Till exempel ska patienters rutiner kartläggas för att kunna identifiera när de 
utsätts för de största smittoriskerna. I dagens läge är handhygienprodukter och dess placering på 
sjukhus ofta anpassad efter personalens behov och därför menar Landers o.a. att en ny 
utformning bör ske, med patienter och även deras anhöriga i åtanke.  
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Även Rollnick o.a. beskriver att det måste finnas ett upplevt värde för att skapa en 
beteendeförändring (Rollnick, o.a., 2005, s. 961). Detta ligger i linje med det Landers o.a. 
beskriver om att använda sig av feedback (Landers , Abusalem, Coty, & Bingham, 2012, ss. 4-6). 
Rollnick o.a. redogör även för att information kring risker kan skapa förändringar i beteendet 
samt att det ofta krävs upprepade handlingar för att upprätthålla det ändrade beteendet.  

2.4 Implementering och spridning av innovationer 
Greenhalgh o.a. sammanfattar resultatet av en omfattande litteraturstudie om hur innovationer 
sprids och upprätthålls inom hälso- och sjukvård (Greenhalgh, Robert, MacFarlane, Bate, & 
Kyriakidou, 2004, ss. 581-582). Greenhalg o.a. menar att olika individer tar till sig och sprider 
innovationer i varierande takt. Detta avsnitt presenterar viktiga faktorer, både hos innovationen 
och inom organisationen, för att denna spridning ska ske. Innovation inom vården och 
organisation definieras enligt Greenhalgh o.a. som;  

en ny uppsättning beteenden, rutiner och arbetssätt som inriktar sig på att förbättra hälsoresultat, administrativ 
effektivitet, kostnadseffektivitet, eller användarnas upplevelse och som genomförs av planerade och samordnade 
insatser. (Greenhalgh, Robert, MacFarlane, Bate, & Kyriakidou, 2004, s. 582) 

2.4.1 Innovationen 
Enligt Nutley o.a. är det viktigt att anpassa spridningsstrategier beroende på typ av innovation 
och målgrupp för innovationen (Nutley, Davies, & Walter, 2002, s. 21). Nedan listas några viktiga 
egenskaper, beskrivna av Greenhalgh o.a., hos innovationer som leder till att dessa antas av 
potentiella användare (Greenhalgh, Robert, MacFarlane, Bate, & Kyriakidou, 2004, ss. 595-600): 

 Relativ fördel – Innovationen bör ha en tydlig fördel, antingen med avseende på 
effektivitet eller på kostnad. Användaren kommer inte att överväga att använda 
innovationen om den relativa fördelen inte är tydlig.   

 Kompabilitet – Innovationer som är kompatibla med individens värderingar och 
upplevda behov antas lättare.  

 Komplexitet – Innovationen antas lättare om den anses vara lätt att använda. Känslan av 
komplexitet kan reduceras genom träning eller demonstrationer. Det är även en fördel 
om innovationen kan brytas ner i flera mindre delar. Det underlättar om innovationen 
kräver få ansvarsområden inom organisationen.  

 Testbarhet – Om de potentiella användarna kan testa och experimentera med 
innovationen, underlättas antagandet av denna.  

 Observerbarhet – Antagandet underlättas om innovationen är synlig för användaren.  

 Återskapande – Innovationen kommer att antas lättare om den kan anpassas och 
modifieras efter den specifika användarens eget behov.  

 Hanteringsproblem - Om innovationen är praktisk och lätt att använda, kommer den att 
antas lättare.  

 Kunskap som krävs för användandet – Innovationen kommer antas lättare om kunskap 
som krävs för användningen kan fastställas och överföras från ett sammanhang till ett 
annat. 
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2.4.2 Adoption för olika individer 
Hur individen känner och beter sig vid införandet av en ny innovation är väldigt varierande. 
Greenhalgh o.a. beskriver viktiga aspekter av processen för anammandet av innovationer för 
individen, nedan presenteras några av dessa (Greenhalgh, Robert, MacFarlane, Bate, & 
Kyriakidou, 2004, ss. 600-602): 

 Psykologiska fördelar i sammanhanget – Det är stor sannolikhet att en individ som är 
motiverad, har kunskap och färdigheter som berör den specifika innovationen anammar 
den lätt.  Det är viktigt att innovationen möter individens behov.  

 Betydelse - Innebörden av innovationen för den avsedda individen har ett starkt 
inflytande på beslutet att anta en innovation. Om innovationen också har en stor 
betydelse för ledningen på företaget och andra intressenter är det en fördel.  

 Beslutet om antagandet - Beslutet av att anta en innovation kan vara att individen själv 
väljer det, kollektivt (omröstning i en grupp), eller att en auktoritet bestämmer att 
individen ska göra det. Att en auktoritet tar beslutet kan vara negativt för antagandet av 
innovationen hos individen. Detta kan även vara negativt för implementering och att 
innovationen används rutinmässigt.  

Vidare menar Greenhalgh o.a. att antagandeprocessen pågår i olika skeenden (Greenhalgh, 
Robert, MacFarlane, Bate, & Kyriakidou, 2004, ss. 600-602). Tre steg som beskrivs i processen 
presenteras nedan:   

 Förstadiet – En viktig förutsättning för antagandet av innovationen är att individen har 
tillräckligt med information om vad den gör och hur man använder den och förstår hur 
innovationen skulle påverka dem personligen.  

 Tidig användning – Om personerna har fortsatt tillgång till information, tillräcklig 
utbildning (även stöd för att införa detta i det dagliga arbetet) och vetskap om vad 
innovationen gör är det mer troligt att denna kommer anammas med framgång.  

 Under etablerat användande – Det är mer sannolikt att antagandet blir framgångsrikt om 
tillräcklig feedback ges angående resultaten av antagandet och om det finns stöd att 
modifiera och förbättra innovationen.  

Enligt Nutley o.a. beskrivs anpassningsprocessen till en innovation som en beslutsprocess där tre 
specifika kunskaper anses viktiga för individers anpassning och uppmärksammande av 
innovationen (Nutley, Davies, & Walter, 2002, s. 8). Dessa tre typer av kunskap är följande: 

 Medveten kunskap – Innebär att individen känner till innovationen och dess egenskaper 
samt förstår i vilket sammanhang innovationen ingår. 

 Kunskap om hur – Det är viktigt att individen har den information som är nödvändig för 
att förstå och använda innovationen.   

 Principkunskap - Det är viktigt att information, om hur innovationens funktionella 
principer fungerar och verkar, är tydlig och lättillgänglig. 

Kunskap anses vara det första steget i adoptionsprocessen för en individ och följs därefter av 
ytterligare fyra steg beskrivna av Nutley o.a. (Nutley, Davies, & Walter, 2002, s. 11): 

 Övertalning – Individen skapar en positiv eller negativ attityd till innovationen baserat på 
bland annat hur anpassad innovationen är till ett problem samt ifall fördelarna med 
innovationen är tydliga. 

 Beslut – Individen tar beslut, grundade på interaktion med eller i närhet till innovationen, 
om fortsatt användning av innovationen ska fortskrida eller inte.  

 Implementering – Den tidpunkt då individen använder innovationen. 
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 Bekräftelse – Innebär att individen söker bekräftelse för att innovationen ger önskat 
resultat. Om detta inte uppfylls återgår adoptionsprocessen till beslutssteget där individen 
kan välja att inte använda innovationen. 

2.4.3 Assimilation  
Greenhalgh o.a. beskriver assimilation som förändringar i arbetssätt, inom grupper, avdelningar 
eller organisationen, för att innovationer ska antas (Greenhalgh, Robert, MacFarlane, Bate, & 
Kyriakidou, 2004, s. 603). Detta är ofta en följd av ett beslut som har tagits om att implementera 
innovationen. Greenhalgh o.a. menar att det är viktigt att systemet är redo för implementering av 
innovationen och att det finns planer för detta och stöd för innovationen.  

2.4.4 Spridning 
Spridning kan ske både oplanerat och aktivt. Oplanerad spridning sker oftare horisontellt i 
organisationen, till exempel genom kollegor, medan aktiv spridning ofta sker genom vertikala 
hierarkier (Greenhalgh, Robert, MacFarlane, Bate, & Kyriakidou, 2004, ss. 603-606). Det finns 
även andra källor till spridning, till exempel massmedia och sociala närverk (Greenhalgh, Robert, 
MacFarlane, Bate, & Kyriakidou, 2004, ss. 603-606). När det kommer till att kommunicera ut en 
innovation har olika kommunikationskanaler olika effekt (Rogers, 2003, ss. 205-206). När den 
sprids i massmedia genereras ofta en kunskap om innovationen medan spridning mellan personer 
ger högre övertalning och övertygelse. 

I detta avsnitt presenteras viktiga faktorer för spridning av innovationer för detta projekt.  

 Nätverksstruktur – Strukturen och kvaliteten på individernas sociala nätverk har en stark 
påverkan på anammandet av innovationer menar Greenhalgh o.a. (Greenhalgh, Robert, 
MacFarlane, Bate, & Kyriakidou, 2004, ss. 603-606). Författarna beskriver att läkare ofta 
arbetar i informella horisontella nätverk, medan sjuksköterskor har mer formella, vertikala 
närverk. Enligt Greenhalgh o.a. är horisontella nätverk effektivare när det kommer till 
inbördes påverkan medan vertikala nätverk fungerar bättre för effektiv överföring av 
kunskap till en grupp människor.  

 Opinionsledare – Genom att inneha till exempel en auktoritär roll eller trovärdighet, kan 
sjuksköterskor påverka sina kollegor och sprida innovationen (Greenhalgh, Robert, 
MacFarlane, Bate, & Kyriakidou, 2004, ss. 603-606). Denna opinionsledare bidrar med 
råd och information till många andra inom det system där innovationen implementeras 
(Rogers, 2003, s. 27). På samma vis som opinionsledare kan påverka positivt till spridning, 
kan en spridning försvåras om dessa individer har en negativ åsikt om innovationen 
(Greenhalgh, Robert, MacFarlane, Bate, & Kyriakidou, 2004, ss. 603-606).  

 Gränsöverskridare – Individer med band både utanför och innanför organisationen ökar 
sannolikheten att innovationen länkas till organisationen (Greenhalgh, Robert, 
MacFarlane, Bate, & Kyriakidou, 2004, ss. 603-606). Nya innovationer kan då upptäckas 
tidigt och i detta hänseende menar Greenhalgh o.a. att det är en fördel för organisationer 
som uppmuntrar och stödjer gränsöverskridande roller.  

 Formella spridningsprogram – Det är fördelaktigt att ha en plan för hur innovationen ska 
spridas. Effektiviteten ökar om användarnas behov tas i beaktande, strategier anpassas 
efter olika miljöer och undergrupper, viktiga kommunikationskanaler identifieras och 
utvärderingar av definierade mål sker (Greenhalgh, Robert, MacFarlane, Bate, & 
Kyriakidou, 2004, ss. 603-606). 

 Massmedia – Genom spridning i massmedia nås en bred publik snabbt av information 
och kunskap om innovationen (Rogers, 2003, s. 205). Exempel på massmediakanaler är 
radio, tv och tidningar.  
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2.4.5 Organisationen 
Det är viktigt att organisationen är öppen och redo för förändringar. Följande lista presenterar 
faktorer hos organisationen som påverkar antagande och spridning av en innovation 
(Greenhalgh, Robert, MacFarlane, Bate, & Kyriakidou, 2004, ss. 606-610): 

 En organisation som systematiskt identifierar och tar till vara på ny kunskap och länkar 
det till befintlig kunskap är också bättre på att implementera innovationer.  

 Det är en fördel om det finns vårdspecialister som försäkrar sig om att personalen 
uppmärksammas på ny utveckling och forskning.  

 Om personalen upplever att den nuvarande situationen är ohållbar kommer en potentiell 
innovation införas snabbare.  

 Om innovationen är inom organisationens ramar för existerande normer, värderingar, 
strategier, kunskap och tillgänglig teknologi, är det mer sannolikt att den implementeras 
och sprids med framgång.  

 Implementering av innovationen underlättas om potentiella implikationer är noggrant 
undersökta och väntas kunna uppstå.   

 Det är en fördel om organisationen har resurser för att bevaka och utvärdera 
innovationens inverkan för att användandet ska upprätthållas.  

2.4.6 Övriga påverkande faktorer 
Förutom tidigare nämnda faktorer som kan påverka spridningen av innovationer, påverkar även 
yttre kontexter (Greenhalgh, Robert, MacFarlane, Bate, & Kyriakidou, 2004, ss. 610-615). Om 
det finns politiska direktiv och handlingsplaner som stödjer ett införande av innovationen 
kommer spridningen ske snabbare. I det fall en innovation är väl anpassad till det lokala 
sammanhanget är det större sannolikhet att den implementeras och används regelbundet.  

2.5 Grafisk kommunikation 
I detta avsnitt beskrivs de riktlinjer inom grafisk kommunikation som bör följas för att underlätta 
för användarna att ta till sig informationen som förmedlas med den färdigställda tjänsten. 

2.5.1 Visualisering med hjälp av bilder 
Vid skapandet av information som har till syfte att förtydliga och förklara, är det viktigt med 
bilder då dessa ersätter ord, vilket är bra för information som annars hade behövt översättas på 
flera olika språk (Pettersson, o.a., 2007, s. 99). En annan fördel med att använda bilder och 
symboler är att det är ett redskap för snabb kommunikation som även förstås bättre av fler 
användare oberoende av ålder och språk (Masaki, Harnisch, & Matsubara, 1994, s. 388).  

Vid skapandet av en vetenskaplig bild ligger inte vikten helt på att de ska vara estetiskt tilltalande, 
även om det är en fördel (Pettersson, o.a., 2007, s. 99). Fokus bör istället ligga på att rätt 
information förmedlas och förstås av mottagaren.  

Vid val av vilken information som bör visualiseras och hur, anger Pettersson o.a. att det är viktigt 
att ha målgruppens förkunskaper i ämnet i åtanke (Pettersson, o.a., 2007, ss. 68-69). Om 
användarna har stora förkunskaper i ämnet är de mer mottagliga för detaljer i bilder och 
illustrationer. Vidare menar Pettersson att det är viktigt att inte ta med störande detaljer i bilderna 
som försvårar intagandet av informationen. Därför bör undersökningar ske med användarna för 
att ta reda på om visualiseringarna underlättar mottagandet av informationen. Vid en 
målgruppsundersökning undersöks både hur informationen uppfattas och hur estetiskt tilltalande 
den är.  
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2.5.2 Färg 
Användning av färger hjälper till att förstärka det budskap som ska förmedlas och kan underlätta 
för användaren att förstå bilden (Pettersson, o.a., 2007, s. 79). Vid val av färg är det viktigt att 
färgerna fungerar bra ihop med avseende på till exempel färgtoner och kontrast (Johansson, 
Lundberg, & Ryberg, 2006, s. 150). Detta för att materialet ska ge en känsla av kvalitet.  Det är 
bättre att ha en förenklad färgsättning och inte försöka ta med alla färger som ingår i motivet i 
verkligheten menar Pettersson o.a. (Pettersson, o.a., 2007, s. 80). Det kan leda till att bilden 
berättar mer än vad som bör förmedlas och kan distrahera mottagarens tankar. Vidare är cirka tio 
procent av alla män färgblinda och har svårt att utläsa rött och grönt i kombination (Pettersson, 
o.a., 2007, s. 81). Därför ska dessa färger inte placeras tillsammans i viktig information.  

Valet av bakgrundsfärger är avgörande för att lyfta fram motivet i en bild på bästa sätt 
(Pettersson, o.a., 2007, ss. 81-82). Petterson o.a. skriver att mörka bakgrunder döljer mörka motiv 
och ljusa motiv mot en mörk bakgrund ser ibland större ut än vad de är. Adams o.a. uppmanar 
till att våga använda starka färger för att väcka uppmärksamhet (Adams, Dawson , Foster, & 
Seddon, 2012, s. 187).  

2.5.3 Symboler 
Pettersson o.a. beskriver fördelen med att använda symboler i grafisk kommunikation 
(Pettersson, o.a., 2007, s. 152). Symboler kan vara bra att använda då ett budskap ska förmedlas 
snabbt på ett område där det inte finns tillräckligt med plats för mycket text. Detta då betraktaren 
tar in informationen av en symbol snabbare än att läsa texter. En symbol byggs av enkla former, 
till exempel linjer, cirklar, trianglar och rektanglar. De har vanligtvis relativt rena och starka färger. 
Ofta är det en kombination av grundfärgerna rött, grönt, blått eller gult tillsammans med svart 
eller vitt. Det är en fördel om symbolen kan fungera i både litet och stort format.  

Vid utformandet av en symbol eller en skylt är det en fördel att involvera användargrupper 
(Newark, 2002, s. 142). Detta för att skapa en bild av hur symbolen upplevs och för att kunna 
koppla den till rätt syfte. Det är även bra att prova symbolen på användare i dess rätta miljö.  

2.5.4 Texter 
Vid grafisk kommunikation är typografin, utformandet av texten, en av de viktigaste 
komponenterna (Johansson, Lundberg, & Ryberg, 2006, s. 203). Typsnittet på en text innefattar 
den specifika utformningen av bokstäverna.  

Pettersson tar upp vikten av att texten bör vara lätt att läsa och förstå, samt vara rätt placerad i 
bilden (Pettersson, o.a., 2007, ss. 198-199, 212). För att en text ska vara lätt att följa ska långa 
meningar undvikas och texten ska inte vara kursiverad. En textrad ska inte innehålla fler än 55 till 
60 tecken. Det finns många typsnitt som är beprövat lättlästa. Dessa är rena och raka med 
jämntjocka linjer i bokstäverna och saknar seriffer.  

Typsnittet ska aldrig vara mindre än fem punkter (Pettersson, o.a., 2007, s. 214). Vid normal 
läsning på cirka tre till fyra decimeters avstånd ska texten vara sju till tolv punkter. Dock är 
storleken på texten något som varierar beroende på typsnitt och därför är det bra att testa hur 
olika typsnitt och storlekar upplevs.  

Genom att variera storlek, form och utseende på innehållet i ett informationsmaterial fångas 
mottagarens uppmärksamhet på olika sätt (Pettersson, o.a., 2007, ss. 202-203) (Adams, Dawson , 
Foster, & Seddon, 2012, s. 206). Det kan göras genom att till exempel variera storleken på texten 
för att skapa en struktur och intresse eller att använda både mörka och ljusa texter (Pettersson, 
o.a., 2007, ss. 202-203). Det kan även vara bra att skapa förstärkningar genom att göra vissa 
stycken eller ord i fet stil (Pettersson, o.a., 2007, ss. 217-218). Dock ska det inte användas för 
ofta, då den upplevda vikten av den fetmarkerade texten minskar. Adams o.a. påpekar att man 
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kan lägga stor vikt vid ett ord i en text genom att ha den i en annan färg än den övriga texten 
(Adams, Dawson , Foster, & Seddon, 2012, s. 188). Det är inte rekommenderat att understryka 
ord, då det skapar en mer svårläst text (Pettersson, o.a., 2007, ss. 217-218).  

2.5.5 Arrangemang av bilder och text 
Som nämnt i föregående stycke, skapar kontraster ett intresse. Det är därför fördelaktigt att 
kombinera bilder och text på ett intresseväckande sätt menar Pettersson (Pettersson, o.a., 2007, 
ss. 204-205). Vid skapandet måste bilden och texten samverka så att all fokus inte hamnar på 
enbart bild eller text. Två exempel på att skapa ett balanserat arrangemang är att antingen lägga 
bilder och text symmetriskt med avseende på en centrerad vertikal axel eller att en bild till höger 
vägs upp av en text till vänster.  

Vid val av storlek på ytan informationen ska tryckas är det bäst att först skapa innehållet och 
sedan ta ett beslut om hur stor ytan ska vara (Pettersson, o.a., 2007, s. 206). Detta för att inte 
tvinga in för mycket text eller bilder på en för liten yta och behöva kompromissa på innehållet 
eller läsbarheten. Rektangulära format är oftast vanligast att använda, då detta är praktiskt ur 
produktionssynpunkt dock kan det även vara fördelaktigt med andra former då det skapar ett 
högre observationsvärde skriver Pettersson o.a. Oberoende av form är det viktigt att den 
information som är viktigast är placerad högst upp för att skapa ett bra läsflöde. 

2.5.6 Synnedsättning 
För synsvaga kan det vara svårt att uppfatta små kontrastskillnader. Det bästa sättet att 
kombinera färger för att synliggöra texter och kontraster är genom att tillämpa principen att 
kontrastera mörkt med ljust (Synskadades Riksförbund, 2012).  

Utformning av skyltar för synsvaga innebär att de ska placeras i ögonhöjd och att skyltar som 
ingår i ett skyltsystem ska vara likartade i såväl design som placering (Synskadades Riksförbund, 
2012).  En synsvag person har ett synfält som sträcker sig en kvadratmeter framför fötterna och 
mellan 10 till 30 centimeter framför ögonen enligt synskadades riksförbund. Detta innebär att 
skyltar inte uppfattas på håll.  

Ledstråk är ett hjälpmedel som leder synsvaga rätt då de hjälper personer med synnedsättning att 
följa kontraster på marken (Synskadades Riksförbund, 2012). Ledstråk fungerar dock bäst då 
personen i fråga har god kännedom om omgivningarna. 

2.6 Reflektioner kring litteraturen 
Tjänstedesign är ett relativt outforskat område och det är därmed svårt att finna källor med olika 
perspektiv på tjänstedesignprocessen och dess metoder. Däremot finns det flera källor som 
beskriver vikten av involvering av användarna i processen, vilket bland annat Teso o.a. samt Bate 
och Robert gör. Däremot finns en lucka i litteraturen om användarnas upplevelse av att vara 
involverade i ett tjänstedesignprojekt som co-designers och liknande. Detta hade kunnat tillföra ett 
intressant perspektiv till upplägget av interaktioner med användarna i det här projektet. 

Den typ av experience design som beskrivas av Bate och Robert är framtagen specifikt till National 
Health Service i Storbritannien, som arbetar med att nå ut med förbättrade vårdtjänster till hela 
befolkningen i Storbritannien. Metoden som Bate och Roberts beskriver är med andra ord 
anpassad till vården men saknar flera av de grundläggande metoder som är vanligt 
förekommande i andra texter om tjänstedesign i vården. Som Bowen o.a. skriver krävs fler 
metoder för att få en djupare inblick i lösningar till problem som identifieras genom experience 
design. Dessa metoder har därför fångats upp ur Capire och HCMs kunskapsunderlag som även 
de beskriver experience design inom vården, fast här med fler metoder som hjälpmedel. Dessa 
metoder går i linje med tjänstedesignmetoder som beskrivs av bland andra Stickdorn och 
Schneider samt Teso o.a. 
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Litteraturen inom beteendeförändringar baseras till stor del på forskning av Fogg, som är ledande 
inom detta område. Denna kompletteras med Landers o.a. som beskriver vad som krävs för att 
förändra beteenden hos patienter samt Rollnick o.a. som stödjer och kompletterar Foggs och 
Landers teorier. 

I avsnittet om spridning av innovationer är majoriteten av källorna producerade av Greenhalgh. 
Greenhalghs forskning bygger på sammanfattningar av andra forskares arbeten vilket innebär att 
detta ger en bred ansats inom spridning av innovationer i vården samtidigt som forskningen är 
högt ansedd inom detta område. Greenhalgh är professor inom primärvården och är delaktig i 
flera grupper som arbetar med utveckling och implementering av nya arbetssätt inom vården. 
Inom området spridning av innovationer kompletteras Greenhalgh av Rogers som beskriver hur 
innovationer sprids via olika kanaler. Rogers skapade teorin om Diffusion of Innovations och har haft 
ett stort inflytande över utvecklingen av innovationsforskningsfältet (Fagerberg, Fosaas, & 
Sapprasert, 2012, s. 1136). Då Rogers beskriver spridning genom olika kanaler mer detaljerat än 
Greenhalgh kompletterar källorna varandra och ger ett heltäckande perspektiv inom spridning av 
innovationer.   
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3 Metodteori 

 

I följande kapitel beskrivs de grundprinciper som är karaktäristiska för tjänstedesign. Utifrån dessa 
grundprinciper har en arbetsgång utformats. Projektets arbetsgång presenteras med ingående metoder, som beskrivs 
under respektive fas, samt på vilket sätt de berikar projektet. 
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3.1 Tjänstedesign 
Det finns ingen entydig definition av vad tjänstedesign innebär då det är ett nytt sätt att tänka på, 
samt att processerna ständigt utvecklas och därmed också definitionerna (Stickdorn & Schneider, 
2011, ss. 28-34). Stickdorn och Schneider skriver att tjänstedesign är ett tvärvetenskapligt 
arbetssätt då flera metoder och verktyg från olika discipliner involveras. Eftersom det inte finns 
en gemensam definition av begreppet presenterar Stickdorn och Schneider fem grunddrag för 
sättet att tänka och arbeta på inom tjänstedesign. Dessa benämns som de fem huvudprinciperna 
inom tjänstedesign (Stickdorn & Schneider, 2011, ss. 36-45) och presenteras nedan.  

3.1.1 Användarcentrerat 
Tjänster ska upplevas genom användarens ögon. En tjänst är något som uppstår i en interaktion 
mellan den som erbjuder tjänsten och en användare. Syftet med en tjänst är att fylla användarens 
behov vilket leder till att tjänsten används åter. Därför är det viktigt att involvera användaren för 
att förstå deras individuella upplevelser av tjänsten. Det är viktigt att använda ett gemensamt 
språk, som både den som erbjuder tjänsten och användaren förstår.  

3.1.2 Co-creative 
Alla intressenter ska involveras i tjänstedesignprocessen. Många olika kundgrupper kan vara 
kopplade till tjänsten och dessa har olika förväntningar och behov som ska tillgodoses. En tjänst 
innehåller även många intressenter som ska skapa och utföra denna, till exempel projektledare 
och personal. Alla intressenter bör involveras i utvecklandet av koncept för att involvera 
samtligas insikter och därmed skapa ett värde i tjänsten för alla.  

3.1.3 Sekvensering 
Alla tjänster ska visualiseras som en följd av sammanhängande händelser. En tjänst utförs över en 
tidsperiod med flera olika interaktioner och händelser. Dessa händelser och interaktioner kallas 
touchpoints. Dessa kan symbolisera möten mellan människor eller kontakt mellan användare och 
föremål eller hemsida. Touchpoints kombineras till en tjänsteupplevelse. Denna bör visualiseras, för 
att kunna skapa en dynamisk tjänst och helhetsupplevelse för användaren.  

3.1.4 Evidens 
Immateriella tjänster ska visualiseras med fysiska föremål. Tjänster är ofta designade för att inte 
vara iögonfallande och sker därför ofta obemärkt i bakgrunden. Därför är det viktigt med fysiska 
bevis på en tjänst, för att genom dessa skapa positiva associationer till tjänsten. Stickdorn, tar upp 
ett exempel på varför detta är viktigt: Om tillfället då användaren får en räkning är den första 
gången personen blir uppmärksammad på en tjänst skapas det negativa associationer till tjänsten. 
Ett exempel på hur en immateriell tjänst kan synliggöras är då städerskan viker toalettpapperet på 
hotelltoaletter för att visa att städning har utförts. Evidens kan ske med till exempel broschyrer, 
skyltar, souvenirer eller andra produkter.  

3.1.5 Holistiskt perspektiv 
Hela miljön kring tjänsten ska tas med i beräkningarna. Även om själva tjänsten är immateriell så 
finns det en fysisk miljö kring denna som bör tas med i skapandet av tjänsten. Användaren tar 
undermedvetet in intryck från omgivningen genom sina sinnen. Därför är det viktigt att även 
tänka på omgivningen så mycket som möjligt och att det kan finnas alternativa touchpoints att välja 
mellan vid utvecklandet av tjänsten.  
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3.2 Arbetsgång 
I tjänstedesignprojekt ingår det att i ett första steg utveckla en arbetsgång som passar för 
projektets specifika intentioner. Enligt Stickdorn och Schneider är de fyra faserna exploration, 
kreation, reflektion och implementering fundamentala delar i arbetsgången (Stickdorn & 
Schneider, 2011, s. 126). Dessa kan utformas så att de passar ett projekts specifika syfte. I Figur 5 

illustreras det övergripande arbetssättet som utvecklats för detta projekt, där looparna visar att 
iterationer mellan de olika faserna sker kontinuerligt. Färgen indikerar hur intensiva iterationerna 
kommer att vara i varje fas under projektet, där mörkblått anger högintensiv fas och ljusblått 
lågintensiv fas. De svarta pilarna visar att det är möjligt att återgå till tidigare faser som en del av 
den iterativa processen.  

 

Figur 5. Överblick av projektets arbetsgång. 

Behovet av antal iterationer kan fastställas först när en reflektion har utförts som visar på det 
resultat som utfallit i en iteration. (Stickdorn & Schneider, 2011, s. 126). Detta för att, utifrån 
användarna, kunna säkerställa kvaliteten på den utvecklade tjänsten.  

De utvalda metoderna illustreras i Figur 6 under respektive fas. För att verifiera att de utvalda 
metoderna och arbetsgången är lämplig för projektets ändamål fördes ett samtal med 
Transformator design, som är ett väletablerat företag inom tjänstedesign (Transformator design).  

Projektets arbetsgång kan liknas vid en konsumentorienterad process då den utgår ifrån 
användarnas behov, se Figur 2. Målen för användarupplevelsen identifierades i introduktionen. 
Detta för att förbättra upplevelsen av tjänsten, vilket enligt Bate och Robert är ett av målen med 
att involvera användarna i designprocessen (Bate & Robert, 2006, s. 307).   
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Figur 6. Överblick av involverade metoder i designprocessen. 

3.3 Exploration 
Den första fasen innebär att i första hand definiera de mål och visioner som Karolinska 
Universitetssjukhuset har på projektet. Därefter definieras det faktiska problemet genom att 
interagera och observera personal, patienter och besökare på urologiska kliniken för att på bästa 
sätt förstå deras perspektiv och agerande kring problemet med smittspridning. Detta då det är av 
stor vikt att involvera användarnas perspektiv tidigt i processen för att lättare kunna sprida den 
färdiga tjänsten (Greenhalgh, Robert, MacFarlane, Bate, & Kyriakidou, 2004, ss. 610-615). Det 
slutliga steget går ut på att skapa en customer journey map (Stickdorn & Schneider, 2011, ss. 128-
129). I denna visualiseras upptäckter som gjorts för att förenkla ett komplext system och för att 
finna de områden där de största problemen finns.   

3.3.1 Observationer 
Observationer används för att få en uppfattning av människors beteenden i naturliga situationer 
och sammanhang (Murray, 1998, ss. 313-314). Tanken är att, utifrån de observerades perspektiv, 
förstå varför de agerar och interagerar på ett visst sätt (Murray, 1998, ss. 313-314). Observationer 
ger en objektiv bild av människors agerande vilket involverar medvetna såväl som omedvetna 
beteenden (Boghard, o.a., 2011, s. 484). I experience design ingår att observera patienters beteenden 
och erfarenheter. Detta för att ta tillvara på användarnas kunskap samt använda detta som 
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underlag för att kunna definiera och förstå användarnas behov (Capire och HCM, 2013, s. 13) 
(Teso, Ceppi, Furlanetto, Dario, & Scannapieco, 2013, s. 46).  
 
En risk med observationer i mindre och mer privata miljöer är att de observerade personerna 
uppfattar att de blir observerade, vilket leder till att resultatet av observationen blir svår att 
validera och därför inte levererar tyngd till studien. Detta fenomen kallas för Hawthorneeffekten 
och innebär att människor ändrar sitt beteende om de tror att de är observerade (Mangione-
Smith, Elliott, McDonald, & McGlynn, 2002, s. 1604). 
 
Observationer fungerar som ett bra komplement till metoderna som involverar 
användarinteraktioner då de ger en objektiv bild av användarnas beteende. Informationen från 
intervjuerna kan ställas mot informationen från observationerna, på så sätt kan även validitet och 
reliabilitet utvärderas. 

3.3.2 Kontextuella semistrukturerade intervjuer 
Kontextuella intervjuer sker i den omgivning där en tjänsteprocess sker vilket möjliggör en 
parallell observation av respondenten och den miljö tjänsteprocessen verkar i, vilket ger en mer 
holistisk förståelse än med traditionella intervjutekniker (Stickdorn & Schneider, 2011, ss. 162-
163). Att utgå ifrån den kontextuella omgivningen vid utveckling av tjänsten är av stor vikt för att 
förstå samspelet mellan vårdmiljö, patienter, besökare och personal (Teso, Ceppi, Furlanetto, 
Dario, & Scannapieco, 2013, s. 45).  Då intervjun sker i tjänstens rätta miljö kan detta påminna 
respondenten om detaljer i tjänsteprocessen och respondenten kan på så sätt ge mer detaljerade 
beskrivningar (Stickdorn & Schneider, 2011, ss. 162-163). 

Semistrukturerade intervjuer består av öppna frågor som berör ett förutbestämt ämne som ska 
undersökas (Britten, 1995, s. 251). Baserat på respondentens svar kan intervjun ledas in på andra 
relevanta områden där följdfrågor som "hur” och ”varför" är vanliga för att undersöka områdena 
mer detaljerat. Intervjun inleds med en öppen fråga om dagliga rutiner på avdelningen och följs 
sedan av diskussion baserat på samtalsområden. För att skapa samtalsområden till intervjuerna 
tipsar Svensson om att frågor, som tas fram under en brainstorming, klustras i olika 
samtalsområden, se Bilaga 3. Detta för att det blir lättare att föra ett fritt samtal med 
respondenten inom de förutbestämda områdena (Svensson, 2014). 

Det är viktigt att analysera intervjuerna för att få en fullständig bild av användaren och de 
situationer som beskrivs (Teso, Ceppi, Furlanetto, Dario, & Scannapieco, 2013, s. 309). Det är i 
flera fall nödvändigt att läsa mellan raderna i intervjuerna och att läsa in uttryck och kroppsspråk 
för att få en helhetsbild av respondenten (Svensson, 2014). 

Kontextuella semistrukturerade intervjuer kan i projektet nyttjas till att utvärdera befintliga 
tjänster som upplyser om, och motiverar till, de befintliga hygienrutinerna på Karolinska 
Universitetssjukhuset. Metoden är vidare fördelaktig att använda för att utvärdera koncepten i 
projektet.  

Intervjuerna kan av etiska skäl och på grund av tystnadsplikt inte spelas in, vilket gör att 
informationen från intervjuerna istället antecknas löpande av en assistent under det att 
intervjuaren i första hand är ansvarig för att ställa frågor och starta diskussioner som omfattar de 
förutbestämda områdena. Efter varje intervju diskuterar intervjuarna det som framkommit under 
intervjun och vad som har observerats och hur svar uppfattats för att säkerställa en gemensam 
uppfattning av intervjun. 

För att patienter och besökare ska få förtroende inför intervjun kommer sjuksköterskors 
erfarenheter av patienterna i fråga att tas i beaktande inför intervjun. Det kan handla om patienter 
som har lite ork, upplever vissa områden som känsliga att diskutera eller liknande. I samråd med 



26 
 

chefsjuksköterska Annika Gunnestad beslutades att intervjuer utförs med de patienter som finns 
tillgängliga från dag till dag. Detta då det är svårt att förutse vilka patienter som orkar med en 
intervju en dag i förväg. Före en intervju pratar ansvarig sjuksköterska med patienten för att 
förklara ändamålet och säkerställa att patienten orkar och vill delta. Enligt Svensson är detta bra 
för att undvika missförstånd om intervjuns ändamål (Svensson, 2014). 

3.3.3 Customer Journey Map 
En customer journey map används för att kartlägga och visualisera en användares upplevelser i olika 
situationer och är en del av sekvensering (Stickdorn & Schneider, 2011, ss. 158-161), se sidan 22. 
Kartan byggs upp av touchpoints som består av interaktioner mellan användaren och en tjänst. 
Detta kan enligt Stickdorn och Schneider vara möten med andra individer, att besöka en hemsida 
eller en plats. Det är viktigt att identifiera de aktiviteter som bör involvera god handhygien, till 
exempel hur måltider och toalettbesök går till (Landers , Abusalem, Coty, & Bingham, 2012, s. 
15). Touchpoints grundas på subjektiva upplevelser av tjänsten som framkommer ur de kontextuella 
intervjuerna (Bate & Robert, 2006, s. 308). När dessa touchpoints länkas ihop i en karta kan 
problem identifieras för vidare analys (Stickdorn & Schneider, 2011, ss. 158-161). 

I detta projekt kommer metoden användas för att skapa en bild av vilken information som finns 
om hygienrutiner samt hur besökare och patienter upplever denna. Till exempel vilken 
information en besökare möter före och under besöket på sjukhuset. Metoden kan även användas 
för att identifiera när patienter och besökare utsätts för smittorisker samt hur de rör sig på 
urologiska kliniken. Då personalen också kommer ta del av tjänsten är deras insikter viktiga då 
deras upplevelser skiljer sig från patienters och besökares upplevelser. Dessa fungerar därför som 
ett bra komplement till patienternas och besökarnas tankar.  

3.4 Kreation 
Denna fas ingår i en intensiv iterativ process med nästkommande fas, reflektion, då koncept 
testas och utvärderas (Stickdorn & Schneider, 2011, ss. 130-131). De koncept som utvecklas i 
denna fas, baseras på identifierade problem som genererats i explorationsfasen.    

3.4.1 Brainstorming 
Brainstorming innebär att skapa idéer utifrån kreativitet och kunskap som redan finns inom 
projektgruppen (Ulrich & Eppinger, 2012, ss. 127-128). I utförandet är det viktigt att generera 
och välkomna så många idéer som möjligt och att samtidigt visualisera dessa idéer och tankar.  

Metoden ska användas för att generera flera idéer och koncept som kan minska de smittorisker 
som identifieras bland besökare och patienter på urologiska kliniken. Dessa idéer är sedan 
utgångspunkt för en gemensam vidareutveckling med användarna.  

3.4.2 Co-creation 
Co-creation, även kallat co-design, är en central aspekt av tjänstedesign då flera intressenter involveras 
för att undersöka och skapa lösningar inom ett känt problemområde (Stickdorn & Schneider, 
2011, ss. 198-199). Enligt Stickdorn och Schneider innebär detta att ett brett utbud av perspektiv 
involveras i processen. Metoden används för att förstå användarnas relation till tjänstens olika 
delar; personer, föremål, bilder etcetera (Capire och HCM, 2013, s. 13). Resultatet från co-creation 
kan användas som inspiration i vidare steg i designprocessen för att utveckla en tjänst som möter 
användarnas behov och önskningar (Stickdorn & Schneider, 2011, ss. 198-199). 

En co-creation med vårdpersonal, patienter och besökare syftar till att ge en bättre insikt i hur 
smittspridning kan stoppas samt ge inspiration till nya lösningar och utformningar. Att involvera 
användarna möjliggör utformning av grafiskt material efter den kunskap användarna har inom ett 
visst ämne (Pettersson, o.a., 2007, ss. 68-69). Patienter och personal kommer inte att delta vid 
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samma session. Detta då patienternas svar kan komma att påverkas av personalens närvaro och 
tvärtom (Svensson, 2014).  

Involvering av ledningen på Karolinska universitetssjukhuset, genom uppdragsgivaren Stina 
Fransson-Sellgren för urologiska kliniken, är av stor vikt för att kunna säkerställa att 
slutleveransen för projektet får ett positivt gensvar och är av betydelse för sjukhuset. Detta då 
anpassningen till den nya tjänsten ökar med stort stöd hos ledningen (Greenhalgh, Robert, 
MacFarlane, Bate, & Kyriakidou, 2004, ss. 600-602). Därför är det bra att involvera dessa i 
skapandet av tjänsten. Detta är ett steg i det förbättringsarbete som pågår på avdelningen och 
därmed av stort intresse för ledningen. 

3.4.3 Desktop walkthrough 
Stickdorn och Schneider beskriver desktop walkthrough som en tjänstedesignmetod som innebär att 
omgivningen, där en tjänst verkar, återskapas som en enkel 3D-modell (Stickdorn & Schneider, 
2011, ss. 190-191). Modellen används sedan för att få en inblick i tjänstens omgivning och vilka 
interaktioner som uppstår mellan tjänst och användare. Detta utförs med fördel tillsammans med 
personal, patienter eller besökare. Metoden fungerar bra i iterativt användningssyfte och är ett 
effektivt hjälpmedel under co-creation (Stickdorn & Schneider, 2011, ss. 190-191).  

En modell av urologiska kliniken kommer att tas fram för att låta personalen markera ut de 
största riskzonerna för smittspridning mellan patienter och besökare. Att visualisera kliniken med 
en desktop walkthrough kommer att förenkla implementering av tjänsten, under 
implementeringsfasen, samt fungera som en informationskälla till involverade i projektet som inte 
har tillgång till kliniken. 

3.5 Reflektion 
I denna fas utvärderas idéer som utvecklats i kreationsfasen. Målet med denna fas är att finna och 
eliminera så många problem som möjligt hos de koncept som tas fram. Det är fördelaktigt att 
finna problem tidigt i processen eftersom en misslyckad implementering leder till stora 
ekonomiska förluster (Stickdorn & Schneider, 2011, ss. 132-133). Här omvandlas immateriella 
tjänstekoncept till prototyper som visas för patienter, besökare och personal på Karolinska 
Universitetssjukhuset. Med hjälp av den feedback som samlas in, är nästa steg antingen att återgå 
till föregående fas, kreationsfasen, om det krävs förändringar av tjänstens utformning eller att 
fortsätta till implementeringsfasen om tjänsten är redo för implementering. Vid behov av 
kompletterande information kommer processen återgå till explorationsfasen.  

Metoder som kommer att användas i denna fas är semistrukturerade intervjuer, observationer, 
mätningar samt triggermaterial. Triggermaterial kommer att fungera som visuella hjälpmedel för 
att illustrera hur koncept fungerar för respondenterna och för att trigga till diskussion kring 
konceptet. Materialet kan bestå av enkla bilder för att användarna inte ska läsa in för mycket i 
detaljer och bedömda koncepten på detta, då de endast ska illustrera breda idéer.  

3.5.1 Mätmetoder 
Mätningar kommer att utföras för att kunna jämföra åtgång på tvål och handdesinfektion vid 
rengöringsstationer och handfat där koncept är implementerade jämfört med en referensmätning 
där omgivningen är i samma skick som när projektet startade. Mätningarna kommer att utföras 
under minst två veckor då längre mätningar resulterar i säkrare resultat. Mätningarna kommer 
inte enskilt ligga till grund för konceptval utan kombineras med intervjuer och observationer. 
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3.6 Implementering 
Den sista fasen innebär en implementering av tjänsten. Här är det viktigt att personalen har en 
klar bild av hur tjänsten är utformad för att implementeringen ska kunna utföras på ett effektivt 
sätt (Stickdorn & Schneider, 2011, ss. 134-135). I detta steg kan en utvärdering av tjänsten göras 
för att eventuellt gå tillbaka till tidigare faser och göra förändringar. Implementeringen behandlar 
även en framtida spridning av tjänsterna.  
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4 Resultat iteration 1  

 

I följande kapitel presenteras resultatet för den första iterationen. I explorationsfasen utförs omfattande intervjuer 
och observationer som ligger till grund för utvecklandet av beteendetyper samt en customer journey map. I 
kreationsfasen utvecklas de första koncepten, vilka sedan utvärderas i reflektionsfasen tillsammans med 
användarna. Reflektionerna ligger sedan till grund för ett konceptval.  
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I detta avsnitt presenteras resultatet av explorations-, kreations och reflektionsfasen i den första 
iterationen.  

4.1.1 Exploration 
I denna fas presenteras resultatet från observationer på avdelningens två korridorer, N-
korridoren respektive C-korridoren, samt kontextuella intervjuer under explorationsfasen. En 
customer journey map som baseras på identifierade problemområden visar på existerande brister och 
styrkor inom kommunikation och funktion av hygienhjälpmedel till besökare och patienter.  

Observationer 
Observationer har utförts på urologiska kliniken vid ett flertal tillfällen. Detta för att få en 
förståelse för omgivningen och hur besökare, patienter och övrig personal rör sig på avdelningen 
samt existerande brister i den befintliga hygieninformationen, Tabell 1. 

Tabell 1. Antal personer som observerats under explorationsfasen i iteration 1. 

 
 
 

 

 

 

Resultatet från observationerna presenteras i Tabell 2 och Tabell 3. För en sammanställning av 
information från observationerna i iteration 1, se Bilaga 2. 

Den enda information som i nuläget berör besökare återfinns i broschyren REN, Bilaga 3, som 
ligger på patientens säng vid inskrivning. I övrigt finns ett fåtal skyltar angående hygien på vissa 
toaletter. Den information som finns anger hur hygienen ska hanteras men det finns ingen 
information som förklarar varför det är viktigt att följa hygienriktlinjerna. 

  

Observationsgrupp Antal observerade 
personer 

Besökare 6 

Patienter 6 

Övriga (taxichaufförer, 
snickare, postbud med flera) 

6 

Observation av omgivning Kontinuerligt 
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Tabell 2. Sammanfattning av observationer på urologiska kliniken uppdelat per rum. 

Plats Observation 

Entré Vid flera observationer uppmärksammas att lådor, vagnar och 
dylikt står placerade framför handdesinfektionsflaskor och 
skoskyddsbehållare. 

Dagrum, C-korridor Gemensam tv-kontroll, böcker och tidningar.  Frukt (med skal) 
står framme på tv-bordet. Glas och muggar står på öppna hyllor. 
Handdesinfektion och tvål finns vid diskbänk. Ett gå-bord stod 
vid ett tillfälle lämnat i dagrummet. Gemensam larmknapp i 
dagrummet.  

C-korridor Handdesinfektionsflaskor finns placerade utanför varje 
patientrum. På flaskorna anges med mycket liten text att fyra 
milliliter ska användas, masseras in i 30 sekunder samt att ett pump 
ger två milliliter. Handdesinfektionsmedlet är ofta slut och ibland 
saknas flaskor i hållarna.  

N-korridor Ledstång utmed väggen för hjälp vid promenadträning. 
Metrotidningar hänger ofta över ledstången.  

Enkelrum Två handfat, varav ett på privat toalett och ett innanför dörren. 
Tre handdesinfektionsflaskor på varje rum, en vid sängens fotända 
och en vid respektive handfat. Två privata toaletter har en liten 
skylt, den ena påminner användaren om att använda 
handdesinfektion och den andra om att tvätta händerna. Krokar 
att hänga kläder på finns i vissa rum, ofta placerade över handfat 
och handdesinfektionsflaskor. Patienters kläder ligger ibland på en 
stol som också används av besökare med ytterkläder på sig. 

Patientrum, flerbädd (3-4 sängar) Tandborstar och rakhyvlar lämnas i vissa fall i muggar på 
gemensamma toaletter. Ingen information om hygienrutiner på 
någon toalett. Krokar att hänga kläder på finns i vissa rum över 
handfat och handdesinfektionsflaskor. 

Delade toaletter och duschar Ingen information om hygienrutiner. I en dusch satt en tvättsvamp 
inkilad mellan väggen och vattenrören (oklart vad den används 
till).  

 

Tabell 3. Sammanfattning av observationer av besökare, patienter och övriga som rör sig på urologiska kliniken. 

Person Observation 

Besökare Sex besökare observeras när de anländer till avdelningen. 
De passerar nio handdesinfektionsflaskor på vägen in 
genom korridoren utan att använda dessa innan de går in 
till patienter. Ingen ser flaskorna. 

Patienter En patient gick i korridoren med endast strumpor på 
fötterna. (Info om att medta innetofflor finns i kallelse 
som utgår till samtliga patienter). Fem patienter 
observeras i dagrum och korridorer, ingen av dessa 
använder tvål och vatten eller handdesinfektion. 

Övriga personer som rör sig på avdelningen Elektriker, vaktmästare, postutdelare och taxichaufförer 
kommer och går på avdelningen för att hämta och lämna 
föremål. En taxichaufför gick in i patientrum och bar 
patientens saker. Ingen i denna grupp observerades ta 
handdesinfektion före eller efter besök. 
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Intervjuer 
Under explorationsfasen utfördes 21 intervjuer varav fyra var kortare samtal med personal och 
besökare, resterande var kontextuella semistrukturerade intervjuer med besökare, patienter och 
personal. Intervjuerna ligger till grund för att skapa en uppfattning om vårdmiljön och dess 
rutiner samt för att kartlägga hur patienter och besökare rör sig på avdelningen, vilket illustreras i 
en customer journey map. Intervjuerna ger även information om existerande hygieninformation samt 
hur patienter och besökare tar till sig denna. Uppdelningen av intervjuer bland de tre 
respondentgrupperna visas i Tabell 4. 

Tabell 4. Andel respondenter tillhörande olika respondentgrupper på avdelningen. 

 
 
 

 
 

 

Intervjuerna inleddes med att patienter och personal fick beskriva hur en vanlig dag ser ut för 
inlagda patienter på avdelningen. Detta gav en bild av hur patienter och besökare rör sig och 
interagerar med varandra på avdelningen, samt bidrog till att identifiera touchpoints. Dessa 
presenteras i avsnittet customer journey map, se Figur 7. 

Det sammanställda resultatet från de 21 intervjuerna presenteras i följande avsnitt samt i Tabell 5 
och Tabell 6. För sammanställda intervjuer se Bilaga 4. 

Flera patienter och besökare upplever inte att det finns en risk att bli smittad och att de kan 
sprida smittor då de inte redan utvecklat några tydliga sjukdomssymtom. Under intervjuerna 
upplevs att många patienter inte vet vad smittspridning innebär och att det i flera fall skulle hjälpa 
att upplysa dem om varför handhygien är viktigt. Ett exempel på detta var en patient som inte var 
orolig för att bli smittad eftersom patienten inte beblandar sig med folk på avdelningen. Samtidigt 
satt tre av patientens anhöriga i rummet, varav ingen av dem använder handdesinfektion eller 
tänker nämnvärt på handhygien under sitt besök. 

Patienter blir informerade om att multiresistenta bakterier har funnits på avdelningen under deras 
sjukhusvistelse först vid tidpunkten för deras utskrivning. Detta leder till oro för många patienter. 
En intervjuad patient var på återbesök på grund av en vårdrelaterad infektion. 

Karolinska Universitetssjukhusets hemsida besöktes endast av en patient och en anhörig före 
deras besök på urologiska kliniken. Informationen som söktes var i det fallet inte relaterat till 
hygienfrågor. 

  

Respondentgrupp Antal 

Besökare 8 

Patienter 7 

Personal 5  
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Tabell 5. Sammanställning av intervjuer med patienter, besökare och personal för tre av intervjuområdena som 
behandlades under intervjun.  

Person Riskmedvetenhet Handhygien Privata ytor 

Besökare Man undviker att ta på saker 
 
Många har inte tänkt på att de 
kan smittas eller bli smittade. 
 
Om det är skavt, nergånget och 
stökigt på avdelningen så är 
många noggrannare med 
handhygienen. 
 
En besökare tänker på hur denna 
mår innan besök hos sin 
anhöriga. 

Två besökare anger att de bara 
använder tvål och vatten först 
när de kommer hem från 
sjukhusbesöket. 
 
En besökare använder bara 
handdesinfektion på vägen hem 
från sjukhuset. 
 
Fyra besökare anger att de 
använder handdesinfektion 
både före och efter sitt besök. 
 
Handdesinfektionsflaskorna i 
korridoren har inte 
uppmärksammats av flertalet 
besökare. 

Städerskan städar 
runt de privata 
saker som står 
framme. 

Patienter Jag är mer orolig för att bli smittad här 
än när jag är hemma. 
 
På frågan om patienten är oroad 
för att blir smittad av en infektion 
är svaret: Nej, inte det minsta 
(patienten kände sig 
omhändertagen av personalen 
och att ett sjukhus är rent). 
 
Patienter som var oroade för att 
bli smittade var de som hade en 
bakgrund inom ett vårdrelaterat 
yrke eller själva hade drabbats av 
smitta i samband med 
sjukhusvistelse. 
 
Äldre patienter upplevs vara mer 
passiva då de förväntar sig att 
personalen sköter allt, även 
hygien. 

Trodde alla kunde det (om att 
sprita händerna) 
 
Att tvätta händerna med tvål och 
vatten är viktigt men meningen med 
handspriten förstår jag inte.   
 
De tillfällen som flest patienter 
tänker på att tvätta händerna är 
efter toalettbesök. Samt vid 
användandet av 
handdesinfektionsservetten före 
måltid.  
 
Vissa patienter säger att de vet 
om att handhygien är viktigt 
och att de ser personalen sprita 
händerna hela tiden. Detta gör 
dem bekväma och de oroar sig 
mindre för smitta vilket leder till 
att de inte tänker på sin egen 
handhygien i första hand. 

Spritflaskan vid 
fotändan sitter fel 
och sparkas lätt 
ner av patienten. 
 
Fler patienter 
tycker att det är 
okej att dela toalett 
då många på 
avdelningen ändå 
inte använder den 
(på grund av 
kateter och 
stomier). 
 
Patienterna har 
oftast kläder i 
privata skåp. 

Personal Kvinnor upplevs tänka mer på 
hygien än män. 
 
Vissa patienter är passiva och 
förväntar sig att personalen ska 
sköta dem: Folk kommer hit och 
tänker att det är en hotellvistelse 
  
Jag har sett besökare som hänger upp 
väskor och jackor på droppställ 
 
Besökare och patienter upplevs 
inte som oroade över smittorisker 

Ett problem är att flera 
patienter varken rengör händer 
före eller efter att de hanterar 
sin kateter, vilket är en stor 
smittorisk. 
 
Patienterna förstår inte att 
handspriten är för dem också 
 
Det är populärt i tiden med handsprit 
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Tabell 6. Sammanställning av intervjuer med patienter, besökare och personal för tre av intervjuområdena som 
behandlades under intervjun.  

Person Skyltning Information nu Interaktion mellan 
besökare & patienter 

Besökare Jag använder 
desinfektion när jag 
kommer hit men det 
finns ingen skylt 
eller något som säger 
åt mig att använda 
det 
 
Det vore bra om 
viktig 
information visas 
på riktiga skyltar 
och inte på 
utskrivna A4-
papper, de blir 
lättare att se då. 

Det finns bara information på svenska. 
 
Vissa besökare säger att de inte bryr sig 
om broschyren eftersom de redan har sina 
egna rutiner. 

Flera besökare vill ha 
kontakt med någon ur 
personalen innan de går in 
till patienten. 
 
Oftast befinner sig 
besökare både på 
patientens rum och i 
dagrummet. 
 
För att undvika smitta 
använder en besökare 
handskar vid kontakt med 
patienten. Handskarna 
används även i mataffären. 

Patienter Ett fåtal 
patienter uppger 
att de har sett 
skyltar om 
handhygien men 
att de inte ändrat 
sitt beteende till 
följd av dessa. 
Detta då de 
redan vet hur 
man gör. 

En 90-åring borde kunna det - om 
handhygien. 
 
De flesta patienter läser inte broschyren 
REN: Det räcker med att se framsidan för att 
förstå 
 
Ett par patienter tycker att information 
om hygien ibland går till överdrift. 
 
En patient, med annat modersmål än 
svenska, sa att den enda information om 
hygien som utgått handlade om att 
använda våtservetten före lunch. 
 
Kallelsen läses noggrant av de flesta med 
undantag av de som varit på avdelningen 
flera gånger, de är mest intresserade av tid 
och datum för besök. 
 
Dementa och synskadade har svårt att se 
och ta in information.  

Patienter förbereder sig 
inte inför besök och 
majoriteten för inte vidare 
informationen i broschyren 
REN till sina besökare. 

Personal Det finns i stort 
sett inga skyltar 
eller information 
om 
smittspridning 
och hygien.  
 
Den information 
som finns är på 
svenska. Bilder 
och illustrationer 
anses fungera 

Broschyren som delas ut läses av ett fåtal. 
Broschyren innehåller info till besökare 
men oftast kommer inte besökare i 
kontakt med informationen. 
 
Det är delade meningar om 
generationstillhörighet spelar roll för hur 
man tar till sig informationen (en person 
nämner att äldre inte vill bli tillsagda hur 
de ska bete sig).  
 
 

Flera besökare sätter sig i 
patientsängen med 
ytterkläder och väskor 
vilket är en smittorisk. 

Det finns inga regler för 
anhöriga som kommer på 
besök. 



35 
 

bättre än text. 
 
Den viktigaste 
informationen 
för att minska 
smittspridning är 
om handhygien.  

Personal använder sig ibland av google 
translate för att kommunicera med icke 
svensktalande patienter då all skriftlig 
information är på svenska.  
 
Patienter informeras om att ha med 
inneskor till avdelningen men anledningen 
uppges inte. 
 
Desinfektionsservetterna som delas ut i 
samband med måltid används av många 
patienter (8-9 av 10 enligt kökspersonal), 
dock visar inte utformningen på servetten 
hur den ska användas vilket leder till att 
vissa använder den till ansiktet eller sparar 
den. 

Customer Journey Map 
En customer journey map har tagits fram baserad på de observationer och kontextuella intervjuer 
som utfördes i iteration 1, exploration, se Figur 7. Detta för att identifiera hur patienter och 
besökare rör sig på avdelningen, vilken information de kommer i kontakt med samt 
informations- och kommunikationsbrister. Visualiseringen fungerar som ett stöd för att kunna 
skapa en dynamisk tjänst som ser till helheten av en patients eller besökares upplevelse (Stickdorn 
& Schneider, 2011, ss. 40-41). Patientresan och besöksresan visualiseras parallellt med 
gemensamma aktiviteter under besöket och individuella interaktioner, se Figur 7. De gröna 
punkterna symboliserar tillfällen då besökare kommer i kontakt med information angående 
hygienrutiner. De röda punkterna symboliserar interaktioner eller tillfällen då det är stor risk för 
smittspridning. 

Identifierade områden där information om hygienrutiner utgår till patienter är vid inskrivning då 
broschyren REN, Bilaga 3, ligger på patientens säng. Majoriteten av patienterna läser inte 
broschyren och flera säger att de redan vet hur man sköter sin hygien medan andra säger att 
framsidan är så uppenbar att de inte behöver mer information om hygienrutiner. De patienter 
som läser informationen är medvetna om risken för smittspridning i sjukhusmiljöer och flertalet 
har någon typ av yrkesanknytning till sjukvård och medicin. Det andra tillfället då patienter får 
uppmuntran om att tänka på sin handhygien är vid vissa toalettbesök. På två toaletter, båda i 
enkelrum, finns små skyltar placerade över handfatet, en med texten Glöm ej att sprita dina händer 
och en med en uppmaning om att tvätta händerna efter toalettbesöket, se Bilaga 2. 
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Figur 7. Customer Journey Map baserad på intervjuer med besökare, patienter och personal. 
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Beteendetyper 
Baserat på intervjuerna, i explorationsfasen med patienter och besökare har tre olika 
beteendetyper identifierats med avseende på hur dessa förhåller sig till information och 
riskmedvetenhet. De tre beteendetyperna presenteras nedan. Baserat på intervjuer med 
personalen befinner sig majoriteten av patienter och besökare i någon av de två sistnämnda 
grupperna. En viktig aspekt för att spridning av en innovation ska lyckas är kompabiliteten 
mellan användare och innovation (Greenhalgh, Robert, MacFarlane, Bate, & Kyriakidou, 2004, 
ss. 595-600). Det är därför viktigt att kartlägga de värderingar som återkommer för varje 
beteendetyp.  

Den riskmedvetna  

Patienter och besökare i denna kategori är medvetna om riskerna för 
smittspridning på sjukhuset. Majoriteten av dem har arbetat inom 
vårdrelaterade yrken. En patient har utvecklat en riskmedvetenhet då denne 
blivit smittad under en tidigare vistelse på sjukhuset.  

Den riskmedvetna är noga med att tvätta händerna och att använda 
handdesinfektion. De undviker att röra föremål i onödan. Då de lösningar 
som skapas redan är i linje med Den riskmedvetnas värderingar behöver minst 
fokus ligga på att anpassa dessa till denna beteendetyp. Detta då användare 
anammar innovationer lättast om de är kompatibla med deras behov och 
värderingar (Greenhalgh, Robert, MacFarlane, Bate, & Kyriakidou, 2004, ss. 
595-600).  

Den där är förmodligen inte rengjord varje dag. Jag vet inte om jag skulle vilja röra den. 

– Patient som har kommit tillbaka till avdelningen på grund av en 
vårdrelaterad infektion. 

Den passiva 

Personer i denna grupp tycker att det är viktigt med hygienfrågor efter att ha 
blivit informerade om riskerna, men var inte medvetna om smittorisker 
tidigare. Det kan krävas tydlig information eller extra synliga 
handdesinfektionsflaskor för att de ska vara noga med handhygien. Patienter 
som är passiva och följer det personalen gör och säger till dem, till exempel 
att använda handdesinfektionsservetten vid måltid. Många anser sig vara 
trygga i personalens händer då de hela tiden ser hur noga de är med 
handhygienen.  

 

 

 
Den som tror sig veta 

Denna grupp utgörs till stor del av äldre män. De anser att de redan 
vet hur man ska göra för att ha en bra handhygien och att de inte 
behöver någon information i ämnet. Dock kommer det fram i 
intervjuer att deras kunskap inte alltid stämmer överens med den 
kunskap som krävs för att undvika onödiga smittorisker. Patienter 
och besökare i denna kategori är inte riskmedvetna eller oroade för 
smittspridning och anser att de vet bäst själva utan att någon annan 
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behöver förklara. För denna grupp kan det krävas en tydligare övertalning som visar på fördelar 
med att använda tjänsten.  

Det räcker med att se framsidan för att förstå. 
– Patient om broschyren REN, Bilaga 3. 

 
Trodde alla kunde det 

En 90-åring borde kunna det. 
– Patientsvar på frågan om det skulle behövas information om hygienrutiner. 

4.1.2 Kreation 
För att finna lösningar på de problemområden som identifierats i customer journey map inleddes en 
brainstorming. Identifierade touchpoints bröts ner i mindre komponenter, där möjliga orsaker till 
smittspridning bland patienter och besökare listades. Två olika mind maps skapades med avseende 
på problemlösning för patienter och besökare, innehållande områden att vidareutveckla koncept 
inom.  

Baserat på problemområden och resultatet av brainstormingen skapades en lista med tolv 
koncept för vidareutveckling. Konceptvalen baserades på möjlighet att genomföras och att skapa 
en stor variation av lösningsområden för att patienters och besökares åsikter skulle få avgöra 
vidare inriktning. I övrigt fokuserades lösningarna på att uppnå de tre faktorer, motivation, 
genomförbarhet och triggers, från Foggs beteendemodell, som krävs för att få människor att 
ändra sitt beteende (Fogg, 2009, ss. 1-2). Utöver Foggs tre faktorer eftersträvades koncepten ge 
feedback till användaren då detta enligt Landers o.a. är en viktig del för att lära ut och ändra nya 
beteenden (Landers , Abusalem, Coty, & Bingham, 2012, ss. 4-6). Sex koncept riktades till både 
patienter och besökare, fyra endast till besökare och två endast till patienter.  

För att kunna få feedback från användare och intressenter skapades triggermaterial i form av 
illustrationer och fysiska modeller av koncepten.  

Varje koncept har till ändamål att lösa ett eller flera av de problem som identifierades under 
intervjuer och observationer. Samtliga koncept ämnar bidra till en minskning av smittspridning 
till följd av förändrat beteende hos besökare och patienter då städning och desinficering inte alltid 
kan eliminera alla bakterier på avdelningens ytor (Landers , Abusalem, Coty, & Bingham, 2012, s. 
2). Vidare inriktas flera koncept på handdesinfektionsmedel då dessa är relativt outnyttjade i 
förhållande till handtvätt med tvål och vatten samtidigt som alkoholbaserat desinfektionsmedel 
verkar på tio gånger fler bakterier än tvål och vatten (Brolin, 2010, s. 2).  
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Koncept 1 
Detta koncept grundar sig på att information krävs 
genom stora delar av patientresan och att patienter 
och besökare behöver bli påminda regelbundet om 
var det finns smittorisker. Denna typ av sekvensering 
innebär att flera touchpoints involveras för att skapa en 
heltäckande tjänst (Stickdorn & Schneider, 2011, ss. 
40-41). Då många får den första informationen om 
smittspridning, hygien och risker vid inskrivningen 
finns det en risk att denna inte uppmärksammas av 
patienter, samt att besökare inte får ta del av 
informationen alls. I detta koncept kommer den 
första informationen redan i kallelsen som skickas 
hem till patienten innan besöket. Detta då många är 
mottagliga för information vid det här tillfället och 
noggranna med att läsa igenom denna innan besöket. 
Informationen består av en figur av en bacill som 
informerar om att det finns smittorisker och att 
patienter och besökare ska vara extra noga med 
hygienen när de ser bacillen senare på avdelningen, se 
Figur 8. Användandet av en symbol underlättar för 
användarna att förstå budskapet samtidigt som 
informationen förmedlas mer effektivt (Pettersson, 
o.a., 2007, s. 152). Figuren, med tillhörande 
information, kommer även visas på hissdörrarna som 
besökare passerar innan och efter besök på 
avdelningen, se Figur 8. Små klistermärken 
föreställande bacillen kommer sitta utplacerade på 

ytor där det är en hög smittorisk för att påminna patienter om att vara extra noggranna med 
handhygien efter att ha varit i kontakt med dessa områden. För att kunna upprätthålla ett 
förändrat hygienbeteende är det viktigt med denna typ av påminnelse (Landers , Abusalem, Coty, 
& Bingham, 2012, s. 16). Konceptet hjälper även till att förebygga kontaktsmitta som är den 
vanligaste vägen för smitta inom vården (Ransjö & Edstedt, Smittvägar, 2012).  

Koncept 2 
Detta koncept bygger på att synliggöra 
handdesinfektionsflaskorna i entrén då det i intervjuer 
framkom att dessa inte uppmärksammas och används. 
Det här konceptet riktar sig framförallt till besökare på 
avdelningen. Idén är att skapa en väl synlig 
rengöringsstation som får besökare att använda 
handdesinfektion redan i början av besöket. För att det 
ska vara extra tydligt ska fotavtryck som leder fram till 
rengöringsstationen vara placerade utanför hissdörrarna, 
se Figur 9, då symboler lättare uppfattas av användarna 
(Pettersson, o.a., 2007, s. 152). Alla besökare anländer 
till avdelningen genom de tre hissarna som leder in till 
entrén. Det här konceptet fungerar bra oavsett 

modersmål hos målgruppen eftersom symboler och bilder ersätter beskrivande text (Pettersson, 
o.a., 2007, s. 99). 

 

Figur 9. Koncept två visar vägen till en 
rengöringsstation från hissarna. 

Figur 8 Koncept ett med förslag på placering av 
bacillen. 
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Koncept 3 
Det här konceptet baseras på att det i 
explorationsfasen har uppmärksammats att många 
patienter och besökare inte använder både 
handdesinfektion och tvål och vatten vid toalettbesök. 
Då detta är det bästa tillvägagångssättet för att 
avlägsna olika typer av smittor från händerna (Brolin, 
2010, s. 2), har detta koncept utvecklats. Konceptet 
innebär att tvålpump, pappershanddukshållare och 
handdesinfektion markeras med nummer som ska visa 
i vilken ordning dessa bör användas, se Figur 10. Det 
ska även uppmärksamma användarna på att alla tre 
produkter är viktiga att använda. 

 

 

Koncept 4 
Det här konceptet består av ett hygienkit som delas ut till 
patienten vid inskrivningen. Det innehåller en liten 
handdesinfektionsflaska, en handdesinfektionsservett och 
en broschyr. Kittet ska ersätta broschyren REN då det 
har visats sig att patienter inte läser denna. Istället 
informerar varje delartikel i kittet när och hur denna ska 
användas exempelvis visar etiketten på 
desinfektionsflaskan att denna alltid ska användas vid 
toalettbesök, hantering av kateter och efter handkontakt 
med andra människor se Figur 11. Bilder ersätter i det 
här konceptet texten vilket ger en tydligare och snabbare 
förståelse för informationen (Pettersson, o.a., 2007, s. 
99). Broschyren ser i det här konceptet likadan ut som 
tidigare för att se hur patienterna reagerar på den och 
vilken feedback de ger på dess utseende. Konceptet 
fungerar som ett evidens och ska därför ge patienter en 
positiv association genom föremålen (Stickdorn & 
Schneider, 2011, ss. 42-43). 

  

 

Figur 10. Koncept tre visar i vilken 
ordning tvål, pappersservett och 
handdesinfektion ska användas. 

 

 

Figur 11. Hygienkitet innehåller en 
broschyr, en handesinfektionsservett och 

en handdesinfektionsflaska. 
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Koncept 5 
I explorationsfasen upptäcktes att många användare inte uppfattar att handdesinfektionsflaskorna 
är till för dem, utan endast till personal. Flera respondenter uppgav även att det är svårt att se 
handesinfektionsflaskorna då de har en diskret färg. Observationer har visat att majoriteten av 
besökare passerar flaskorna utan att använda dem. Därför skapades fem olika koncept som ska 
hjälpa besökare och patienter att uppmärksamma handdesinfektionsflaskorna. Koncepten är i 
stor utsträckning anpassade för att fungera oavsett modersmål för användaren. I Figur 12 visas de 
fem förslagen (handdesinfektionsflaskorna i bilderna är verkliga medan övrigt är 
väggillustrationer); (1) En pil är placerad på dörren till patientrummet och pekar på 
handdesinfektionsflaskan, (2) en illustration på väggen vid handdesinfektionsflaskan med texten 
Var rädd om dina anhöriga, ta handsprit, (3) en bild visar en hand med bakterier och smuts före 
användandet av handdesinfektion och därefter en ren hand följt av en pil som visar att man efter 
proceduren kan gå in på patientrummet, (4) en illustration av en streckgubbe som tar 
handdesinfektion, (5) visar hur handdesinfektion appliceras och smörjs in.   

 

Figur 12. Bilden visar fem lösningsförslag till att synliggöra handdesinfektionsflaskorna för besökare och patienter 
samt att visa att de är till för alla. 

Koncept 6 
Konceptet går ut på att placera en högtalare i hissarna 
där en högtalarröst säger Kära besökare! Tänk på att tvätta 
och sprita händerna före och efter ert besök, Figur 13. 
Konceptet involverar både vikten av handdesinfektion 
och handtvätt med tvål och vatten vilket är av stor vikt 
för att stävja olika typer av smittor (Brolin, 2010, s. 2). 
Konceptet baseras på att tryckt text i form av en 
broschyr inte alltid når ut bäst utan måste kompletteras 
med muntlig information. Då urologiska kliniken ligger 
på våning fem har besökare god tid på sig att ta till sig 
informationen.  

 

 

  

 

Figur 13. Visar hur en högtalare uppmanar 
besökare att tänka på handhygienen. 

 

1 2 3 4 5 
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Koncept 7 
Rengöringskontrollen är ett koncept som ska visa på vikten 
av att följa hygienrutiner. Konceptet inspirerades av 
säkerhetskontroller på flygplatser där resenärer är noga med 
att följa regler och anvisningar. Kontrollen skulle placeras 
vid ingången till avdelningens två korridorer med två 
handdesinfektionsflaskor vid var sida om ingången, Figur 
14. 

 

Koncept 8 
Konceptet består av en väggillustration av en sjuksköterska 
som pekar på en handdesinfektionsflaska och säger TACK 
för att du spritar händerna före och efter ditt besök samt en bild 
som visar resultatet av att använda handdesinfektion, Figur 
15. Konceptet baseras på Foggs beteendemodell, som 
beskrivs i avsnitt 2.3, som innebär att personer som blir 
motiverade och utsätts för en trigger i större utsträckning 
utför en aktivitet om denna även är enkel att genomföra. 
Här består triggern och motivationen av att någon blir glad 
till följd av handlingen, i det här fallet sjuksköterskan, samt 
vad resultatet blir av att använda handdesinfektion. Då 
handdesinfektionsflaskan är placerad i direkt närhet till 
informationen är genomförbarheten hög. 

Koncept 9 
Konceptet består av en station med plats för fjärrkontroll, 
handdesinfektionsflaska och handdesinfektionsservetter, 
Figur 16. Denna ska placeras i dagrummet där 
handdesinfektionen idag är placerad oåtkomligt och långt 
bort från soffgruppen. Konceptet utvecklades till följd av 
intervjuerna där det framkom att det är lättare att komma 
ihåg att använda handdesinfektion när den finns lätt 
tillgänglig samt det faktum att merparten av patienter och 
besökare någon gång befinner sig i dagrummet där de läser 
samma tidningar och tar i samma fjärrkontroll.  

    Koncept 10 
Konceptet består av en film som visar hur någon tvättar 
händerna, Figur 17. Tanken är att filmen ska få 
användare att uppmärksammas på att tvätta händerna 
och på så sätt följa exemplet på filmen. Forskning visar 
att då det motoriska nervsystemet aktiveras underlättar 
detta för att en människa ska kunna förstå och härma en 
observerad handling, i det här fallet någon som tvättar 
händerna (Rizzolatti, 2005, ss. 420-421). Detta kan leda 
till imitation av handtvättning. Konceptet fungerar för 
personer med olika modersmål. 

 

Figur 16. En station för fjärrkontrollen 
i dagrummet. 

 

 

Figur 15. En väggillustration som 
uppmanar och ger feedback. 

 

Figur 14. Rengöringskontroll för 
handdesinfektion. 

 

 

Figur 17. En film visar händer som tvättas. 
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Koncept 11 
Väggillustrationen i kombination med en klädhängare på 
patientrum ska uppmärksamma besökare att hänga av sig 
väskor och ytterkläder på rätt ställe, Figur 18. Under 
intervjuer med sjuksköterskor och under observationer var 
det tydligt att besökare behåller ytterkläder på under sitt 
besök eller lägger dessa på sjukhussängar eller andra 
opassande ställen ur synpunkt för smittorisk.  

Det framkom även att de krokar som idag finns i 
patientrum tidigare användes av läkare där de hängde av 
sig läkarrocken vid patientbesök. Idag är denna funktion 
inte aktuell då läkarrock inte får användas. De krokar som 
idag finns är dessutom placerade ovanför handfat och 
handdesinfektionsflaskor vilket gör dem oåtkomliga. 
Därför ingår det i koncept 11 även en flyttning av de redan 
existerande klädhängarna. 

 

 

Koncept 12 
Konceptet utgörs av en affisch som visar hur mycket bakterier 
det finns på en hand som ser ren ut, Figur 19. Idén är att få 
patienter och besökare att förstå vad smittorisken faktiskt 
innebär och vikten av att följa hygienriktlinjer.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 18. Väggillustration vid en 
väggkrok som uppmanar besökare att 
hänga av sig väskor och ytterkläder. 

Figur 19. Affischen visar hur mycket 
bakterier det finns på en hand som 

ser ren ut. 
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4.1.3 Reflektion 
Målet med denna fas är att med hjälp av användare och intressenter, identifiera styrkor och 
svagheter för koncepten från kreationsfasen och baserat på detta välja koncept att vidareutveckla. 
Detta då det är viktigt att använda ett gemensamt uttryck, som både skaparna av tjänsten och 
användaren förstår (Stickdorn & Schneider, 2011, ss. 36-37). Informationen som ligger till grund 
för valet baseras på det antal intervjuer och observationer som anges i Tabell 7 och Tabell 8.  

Tabell 7. Antal intervjuer som utförts med olika respondentgrupper och som ligger till grund för konceptval i 
iteration 1. 

 

 

 

Tabell 8. Antal personer som observerats under reflektionsfasen i iteration 1. 

 

 

 

 

Kontextuella intervjuer utfördes med patienter och besökare där triggermaterialet användes. 
Intervjuerna bestod av öppna samtal kring koncepten som presenterades för användarna var för 
sig. Respondenterna blev tillfrågade hur de skulle reagera på koncepten, om de skulle ta till sig 
informationen och uppmuntrades att prata öppet om åsikter angående innehållet i 
triggermaterialet. I slutet av intervjuerna fick respondenterna peka ut de koncept de ansåg skulle 
få dem att vara mer uppmärksamma och noggranna med hygienen. Även intervjuer med 
personalen på avdelningen ägde rum, eftersom koncepten måste fungera i deras arbetsmiljö. 

Ett feedbackmöte ägde rum med handledare, en industridesigner och en läkare på CTMH, 
uppföljt av ett möte med projektbeställaren på Karolinska Universitetssjukhuset. Vid detta tillfälle 
presenterades de tolv koncepten samt vilken feedback användarna gett på respektive koncept. 
Därefter sammanställdes användar- och intressentfeedback och utifrån detta skedde ett 
konceptval. En sammanfattning av feedbacken på koncepten presenteras i Tabell 9.  

  

Respondentgrupp Antal 

Besökare 6 

Patienter 6 

Personal 3 

Observationsgrupp Antal 

Besökare 6 

Patienter 6 

Övriga (taxichaufförer, 
snickare, postbud med flera) 

5  

Observationer av omgivning Kontinuerligt 
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Tabell 9. Sammanställning av feedback från användare och intressenter. 

Koncept Sammanfattning feedback Citat 

Koncept 1 En stor majoritet av de tillfrågade hade en 
positiv syn på konceptet och trodde att det 
skulle få dem att bli mer uppmärksammade 
om smittorisker och handhygien. Det ansågs 
vara bra då flera lätt glömmer att vissa ytor 
sprider smittor och det därför är bra med 
påminnelser. 
 
Alla förstod inte att figuren symboliserade en 
bacill/bakterie.  

Vet alla att det där betyder bacill? 

Jag uppfattade inte att det var en bakterie. 

Man läser ju kallelsen noga första gången men sen är 
det ju samma info varje gång. 

Kan ni inte ge den ett namn? 

Gör den ruskigare och mer taggig. 

 

Koncept 2 Feedback från användare och intressenter 
talar för att det är en idé som skulle fungera 
på majoriteten av användarna och att det är 
bra att uppmärksamma rengöringsstationen 
med en stark färg. 
 
Kommentar från intressenter om att det även 
är viktigt med handtvätt och inte bara 
handdesinfektion. 
 
Observationer visar att det inte är möjligt att 
placera ut material på golvet då det kan 
hindra framkomligheten för personalen.  

Idag döljs pumparna, de sitter där i en blek liten 
flaska. 

Jag kopplar fotspåren till en skoskyddsfråga. 

 
 

Koncept 3 Detta koncept fick bra gensvar hos projektets 
intressenter då det involverar handtvätt, och 
inte bara handdesinfektion. 
 
Logiskt och enkelt. 
 
En person ansåg det vara för komplicerat.  
 
 

Det är bra att det är logiskt, smart! 

Bra för de som inte talar svenska 

Ja, jag behöver nog bli påmind för idag tvättar jag bara 
med vatten. Jag skulle förmodligen använda 
handspriten. 

Tvålen och spriten ser likadana ut, vilken är tvålen? 
Jag vill ju använda tvålen först! 

Koncept 4 Hygienkittet fick blandad respons. Många 
trodde att det skulle få fler att använda 
handdesinfektion och desinfektionsservetter. 
Dock fanns det de som trodde att 
produkterna skulle bli liggande och ansåg att 
fasta pumpar på väggarna fungerar bättre för 
dem. 
 
Ett annat problem var att arbetsbördan för 
personalen skulle öka, vilket det inte finns 
utrymme för idag.  

Vad ska jag göra med den. 

Det vore nog bra, för broschyren har jag inte tittat i. 

Det skulle få mig att använda sprit mer än jag gör 
idag. 

Koncept 5  Det ansågs som en bra idé att 
uppmärksamma handdesinfektionsflaskorna 
då många tycker att de behöver mer 
uppmärksamhet och färg. Respondenterna i 
användarinteraktionerna fick peka ut vilket 
alternativ som skulle uppmärksamma dem 
mest på flaskorna. Flest användare valde 5.1, 
men det var stor spridning mellan 
alternativen. Användarfeedback visade att 
den är enkel och lättförstådd. Den ansågs 

Det är bra att man gör dem mer lockande för de borde 
få mer uppmärksamhet. 

5.1, det ska vara enkelt. 

Man ser inte spriten i korridoren, det behövs mer färg. 

5.1 är instruktiv och sitter nära handtaget, man 
använder den gärna då man tänker att alla har tagit i 
handtaget. 
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vara bra då den sitter nära handtaget, vilket 
uppmärksammar ett viktigt område. 
 
Flera av koncepten får inte plats vid alla 
handdesinfektionsflaskor då utrymmet är för 
litet. 

Koncept 6 Detta koncept fick mycket negativ feedback 
från personalen på avdelningen då de skulle 
uppleva det som ett störande moment. 
Användare trodde att bilder skulle fungera 
bättre. Konceptet valdes bort tidigt då det 
inte skulle fungera i personalens arbetsmiljö. 

 

Koncept 7 Detta koncept fick relativt få positiva 
kommentarer av både intressenter och 
användare. Intressenter upplever att det kan 
vara svårt att genomföra jämfört med andra 
bättre koncept.  

 

Koncept 8 Övervägande positiv respons. Det saknas 
skyltning och respondenter ansåg att det var 
ett informativt och dekorativt sätt att föra 
fram budskapet på. Bra med positiv 
feedback.  
 
Några respondenter ställde sig neutrala till 
om det skulle vara en bra idé.  

Det är trevligt med bild och färg som gör att man ser 
det bättre. 

Jag vet inte om jag skulle ta handsprit till följd av 
denna. 

De som inte använder kan får dåligt samvete och det är 
bra! 

Då får man ett tack, det skadar inte med lite beröm! 

Koncept 9 Många respondenter ansåg att det var ett bra 
koncept då den uppmärksammar en 
smittkälla och att det finns handdesinfektion 
nära till hands vid denna. Dock påpekade 
personalen att fjärrkontrollen och flaskan 
antagligen inte skulle hamna där efter ett tag.  

Hoppas att dosan hamnar där då. 

Det vore nog smart, hur länge den nu får vara där. 
Svårt att veta 

Handspriten finns nära, det är bra! 

Koncept 10 Intressenter anser att det kan vara bra då 
patienter kan påminnas om hur man ska 
tvätta händerna rätt och repetera det som 
visas på skärmen. Ingen feedback har samlats 
in från användare i detta stadium.  

 

Koncept 11 Konceptet fick övervägande positiv 
feedback. Intervjuer med personalen visade 
att de krokar som sitter uppe idag är relativt 
dolda och till för personalen.  
 
Tillgängligheten är viktig.  

De borde inte vara vid sängarna eftersom det är dumt 
att ha dem nära patienten. 

Ja det ska vara tillgängligt, tillgängligheten är viktig. 

Jag använder inte krokarna för jag tar alltid med mig 
ytterkläderna. 

Koncept 12 Många respondenter reagerade på detta 
koncept genom att säga att de skulle vara 
bättre på att använda handdesinfektion efter 
att ha tittat på det.  
 
De upplevde att det var bra att visa 
sanningen och att det skulle få många att 
tänka mer på sin hygien.  

De borde finnas i hela vårdmiljön, vid handfat i 
patientrum. 

Enkel och bra, kanske att man till och med kan få 
den i kallelsen så man får veta det tidigt. 

Då stoppar jag genast ner händerna i byxfickorna. 

Bra att man visar verkligheten. 
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De koncept som valdes att arbeta vidare med är koncept 1, 2, 3, 5.1 samt en kombination av 4 
och 12. Samtliga valda koncept innehåller någon typ av evidens för tjänsten, vilket är en av de 
fem grundprinciperna i tjänstedesign (Stickdorn & Schneider, 2011, ss. 42-43). Anledningen till 
att övriga koncept inte vidareutvecklas presenteras i Bilaga 5. De koncept som valts ut, namnges i 
fortsättningen enligt Tabell 10.  

Under feedbackmötet med projektbeställare Stina Fransson Sellgren presenterades de nackdelar 
som upptäckts med broschyren REN. Då Stina Fransson Sellgren bad om förslag på en ny 
version av denna broschyr valdes även det ut som ett nytt koncept att arbeta vidare med i 
iteration 2. 

Tabell 10. Nya namn på de koncept som vidareutvecklas i denna iteration.  

Koncept Nytt konceptnamn 

Koncept 1 Bacillkonceptet 

Koncept 2 Fotspårskonceptet 

Koncept 3 Numreringskoncept 

Kombination av koncept 4 och 12 Broschyren  

Koncept 5.1 Pilkonceptet 
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5 Resultat för utvalda koncept 

 

I detta kapitel presenteras de fyra utvalda koncepten och hur de har utvecklas från iteration 2 och framåt. 
Samtliga koncept genomgår totalt tre till fyra iterationer. Resultatet presenteras med inslag av metod och reflektion 
då arbetssättet med iterationer fördelaktigt presenteras på detta sätt för att tydliggöra tankegången i utvecklingen 
av varje koncept. I följande kapitel beskrivs därför utvecklingen av ett koncept i taget.   
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Reflektioner baseras på intervjuer och observationer som utförs i varje iteration, se Tabell 11 och 
Tabell 12. Den grafiska utformningen av de utvalda koncepten baseras på avsnitt 2.5 grafisk 
kommunikation.  

Tabell 11. Antal intervjuer utförda i de olika iterationerna. 

Respondentgrupp Iteration 2 Iteration 3 Iteration 4 

Besökare 18 8 23 

Patienter 20 7 18 

Personal 1 2 1 

 

Tabell 12. Antal observationer utförda i de olika iterationerna. 

Observationsgrupp Iteration 2 Iteration 3 Iteration 4 

Besökare 9 4 9 

Patienter 12 2 12 

5.1 Bacillkoncept 
Bacillkonceptet utvecklades genom totalt fyra iterationer. I detta avsnitt presenteras resultatet av 
iteration 2 till 4.  Konceptet utgörs av två informationsdelar, en för patienter och en för besökare.   

5.1.1 Iteration 2 
I detta avsnitt presenteras resultatet av de tre faserna, exploration, kreation och reflektion, som 
ingår i iteration 2.   

Exploration 
Resultatet från iteration 1 indikerar att ytor med stor benägenhet att sprida smittor bör 
identifieras. Till följd av detta utfördes en fördjupning i litteraturstudien om smittor och vanliga 
smittvägar i sjukvården, se avsnitt 2.2.   

Kreation 
Ett problem som identifierades under iteration 1 var att bacillens utformning inte överensstämde 
med besökares och patienters uppfattning av hur en bacill ser ut. En ny bacill utformades därför 
under en co-creation för att skapa ett högre värde av tjänsten för användarna (Stickdorn & 
Schneider, 2011, ss. 38-39). Slumpartat utvalda patienter och besökare fick muntligt och 
illustrativt beskriva en bacill. De beskrivande ord som presenteras i Tabell 13 var återkommande 
under de elva interaktioner som genomfördes.  

Tabell 13. Beskrivande ord som flest användare identifierade som beskrivande attribut för en bacill 

Återkommande beskrivning av en bacill 

Taggig 

Huggtänder 

Otrevlig 

Arg 

Många ben 

Färgerna rött, grönt och svart 

 

Baserat på orden i Tabell 13 och användarnas illustrationer skapades ett förslag av den nya 
bacillen, Figur 20. Denna testades och utvärderades i nästkommande fas.  
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Figur 20. Bilden visar bacillen som utformats efter co-creation med besökare och patienter. 

För att identifiera vanliga kontaktytor för smittspridning utfördes en desktop walkthrough med 
personalen på urologiska kliniken. Personalens insikter om hur patienter och besökare rör sig på 
avdelningen kompletterade på så sätt den utökade litteraturstudien som genomfördes i 
iterationens explorationsfas. Resultatet av desktop walkthrough visas i Figur 21 och Tabell 14. Bilder 
skapades över områden där patienter och besökare vistas på avdelningen. Till dessa fick 
personalen små flaggor och häftmassa för att kunna markera ut ytor där de upplever att risken för 
smittspridning är som störst.     

 
Figur 21. Desktop walkthrough med personalen på urologiska kliniken.  
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Tabell 14. Sammanfattning av resultatet i desktop walkthrough.   

Plats Identifierade ytor 

Entré 
Receptionsdisk, ringklocka till receptionist, 
handdesinfektionsflaskor och hissknappar. 

Korridor Gångräcke, dörrhandtag och handdesinfektionsflaskor. 

Dagrum Soffa, tidning och fjärrkontroll. 

Patientrum 
Fotända patientsäng/sänggavel, hjul under patientsäng, handtag 
över patientsäng, stolar och handdesinfektionsflaskor. 

Toalett med dusch 
Toalettlock, spolknapp toalett, duschdraperi, kran handfat, golv 
under dusch, blandare dusch och tvålflaska. 

 

Bacillkonceptets ingående skyltar, symboler och utskick utformas likartat då de ingår i ett så kallat 
skyltsystem, vilket gör det enklare för användarna att uppfatta den förmedlade informationen 
(Synskadades Riksförbund, 2012). Därför är typsnitt, färger och former återkommande i samtliga 
ingående delar i konceptet. 

För besökarna består bacillkonceptet av en bacill, placerad på hissdörrarnas insida i två av 
hissarna till avdelningen, detta tillsammans med en text som uppmanar besökare att tänka på 
handhygienen och att vara extra noggranna där bacillsymbolen finns utplacerad på avdelningen, 
se   Figur 23 och Figur 22. Informationen placerades ut i de två, av totalt tre, hissar som inte hade 
fotspårskonceptet utanför. Detta för att koncepten skulle påverka varandra så lite som möjligt. 
Bacillen med information placerades i ögonhöjd med tanke på utformning av skyltar för personer 
med synnedsättning (Synskadades Riksförbund, 2012).  

 

 

Figur 22. Bilden visar pratbubblan med information till besökare som är utplacerad i hissarna. 
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   Figur 23. Information till besökare som anländer till urologavdelningen.  

Informationen till patienter skickas ut i kallelsen inför patientens sjukhusvistelse, se Figur 24, och 
ska, som informationen till besökarna, fungera som motivation till en förbättrad riskmedvetenhet 
och handhygien under sjukhusvistelsen.  

 

Figur 24. Information i kallelsen till patienter.  

På de ytor som i desktop walkthrough och i litteraturstudien identifierats som riskytor för 
smittspridning placerades bilder av bacillen ut, se Figur 25. Markeringarna med bacillen ska 
fungera som en trigger för att användaren ska tvätta och sprita händerna, enligt Foggs 
beteendemodell i avsnitt 2.3.  

 

Figur 25. En bacill utplacerad på en yta som anses vara en smittkälla. 
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Reflektion 
Då en ny utformning av bacillen skett i en co-creation gjordes en undersökning med en färgblind 
man för att ta reda på hur bacillen uppfattas. Åsikten var att bacillen och dess former och 
funktion uppfattas bra, trots färgblindhet.  

För att undersöka hur besökare tar till sig bacillkonceptet utfördes observationer och korta 
intervjuer med de besökare som befann sig i hissarna där prototypen av konceptet var uppsatt. 
Besökarna tillfrågades om de hade lagt märke till informationen och hur de reagerade på den. 
Resultatet sammanfattas i Tabell 15. 

Tabell 15. Sammanfattning av observationer och intervjuer med besökare vid test av bacillkonceptet.  

 Antal Kommentarer från intervjuer och observationer 

Personer 
som såg 
bacillen 

10 Tre besökare uppmärksammade informationen, ingen använde handsprit i korridoren 
på urologiska kliniken där bacillklistermärken var utsatta.  

En besökare skulle tänka mer på handhygienen och använda mer handsprit till följd av 
informationen.  

Två besökare skulle använda handsprit i samband med bacillen på avdelningen.  

Personer 
som inte 
såg 
bacillen 

20 
 
 

Fyra besökare använde mobiltelefon medan två inte såg informationen på grund av att 
andra personer stod i vägen. 

En besökare förstod inte informationen på grund av språk. 

En besökare uppgav att det vore bättre med en vit bakgrund eftersom det syns bättre. 

En besökare tyckte att bacillen borde placeras på väggen när man kommer in i hissen 
eftersom det är den väggen man först ser när man går in i hissen.  

Informationen som bifogades i kallelsen mottogs av åtta patienter varav intervjuer utfördes med 

sju av dem. Patienterna hanterar informationen sakligt eller med intresse. I Tabell 16 presenteras 

resultatet av utskicket i kallelsen. 

Tabell 16. Resultatet av utskick i kallelsen. 

Patienter som har 
förändrat sitt 
beteende till följd 
av informationen 

Tre patienter kom väl ihåg informationen i kallelsen och har sett bacillen på bland 
annat toaletten och därför varit extra noggranna med handtvätt och 
handdesinfektion. Patienterna ställer sig positiva till informationen och dess 
utformning och anser att det är bra att få denna i kallelsen då mottagligheten för 
information är som störst.  
En patient säger: Bacillen är en bra påminnelse, det är ingen ny information i kallelsen men 
man tänker till. 
En patient har till följd av informationen i kallelsen börjat använda 
handdesinfektionsservetten vid varje måltid då den delas ut. 

Patienter som inte 
sett bacillen på 
avdelningen 

Två patienter minns informationen i kallelsen först då en bild av bacillen visas upp. 
Ingen av patienterna har sett bacillen på avdelningen och kom därför inte ihåg 
informationen. (Observation: bacillen finns inte kvar inne på patientrummen eller 
på patienttoaletterna vid tillfället för intervjun). En av patienterna skulle föredra att 
få informationen vid inskrivningen eftersom det är lättare att komma ihåg 
information som utgår så nära inpå sjukhusvistelsen. 

Patienter som inte 
uppskattat 
informationen 

En patient uppger att viktig information om hygien bör förmedlas med raka tydliga 
texter och anser inte att bacillen passar in till det här ändamålet eftersom en vistelse 
på sjukhus oftast är allvarlig. (patienten kom inte ihåg informationen i REN) 
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5.1.2 Iteration 3 
I denna iteration utfördes mindre justeringar av konceptet, vilka därefter följdes upp av 
intervjuer. 

Kreation 
Bacillkonceptet förändrades genom att byta placering av bilden i hissen från hissdörrarna till 
väggen mittemot. Samtidigt förstorades affischen upp och fick en vit bakgrund, vilket gör det 
enklare för personer med synnedsättning att uppfatta både figur och pratbubbla som 
sammanhängande, samtidigt som feedback från besökare visade att skylten blev mer synlig 
(Synskadades Riksförbund, 2012), se Figur 26. Bacillerna som är placerade på extra smittsamma 
ytor görs större då de observeras vara för små för personer med synnedsättning eller personer 
som är mindre uppmärksamma av olika anledningar. 

 

Figur 26. Bilden visar den nya placeringen av den förstorade bacillen, i hissen. 

Reflektion 
Intervjuer utfördes med besökare som befunnit sig i hissen med bacillen. Detta för att utreda hur 
många som sett och tagit till sig av informationen. Vid tillfället var en av de två affischerna 
borttagna och det fanns klotter på den som fanns kvar. Personalen påpekar att patienter har 
uppmärksammat bacillen som sitter på ytor på avdelningen och att många förstår vad symbolen 
innebär. En sammanfattning av resultatet presenteras i Tabell 17. 
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Tabell 17. Sammanfattning av intervjuer med besökare vid test av affischen i hissen.  

 Antal Kommentarer från intervjuer och observationer 

Besökare 
som såg 
bacillen 

9 Fyra besökare uppgav att de skulle tänka mer på hygienen och följa riktlinjerna i 
informationen.  

En besökare kanske skulle ändra sitt beteende till följd av informationen.  

En besökare tyckte att informationen var rolig och bra men skulle inte bli 
noggrannare med handhygienen då besökaren redan är jättenoga. 

En besökare svarade Ja, jag såg den fula affischen. Ingen möjlighet till följdfrågor.  

Två besökare såg affischen men läste inte vad som stod i texten.  

Besökare 
som inte 
såg 
bacillen 

6 
 
 

Tre besökare använde mobiltelefoner och missade informationen på grund av detta.  

Två besökare pratade med varandra och hade därför inte varit uppmärksamma på 
omgivningen.  

En besökare tittade istället på information om våningsplan.  

Efter en presentation av konceptet för hygienrådet på Karolinska Universitetssjukhuset föreslogs 
att ordet ”anhöriga” i kallelsen byts ut till ”medpatienter” eftersom det ska vara tydligt att det är 
patienterna det värnas om. Vidare diskuterades nödvändigheten med att namnge bacillen i skrift 
då detta ansågs förvirra användare.  

5.1.3 Iteration 4 
Tre förändringar har utvecklats utifrån feedback från föregående reflektionsfas och presenteras i 
detta avsnitt. 

Kreation 
Den första förändringen för konceptet är placeringen av affischen. Då flera besökare uppgav att 
de inte lagt märke till informationen i hissen placeras den istället i direkt anslutning till 
informationen om besökstider och regler på avdelningen för att samla all information på ett 
ställe, Figur 27.  

 

Figur 27. Bilden visar den nya placeringen av affischen. 
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Ytterligare förändringar som ägt rum är ändringar i texten på affischen och i kallelsen. 
Benämningen av bacillen är nu borttagen och ordet ”anhörig” har bytts ut till ”medpatient” i 
kallelsen, Figur 28 och Figur 29. 

 

Figur 28. Den nya texten på affischen. 

 

Figur 29. Bilden visar den nya texten till kallelsen. 

Reflektion 
Av de observationer och intervjuer som genomförts är det tydligt att besökare har svårt att ta till 
sig information av den här typen i entrén eftersom de är upptagna med att leta efter annan 
information. Flera besökare anser att det är lättare att ta till sig information inne på 
patientrummen eftersom det då finns tid att ta in omgivningen och reflektera över den tillgängliga 
informationen.  

Man är så inne på att få träffa sin anhöriga när man precis kommer till avdelningen  

– Besökare om sitt första besök på avdelningen. 
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5.2 Fotspårskoncept 
Fotspårskonceptet utvecklades över totalt tre iterationer. I detta avsnitt presenteras iteration 2 
och 3 med respektive kreations och reflektionsfas.  

5.2.1 Iteration 2 
I iteration 2 presenteras utvecklingen av fotspårskonceptet genom de två faserna kreation och 
reflektion. 

Kreation 
Konceptet utformades i en stark blå färg och sattes upp i avdelningens entré utanför en av de tre 
hissarna, se Figur 30. Fotspåren kan, förutom att trigga ett beteende, fungera som ledstråk för 
synsvaga, vilket gör det lättare att hitta till handdesinfektionsflaskorna i entrén (Synskadades 
Riksförbund, 2012). 

 

Figur 30. Fotspårskonceptet i avdelningens entré.  

Reflektion 
Direkt efter att fotspårskonceptet var uppsatt observerades en besökare komma ut ur hissen. 
Besökaren uppmärksammade fotspåren och relaterade dem till skoskydden eftersom de har en 
liknande färg som fotspåren. Användarna har även i iteration 1 kopplat fotspåren till skoskydd. 
Baserat på denna information drogs slutsatsen att ett nytt färgval var nödvändigt.  

Konceptet innehåller i den här fasen en tydlig trigger i form av fotspår och en hög 
genomförbarhetsfaktor. Däremot finns ingen tydlig motivation, vilket är en viktig faktor i Foggs 
beteendemodell, Figur 4. 

5.2.2 Iteration 3 
Iteration 3 är den sista iterationen för fotspårskonceptet och resultatet i denna iteration utgör den 
slutgiltiga tjänsten som implementeras på urologiska kliniken. 

Kreation 
Fotsteg och väggmarkering får en starkt orange färg som, i en vårdmiljö, sticker ut mer än den 
tidigare blå nyansen, Figur 31. En text som säger att besökare och patienter ska använda 
handspriten adderas vid handdesinfektionsflaskan och ska fungera som motivation till att 
använda handdesinfektion, Figur 32. Detta då det är viktigt att användarna har tillräckligt med 
information om vad lösningen är till för, samt att de förstår att det är riktat till dem (Greenhalgh, 
Robert, MacFarlane, Bate, & Kyriakidou, 2004, ss. 600-602).  
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Figur 31. Bilden visar den nya utformningen av fotspåren och väggmarkeringen. 

 

Figur 32. Texten som adderades till fotspårkonceptet. 

Reflektion 
Enligt personal på avdelningen använder besökare handdesinfektionen i högre utsträckning än 
före implementeringen. Flera besökare berättar även i intervjuer att de har uppmärksammat och 
använt handdesinfektionen till följd av fotspåren. Många säger att fotspåren triggar till nyfikenhet 
som leder till handling.  

Det råder delade meningar om hur lätt det var att snabbt uppfatta budskapet av fotspåren. En 
besökare som såg fotspåren uppfattade det som en välkomstmatta eftersom det sitter en 
välkomstskylt i närheten av det markerade området. Därför borde konceptet få mer utrymme så 
att det är tydligt vilken information som ingår. Detta då en innovation antas lättare ju synligare 
den är för användaren (Greenhalgh, Robert, MacFarlane, Bate, & Kyriakidou, 2004, ss. 595-600). 
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5.3 Numreringskoncept 
Numreringskonceptet utvecklades under tre iterationer innan det fördes vidare till 
implementering. Nedan presenteras resultatet av iteration 2 och iteration 3.  

5.3.1 Iteration 2 
Nedan presenteras utvecklingen av den första prototypen samt användarnas reflektioner kring 
denna.  

Kreation 
En prototyp av numreringskonceptet sattes upp på två patienttoaletter, se Figur 33. Toaletterna 
tillhörde ett rum med fyra bäddar och ett rum med två bäddar. Sifforna och informationstexten 
ska fungera som motivation och triggers för att tvål, vatten, pappershanddukar och 
handdesinfektion ska användas efter toalettbesöket. Utformningen av numreringsetiketterna togs 
fram under en co-creation med personal på urologiska kliniken eftersom konceptet inte ska störa 
personalen från att utföra arbetsuppgifter, vilket innefattar byte av tvål, handdesinfektion och 
pappershanddukar. Färgen har valts utifrån principen ljus bakgrund med mörk text, vilket 
förenklar för personer med synnedsättning (Synskadades Riksförbund, 2012). För spridning av 
konceptet krävs att kunskapen för användandet är lätt att införskaffa (Greenhalgh, Robert, 
MacFarlane, Bate, & Kyriakidou, 2004, ss. 595-600), därför adderas en skylt med förklarande text 
över hur numreringskonceptet ska tolkas och användas. Det är även viktigt att informationen är 
tydlig och lättillgänglig (Nutley, Davies, & Walter, 2002, s. 8). Extra viktigt är det här, då patienter 
kan ha svårt att ta till sig texter på grund av medicinering eller trötthet efter operation.  

 

Figur 33. Numreringskoncept på en patienttoalett.  

Reflektion 
Av de patienter som var inlagda i de patientrummen där prototypen var implementerad hade 
endast två av dessa besökt toaletten. En patient hade inte sett prototypen alls. Denna patient kan, 
baserat på intervjumaterialet, kopplas till beteendetypen Den som tror sig veta. En patient såg 
informationen och läste hela texten. Patienten tror att det skulle fungera, dock hade patienten 
bandage och kunde därför inte använda handdesinfektion. Annars gör patienten olika från gång 
till gång vid användande av handdesinfektion och tvål.  
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Slutsatsen drogs att konceptet bör implementeras även vid de handfat som finns inne i 
patientrummet då många patienter använder kateter och inte alltid använder toaletterna. På detta 
vis kan konceptet även nå ut till besökare.  

5.3.2 Iteration 3 
Nedan presenteras ändringar i prototypen samt mätningar och intervjuer som ligger till grund för 
senare implementering.  

Kreation 
En uppdatering skedde i informationstexten om användandet av handdesinfektionen för att 
denna ska användas på rätt sätt, se Figur 34. Texten hölls kort och koncis då slutsatser från 
intervjuer visar att för mycket information kan leda till att användarna inte tar sig tid att läsa 
texten.  

 

Figur 34. Uppdaterad informationstext till numreringskonceptet.  

Reflektion 
I denna iteration sammanställdes resultatet av mätningarna på handdesinfektion och handtvål. 
Resultatet visar att de rum där numreringskonceptet har varit implementerat har haft en större 
åtgång på både handdesinfektion och handtvål, se Tabell 18. Intervjuer visar att patienter tycker 
att det är svårt att skilja på vilken flaska som innehåller handdesinfektion och handtvål i de 
patientrum numreringskonceptet inte var implementerat.  

Resultatet av mätningar och intervjuer gav en grund till beslutet om att gå vidare med detta 
koncept och implementera det på hela urologiska kliniken.   

Tabell 18. Mätningar på åtgång av handdesinfektion och handtvål på patienttoaletter.  

Plats Implementerad 
prototyp 

Tid Minskad nivå 
handsprit (ml) 

Minskad nivå tvål 
(ml) 

Patientrum 14 (4 bäddar) Nej 5 v 93 50,7 

Patientrum 8 (4 bäddar) Ja 5 v 160,6 202,8 

Patientrum 9 (2 bäddar) Ja 5 v 160,6 198,6 

Patientrum 10 (2 bäddar) Nej 5 v 50,7 93 
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5.4 Broschyr 
Broschyren utvecklades under tre iterationer innan den skickades till ett tryckeri. Nedan 
presenteras resultatet av iteration 2 och iteration 3.  

5.4.1 Iteration 2 
I denna iteration presenteras den första versionen av broschyren samt användar- och 
intressentreflektioner på denna.   

Kreation 
I reflektionsfasen i iteration 1 togs beslut om att utveckla en ny version av broschyren REN. 
Detta baserat på insikter under mötet med patienter under explorationsfasen. Broschyren som 
den ser ut idag visas i Bilaga 3.  

Då patienter måste ta till sig informationen i broschyren förändrades utseendet genom att addera 
fler figurer och symboler samt en ny framsida då många inte ens öppnar den i nuläget. Stycket 
som talar om att besökare inte ska besöka sjukhuset ifall de är sjuka har markerats och 
förtydligats med illustrationer. Detta för att förebygga den stora risken för smittspridning. Det 
nya förslaget visas i Figur 35 samt Figur 36. 

Den skriftliga informationen i den nya broschyren är på flera sätt identisk med broschyren REN. 
Detta då litteraturstudien visar på att informationen är relevant i förhållande till minskning av 
smittspridning (Ransjö & Edstedt, Vårdrutiner, 2012).  

Baserat på explorationsfasen var det av stor vikt med en bild, på framsidan, som väcker 
uppmärksamhet hos beteendetypen Den som tror dig veta. Därför beslutades att en bild skulle tas 
fram som visar hur mycket bakterier som finns på en hand som för blotta ögat ser ren ut, denna 
idé kommer ursprungligen ifrån koncept tolv. En bild på en bakterieodling valdes som första 
förslag till framsidan.  

 

Figur 35. Den framtagna broschyrens framsida samt baksida. 
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Figur 36. Den framtagna broschyrens mittuppslag.  

Reflektion 
Broschyren presenterades för hygienrådet för Karolinska Universitetssjukhuset med syfte att få 
feedback på layout och innehåll. Hygienrådet önskade en vidare undersökning för att utreda hur 
besökare och patienter uppfattar bilden på framsidan. Vidare föreslogs mindre ändringar i text 
samt att symbolen för handskakning avlägsnas.  

Både den existerande broschyren REN och det nya förslaget visades upp för en patient som 
angav att denna bara har tittat i REN lite snabbt. Patienten kommer inte ihåg vad som stod i 
REN och kan därför inte återge någon information från den. Efter att ha fått se både den gamla 
och den nya broschyren kommenterar patienten att insidan på den nya är jättebra och intressant. 
Patienten anser att det är bra med bilder istället för text och man ser direkt den blå rutan riktad 
till besökare. Patienten granskade framsidan länge och sa till slut att framsidan är svår att förstå 
utan att ha läst texten. Patienten gav förslaget att: 

Man kanske kan ha en gubbe eller något på framsidan istället? 

Baserat på att ovan nämnda respondent inte förstod vad bilden på framsidan av broschyren 
föreställde gjordes intervjuer med åtta personer för att undersöka hur de uppfattade bilden. Av 
dessa personer förstod hälften att bilden visade en bakterieodling av en hand. Baserat på detta 
fattades ett beslut om att en ny bild behövdes för att skapa ett intresse för den slutgiltiga 
broschyren hos patienter.  
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5.5 Pilkoncept 
I detta avsnitt presenteras iteration 2 och iteration 3 för pilkonceptet med respektive kreations- 
och reflektionsfas.  

5.5.1 Iteration 2 
Nedan presenteras kreationsfas och reflektionsfas för den första prototypen av pilkonceptet.  

Kreation 
Pilkonceptet sattes upp i c-korridoren utanför samtliga dörrar in till patientrum. Då utrymmet 
utanför patientrummen såg olika ut, placerades det antal pilar ut som bästa passade för det 
motsvarande området. Pilarna satt i höjd med dörrhandtaget och riktades mot 
handdesinfektionsflaskorna för att uppmärksamma om dessa, se Figur 37. 

  

Figur 37. Pilar för att uppmärksamma handdesinfektionsflaskorna utanför patientrum.  

Reflektion 
Under intervjuer med patienter och besökare angående vilka koncept de har uppmärksammat 
framkom det att nästan ingen av de tillfrågade hade uppmärksammat pilarna i korridoren. 
Observationer av omgivningen samt samtal med personal ledde till en färgändring för pilarna, 
detta då den blå färgen smälte in för mycket i omgivningen. 

5.5.2 Iteration 3 
Nedan presenteras utvecklingen av pilkonceptet samt användarreflektioner kring dessa. 

Kreation 
För att pilarna skulle sticka ut mer i omgivningen fick de en stark orange färg. Denna färg valdes 
då den inte fanns representerad någon annanstans på avdelningen förutom i fotspårskonceptet. 
Detta kan vara en fördel då de som har uppmärksammat fotspåren i entrén, som har samma 
orangea färg, lättare kan förknippa pilarna med handhygien.  

En text lades till på pilarna, som var placerade i en av korridorerna på avdelningen, för att kunna 
jämföra ifall detta påverkar hur användarna förstår och tar till sig informationen, se Figur 38.  
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Figur 38. Bilden visar pilarna i den nya färgen med en uppmaning om att använda handsprit. 

Reflektion 
Intervjuer med patienter och besökare visar att majoriteten fortfarande inte uppmärksammade 
pilarna. De flesta respondenter uppmärksammade andra koncept, men nämnde sällan att de har 
lagt märke till pilarna. Den positiva responsen var att en person anser att pilarna är bra då det 
annars hade varit svårt att förstå att handdesinfektionen är till för besökare och patienter. 

Det framkommer i intervjuerna att patienter och besökare har svårt att uppmärksamma 
information som smälter in för mycket i omgivningen, samt att många är stressade och letar efter 
annan information när de rör sig i korridorerna. Detta leder till att pilarna har sämst effekt på 
patienter och besökare med avseende på ändrat beteende. Därför valdes detta koncept bort inför 
implementeringsfasen.  
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5.6 Slutresultat   
Nedan presenteras de fyra tjänster som slutgiltigt implementerades på urologiska kliniken. Dessa 
är tänkta att komplettera varandra då de identifierade beteendetyperna tar till sig de olika 
koncepten i varierande utsträckning. Vidare är vissa koncept mer riktade till besökare eller 
patienter, vilket gör att kombinationen av de fyra koncepten ger en bra helhetslösning som fångar 
upp patienter och besökare i olika skeenden. Antal respondenter i denna fas presenteras i Tabell 
19.  

Tabell 19. Antal respondenter som intervjuats angående de slutgiltiga tjänsterna.   

Respondentgrupp Antal intervjuer 

Besökare 3 

Patienter 5 

Personal 2 

 

5.6.1 Bacillkonceptet 
En förändring av affischens storlek och placering krävdes för att fånga uppmärksamheten hos 
besökarna. Affischen minskades till A4-format och placerades i varje patientrum där besökare har 
tid att ta in informationen, se Figur 39. Detta då det är viktigt att placera ut information och 
triggers vid rätt tidpunkt (Fogg, 2009, s. 3). I det här fallet är denna tidpunkt då besökarnas 
uppmärksamhet inte inriktas på att hitta till sin anhörigas rum.  

Triggers i form av klistermärken placerades ut på ytor där risken för smittspridning är stor enligt 
information från desktop walkthrough och litteraturstudien, se Figur 40. Affischerna laminerades för 
att undvika slitage, samt för att de ska tåla avtorkning. Även klistermärkena beställdes laminerade 
i tre olika storlekar för att passa på de olika ytorna.  

 

Figur 39. Skylt på patientrum med information riktad till besökare.  



67 
 

 

Figur 40. Bacillen utplacerad på ytor där det är extra viktigt att tänka på handhygien. 

5.6.2 Fotspårskonceptet 
Inför målning av väggen flyttades den information som tidigare satt precis över 
handdesinfektionen. Detta för att ingen annan information ska förväxlas med fotspåren.  

Laminerade fotspår som klarar slitage och städmaskiner beställdes och placerades ut på golvet 
enligt Figur 41. En informationstext till patienter och besökare placerades över 
handdesinfektionsflaskorna enligt Figur 42. 

 

Figur 41. Fotspårslösningen i urologiska klinikens entré.  
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Figur 42. Information till besökare och patienter.  

5.6.3 Numreringskonceptet  
Då numreringkonceptet visat sig fungera bra i föregående iteration skedde inga förändringar i 
designen inför implementeringen. Sifforna och informationstexten laminerades för att undvika 
skador på grund av fukt. Resultatet visas i Figur 43. 

 

Figur 43. Numreringslösningen på en patienttoalett.  
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5.6.4 Broschyren 
Baserat på mötet med Hygienrådet ändrades detaljer i texten i broschyren, se Figur 44. Vidare 
skapades en ny framsida till broschyren. En bakterieodling av en hel hand utfördes i ett 
laboratorium på Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med CTMH. Dock gav inte 
odlingen ett tillfredställande resultat då det inte gick att urskilja att odlingen hade skett på en 
hand. För att få en tydligare bild av en hand togs istället ett fotografi, i samarbete med en 
medicinteknisk fotograf, under en UV-lampa för att visa hur mycket smuts det finns på en till 
synes ren hand, se Figur 45.  

 

Figur 44. Innehållet i den slutgiltiga broschyren. 

 
Figur 45. Framsida och baksida av den slutgiltiga broschyren. 
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Slutreflektion 
Intervjuer med användarna visar att det har skett ett beteendeskifte från första intervjuerna då 
användarna hade svårt att komma på vilken information, om hygien, som fanns på avdelningen. 
Vid intervjuer efter implementering av de slutgiltiga tjänsterna kommenterade användarna att det 
finns mycket information, vilken de har tagit till sig och kan återge. Samtliga intervjuade patienter 
hade uppmärksammat numreringskonceptet och bacillkonceptet, vilket tyder på att alla någon 
gång fångas upp av något av koncepten. Det är tydligt att de olika koncepten fångar upp olika 
beteendetyper, vilket innebär att lösningarna kompletterar varandra. En patient kopplade bacillen 
till numreringskonceptet och nämnde att: 

Bacillen finns på viktiga ställen där man ska köra den där 1-2-3-modellen 

Numreringskonceptet fick bra feedback från beteendetyperna Den passiva och Den som tror sig veta. 
Numreringskonceptet har i vissa fall visat sig ge patienter dåligt samvete om patienterna inte 
använder samtliga tre steg i konceptet. Det har även uppmärksammats att det är lättare att skilja 
på vad som är handdesinfektion och vad som är tvål, vilket gör det enklare för patienter att göra 
på rätt sätt när de är trötta eller påverkade av morfin eller annan medicinering.  

Man får dåligt samvete om man bara tar ettan och tvåan 

- Patient om numreringskonceptet 

Personalen har uppmärksammat att besökare ofta reagerar på fotspårskonceptet. Dock visar 
observationer att endast hälften av besökare som har observerats i entrén har använt konceptet, 
se Tabell 20. Däremot är det tydligt att fotspåren inte är riktade till patienter då flera ur denna 
grupp inte har uppmärksammat eller använt sig av konceptet.  

Majoriteten av de tillfrågade anser att bacillen syns bra och väcker uppmärksamhet. Många 
reagerar på bacillen och blir nyfikna på att ta reda på vad som står på informationsskyltarna: 

man tittar på skyltarna och tänker; vad är det där, det måste man ju bara läsa 

-Patient om bacillen. 

bacillen ser elak ut, då tänker man att man måste sköta sig 

-Patient om bacillen. 

Broschyren var inte utgiven under intervjutillfällena och därmed har ingen information om hur 
patienter tar till sig den kunnat samlas in.  

Tabell 20. Observationer av antal besökare som passerade fotspårskonceptet vid entrén.  

 Antal Kommentarer  

Besökare som 
uppmärksammade 
fotspåren 

5 Två av dessa var barn som uppmanades av sin förälder att använda 
handdesinfektion.  

Besökare som inte 
uppmärksammade 
fotspåren 

5 
 
 

Tre av dessa letade efter information om var de skulle gå för att hitta till 
sina anhöriga.  
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5.7 Implementering 
Implementering av tjänstekoncepten har skett med utgångspunkt från litteraturstudien avsnitt 2.4. 
Hänsyn har tagits till hur spridning och antagande ska ske både på en organisatorisk och på en 
individuell nivå. Detta för att lägga en grund för så effektiv spridning och antagande av tjänsterna 
som möjligt.  

Det är av stor vikt att organisationen är redo för implementering av innovationen och att det 
finns planer för implementering och stödjande av innovationen (Greenhalgh, Robert, 
MacFarlane, Bate, & Kyriakidou, 2004, s. 603). Vid tidpunkten för projektet arbetar Karolinska 
Universitetssjukhuset aktivt med att minska vårdrelaterade infektioner, vilket ger projektet en 
fördel då problemet är konstaterat samt att organisationen arbetar för att finna en lösning på 
detta.   

Genom att involvera chefer och beslutsfattare kan spridning och antagande av tjänsterna ske 

snabbare. Därför har aktiv spridning genom presentationer och möten med beslutsfattare och 

chefer genomförts på Karolinska Universitetssjukhuset. På mötena presenteras tjänsterna, deras 

funktion och mål. Stina Fransson Sellgren fungerar som både beslutsfattare och opinionsledare i 

projektet och har på så sätt en viktig nyckelroll för spridning av tjänsterna genom interaktioner 

med andra chefer och personal (Greenhalgh, Robert, Bate, MacFarlane, & Kyriakidou, 2005, ss. 

603-606). En planerad aktiv spridning, på initiativ av Stina Fransson Sellgren, är planerad till 

Karolinska Universitetssjukhusets personalblad i juni. I detta utskick presenteras tjänsterna för 

personal vilket kan ge upphov till ytterligare möjligheter till spridning av tjänsterna. 

I slutskedet av projektet hålls en presentation för sjuksköterskorna på urologiska kliniken där det 

är av stor vikt att förklara funktioner och fördelar med tjänsterna. Detta då sjuksköterskor ingår i 

så kallade vertikala nätverk där tjänsterna kan spridas till nya grupper av människor  (Greenhalgh, 

Robert, MacFarlane, Bate, & Kyriakidou, 2004, ss. 603-606).  

Aktiv spridning genom massmedia är enligt Rogers en effektiv metod för att sprida innovationer 

(Rogers, 2003, s. 205). En artikel om projektet publicerades i Dagens Medicin, nummer 22 den 28 

maj 2014, som är en oberoende tidning för nyheter som berör sjukvården i Sverige och har över 

100 000 läsare i landet (Dagens medicin, i.d).   
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6 Metoddiskussion 

 

I metoddiskussionen presenteras en reflektion kring använda metoder under projektet. Metoderna diskuteras 

utifrån resultatet som respektive metod bidragit till samt huruvida andra metoder kunnat ge ett annat resultat. 

Även validitet och reliabilitet för de använda metoderna i projektet diskuteras. Detta utförs genom granskning av 

metoder för att säkerställa att rätt variabler undersöks samt vilken tillförlitlighet metoderna har. 
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De huvudprinciper som beskrivs i avsnitt 3.1 är samtliga baserade på Stickdorns och Schneiders 
sammanställning av arbetssättet inom tjänstedesign (Stickdorn & Schneider, 2011, ss. 36-45). 
Stickdorn och Schneider har träffsäkert sammanfattat kärnan i tjänstedesignprocessen genom att 
involvera metoder och arbetssätt som beskrivs och används flitigt i litteratur inom tjänstedesign 
och i praktiskt utförande. Vilket är en av anledningarna till att endast Stickdorn och Schneider har 
använts som källa för detta avsnitt. Stickdorns och Schneiders metoder och beskrivningar av 
tjänstedesign är erkänd litteratur bland tjänstedesigners. Däremot skriver författarna inte om det 
något annorlunda perspektivet det innebär att arbeta med tjänstedesign inom vården.   

I litteratur som berör metoder inom tjänstedesign beskrivs ofta personas, vilket innebär att 
användarna av en tjänst identifieras efter bland annat demografi, politisk åsikt och inkomst 
(Svensson, 2014). I detta projekt har istället olika beteendetyper fungerat som identifiering av 
användarna. Anledningen till detta beror på att personas fungerar bättre för att ur en stor grupp 
människor finna användarna till en tjänst beroende på bland annat demografi. Beteendetyper är 
ett sätt att dela i användarna efter olika sätt att tänka och agera kring ett givet problem vilket är 
mer givande i det här projektet för att kunna förstå vad som driver användarna till ett visst 
agerande eller ett visst synsätt (Svensson, 2014). 

I litteraturstudien beskrivs vikten av att förstå användarna på djupet för att kunna skapa en tjänst 
som uppfyller användarnas behov och önskemål (Stickdorn & Schneider, 2011, ss. 36-45). För att 
lyckas med detta krävs djupa samtal och interaktioner med användaren. Valet av 
semistrukturerade intervjuer ger en fördjupad diskussion inom förutbestämda områden och är på 
så sätt mer effektiv än ostrukturerade intervjuer som kan ge ytterligare djup i diskussionen. 
Fördelen med semistrukturerade intervjuer i en vårdmiljö är att intervjuerna blir kortare än 
ostrukturerade intervjuer, vilket gör att patienter som är trötta och medtagna orkar med en hel 
intervju, och därför i fler fall ger en tydligare bild av användarens behov, beteenden och 
önskemål.  Då det oftast kan utföras fler semistrukturerade intervjuer än ostrukturerade intervjuer 
under samma tid ger denna metod ett bredare perspektiv för att kunna identifiera olika 
beteendetyper, vilket är av vikt för att kunna anpassa tjänsterna till rätt beteendetyp.   

En svårighet med att involvera användarna återfinns i gemensamma kreationsmetoder. Genom 
att samla flera patienter till exempel för en gemensam co-creation, finns det en ökad risk för 
smittspridning när detta utförs i en vårdmiljö. Detta då flera patienter befinner sig i samma rum 
samt rör vid exempelvis samma pennor och papper. Det skulle alltså innebära en risk att 
involvera användare i sådana gemensamma aktiviteter och därför har denna typ av interaktion 
med användarna utförts med en patient i taget. 

I implementeringsfasen och presentationen av projektet har endast ett fåtal tjänstedesignmetoder 
använts. Anledningen till detta är att i implementeringen ligger fokus på att förbereda för 
spridning av tjänsterna på Karolinska Universitetssjukhuset, vilket avdelningscheferna uttryckt 
önskemål om under projektpresentationen på linjechefsmötet. Genom att lägga fokus på detta 
bidrar implementeringen i ett förlängt perspektiv till att fler användare blir medvetna om 
handhygienen samt vilka risker som föreligger. Ytterligare anledning till att fler metoder inte 
används beror på att många metoder, som vanligtvis används i implementeringsfasen eller under 
presentationen, ska utbilda och lära användarna att förstå och använda tjänsten på rätt sätt. Efter 
studien genom bland annat intervjuer och observationer visar resultatet på att användarna och 
personalen enkelt kan förstå och använda tjänsterna fristående.    

6.1 Validitet 
Under arbetets gång har det visat sig att observationer samt information från personalens egna 
observationer och interaktioner med patienter ger en bild av hur patienter och besökare agerar. 
Dessa har visat sig vara viktiga då flera av de intervjuade patienterna har vistats i sjukhusmiljöer 
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tidigare, vilket gör att deras svar på frågor kring information om hygien och smittorisker baseras 
på tidigare upplevelser och inte är kopplade till avdelningen där studien utförs. Dessa patienter 
och besökare kan ha sett skyltar och fått information om smittspridning på andra avdelningar. 
Observationer på avdelningen har även varit värdefulla för att styrka resultatet i intervjuerna.  
 
För att undersöka hur patienter sköter sin handhygien på avdelningen hade det varit fördelaktigt 
att göra observationer inne på patientrummen. Dock har detta inte varit möjligt på grund av 
Hawthorneeffekten (Mangione-Smith, Elliott, McDonald, & McGlynn, 2002, s. 1604) samt av 
etiska skäl. Risken för att Hawthorneeffekten har uppstått, under observationer av patienter och 
besökare i korridorer, är låg då projektmedlemmarna har varit klädda som vårdpersonal. En 
effekt som har uppmärksammats är dock skillnaden mellan observationer, av specifika personer, 
vid ankomst och observationer av dessa personer vid hemgång, då intervjuer om hygien utförts, 
då de ofta använder handsprit efter intervjun men inte före. 

Validiteten för mätningarna, över hur mycket handdesinfektion och tvål som används på 
patienttoaletter före och efter numreringskonceptets implementering, kan diskuteras. Det kan 
finnas flera orsaker bakom resultatet som inte är kopplat till hur bra konceptet fungerar på 
patienterna. Exempel på detta är att antalet inlagda patienter på de olika rummen har varierat 
samtidigt som flera patienter har stomi eller kateter och följaktligen inte går på toaletten lika ofta. 
För att undersöka hur bra konceptet fungerar kompletterades mätresultatet med intervjuer med 
patienter som har varit inlagda på rummen där konceptet implementerats. För att erhålla ett 
referensvärde till dessa mätningar mättes även användning av tvål och handdesinfektion på 
toaletter där numreringskonceptet inte implementerats. Då mätningarna har utförts under en 
femveckorsperiod bör avvikelserna inte ha allt för stor inverkan på resultatet.  

6.2 Reliabilitet 
I början av projektet skrevs ett avtal med Karolinska Universitetssjukhuset angående tystnadsplikt 
och sekretess i hälso- och sjukvård. Detta avtal innebär att inga intervjuer har kunnat spelas in 
under arbetets gång. Istället har anteckningar förts under alla samtal och intervjuer. Dock kan 
detaljer i respondenternas svar ha förbisetts, framförallt under långa intervjuer eller intervjuer 
med flera respondenter.  

En varierande mättnad i svar på intervjuer har förekommit. Då projektet har genomgått flera 
iterationer innehållande ett flertal koncept, finns det tillfällen då ännu fler intervjuer hade varit 
bra som stöd för vidare val. Dock har 138 intervjuer genomförts och tidsomfattningen av arbetet 
medför att fler intervjuer inte hade varit möjliga. En annan orsak till att en fullständig mättnad 
inte alltid har kunnat uppnås är brist på respondenter. Vid flera tidpunkter för observationer och 
intervjuer finns inga besökare tillgängliga på avdelningen samtidigt som de i vissa fall inte har 
velat ställa upp på en intervju. Även längden på intervjuer med patienter har ibland varit 
begränsad på grund av hälsotillstånd.  

Då broschyren inte kommit från tryck innan projektets slut, har inte vidare undersökningar 
kunnat göras för att fastställa hur bra denna fungera på patienter. Detta hade varit bra för att se 
vilken beteendetyp som bäst tar till sig informationen och kunnat dra vidare slutsatser angående 
hur väl den typen av information fungerar. Under intervjuerna, som utfördes då samtliga koncept 
var implementerade på urologiska kliniken, hade inte kallelseutskicket med bacillen blivit 
utskickad till patienterna. Dock hade majoriteten av patienterna ändå uppfattat bacillen på 
avdelningen och uppmärksammat informationsskyltarna som var riktade till besökare, då dessa 
sitter utplacerade i varje patientrum.  

Då flera koncept implementerades samtidigt kan mätvärdena för ett koncept påverkats av ett 
annat implementerat koncept. Mätningarna för de koncept där det föreligger en risk för en sådan 
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påverkningsfaktor är i entrén, där bacillkonceptet och fotspåren implementerades vid samma 
tidpunkt samt att mätningarna av förbrukad handdesinfektion endast var tänkt att reflektera den 
åtgångna handdesinfektionen till följd av fotspårskonceptet. Det hade varit fördelaktigt att 
implementera fotspårskonceptet och bacillkonceptet på olika avdelningar under utvecklingen av 
koncepten för att möjliggöra mätningar av förbrukad handdesinfektion samt minska 
påverkningsfaktorn koncepten emellan.   

Det kan även diskuteras om svaren från respondenterna alltid har varit helt sanningsenliga. Detta 
delvis på grund av att det är ett känsligt ämne att diskutera personliga hygienrutiner, samt brister i 
dessa men också då det har framkommit att vissa respondenter säger emot sig själva i svaren. På 
grund av detta har observationer och intervjuer med personal varit viktiga, för att få en bredare 
bild av situationen. 

Utfallet av resultatet i desktop walkthrough kan ifrågasättas då utformningen på illustrationerna av 
de olika rummen kan ha påverkat hur personalen valde att placera sina flaggor. Då resultatet 
samlades in upptäcktes det att endast föremål som redan var utritade i figuren var markerade, 
med ett undantag. Det skulle ha framgått tydligare att även andra föremål som inte var med i 
bilderna på förhand skulle markeras med flaggor och kommentarer. Ett annat alternativ är att fler 
föremål skulle ha lämnats ute vid skapande av bilderna för att uppmuntra personalen att komma 
på egna ytor, istället för att markera de som redan fanns utplacerade.  

Handdesinfektionen fylls i vissa fall på sällan och finns vid flera tillfällen inte i förrådet på 
avdelningen. Under uppemot två dygn har det saknats handdesinfektion i förrådet. Detta gör att 
våra mätningar inte är helt säkra eftersom en behållare kan ha varit tom mellan de gånger vi har 
besökt avdelningen och kontrollerat flaskorna.  
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7 Övergripande diskussion 

 

I detta kapitel förs en diskussion om projektets resultat, huruvida resultatet lever upp till målen för 

användarupplevelsen samt hur väl projektets frågeställning har besvarats. Diskussionen ämnar bidra till förståelse 

för projektframgångar men även områden för förbättringsarbete berörs.  
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I litteraturstudien beskrivs feedback som en viktig faktor för att skapa beteendeförändringar 
(Landers , Abusalem, Coty, & Bingham, 2012, s. 16). Den största vinningen för patienter och 
besökare är att de skyddar sig själva från smittor. Eftersom denna vinning ger feedback först efter 
ett tag och då inte är tydlig för användarna kan skapandet av en beteendeförändring försvåras. 
Dock är även information om risker en viktig faktor. Detta är något som tas upp i broschyren 
och i bacillkonceptet. Att påvisa risker är något som hade kunnat utvecklas ytterligare genom en 
högre skrämselfaktor. Ett exempel är att det har visat sig att många reagerar då de får veta att det 
finns farliga smittor på avdelningen eller när de får veta hur många som får vårdrelaterade 
infektioner. Dock har ett av användarmålen i arbetet varit att inte skapa orimlig oro hos patienter 
och besökare, vilket påvisandet av dessa risker kan göra. Vidare går sådan information emot 
hygienrådets inrådan angående för oroande information i skrift i exempelvis broschyren.  

En faktor, för spridning av en innovation, som tas upp i litteraturstudien är att organisationen ska 
vara redo för, och stödja en implementering (Greenhalgh, Robert, MacFarlane, Bate, & 
Kyriakidou, 2004, ss. 606-610). I detta projekt har ledningen varit till stort stöd och prioriterat de 
utvecklade tjänsterna. Dock är inte prioriteringen på avdelningsnivå lika hög. Detta kan bero på 
att personalen på avdelningen inte ta del av informationen över kostnader och data över 
smittspridning som till exempel Hygienrådet på Karolinska Universitetssjukhuset är insatta i. På 
urologiska kliniken har det uppstått tillfällen då handdesinfektionen ofta är slut och att besökare 
har klagat på detta. Det är något som skapar negativa associationer till tjänsten vilket är raka 
motsatsen till vad handdesinfektionen ska göra, då den ska fungera som evidens för tjänsten. I 
litteraturstudien tas vikten av bekräftelse av ett önskat resultat upp (Greenhalgh, Robert, 
MacFarlane, Bate, & Kyriakidou, 2004, ss. 595-600). Brist på handdesinfektion kan göra att 
patienter och besökare väljer att i framtiden inte använda tjänsten.  

Något som är oklart för framtiden är hur länge tjänsterna på urologiska kliniken kommer finnas 
kvar samt om de kommer spridas vidare till andra avdelningar. Detta beror bland annat på att 
Karolinska Universitetssjukhuset kommer att flytta in i nya lokaler. Chefer på andra avdelningar 
har tagit del av tjänsterna och det finns ett intresse för att sprida dessa vidare. Dock ser olika 
avdelningar olika ut med avseende på till exempel kostnadsställen, hur lokalerna är utformade och 
vilken typ av patienter som befinner sig på avdelningen. Olika avdelningar är dessutom i olika 
stadier i sitt hygiensäkerhetsarbete, vilket gör att tjänsterna kan behöva anpassas specifikt efter de 
förutsättningar som finns. De tjänster som är utvecklade i detta projekt är anpassade för 
urologiska kliniken och därmed kan vidare undersökningar krävas för att få till stånd en anpassad 
implementering på andra avdelningar.  

Då en ny tjänst ska införas är det fördelaktigt att marknadsföra tjänsten från person till person 
(Rogers, 2003, ss. 205-206). Därför skulle det vara gynnsamt att skapa en ny anställningstyp som 
skulle ansvara för att muntligt kommunicera vikten av hygien till patienter och besökare. Detta då 
vikten av hygien är stor, både för att minska kostnader för organisationen och lidande för 
patienter. En sådan tjänst skulle kunna bidra till ökad vinning oberoende av kostnaden för att 
upprätthålla en sådan anställning. Det tas även upp i litteraturstudien att beteendeförändringar 
kan vara ett resultat av social acceptans. I den föreslagna arbetsuppgiften kan personlig feedback 
till besökare och patienter vara en del, vilket har varit ett problem vid utvecklingen av tjänster 
som inte involverar muntlig kommunikation. Vidare har det under studien uppmärksammats att 
beteendetypen Den som tror sig veta lättast tar till sig och agerar på muntlig information från en 
auktoritär person. I det fall att patienter och besökare informeras muntligt finns det större 
utrymme för att förklara risker med en bristande hygien utan att skapa en oro än i jämförelse med 
att gå ut med denna information i skrift. Detta då patienter och besökare får möjligheten att ställa 
frågor och diskutera hur hygienrutiner följs på bästa sätt.   
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När det kommer till att arbeta med tjänstedesign i vården uppkommer det ibland svårigheter med 
att involvera användarna. Dessa svårigheter uppkommer på grund av sjukdom då patienterna 
antingen kan vara för trötta eller befinna sig i en för utsatt situation i livet för att kunna hantera 
intervjuer. Fördelen med att involvera användare i vården är att alla är samlade på samma ställe 
och att det kommer nya patienter relativt ofta. För att kunna genomföra ett tjänstedesignprojekt 
med ett bra intervjuunderlag är det viktigt att redan från början vara beredd på att intervjuer med 
användarna kan variera med avseende på längd och utförlighet i svar. Därför är det viktigt att 
vara flexibel och ha lång tid på sig för att samla in information. Det är även viktigt att ha en bra 
kontakt med personalen på avdelningen då de arbetar mycket nära patienter och besökare och 
både kan ge ett bra perspektiv på deras resa, samt hjälpa till att hitta lämpliga personer att 
intervjua.  

Foggs beteendemodell har visat sig vara en bra grundtanke för att kunna utforma tjänster som 
används på rätt sätt. Däremot är det tydligt att olika beteendetyper kräver olika typ av triggers och 
motivation medan genomförbarheten är lika viktig för alla beteendetyper. Den som tror sig veta 
behöver till exempel få mer information om risker för att motiveras till användandet medan 
samma information skulle ge en ökad oro hos Den riskmedvetna. Detta innebär att Foggs 
beteendemodell är bra att använda som grundidé men att de två faktorerna trigger och 
motivation måste anpassas till respektive beteendetyp.   

Tjänsterna uppfyller flera av målen för användarupplevelsen, som presenteras i avsnitt 1.3. Ett av 
målen var att inte skapa en onödig oro för patienterna. Detta har som nämnts tidigare undvikits 
och i samband med att risker har påvisats har även information om åtgärder för att undvika dessa 
lagts till i informationen. Ingen patient eller användare har visat tecken på orimlig oro i samband 
med någon av tjänsterna. Tjänsten hindrar inte heller från kontakt med andra människor. För att 
uppfylla detta användarmål togs en illustration av en handskakning bort från broschyren eftersom 
detta skulle hindra ett medmänskligt beteende och kontakt mellan människor. Resultatet och 
slutsatserna av arbetet visar även att tjänsterna ökar medvetenheten hos användarna när det 
kommer till hygien och smittorisker. Alla tjänster har även anpassats så att de ska vara 
lättillgängliga och resultatet visar att patienter och besökare inte har några tvivel om att tjänsterna 
är riktade till dem.   

Det användarmål som inte uppfylls helt är att tjänsterna ska fungera oberoende av språk och 
kultur. I projektets explorationsfas fastställdes det att det idag finns väldigt lite information om 
hygienrutiner på andra språk än svenska. Det har inte funnits tillgång till ett tillräckligt stort 
underlag för att kunna testa de befintliga tjänsterna i förhållande till patienter och besökare med 
olika modersmål. Symboler har i litteraturstudien visat sig fungera väl oberoende av språk vilket 
har utnyttjats i stor utsträckning. Dock har text visat sig fungera som ett bra komplement till 
symboler, vilket ökar användandet bland de svensktalade patienterna, vilka utgör en stor majoritet 
av patienterna på avdelningen. Detta medför dock en risk som innebär att information förbises 
av patienter med annat modersmål. Inom detta område finns det utrymme för förbättring.   

Avslutningsvis har en stor förändring hos patienter och besökare skett till följd av 
implementeringen av tjänsterna. Tidigare under projektet var det endast ett fåtal som kunde dra 
sig till minnes eller återge hygieninformation på avdelningen. Efter implementeringen av de 
slutgiltiga tjänsterna kunde både patienter och besökare nämna minst en av tjänsterna och därtill 
återge vilken funktion tjänsten hade. Detta resultat visar på att informationen når fram till de 
tänkta användarna, vilket i förlängningen kan ge ett ökat medvetande om de föreliggande risker 
en sjukhusvistelse kan medföra. I ett framtidsperspektiv är förhoppningen att tjänsterna triggar 
till en diskussion där besökare och patienter förmedlar kunskap om hygien till vänner och 
anhöriga och på så sätt sprider kunskapen vidare.  
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8 Slutsats  

 

I följande kapitel presenteras projektets slutsatser. Dessa är kopplade till syfte och frågeställning för projektet, som 

presenteras i avsnitt 1.2.  
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 Tre olika beteendetyper har identifierats med avseende på hur dessa beter sig relaterat till 

att ta till sig information och riskmedvetenhet. Dessa är: 

 Den riskmedvetna, som är medveten om att det finns smittorisker samt är noggrann 

med hygien och att ta till sig information som berör detta.  

 Den passiva, som tycker att det är viktigt med hygienfrågor efter att ha fått höra 

talas om smittorisker eller fått annan information om detta. Dessa söker inte 

aktivt efter information berörande hygienrutiner men tar till sig information som 

tydligt förmedlas till dem.  

 Den som tror sig veta, som inte är medvetna eller oroade för smittorisker. De anser 

att det fungerar att handla som de alltid har gjort, även om detta till exempel inte 

innefattar att använda handdesinfektion. För denna beteendetyp krävs tydlig och 

uppseendeväckande information för att skapa en beteendeförändring.  

 De ovan nämnda beteendetyperna kräver olika angreppssätt för att motiveras och triggas 

till en beteendeförändring. Det är därför fördelaktigt att skapa ett system av lösningar där 

de olika beteendetyperna fångas upp i olika skeden.  Samtliga koncept har visat sig 

fungera för Den riskmedvetna. Fotspårens utformning har visat sig positionera sig bra till 

målgruppen besökare och förbises av de flesta patienter. Numreringskonceptet fångar 

speciellt upp Den passiva beteendetypen medan beteendetypen Den som tror sig veta reagerar 

bäst på information som förklarar tydligt vilka risker en bristande hygien kan innebära. 

Då bacillens utformning är uppseendeväckande fångas uppmärksamheten av personer 

som vanligtvis inte läser skyltar och information. 

 Det är av stor vikt att identifiera rätt tillfällen för att nå ut med information till besökare i 

en vårdmiljö. Detta då vårdmiljön är stressande och att information som inte prioriteras 

högst av patienter och besökare lätt kan förbises. De rätta tillfällena för information är då 

besökaren är i en lugn miljö och inte i direkt anslutning till ankomsten till avdelningen då 

prioriteringen ligger i att exempelvis hitta till rätt patientsal.     

 Genom att designa hygienprodukter och tjänster utifrån patienters och besökares behov 

kan vårdmiljön fungera mer dynamiskt i förhållande till patienter och besökare. Resultatet 

skulle innebära färre missförstånd när det kommer till korrekt användande av 

hygienprodukter samtidigt som utformningen tydligt visar att produkten eller tjänsten är 

till för patienter och besökare. Det kan leda till en ekonomisk vinst och minskat lidande 

för patienter eftersom en förbättrad medvetenhet om hygien bland patienter och 

besökare leder till kortare vårdtider. Det är viktigt att nämna att utformningen av 

hygienprodukter och tjänster inte bör medföra en ökad arbetsbörda för personalen. 
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 Tjänstedesign som arbetsmetod inom hälso- och sjukvård har stor potential att öka 

kommunikationen av problem till beslutsfattare inom organisationen. Detta kan leda till 

att flera av de oidentifierade problem som finns inom sjukvården kan upptäckas i samspel 

med patienter och besökare. Detta då denna grupp har ett annorlunda perspektiv på 

sjukvården än personal som dagligen vistas i en vårdmiljö. De kommunikationsvägar som 

förstärks illustreras i Figur 46. 

 

Figur 46. Figuren visar de kommunikationsvägar för existerande problem som skulle kunna förstärkas genom 
tjänstedesign som arbetssätt inom hälso- och sjukvård. 

 Faktorer som får patienter och besökare att bli mer uppmärksamma på vikten av god 

hygien i en vårdmiljö samtidigt som de motiveras att anamma rådande hygienrutiner har i 

projektet identifierats nedan: 

 Illustrationer och bilder som kompletterar text ger ett ökat intresse för 

informationen samtidigt som de underlättar förståelsen av informationen. 

En intresseväckande bild som sticker ut i omgivningen triggar ett intresse 

hos användarna. 

 Information på golv uppfattas lätt då den inte smälter in i omgivningen på 

samma sätt som information på väggar. Det är samtidigt viktigt att 

använda färger som sticker ut från omgivningen.  
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 Information som skickas till hemmet, i samband med annan viktig 

information som skickas ut, fungerar som bra komplement till 

informationen som finns på avdelningen. Detta leder till att informationen 

tas emot i en lugn miljö där det finns tid för att läsa och förstå 

informationen. 

 För att skapa en ihållande beteendeförändring krävs upprepade 

påminnelser. Det är fördelaktigt att använda symboler som påminnelser 

då de triggar igång ett beteende med mindre ansträngning än med hjälp av 

en text. 

 Fysisk närhet mellan information och handling ökar chansen för att 

informationen följs på rätt sätt. 

 För att beteendetypen Den som tror sig veta ska ta till sig information på 

bästa sätt är det fördelaktigt med muntlig information från en auktoritär 

person, vilket i det här projektet skulle kunna motsvara en läkare. 
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9  Rekommendationer 

 

Rekommendationer för fortsatta studier presenteras nedan och involverar outforskade områden inom liknande 
ämnen samt utvecklingsmöjligheter för detta projekt. Vidare ges rekommendationer på förbättringsarbete och 
utveckling till urologiska kliniken. 
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9.1 Rekommendationer för fortsatta studier 
 Ett koncept som fick mycket positiv kritik av respondenterna var klädhängaren i koncept 

11. Det finns fortfarande ett stort behov av att finna en lösning på var besökare ska 

placera väskor och ytterkläder under besöket, för att minska smittorisken det innebär att 

till exempel placera dessa på patientens säng.  

 Under litteraturstudien i projektet var det uppenbart att information om hygienrutiner 

och smittspridning till besökare och patienter i stor utsträckning har förbisetts (Landers , 

Abusalem, Coty, & Bingham, 2012). I ett senare skede av projektet konstaterades att 

ytterligare en grupp människor har förbisetts, nämligen elektriker, postbud och 

taxichaufförer. Detta är personal som dagligen rör sig på avdelningen men som aldrig har 

observerats använda handdesinfektion. Taxichaufförer är personal som har 

patientkontakt då de rör sig i korridorer, hanterar patienters bagage och i vissa fall även 

går in på patientrummen. Av denna anledning skulle en studie involverande vilken 

information om hygien som går ut till denna yrkeskategori vara av intresse för att klargöra 

i vilken utsträckning detta är ett problem.  

 I dagens läge är handhygienprodukter och dess placering ofta anpassad efter personalens 

behov (Landers , Abusalem, Coty, & Bingham, 2012). För att öka intresset hos 

användarna för hygien borde därför en ny utformning ske, med patienter och deras 

familjer i åtanke. Ett exempel är handdesinfektionsflaskans utformning och dess etikett 

som är intetsägande och vilseledande lik handtvålen.  

 Då lösningarna inte har kunnat testas på användare med annat modersmål än svenska bör 
en utredning genomföras om vilken information som passar denna målgrupp bäst.  

 Ingen avslutande undersökning, angående hur broschyren tas emot av patienter, har 
hunnit utföras. Därför bör en undersökning genomföras för att säkerställa att målgruppen 
för broschyren förstår informationen och tar till sig denna samt huruvida det finns 
potential för förbättringar. Vidare undersökningar bör dessutom genomföras angående 
hur informationen som utgår i kallelsen fungerar på patienterna som mottar denna.  

9.2  Rekommendationer till urologiska kliniken 
Följande rekommendationer är baserade på intervjuer och observationer som utförts på 
urologiska kliniken under projektet. Rekommendationerna anses ge en förbättrad vårdmiljö för 
patienter på avdelningen. 

 På en del patientrum finns klädhängare som i flera fall är felplacerade då kläder skulle 

hänga i vägen för exempelvis handfat och handdesinfektion. Vid vissa hängare anges att 

platsen endast är till för läkarrockar, vilket i dagsläget inte är aktuellt då läkarrockar inte 

längre ska användas i vården på grund av risken för smittspridning. Därför 

rekommenderas att klädhängare flyttas till en plats som lämpar sig bättre för besökare att 

hänga av sig ytterkläder på.   

 Vid flertalet tillfällen har kartonger och liknande stått i vägen för 

handdesinfektionsflaskorna i entrén. Detta bidrar ytterligare till att 

handdesinfektionsflaskor och skoskydd inte uppmärksammas av besökare samt att 

fotspårskonceptet inte ger önskat resultat. Det vore därför en fördel att placera kartonger 

och dylikt i en annan del av entrén. 

 Vid ett par tillfällen under projektet har handdesinfektionsflaskorna varit slut på 

avdelningens lager. Detta leder till att tjänsterna som implementerats inte ger förväntat 

resultat för användaren, då handdesinfektionen är slut, och därför minskar chansen att 

användaren nyttjar tjänsten igen (Nutley, Davies, & Walter, 2002, s. 11). En 
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rekommendation är därför att se över lagerstatusen mer regelbundet och göra större eller 

tätare beställningar av handdesinfektionsflaskor.   

 Flera patienter har i intervjuer påpekat att placeringen av handdesinfektionsflaskorna vid 

sängens fotända är opraktiskt. De anser att handdesinfektionen varken är synlig eller lätt 

att nå och kan av misstag sparkas ner från sängen. Dock är denna tänkt att användas av 

personal vid vårdande moment.  

 För att de utvecklade tjänsterna ska få en bra spridning till andra avdelningar är det 
fördelaktigt att skapa ett formellt spridningsprogram (Greenhalgh, Robert, MacFarlane, 
Bate, & Kyriakidou, 2004, ss. 603-606). Det kan innebära att en person på avdelningen 
har en roll som innefattar att sprida och upprätthålla tjänsterna.  

 Vid spridandet av tjänsterna till andra avdelningar är det viktigt att alla koncepten 
implementeras tillsammans. Detta då de är utvecklade för att täcka in olika beteendetyper 
samt att vissa koncept riktar sig mer till patienter medan andra fungerar bättre på 
besökare.  
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Bilaga 1 Projektbeskrivning 
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Bilaga 2  Observationer 
Detta är en sammanställning av observationer genomförda på urologiska kliniken under ett flertal 
tillfällen i iteration 1.  

Det finns inga anvisningar eller hänvisningar till hygienrutiner eller liknande till anhöriga. 
Information till patienter finns på två toaletter i enkelrum. Patienter får två broschyrer när de blir 
inlagda, det kontrolleras inte ifall dessa blir lästa eller om regler följs. Handdesinfektion finns 
utplacerade i entrén och smälter in i omgivningen. 

Entré 

 Vid flera besök uppmärksammas att lådor, vagnar och dylikt står placerade framför 
handdesinfektionsflaskan och skoskydden. De blir alltså ännu mer osynliga och 
otillgängliga än tidigare. 

Dagrum C-Korridor 

 Gemensam tv-kontroll. 

 Fruktkorg som står helt öppet (dock bara frukt med skal). 

 Glas och muggar står på öppna hyllor. 

 Handdesinfektion finns vid handfat, dock inte väl synligt. 

 Ingen information finns om hygien och vilka konsekvenser dålig handhygien kan 
medföra.  

 Gemensamma filmer och böcker finns. 

 Gåbord finns i dagrummet, någon patient har lämnat den där (är den rengjord)? 

 Gemensamma tidningar.                                  

C-korridor 

 Handsprit finns utanför varje rum. På vissa flaskor anges med mycket liten text att fyra 
milliliter ska användas per gång och arbetas in i 30 sekunder för att ge effekt samt att ett 
pump ger två milliliter. 

 Multiresistenta bakterier finns på avdelningen. 

N-korridor 

 Metrotidningar hänger på ledstång i korridoren, där gåträning ofta utförs med patienter, 
se Figur 47. 
 

 
               Figur 47. Metrotidningar på ledstång i korridor.  
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Dagrum N-korridor 

 Handspriten är slut vid tidpunkten för observationen. 

 Kyl och frys för patienter finns i dagrummet. 

 I övrigt se avsnittet om Dagrum C-korridor.  

Enkelrum 

 Tre desinfektionsflaskor och två handfat. En desinfektionsflaska vid fotändan av sängen, 
en vid ingången och en på egna toaletten. 

 Besöksstolar finns inte i alla rum. 

 I två rum observerade små skyltar på toaletten om att sprita händerna, se Figur 48 och 
Figur 49.  

 

Figur 48. Skylt på patienttoalett.  

 

Figur 49. Skylt på dörr på patienttoalett.  

Flerbäddsrum (3-4 sängplatser) 

 Tandborstar lämnas i muggar på den gemensamma toaletten.  

 Ingen information om handhygien på toaletter.  
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Gemensamma toaletter och duschar 

 Ingen information om handhygien alls (finns endast på personalens toalett, se Figur 50). 
 

 

              Figur 50. Information om handhygien på personaltoalett.  

 I en dusch satt en tvättsvamp fastkilad mellan väggen och vattenrör, se Figur 51. 
 

 

Figur 51. Tvättsvamp i duschutrymme. 
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 Rakhyvel och tandborste som är privata står inne på delade toaletter helt öppet i muggar, 
se Figur 52. 

 

Figur 52. Rakhyvel på delad patienttoalett. 

Besökare 

 Besökare 1 passerade nio desinfektionsflaskor samt skoskydd innan denna gick in till 
patienten. 

 Besökare 2 passerade avdelningskorridor C utan att ta på skoskydd eller desinfektera 
händerna med handsprit. 

 Besökare 3 passerar desinfektionsflaskor och skoskydd.  

 Två besökare kommer för att hälsa på personalen då en av dem har varit inlagt på 
kliniken tidigare. Använder ingen handsprit.  

Patient 

 En patient gick ut i korridoren och till entrén i bara strumpor. 

Övriga personer på avdelningen 

 Två elektriker arbetar i korridoren.  

 Vaktmästare kom och transporterade en kärra genom korridoren.  

 Postutdelare kommer med ett paket till receptionen.  

 Taxichaufför går rakt in till patients rum. Ingen handsprit. Bär patientens saker till hissen.  

 Postutdelare kommer och lämnar ett paket i korridor C.  
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Bilaga 3 Broschyren REN 
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Bilaga 4 Intervjuer iteration 1 

Patient 1 
Patienten kom till avdelningen samma dag som intervjun. 

En vanlig dag 
En vanlig dag på avdelningen innebär att man i stort sett inte gör någonting. Patienten blir väckt 
06.15 sen 08.00, sen 09.00 och så vidare. Detta för att ta prover. Därefter äter patienten frukost, 
går ut och går i korridoren och besöker dagrummet. 

Information nu 
Information om hygien får patienten hela tiden, den handlar om att sprita händerna. Patienten 
fick ett papper (REN) om hur det hanteras direkt när patienten lades in. Det räcker med att se 
framsidan för att förstå(REN). Patienten har bläddrat i broschyren men anger att inget har fastnat. 
Patienten anser att första sidan räcker bra. Patienten tycker att det är rätt med god hygien men att 
det kan gå till överdrift ibland. Övriga kommentarer var att texten i broschyren var lätt att läsa 
och förstå. (Observation: letar efter broschyren och vet inte riktigt var den är. Hittar den och 
viftar med den.) 
 
Patienten har inte varit inne på Karolinskas hemsida före sitt besök. 

Riskmedvetenhet 
Då patienten fick frågan om vad denne visste om smittspridning innan sjukhusvistelsen svarar 
patienten: det är viktigt att tvätta händerna.  Patienten har inte någon ny kunskap efter att ha legat 
inne på avdelningen och är inte alls orolig för att bli smittad under sin vistelse på sjukhuset. 
(Observation: Rycker på axlarna) 

Skyltning 
Patienten har sett skyltar med information och uppmaningar om att vara hygienisk men har inte 
gjort något annorlunda till följd av dem. Patienten har tänkt på att det finns spritflaskor överallt 
och att en brukar finnas vid fotändan av sängen som lätt sparkas ner (observation: denna finns 
inte där under vårt samtal). 

Interaktion med besökare och patienter 
Patienten hade med sig en anhörig vid inskrivningen förra perioden som fick samma information 
det vill säga broschyren REN. Det kan komma folk som inte förstår (syftar på hur hygien ska följas). 
Patienten har själv haft fler besökare efter första tillfället och de fick ingen information. Själv 
förbereder patienten sig inte på något speciellt sätt inför sina besök.  

Patienten anser att det inte är så kul i dagrummet, där ser man mest på tv eller äter frukost på en 
bricka. 

Handhygien 
Det händer att patienten spritar händerna. När vi frågar vid vilka tillfällen säger patienten att man 
får våtservetter när man ska äta. Vid måltid (våtservett) och efter toalettbesök tvättar patienten 
händerna. Ingen verkar ha förklarat hur man spritar händerna för bästa effekt. Patienten har 
uppmärksammat att sjuksköterskorna spritar sig hela tiden, både före och efter att de varit inne i 
patientrummet (skrattar). 

Privata ytor 
Det är trångt att dela ytor med andra, speciellt vid uppvaknandet efter operation. Då hade 
patienten svårt och sova eftersom grannen snarkar eller kollar på tv på högsta volym. Sen blir 
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man väckt varannan timme för prover. Patienten delade rum en period och ligger den här gången 
i ett enkelrum.  

Patienten förvarar sina saker i skåpen på rummet. 

Som avslutning säger patienten att man får mycket information och att det bara är att trycka på 
larmknappen om man undrar något. 

Patient 2 
Har varit på avdelningen i fyra dagar. Har varit inlagd ofta sedan en lång tid tillbaka och är van 
vid sjukhusmiljöer. 

En vanlig dag 
Patienten är ”passiv” och tar till sig det som personalen gör. Patienten är uppe och går då och då. 
Är i dagrummet och läser tidningen då personen som delar rummet med patienten har besök.  

Information nu 
Patienten anser att smittspridning är en viktig fråga men tycker inte att det behövs information, 
då personalens handling visar att det är viktigt då de bryr sig väldigt mycket om hygien. Under 
besöket får patienten en våtservett innan varje måltid som personalen har öppnat och lagt fram 
på brickan. Då använder patienten den för att tvätta händerna. Patienten anser inte att mer 
information behövs.  

Patienten har inte varit inne på hemsidan.  

Riskmedvetenhet 
Patienten är inte alls oroad över att bli smittad under sin sjukhusvistelse. Jag tvättar alltid händerna 
före måltid  

Skyltning 
Patienten ser skyltar överallt. Tycker att de gör nytta (Observation, det finns inga skyltar i mer än 
två toaletter som tillhör andra patientrum). 

Interaktion med besökare och patienter 
Patienten har inte haft besökare under den här vistelsen, men under tidigare vistelser. Brukar inte 
förbereda sig speciellt inför besök.  

Handhygien 
Patienten använder inte handdesinfektionspumparna. På frågan om någon har förklarat hur man 
ska sprita händerna på bästa sätt svarar patienten: En 90-åring borde kunna det (exakt ålder 
borttagen på grund av sekretess). 

Privata ytor 
Patienten tycker att det känns naturligt att dela rum och badrum med andra patienter. Använder 
dagrummet ofta. Tittar inte på TV men läser gärna tidningar.  

Patient 3 
Patienten talar inte flytande svenska. Har legat inne tidigare operation men fick åka tillbaka till 
sjukhuset på grund av en infektion. 

En vanlig dag 
Vaknar först, därefter frukost i dagrummet, går tillbaka och tar en dusch (gemensamt utrymme), 
får meny och väljer lunch. Samma sak med fika en stund efteråt. I dagrummet tittar patienten på 
tv och läser tidningen.  När patienten kom hit fanns inte så mycket information. Blodprov togs 
och kläder delades ut.  
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Information nu 
Patienten fick ett dokument hem före sin vistelse på avdelningen, detta var på svenska och sa inte 
så mycket om smittspridning. Patienten pratade lite svenska i början av sin vistelse vilket 
förmodligen gjorde att patienten inte fick mer information på sitt språk.  

Den enda informationen jag har fått är att jag alltid ska använda våtservetten före lunch.  

Patient och anhörig var inne på hemsidan före besöket, men bara för att kolla upp telefonnumret 
till urologiska kliniken.  

Information finns ibland på toaletterna där det står att man ska tvätta händerna. Patienten tvättar 
alltid händerna i vanliga fall och beter sig inte annorlunda på sjukhuset. Den enda skillnaden på 
sjukhuset är att man använder våtservetterna före måltider.   

Riskmedvetenhet 
Patienten var inte medveten om smittoriskerna innan denna fick en infektion efter operationen 
och fick åka in igen. Jag är mer orolig för att bli smittad här än när jag är hemma. 

Skyltning 
Det finns inga skyltar på engelska. 

Interaktion med besökare och patienter 
I dagrummet finns en kontroll till tv:n. Patienten pekar på den och säger Den där är förmodligen inte 
rengjord varje dag. Jag vet inte om jag skulle vilja röra den. 

Handhygien 
Vi har handsprit hemma så använder det här precis som hemma, efter toabesök. 

Privata ytor 
Toaletterna är ok att dela då de inte används av så många (antydning till att många har stomi eller 
kateter). När patienten låg i privat rum var toaletten inte ens ren efter att städerskan hade varit 
där.  

Patienten har sina toalettsaker bredvid sin säng och sina kläder i sitt privata skåp. 

Patienten anser att städpersonalen inte är noggranna och att de städar runt de saker som ligger 
framme. 

Patient 4 

En vanlig dag 
Patienten har varit inlagd på avdelningen i flera dagar. En vanlig dag blir patienten väckt klockan 
fem för att ta blodprov och tempen. Frukost serveras vid åtta. Det händer inte så mycket innan 
klockan nio och sedan kommer läkaren. Patienten har varit sängliggande mycket men försöker gå 
ut och gå i korridoren en del.  

Patienten har varit i dagrummet några enstaka gånger.  

Information  
Patienten fick information före besöket som handlade om att ta med tofflor. Patienten hade ett 
möten innan om hur det skulle fungera att ha stomipåse. Fick veta att det är viktigt att ha byxor 
på sig.  

Patienten har inte varit inne på Karolinskas hemsida.  
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Patienten vet att man ska sprita sig och tvätta händerna. Det är ingen som har sagt det men 
patienten ser att personalen gör det hela tiden. Patienten har inte läst broschyren REN, varför 
visste patienten inte. Patienten tycker att det är viktigt att läsa information då denna är bra att ta 
till sig när man är sjuk och vill göra allt rätt för att bli frisk.  

Riskmedvetenhet 
Visste lite på förhand om spridning av infektioner från tidningar, men har inte lagt fokus på det 
eftersom patienten var frisk då detta lästes. Man lägger inte ner så mycket kraft på det när man inte är 
inblandad själv.  

På frågan om patienten är oroad för att blir smittad av en infektion är svaret: Nej, inte det minsta 

I slutet när vi berättat om att det finns risker för smittspridning tyckte patienten att det var viktigt 
och att patienten skulle bry sig mycket mer om denna visste det. Hade ingen aning om att det 
fanns sådana risker.  

Skyltning 
Patienten har inte sett några skyltar. Kommer senare på en skylt på toaletten om att man ska vara 
noga med handhygien. Patienten tycker att de är tydliga och att det är omöjligt att inte förstå eller 
se dem. (Observation: dock finns inga skyltar på toaletten) 

Interaktion med besökare och patienter 
Patientens anhöriga var med vid första besöket och har läst samma information. De tog också 
med sig tofflor.  

Patienten förbereder sig inte på något speciellt sätt innan besök.  

Handhygien 
Patienten brukar sprita händerna och tycker inte att någon ska behöva förklara hur man gör det 
bäst. Trodde alla kunde det. 

Privata ytor 
Patienten har alla privata saker i skåpet på rummet. Även toalettartiklar. 

Patient 5 
Patienten har varit på avdelningen i en vecka och har tre anhöriga hos sig på besök. Intervjun 
med de anhöriga skedde parallellt. 

En vanlig dag 
Är på avdelningen där patienten undersöks ibland och äter. Patienten går inte till dagrummet. 

Information nu 
Patienten fick ingen info vid inskrivningen, men kommer senare på att denna fick en liten 
broschyr som nu ligger i en påse någonstans (vet inte riktigt var).  Patienten har inte läst 
informationen som finns i broschyren.  

Patienten har inte varit inne på hemsidan före besöket. 

Riskmedvetenhet 
Patienten är inte oroad för att bli smittad, jag blandar mig inte med folk (tre anhöriga är på besök). 

Interaktion med besökare och patienter 
Är inte i dagrummet, har privat rum och gillar inte att blanda sig med folk. 
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Handhygien 
Patienten har svårt att använda spritpumparna då patienten är vänsterhänt vilket resulterar i att 
handdesinfektion inte används. 

Patient 6 
Patienten kom till avdelningen idag och är precis nyopererad. Patienten arbetar inom vården och 
är riskmedveten. 

Information nu 
Patienten fick ingen information mer än broschyren REN. Den har patienten läst men anser att 
informationen är sådär relevant. Jag har inte gjort något annorlunda till följd av informationen. 

Patienten anser att alla inte har den information som behövs och alla begriper inte hur de ska 
göra. Av egen erfarenhet så är patienter ibland gamla, snurriga eller dementa och då är det svårt 
eftersom man idag inte får sätta restriktioner på specifika patienter. Förut kunde man skilja 
patienter åt men det får man inte idag. Patienter med infektioner eller MRSA(multiresistenta 
bakterier) kommer till samma avdelning, detta för att det inte ska verka som ett sjukhus, alla ska 
få göra samma. 

Riskmedvetenhet 
Patienten tror att det är många som inte vet vad smittspridning innebär och att det kan vara en 
anledning till att REN inte når fram till patienterna. 

Patienten är orolig för att bli smittad och är noga med att sprita händerna. Patienten är mycket 
mer orolig på avdelningen än i övriga delar av sjukhuset. Patienten är medveten om smittorisken 
på sjukhus. 

Skyltning 
Patienten har inte sett några skyltar om hygien men har endast åkt förbi entrén i sin säng två 
gånger.  

Interaktion med besökare och patienter 
Patienten har inte varit i dagrummet och har inte heller hunnit få besök. 

Handhygien 
Patienten använder handsprit varje dag; extra vid toabesök och innan patienten kommer tillbaka 
in på rummet efter att ha varit iväg. Patienten påpekar att det inte finns någon spritflaska på just 
patientens toalett, får använda den som är placerad utanför rummet.  

Övrigt 
Patienten anser att det bästa är att ha information som syns direkt när man kommer in till, 
speciellt, toalett och matsal. Informationen borde vara både skriftligt och muntligt, eftersom 
frågan är om patienterna läser infon. Patienten tror att personer i medelåldern läser och anser sig 
själv vara medveten. 

Patient 7 
Patienten fick en broschyr när denne blev inlagd men det är oklart hur noga denna har blivit läst. 

På frågan om regler i broschyren har följts och handsprit används gavs ett oklart svar följt av 
följande kommentar: 

att tvätta händerna med tvål och vatten är viktigt men meningen med handspriten förstår jag inte. 

  



13 
 

Personal 1 

En vanlig dag 
Väckning klockan sju. Tar blodtryck, puls och väger patienter. Sedan följer frukost, sömn och 
klockan nio kommer doktorn. Patienten är uppe och rör sig mitt på dagen och vilar efter det. 
Efter lunch är det vila, sjukgymnast och besökstid för anhöriga. Sedan är det vila, middag och 
promenad. Patienten lägger sig kring klockan åtta.  

Information nu 
Vid inskrivning visas patienter var de ska lägga sina saker. Sjuksköterskan i fråga ger ingen 
information om smittspridning vid inskrivning utan tycker att det känns som att många inte gör 
det.  

Det är inte så ofta anhöriga är med vid inskrivningen. Sköterskan väljer ofta att be dem vänta 
utanför vid första samtalet.  

Det finns inga broschyrer på andra språk än svenska.  

Sköterskan tror att man måste prata och påminna för att informationen ska gå in. Det är mest 
effektivt när de lägger fram våtservetten vid måltid och ber patienten att använda den. 

Riskmedvetenhet 
Sköterskan upplever inte att patienter känner någon oro för att bli smittade av andra under deras 
vistelse. De får veta om MRSA först vid utskrivning och då känns de lite oroade.  

Sköterskan upplever att kvinnor är bättre än män på att vara hygieniska men upplever ingen 
skillnad när det kommer till ålder.  

Skyltning 
Det finns nästan inga skyltar eller information om smittspridning och hygien.  

Interaktion med besökare och patienter 
Sköterskan upplever inte att besökare följer hygienrutiner. Jag har sett besökare som hänger upp väskor 
och jackor på droppställ. Flera besökare slänger saker omkring sig. Det är snuskigt att ha på sig 
ytterkläder i dagrum och patientrum. 

Det finns inga regler för anhöriga, till exempel när det kommer till hur många som får komma på 
besök.  

Folk kommer hit och tänker att det är en hotellvistelse 

Handhygien 
Sköterskan tror att ett stort problem är att många patienter inte rengör händerna när de själva 
byter slangar till kateter.  

Privata ytor 
Sköterskan tror inte att någon rengör fjärrkontrollen som finns i dagrummet.  

Personal 2 

Information nu 
Förutom broschyrerna finns det ingen information till patienterna. Ibland blir de informerade på 
förhand om att ha med tofflor. Det är bra så att de inte lägger sig i sängen med strumpor som 
varit på golven.  
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Patienter säger att informationen är viktig men sköterskan upplever inte att de läser den. Det 
märks när de gör sådant som går emot informationen som finns i den. De borde ha vetat det om de 
läst den. 

Efter besöket tas ibland MRSA-prover om det finns risk att patienter eller besökare kan ha blivit 
smittade. De kan inte bli uppmärksammade innan på om någon patient har MRSA på kliniken 
(på grund av sekretess). 

Besökare får ingen information om hygien.  

På frågan om hur patienter hanterar muntlig informationen svarar sköterskan att gamla ibland 
nekar till att göra sådan som man säger. Till exempel struntar de i att använda desinficerande 
servetter.  

Alla förstår inte hur man ska använda handservetterna. De använder den istället i ansiktet, slänger 
dem eller tar med dem hem. Respondenten visade handservetterna och anser att de inte visuellt 
visar hur de ska användas.  

Riskmedvetenhet 
Sköterskan anser att vissa är oroade men att de flesta inte är det.  

Skyltning 
Sjuksköterskan tycker att det är dåligt med skyltar. Sköterskan uppskattar att 10 till 20 procent av 
patienterna inte pratar svenska. Det är ofta arabiska eller afrikanska språk. Det är ingen skillnad i 
hygien mellan kulturer.  

Sjuksköterskan tror att det är svårt att förstå information med texter och att bilder vore mycket 
bättre. Viktigast av allt enligt respondenten är information om handhygien för att förebygga 
smittspridning bland besökare och patienter.  

Interaktion med besökare och patienter 
Besökare kommer in och tänker inte på var de ska lägga väskor och jackor. Ibland kommer de in 
och lägger saker på patientens säng. Sjuksköterskan tycker det är en mardröm när bebisar är med 
som kryper runt på golvet. Det är ohygieniskt 

Handhygien 
Det är populärt i tiden med handsprit. Många använder den inte dock. Sjuksköterskan upplever att 
patienterna inte förstår att det är till dem, utan bara till personalen. De använder inte pumparna 
som är uthängda. Patienterna förstår inte att handspriten är för dem också. 

Personal 3 
Patienter får lära sig att tömma och koppla på påse på egen hand. Det kan lätt bli lite spill och 
slabb när patienten hanterar detta.  

Personal 4 (arbetar i köket) 
Desinfektionsservetter läggs på varje matbricka till patienterna för att de ska användas före 
måltid. Det är ganska nytt och en uppskattning är att en till två av tio servetter är oöppnade när 
brickorna samlas in efter en av dagens måltider. 
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Personal 5 
Dementa och synskadade har problem att se och använda handsprit. När pumpen är 
färgindikerade är det lättare för dessa patienter att se och använda handspriten. 

De två broschyrer som delas ut läses inte av patienterna och det handlar framförallt om en 
generationsfråga att äldre inte vill ändra sina rutiner eller bli tillsagda hur de ska agera av yngre 
sjuksköterskor. 

Det kommer ofta in patienter som inte talar svenska och för dessa finns ingen tryckt information. 
Jag brukar använda mig av google translate i sådana situationer. 

Den enda anhöriga som får information om hygien är den som är med vid inskrivningen, annars 
utgår ingen information. Många anhöriga sätter sig i patientsängar, lägger väskor och jackor på 
sängar vilket leder till en smittorisk. 

Besökare 1 
Den anhöriga brukar vara på besök flera gånger i veckan och då cirka 3 timmar per gång. 

Information nu 
Bara information på svenska, det finns inget annat. 

Riskmedvetenhet 
Jag använder desinfektion när jag kommer hit men det finns ingen skylt eller något som säger åt mig att använda 
det. Besökaren säger att flaskan med sprit syns men om inget anger att den ska användas så är det 
svårt att förstå.  

Besökaren anser att det är viktigt att patienter får hjälp att duscha när de för tillfället inte själva 
orkar. Eftersom patienten orkar i vanliga fall får denna ingen hjälp under den period patienten 
inte klarar det själv.  

Skyltning 
Det är samma sak med blommor, besökaren kom med blommor vid ett besök och upptäckte en 
liten utskriven lapp där det stod att blommor och citrusfrukter inte får medtas till avdelningen.  
Skyltarna är små och svåra att upptäcka. Besökaren anser att det hade varit bra ifall det var en 
riktig skylt och inte bara en lapp. 

Interaktion med besökare och patienter 
Vi brukar befinna oss i både patientrummet och dagrummet för att få variation. 

Handhygien 
Respondenterna har handdesinfektion hemma så de använder det på samma sätt här. 

Privata ytor 
Besökaren har iakttagit att städerskan städar runt de saker som står på de privata ytorna.  

Besökare 2 och 3 
Intervjun skedde tillsammans med två anhöriga i patientens rum med patienten närvarande. 

Information nu 
Ingen information fanns till besökarna. De tror att det nog finns anhöriga som inte ser den 
information som finns. De anhöriga säger att informationen i broschyren bryr de sig inte om 
eftersom de redan har lärt sig sitt eget sätt (rutiner och hemvana). Uppfostran spelar roll hur 
sådant hanteras menar de. Den ena säger att man borde ha en tydlig ”STOPP” skylt där hindrande 
händer hålls upp, den skulle man reagera på, en hand respekterar man.  
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Riskmedvetenhet 
De öppnar dörrar med armbågen och tvättar händerna.  

De anhöriga var inte oroade att de skulle bli smittade av andra men de har ändå tänkt på att det 
kan hända. 

Smutsiga händer är inte bra. 

Skyltning 
Kaffekassan har stora bokstäver medan sådan här information står med små bokstäver.  

Interaktion med besökare och patienter 
Besökarna befinner sig bara på det enskilda patientrummet. 

Handhygien 
De använder inte sprit (vare sig de två anhöriga eller patienten) utan tvättar händerna med tvål 
och vatten när de kommer hem från sjukhusbesöket. Den ena säger jag vill inte använda någon 
annans tvål. 

Besökare 4 
När besökaren kommer ut genom hissarna till avdelningen så vill man hitta personal innan man 
går in till patienten. Sedan går besökaren in till patienten. Besökaren har själv arbetat inom 
sjukvården. 

Riskmedvetenhet 
Besökaren undviker att röra vid föremål i onödan man undviker att ta på saker.  

Interaktion med besökare och patienter 
Respondenten använder handskar när vid kontakt med patienten för att denna vill undvika 
smitta. Handskarna är privata i tyg och dessa används även i mataffären. (besökaren använder 
handskarna för att själv inte bli smittad). 
Observation: tar handsprit på vägen ut till hissarna. 

Handhygien 
Jag använder sprit när jag går hem men har inte använt tidigare idag. 

Besökare 5 
När besökaren kommer ut ur hissarna tittar denna efter personal i sköterskerummet (placerat 
bakom inskrivningsdisken) för att få kontakt med någon. Detta för att någon ska veta att man 
som besökare är där. Besökaren arbetar själv inom hälso- och sjukvård med administrativt arbete.  

Riskmedvetenhet 
Besökaren tycker att om det ser ut att vara skavt och nergånget så tänker man instinktivt att det 
inte är rent på sjukhuset. Det är viktigt vilket intryck man får av avdelningen, om det till exempel 
är mycket saker spridda i korridorer och ser stökigt ut då ger det ett dåligt intryck. Det är en 
hygienfråga som resulterar i att besökaren rengör sig mer.  

Information 
Information för att begränsa smittspridning är ju bra men det viktigaste är ju att hygienriktlinjerna följs. 

Skyltning 
Besökaren tycker i att det i sjukhusmiljöer brukar stå skyltar med uppmaningar lite här och var, 
men har faktiskt inte sett något här.  

Interaktion med besökare och patienter 
Besökaren tvättar och spritar händerna både före och efter besök hos patienten. 
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Handhygien 
Besökaren tvättar och spritar händerna både före och efter besök hos patienten. 
Observation: tar handsprit på vägen ut till hissarna.  

Besökare 6 och 7 
En av besökarna håller mest med medan den andra pratar. 

Riskmedvetenhet 
Besökare 6 tänker på hur man känner sig innan man åker till sjukhuset (syftar på om man känner 
sig sjuk). Vi tänker på att det finns smittorisker. 

Skyltning 
Det finns ju handsprit överallt dock inga skyltar. 

Handhygien 
Det enda jag gör ur hygiensynpunkt är att sprita händerna med handsprit som finns på dörrar och 
på toaletter. 

Besökare 8 
Besökaren har inte varit på avdelningen så mycket eftersom besökarens anhörig lades in igår, men 
har kollat runt lite i dagrummet utan att vistats där någon längre tid.  

Riskmedvetenhet 
Besökaren har tidigare arbetat på apoteket och tipsar oss(intervjuarna) om att alltid ha med en 
liten handspritsflaska när vi är ute bland folk. 

Besökaren tar inte på något innan denna har spritat händerna inne på toaletten hos sin anhöriga i 
patientrummet. Besökaren tar sprit på samma ställe (inne i patientrummet) vid hemgång och gör 
om samma procedur vid hemkomst efter besöket. (Observation: besökaren måste passera både 
patientrummets dörr och öppna toalettdörren för att ta sprit vilket kan vara en risk). 

Besökaren tänker på risker både på sjukhuset men även i andra miljöer. 

Skyltning 
Besökaren har inte märkt att det finns spritflaskor i korridorerna.  

Handhygien 
Besökaren använder handsprit och tar alltid mer än ett pump, snarare tre stycken för att vara på 
den säkra sidan. 
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Bilaga 5 Reflektioner för bortvalda koncept 
I denna bilaga presenteras anledningarna till varför koncepten som inte gick vidare till iteration 2 
valdes bort.  

Koncept 4 
Trots att många tyckte att hygienkittet var en bra idé, ansågs det vara svårt att behöva bära runt 
på en handdesinfektionsflaska och att de flaskor som sitter på väggarna är mer praktiska. Ett 
annat problem är att arbetsbördan för personalen inte ska öka, vilket den hade gjort om detta 
koncept skulle implementeras.  

Koncept 5 
Det fanns flera dellösningar av detta koncept. När observationer utfördes på ytor där koncepten 
skulle sitta upptäcktes det att många av dessa inte hade fått plats på väggen utanför 
patientrummen. Den dellösning som fick flest röster var den som får plats bäst på väggen. Alla 
förstår samtidigt som lösningen är enkel och symbolisk. 

Koncept 6 
Detta koncept valdes bort tidigt då det inte skulle fungera i personalens arbetsmiljö eftersom 
konceptet skulle upplevas vara ett störande moment. Användare trodde att bilder skulle fungera 
bättre. En annan svaghet med konceptet var att det kan vara svårt att nå ut med information till 
människor med olika språk. Konceptet skulle inte heller vara kopplat endast till urologiska 
kliniken.  

Koncept 7 
Detta koncept fick relativt få positiva kommentarer av både intressenter och användare. 

Intressenter upplever att det kan vara svårt att genomföra jämfört med andra bättre koncept. Ett 

av användarmålen är att tjänsten inte ska skapa en orimlig nivå av oro hos patienter och besökare. 

Det finns risker för att detta koncept skulle kunna skapa en sådan nivå av oro.  

Koncept 8 
Det finns inte tillräckligt med väggutrymme för att implementera konceptet. 

Koncept 9 
En av anledningarna till att detta koncept valdes bort var att personal och användare påpekade att 
fjärrkontrollen och flaskan antagligen inte kommer hamna där efter ett tag. Detta koncept löser 
bara ett av problemen med smittytor som patienter och besökare tar på. Då bacillkonceptet 
valdes att arbeta vidare med kunde problemet med fjärrkontrollen lösas i och med det konceptet.  

Koncept 10 
Konceptet med en film inne på patienttoaletterna skulle innebära en stor kostnad jämfört med de 
andra koncepten. Detta koncept uppstod sent i processen och hade inte tillräckligt med stöd i 
form av användarfeedback för att tas vidare till nästa iteration.  

Koncept 11 
Detta koncept valdes bort till följd av utrymmesbrist i flera patientrum. Det finns därmed ingen 
möjlighet att implementera konceptet på urologiska kliniken i nuläget. 




