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Sammanfattning 
Digitaliseringen	 har	 drivit	 utvecklingen	 av	 nya	 kraftfulla	 informationssystem	
med	potential	att	effektivisera	sjukvården.	Internet	har	blivit	en	primär	källa	för	
människor	 att	 söka	 hälsorelaterad	 information	 och	 vårdsektorn	 står	 inför	
utmaningen	att	utveckla	digitala	system	som	fokuserar	på	patienten	och	dennes	
välmående.	 Den	 här	 undersökningen	 har	 genomförts	 för	 att	 besvara	 hur	
eHälsotjänster	kan	designas	för	att	stödja	en	personcentrerad	vård.	Det	gjordes	
med	hjälp	av	en	designorienterad	ansats	och	 resulterade	 i	 fyra	designriktlinjer	
som	 beskriver	 hur	 patienters	 behov	 för	 översikt,	 kontroll	 och	 anpassning	 av	
behandlingen	 bör	 bemötas.	 De	 fyra	 designriktlinjerna	 har	 implementerats	 i	 en	
prototyp	som	har	validerats	och	utvärderats.	Undersökningen	har	bidragit	med	
ökad	 kunskap	 kring	hur	 eHälsotjänster	 kan	designas	 för	 personcentrerad	 vård	
och	har	därmed	besvarat	undersökningens	frågeställning.	
	
Nyckelord:	eHälsa,	eHälsotjänster,	Personcentrerad	vård,	patientcentrerad	vård,	
Patientcentrerad	eHälsa	(PCEH)	
 

  



	

Abstract  
Digitization	has	driven	 the	development	of	new	powerful	 information	systems,	
with	 the	 potential	 to	 improve	 the	 efficiency	 in	 the	 healthcare	 system.	 The	
Internet	has	become	a	primary	source	for	seeking	healthcare	related	information	
and	therefore	the	healthcare	sector	are	facing	a	challenge	with	developing	digital	
systems	 with	 person-centered	 focus.	 This	 study	 has	 aimed	 to	 answer	 the	
question	 “How	 can	 eHealth	 solutions	 be	 designed	 to	 maintain	 a	 person	
centeredness	in	the	healthcare”.	The	study	has	used	a	design-oriented	approach	
that	 resulted	 in	 four	 design	 guidelines	 that	 address	 patients	 needs	 for	 an	
overview,	 control	 and	 adaption	 of	 the	 content	 in	 their	 treatment.	 The	 design	
guidelines	describe	how	eHealth	can	be	designed	 for	person-centered	care	and	
the	 guidelines	 represent	 the	 results	 that	was	 identified	 in	 the	 study.	 The	 four	
guidelines	 have	 been	 applied	 in	 a	 prototype,	 and	 evaluated	 by	 different	 test	
persons.	 The	 study	 showed	 that	 the	 guidelines	 will	 contribute	 to	 increased	
knowledge	 about	 how	 eHealth	 can	 be	 designed	 for	 person-centered	 care	 and	
have	given	an	answer	for	the	research	question.	
	
Key	 words:	 eHealth,	 eHealth	 solutions,	 patient-centered	 healthcare,	 person-
centered	healthcare,	Patient-centered	eHealth	(PCEH)	
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1. Introduktion 
Brist	 på	 vårdpersonal	 och	 en	 åldrande	 befolkningsmängd	 medför	 en	
överhängande	risk	för	överbelastning	i	vårdsektorn	(Walther	&	De	Jong,	2009).	
För	att	bemöta	personalbristen	satsas	det	på	digitala	system	för	att	effektivisera	
samarbetet	mellan	 vårdsektor	 och	 patient	 (Walther	 &	De	 Jong,	 2009;	 Kreps	&	
Neuhauser,	 2010).	 Tidigare	 forskning	 visar	 på	 att	 internet	 har	 blivit	 en	 viktig	
källa	 för	människor	 att	 söka	 hälsorelaterad	 information	 (Schneider	&	Holland,	
2017;	 Kreps	 &	 Neuhauser,	 2010;	 Eysenbach,	 2001).	 Informationssökningar	
genomförs	 eftersom	 människor	 vill	 hålla	 sig	 informerade	 kring	 symtom,	
behandlingar	och	sjukdomar	(Schneider	&	Holland,	2017).	Digitala	tjänster	inom	
områden	som	exempelvis	ekonomi	har	kunnat	stärka	användarens	kontroll	över	
sin	egna	ekonomiska	situation.	Detta	har	bidragit	 till	att	vårdsektorn	står	 inför	
ett	krav,	att	leverera	samma	typ	av	verktyg	som	tillåter	individer	att	kontrollera	
sin	 behandling	 (Wilson,	 2009).	 Den	 här	 typen	 av	 digitalisering	 har	 drivit	
utvecklingen	 av	 nya	 informationssystem,	 som	 används	 för	 effektivisering	 av	
sjukvården	 och	 detta	 fenomen	 definieras	 med	 begreppet	 eHälsa	 (Kreps	 &	
Neuhauser,	2010).		
	
eHälsa	 är	 ett	 forskningsfält	 som	 avser	 möjligheterna	 för	 den	 digitala	
utvecklingen	 och	 vad	 den	 tillför	 vårdsektorn	 (Eysenbach,	 2001).	 Den	 globala	
satsningen	på	eHälsa	har	medfört	ett	ökat	ansvarstagande	för	designers	i	arbetet	
med	utformningen	av	effektiva	tjänster	(Kreps	&	Neuhauser,	2010;	Koumaditis,	
Katelaris	&	Themistocleous,	2015).	eHälsa	kan	exempelvis	ta	form	som	tjänster	
och	verktyg	som	används	för	att	förbättra	vårdkvaliteten,	minska	risken	för	fel,	
öka	 samarbetet	mellan	olika	parter	och	 främja	ett	hälsosamt	beteende	 [1].	Det	
kan	exempelvis	vara	telemedicin	tjänster	för	diagnostisering	och	behandling	på	
distans	 och	 mobilapplikationer	 (mHealth)	 som	 samlar	 in	 patientdata	 och	
övervakar	patienten	(Wildenbos,	Peute	&	Jaspers,	2016).		
	
För	 att	 bemöta	 patienters	 behov	 av	 eHälsotjänster	 myntar	 Wilson	 (2009)	
begreppet	patientcentrerad	eHälsa	 (PCEH)	genom	att	 identifiera	 tre	essentiella	
komponenter	 för	 eHälsotjänster;	 fokus,	 deltagande	 och	 kontroll.	 Dessa	
komponenter	bör	avspeglas	 i	 tjänsten	genom	att	 fokusera	på	patientens	behov	
och	 perspektiv,	 uppmana	 till	 deltagande	 genom	 att	 tillgängliggöra	 relaterad	
information	och	kontroll	för	att	påverka	behandlingen	(Wilson,	2009;	Årsand	&	
Demiris,	2009;	Atienza,	Hesse,	Gustafson	&	Croyle,	2010).	En	huvudbeståndsdel	i	
PCEH	är	den	patientcentrerade	vården,	som	är	en	modell	för	kommunikation	och	
samarbete	 (Starfield,	 2011).	 Modellen	 beskriver	 att	 vården	 ska	 utformas	 efter	
patientens	 förutsättningar	 och	 upplevelser	 (Starfield,	 2011).	 Patienten	 bör	
därmed	 ha	 inflytande	 över	 behandlingen	 och	 själv	 ta	 ansvar	 för	 resultatet	
(Starfield,	 2011).	 Kritiker	 menar	 dock	 att	 patientcentrerad	 vård	 istället	 bör	
ersättas	 med	 ett	 fokus	 på	 personcentrerad	 vård	 (Starfield,	 2011).	 Enligt	 den	
personcentrerade	vården	definieras	 individen	 inte	efter	sin	diagnos	utan	anses	
vara	 en	 kund	 som	 söker	 hjälp	 vid	 behov	 (Starfield,	 2011);	 [4].	 Att	 hålla	
patienterna	 informerade	 är	 en	 essentiell	 del	 av	 den	 personcentrerade	 vården,	
där	 patienterna	 står	 inför	 beslutsval	 och	 diverse	 behandlingar	 (Schneider	 &	
Holland,	 2017;	 Starfield,	 2011).	 Både	 vårdgivare	 och	 patienter	 har	 förstått	 att	
kommunikation	 är	 en	 central	 social	 process	 som	 påverkar	 resultatet	 av	
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behandlingen	av	komplexa	eller	kroniska	sjukdomar	(Kreps	&	Neuhauser,	2010).	
Denna	typ	av	sjukvårdstillstånd	kräver	ett	aktivt	engagemang	från	individen,	för	
att	kunna	genomföra	behandlingar	och	uppföljningar.	
	
Utvecklingen	av	tjänster	som	möjliggör	för	patienterna	att	engagera	sig	i	sin	egen	
vård,	 befinner	 sig	 fortfarande	 i	 ett	 tidigt	 stadie	 (Crotty	 &	 Slack,	 2016;	
Koumaditis,	 Katelaris	 &	 Themistocleous,	 2015).	 Dagens	 tjänster	misslyckas	 att	
involvera	 individen	 i	 behandlingen	 och	 uppfyller	 inte	 deras	 hälsobehov	 som	
sträcker	 sig	 utanför	 det	 sjukdomsfria	 tillståndet	 (Koumaditis,	 Katelaris	 &	
Themistocleous,	 2015).	 Kreps	 och	 Neuhauser	 (2010)	 har	 genomfört	 en	
undersökning	 för	 att	 identifiera	 fyra	 kommunikationsutmaningar	 för	
eHälsotjänster;	 (1)	 främja	 tvåvägskommunikation,	 (2)	 främja	 ett	 samarbete	
mellan	vårdgivare	(3)	kommunicera	på	ett	dynamiskt	och	engagerande	sätt	och	
(4)	designa	tjänster	för	en	bred	målgrupp	och	personlig	anpassning.	
	
I	 den	 här	 undersökningen	 har	 fokus	 varit	 på	 utmaning	 (1)	 och	 (3).	 Första	
utmaningen	 som	har	 behandlats	 är	 att	 eHälsotjänster	 länge	har	 dominerats	 av	
envägskommunikation	 och	 tjänsterna	 behöver	 utvecklas	 för	 att	möjliggöra	 för	
tvåvägskommunikation,	 det	 vill	 säga	 en	 dialog	 mellan	 patient	 och	 vårdgivare	
(Kreps	&	Neuhauser,	2010).	Eftersom	patientens	samarbetsvilja	är	essentiell	för	
att	 främja	en	acceptans	 för	den	planerade	behandlingen	och	därmed	uppnå	ett	
framgångsrikt	 resultat	 (Kreps	 &	 Neuhauser,	 2010;	 Koumaditis,	 Katelaris	 &	
Themistocleous,	 2015).	 Den	 andra	 utmaningen	 som	 har	 behandlats	 är	 att	
hälsorelaterad	 information	 ofta	 levereras	 som	 en	 “one-size-fits-all”-lösning,	
alltså	 en	 lösning	 som	 tillhandahåller	 generisk	 information.	 För	 att	 adressera	
dessa	 utmaningar	 krävs	 det	 istället	 tjänster	 som	 sätter	 individerna	 i	 fokus	
(Wilson,	2009;	Årsand	&	Demiris,	2009).		
	
eHälsotjänster	 har	 potential	 att	 stärka	den	 sociala	 hållbarheten	 och	patientens	
allmänna	välmående.	För	att	uppnå	är	den	en	återstående	utmaning	att	utforma	
tjänster	 som	möjliggör	 för	 kommunikationen	utanför	ordinare	besökstider	och	
förser	 individen	 med	 kontroll	 över	 sitt	 hälsotillstånd	 (Wilson,	 2009;	 Kreps	 &	
Neuhauser,	 2010;	 Koumaditis,	 Katelaris	 &	 Themistocleous,	 2015).	 I	 tidigare	
forskning	har	komponenter	 för	PCEH	 identifierats	 som	beskriver	hur	patienter	
kan	inkluderas	i	beslutsprocessen	(Wilson,	2009).	Koumaditis	et	al.	(2015)	lyfter	
dock	 fram	att	 tidigare	 projekt	 som	har	 implementerats	med	 stöd	 av	PCEH	har	
misslyckats	att	uppnå	den	framgång	som	beskrivits	 i	 tidigare	forskning.	Wilson	
och	Strong	(2014)	menar	att	detta	kan	bero	på	utmaningen	att	leverera	tjänster	
som	 möjliggör	 för	 inkludering	 av	 patienternas	 önskemål,	 preferenser	 och	
medverkade	i	beslutsprocessen.	Tjänstens	 innehåll	bör	baseras	på	patienternas	
individuella	preferenser	och	möjliggör	 för	 ett	 aktivt	deltagande	 i	 behandlingen	
(Kreps	 och	 Neuhauser,	 2010;	 Årsand	 &	 Demiris,	 2009;	 Atienza	 et	 al.,	 2010;	
Koumaditis	et	al.,	2015;	Crotty	&	Slack,	2016;	Wilson	&	Strong,	2014).		
	
Undersökningen	 ämnade	 bemöta	 de	 två	 utmaningarna	 genom	 att	 besvara	
frågeställningen;		
	
“Hur	kan	eHälsotjänster	designas	för	att	stödja	personcentrerad	vård?”	
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Syftet	 med	 undersökningen	 är	 att	 genom	 en	 designorienterad	 ansats	 ta	 fram	
designriktlinjer	som	stöttar	vid	designen	av	eHälsotjänster	för	att	möjliggöra	ett	
aktivt	deltagande	och	stödja	en	personcentrerad	vård.	Den	här	undersökningen	
har	 avgränsats	 för	 att	 fokusera	 på	 tjänster	 som	 patienten	 använder	 under	 sin	
behandling.		
	

2. Bakgrund 
I	 detta	 kapitel	 presenteras	 undersökningens	 bakgrund	 med	 en	 beskrivning	 av	
relaterade	begrepp,	teorier	och	utmaningar.	De	begrepp	och	teorier	som	lyfts	fram	
i	bakgrunden	har	använts	för	att	bemöta	utmaningarna.	

 

2.1 eHälsa 

Eysenbach	(2001)	beskriver	eHälsa	som	ett	forskningsfält	och	samlingsnamn	för	
digitala	tjänster	och	verktyg	som	relaterar	till	hälsa.	Fältet	syftar	inte	bara	till	en	
teknisk	 utveckling	 utan	 är	 även	 ett	 tankesätt	 som	 används	 för	 att	 förbättra	
sjukvården	 både	 lokalt,	 regionalt	 och	 globalt	 (Eysenbach,	 2001).	 eHälsa	 bidrar	
med	fördelar	för	verksamheter,	i	form	av	förbättrad	vårdkvalite,	minskade	risker	
och	ett	ökat	samarbete	(Eysenbach,	2001;	Oh	et	al.,	2005).	Variationer	av	eHälsa	
har	 implementerats	 på	 ett	 brett	 urval	 artefakter	 och	 tekniker	 i	 samhället,	 som	
exempelvis	 sensorteknik	 i	 hemmet	 som	 bevakar	 och	 samlar	 in	 hälsorelaterad	
information,	journalsystem,	mHälsa	som	mobilapplikationer	med	fokus	på	hälsa	
och	 telemedicin	 för	 medicinskt	 stöd	 på	 distans	 [1]	 (Wildenbose	 et	 al.,	 2016).	
Adoptionen	 av	 verktyg	 och	 tjänster	 för	 eHälsa	 har	 ökat	 på	 ett	 generellt	 plan	 i	
samhället	men	det	 finns	 behov	 för	 att	 utveckla	 fler	 eHälsotjänster	 som	 stödjer	
egenvård	och	främjar	samarbete	(Atienza	et	al.,	2010;	Kamis,	Yao	&	Kim,	2014;	
Crotty	&	Slack,	2016).	
	

2.1.1 eHälsa i Sverige 

I	 Sverige	 finns	 det	 ett	 flertal	 aktörer	 som	 arbetar	 med	 eHälsotjänster,	 bland	
annat	tjänster	för	telemedicin	och	1177	som	är	en	nationell	satsning	[3].	1177	är	
en	samlingsplats	för	information,	beställning	av	besök	och	tester.	Socialstyrelsen	
lyfter	 fram	 att	 vårdsektorn	 har	 en	 skyldighet	 enligt	 svensk	 lagstiftning	 att	
informera	och	göra	patienten	delaktig	i	behandlingsprocessen	och	det	realiseras	
i	praktiken	genom	hänvisningar	till	1177	[4].		
 

2.1.2 Utmaningar med eHälsotjänster 

Wilson	och	Strong	(2014)	belyser	att	majoriteten	av	eHälsotjänsterna	fokuserar	
på	 vårdgivarna	 och	 versamhetens	 behov.	 Exempelvis	 de	 eHälsosystem	 som	
möjliggör	 för	 patienten	 att	 ta	 del	 av	 recept,	 inbokade	 besök	 samt	 information	
som	vårdgivaren	beslutat	att	ge	individen	tillgång	till.	Det	är	sällan	som	individen	
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kan	ändra	felaktig	information	eller	ta	del	av	vårdgivarens	anteckningar,	trots	att	
detta	är	något	som	länge	har	efterfrågats	(Wilson	&	Strong,	2014).		
	
Patientens	 betydande	 roll	 i	 sin	 egen	 hälsa	 och	 vård	 har	 blivit	 allt	 mer	
betydelsefull	 när	 vårdsektorn	 ställts	 inför	 utmaningar	 som	 exempelvis	 en	
åldrande	befolkning	(Koumaditis	et	al.,	2015;	Årsand	&	Demiris,	2009).	Detta	har	
har	 drivit	 utvecklingen	 av	 nya	 eHälsotjänster	 och	 har	 möjliggjort	 för	 ett	
självständigt	 ansvarstagande	 (Årsand	 &	 Demiris,	 2009).	 Allteftersom	 intresset	
för	eHälsotjänster	har	ökat	har	många	 tjänster	utformats	utan	ett	övervägande	
av	principer	 för	 användarcentrerad	design	 (San	Nicolas-Rocca,	 Schooley	&	 Joo,	
2014;	 Årsand	 &	 Demiris,	 2009).	 För	 att	 förstå	 hur	 utformandet	 av	 framtidens	
eHälsotjänster	kan	göras	bättre	och	tydligare	är	det	viktigt	att	förstå	människors	
användningsmönster	 (Crotty	 &	 Slack,	 2016).	 Arbetet	 med	 att	 utforma	
eHälsotjänster	 som	möjliggör	 för	 engagerande	 och	 interaktiva	 upplevelser	 för	
patienter,	befinner	sig	fortfarande	i	ett	tidigt	stadie.	Det	återstår	utmaningar	med	
att	 utveckla	 eHälsotjänster	 som	 möter	 individens	 behov,	 tillgängliggör	 aktuell	
information	 och	 möjliggör	 för	 kontroll	 av	 situationen	 (Crotty	 &	 Slack,	 2016;	
Koumaditis.,	 2015;	 Muhammed	 &	 Wichramasinghe,	 2010;	 Wilson,	 2009).		
Baserat	på	Kreps	och	Neuhauser	 (2010)	har	 två	utmaningar	 för	eHälsotjänster	
identifierats;	Främja	tvågägskommunikation	och	kommunicera	på	ett	dynamiskt	
och	engagerade	sätt.	
 

2.1.3 Främja tvåvägskommunikation 

Den	 första	 utmaningen	 är	 att	 eHälsotjänster	 måste	 utformas	 på	 så	 sätt	 att	
kommunikationen	 utökas	 till	 att	 generera	 ett	 värde	 för	 både	 vårdgivare	 och	
patient.	Kommunikationen	 för	hälsorelaterad	 information	på	 internet	 levereras	
oftast	genom	en	envägskommunikation	vilket	även	ökar	risken	för	missförstånd	
och	felaktiga	självdiagnoser	(Kreps	&	Neuhauser,	2010;	San	Nicolas-Rocca	et	al.,	
2014).	Tjänsterna	behöver	utvecklas	för	att	stödja	ett	utbytande	av	information	
och	 meddelanden	 mellan	 patient	 och	 vårdgivare	 (Kreps	 &	 Neuhauser,	 2010;	
Årsand	&	Demiris,	2009).	
	
Enligt	 Wilson	 och	 Strong	 (2014)	 försvårar	 kompetensskillnaden	 mellan	
individen	 och	 vårdgivaren	 sammarbetet	 och	 inplementeringen	 av	 PCEH.	 Detta	
medför	 en	 risk	 för	 att	 läkaren	 känner	 sig	 hotad	 i	 sin	 yrkesroll,	 Kreps	 &	
Neuhauser	 (2010)	 belyser	 att	 detta	 kan	 bemötas	 med	 hjälp	 av	
kommunikationsverktyg	för	att	dela	information,	så	båda	parter	kan	samarbeta	i	
behandlingsprocessen.	 Patientens	 acceptans	 för	 behandlingsplanen	 som	
vårdgivaren	 föreslår	 påverkas	 av	 individens	 attityder	 och	 uppfattningar	
(Koumaditis	 et	 al.,	 2015).	 Personliga	 preferenser	 och	 underförstådda	
uppfattningar	 om	 sjukdomstillståndet	 kan	 motivera	 individen	 att	 göra	
informationssökningar	 utanför	 rekommenderade	 källor.	 Forskning	 visar	 på	 att	
majoriteten	 av	 patienterna	 som	 använder	 internet	 för	 att	 söka	 hälsorelaterad	
information	 har	 upplevt	 en	 förändring	 av	 sina	 åsikter	 och	 tankar	 (Kreps	 &	
Neuhauser,	 2010).	 För	 att	 minska	 risken	 för	 missförstånd	 av	 information	 och	
främja	ett	samarbete	mellan	vårdgivare	och	patient	bör	tjänsterna	utformas	för	
att	möjliggöra	en	kommunikation	kring	information	(Kreps	&	Neuhauser,	2010).		
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2.1.4 Kommunicera på ett dynamiskt och engagerande sätt 

Forskning	 bör	 göras	 kring	 hur	 eHälsotjänster	 kan	 motivera	 användare	 att	
engagera	 sig	 i	 sitt	 hälsotillstånd	 (Wilson	 &	 Strong,	 2014;	 Kreps	 &	 Neuhauser,	
2010).	 I	 dagsläget	 finns	 det	 ett	 flertal	 konkurrerande	 eHälsotjänster	 som	
tillhandahåller	generisk	hälsorelaterad	information	som	därmed	inte	tar	hänsyn	
till	 specifika	målgrupper	 (Kreps	&	Neuhauser,	 2010;	Årsand	&	Demiris,	 2009).	
Informationen	 som	 presenteras	 kan	 ha	 generaliserats	 olämpligt	 över	 faktorer	
såsom	 ålder,	 kön	 och	 kultur	 (Kreps	 &	 Neuhauser,	 2010).	 Ökande	 skillnader	 i	
hälsotillstånd	 mellan	 befolkningsgrupper	 skapar	 ett	 behov	 för	 att	 reducera	
kommunikationsbarriärer	 såsom	 läskunnighet,	 språk,	 kultur	 och	
funktionshinder	(Kreps	&	Neuhauser,	2010).				
	
Wilson	 och	 Strong	 (2014)	 belyser	 att	 patienter	 med	 kroniska	 sjukdomar	
föredrar	 att	 inte	 vara	 aktivt	 engagerade	 i	 sitt	 hälsotillstånd.	Detta	 beror	 på	 att	
eHälsotjänster	ofta	misslyckas	att	motivera	och	framhäva	patientens	kontroll	av	
behandlingen	 (Wilson	 &	 Strong,	 2014).	 Genom	 att	 patienten	 upplever	
interaktionen	med	 eHälsotjänsten	 som	 givande	 kan	 ett	 långsiktigt	 användande	
främjas	 (Wilson	 &	 Strong,	 2014).	 Kreps	 och	 Neuhauser	 (2010)	 belyser	 att	
eHälsotjänster	 som	 tillåter	 närstående	 att	 ta	 del	 av	 informationen	 är	 betydligt	
mer	framgångrika	i	att	motivera	individer	att	göra	betydelsefulla	förändringar.			
	

2.2 Person- och patientcentrerad vård 

Person-	och	patientcentrerad	vård	är	två	olika	modeller	 inom	vårdsektorn	som	
beskriver	 individens	 roll	 i	 kontrast	 till	 behandlingen	 (Finset,	 2011).	 I	 tidigare	
forskning	 har	 ett	 flertal	 jämförelser	 genomförts	 mellan	 person-	 och	
patientcentrerade	 vården	 (Atienza	 et	 al.,	 2010;	 Starfield,	 2011;	 Kreps	 &	
Neuhauser,	2010;	Årsand	&	Demiris,	2009;	Wilson,	2009).	Resultatet	visar	på	att	
den	patientcentrerade	vården	syftar	till	behandlingen	av	en	patient	med	en	eller	
flera	 kroniska	 sjukdomar.	 Den	 personcentrerade	 vården	 inkluderar	 istället	 ett	
flertal	 perspektiv	 från	 den	 patientcentrerade	 vården	 och	 fokuserar	 även	 på	
individen	 i	 helhet	 samt	 ser	 sjukdomen	 som	 ett	 temporärt	 tillstånd	 (Starfield,	
2011;	 Finset,	 2011).	 Den	 patientcentrerade	 vården	 lyfts	 fram	 som	 ett	 förlegat	
begrepp	 som	 har	 ersatts	 av	 den	 personcentrerade	 vården	 (Morgan	 &	 Yoder,	
2012).	
 

2.2.1 Patientcentrerad vård 

Patientcentrerad	vård	syftar	 till	 en	modell	 för	kommunikation,	med	ett	mål	att	
involvera	 patienten	 och	 tillgodose	 dennes	 vårdbehov.	Morgan	&	 Yoder	 (2012)	
lyfter	 fram	 att	 begreppet	 är	 föråldrat	 i	 förhållande	 till	 den	 personcentrerade	
vården.	 Det	 fokuserar	 främst	 på	 patienter	 med	 kroniska	 sjukdomar	 samt	
kvaliteten	 i	 interaktionen	 mellan	 vårdsektorn	 och	 patienten	 (Starfield,	 2011).	
Enligt	modellen	 ska	patienten	utbildas	och	 informeras	 för	 att	 kunna	medverka	
aktivt	 tillsammans	med	vårdgivaren,	 för	att	kunna	planera	sin	vård.	Att	utbilda	
vårdgivare	med	målet	att	vara	mer	uppmärksamma,	informativa,	empatiska	i	sin	
roll	 samt	 främja	 samverkan	 är	 ett	 första	 steg	 till	 att	 förändra	 en	 hundraårig	



6		

tradition	av	läkardominerade	dialoger	(Epstein,	&	Street,	2011).	Genom	att	ställa	
patienten	 frågor	 under	 och	 efter	 besöket	 bjuds	 individen	 in	 till	 att	medverka	 i	
dialogen,	vilket	kan	förhöja	kvaliteten	på	besöket	(Epstein,	&	Street,	2011).	För	
att	 förhöja	 den	 patientcentrerade	 vården	 behöver	 verksamheten	 hos	 enskilda	
vårdgivare	 utvärderas,	 för	 att	 uppnå	 mer	 detaljerade	 undersökningar,	
standardiserade	 bedömningar	 av	 patienter	 samt	 möjliggöra	 involverande	 av	
familj	 eller	 andra	 relevanta	 vårdgivare	 (Epstein,	 &	 Street,	 2011).	
	

2.2.2 Personcentrerad vård 

Den	personcentrerade	vården	handlar	om	att	 lära	känna	 individen,	dess	behov	
och	känslor	för	att	kunna	motivera	dem	till	att	delta	i	sin	egen	vård	(Ekman	et	al.,	
2011).	Det	krävs	ofta	en	långvarig	relation	mellan	vårdgivare	och	patient	för	att	
ett	 samarbete	 mellan	 de	 ska	 vara	 möjligt,	 där	 båda	 parter	 arbetar	 mot	
gemensamma	 mål	 (Starfield,	 2011).	 Det	 är	 mer	 sannolikt	 att	 individen	 följer	
vårdgivarens	 råd	om	båda	parter	delar	 samma	uppfattning	om	bakomliggande	
orsak	(Starfield,	2011).		
	
Modellen	för	den	personcentrerade	vården	belyser	individen	och	denne	ses	som	
en	kund	hos	vårdsektorn	som	kan	ha	sjukdomar	eller	besvär	som	förändras	över	
tid	och	kan	söka	hjälp	vid	behov	(Starfield,	2011).	Individen	begränsas	alltså	inte	
till	 rollen	som	patient,	 som	definieras	av	den	aktuella	diagnosen	 (Finset,	2011;	
Starfield,	 2011).	 Begreppet	 patient	 tenderar	 att	 objektifiera	 och	 reducera	
individen	 till	 endast	 en	 mottagare	 av	 medicinska	 tjänster	 (Starfield,	 2011;	
Ekman	et	al.,	2011).	

 
2.2.3 Deltagande i vården 

Enligt	 svensk	 lagstiftning	 har	 vårdsektorn	 en	 skyldighet	 att	 hålla	 patienten	
välinformerad	om	vårdsituationen	[4].	Syftet	med	denna	lag	är	att	verka	för	ett	
aktivt	 deltagande	 i	 vården	 samt	 främja	 integritet	 och	 självbestämmande	 [4].	
Vårdsektorn	 är	 skyldig	 att	 förse	 patienten	 med	 individuellt	 anpassad	
information	 och	 presentera	 möjliga	 behandlingsalternativ	 och	 möjligheter	 [4].	
Socialstyrelsen	beskriver	karaktären	av	en	välinformerad	patient	 i	 form	av	fem	
punkter	som	presenteras	nedan	[4]:		
	
• Patienten	ska	vara	 informerad	om	vad	som	har	genomförts	och	vad	som	är	

planerat	att	genomföras.	
• Patienten	 ska	 ha	 personligt	 anpassad	 information	 efter	 egen	 kognitiv	

förmåga	och	behov.	
• Patienten	 ska	 ha	 information	 om	 eventuella	 risker	 och	 konsekvenser	 av	

behandlingar.	
• Patienten	ska	ha	förståelse	och	insikt	av	sitt	hälsotillstånd.	
• Patienten	ska	ha	underlag	för	att	ta	ställning	till	olika	alternativ.	
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En	 utvärdering	 som	 Vårdanalys	 beställt	 från	 en	 extern	 aktör	 visar	 på	 att	 alla	
skyldigheter	 inte	 respekteras	 och	 att	 patienter	 inte	 är	 medvetna	 om	 de	
rättigheter	som	erhålls	(Docteur	&	Coulter,	2012).	Svenska	patienter	upplever	i	
större	 utsträckning	 en	 frånvaro	 av	 vårdgivare	 och	 en	 avsaknad	 av	
behandlingsalternativ	 (Docteur	&	Coulter,	 2012).	 Vårdsektorn	brister	 ofta	 i	 att	
informera	om	läkemedelsbiverkningar	och	de	varningssignaler	som	patienterna	
bör	uppmärksamma	(Docteur	&	Coulter,	2012).	
 

2.3 Patientcentrerad e-hälsa 

Det	 huvudsakliga	 syftet	 med	 eHälsotjänster	 är	 att	 kunna	 stödja	 välgrundade	
beslut	 kring	 patienternas	 behandlingar.	 Dock	 fokuserar	 de	 patientcentrerade	
eHälsotjänsterna	istället	på	att	ge	patienterna	ansvaret	att	hantera	sin	egen	hälsa	
med	 hjälp	 av	 den	 information	 som	 görs	 tillgänling	 för	 dem	 (Muhammed	 &	
Wichramasinghe,	 2014).	 Med	 ett	 hierarkiskt	 arbetssätt	 inom	 vårdsektorn	 har	
vårdgivare	 enligt	 en	 flerårig	 tradition	 haft	 ett	 stort	 inflytande	 i	 de	 beslut	 som	
tagits	 (Årsund	 &	 Demiris,	 2009;	 Epstein,	 &	 Street,	 2011).	 På	 senare	 tid	 har	
patienter	kommit	att	spela	en	viktig	roll	kring	beslutsfattande	av	deras	sjukvård	
och	den	tekniska	utvecklingen	har	möjliggjort	för	framtagning	av	lösningar	som	
fokuserar	 på	 patienter	 (Årsund	 &	 Demiris,	 2009).	 Wilson	 (2009)	 myntar	
begreppet	 patientcentrerad	 eHälsa	 (PCEH)	 och	 definierar	 det	 som	 tjänster	
riktade	mot	patienter.	PCEH	är	en	sammansättning	av	kommunikationsmodeller	
för	 patientcentrerad	 vård	 som	 implementeras	 i	 en	 eHälsotjänst	 (Wilson,	 2009;	
Koumaditis	et	al.,	2015).		
	
Argumentationen	 för	 PCEH	 har	 sin	 grund	 i	 tre	 trender	 som	 har	 identifierats	 i	
samhället	 (Eysenbach,	 2001).	 Den	 första	 trenden	 är	 den	 pågående	
diversifieringen	och	tillväxten	inom	eHälsa	som	bidrar	med	nya	tjänster	och	fler	
tillämpningsområden.	 Den	 andra	 trenden	 härstammar	 från	 den	 breda	
användningen	av	webbapplikationer	på	ett	globalt	plan.	Människor	använder	sig	
av	 digitala	 tjänster	 för	 informationssökning,	 banktjänster	 och	 shopping	 vilket	
har	 bidragit	 till	 efterfrågan	 för	 internetbaserade	 tjänster	 inom	 andra	 områden	
(Wilson,	 2009;	Wilson	 &	 Strong,	 2014).	 Dessa	 faktorer	 pekar	 på	 att	 patienter	
behöver	användarcentrerade	verktyg	som	riktas	mot	dem	och	ger	dem	kontroll.	
Den	tredje	trenden	grundar	sig	i	en	gemensam	förståelse	om	att	IT	kan	och	bör	
användas	 för	 att	 effektivisera	 och	 förbättra	 vården	 (Wilson,	 2009).	 Wilson	
(2009)	 lyfter	 fram	 att	 en	 stor	 andel	 av	 befolkningen	 baserar	 sitt	 val	 av	
vårdgivare	 på	 kvaliteten	 av	 de	 digitala	 tjänster	 som	 används.	 De	 identifierade	
trenderna	 som	 Wilson	 (2009)	 lyfter	 fram	 i	 undersökningen	 resulterade	 i	 tre	
komponenter;	 fokus,	 deltagande	 och	 kontroll,	 som	präglar	 en	 patientcentrerad	
eHälsotjänst	 och	 som	 bör	 prägla	 desiglösningar	 knutet	 till	 ehälsotjänster	
(Wilson,	2009).	Komponenterna	för	PCEH	har	använts	som	litteraturbas	 för	ett	
flertal	 undersökningar	 inom	 eHälsa	 (Wilson,	 2009;	 Koumaditis	 et	 al.,	 2015;	
Muhammed	 &	 Wichramasinghe,	 2014;	Wilson,	 2014;	 Kamis	 et	 al.,	 2014;	 San	
Nicolas-Rocca	et	al.,	2014).				
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2.3.1 Fokus 

Komponenten	fokus	syftar	på	att	flertalet	av	dagens	eHälsotjänster	fokuserar	på	
patienter	men	inte	på	deras	behov	(Wilson,	2009;	Winkelman,	Leonard	&	Rossos,	
2004).	Designers	har	en	tendens	att	fokusera	på	behov	från	verksamhetens	håll	
istället	för	patienterna	(Wilson,	2009).	eHälsotjänster	utgivna	av	privata	aktörer	
saknar	 möjligheterna	 att	 leverera	 ett	 patientcentrerat	 perspektiv	 för	 att	
vårdsektorn	inte	vill	samarbeta	och	dela	med	sig	av	information	(Wilson,	2009).	
Sedan	vårdsektorn	började	intressera	sig	för	PCEH	har	möjligheter	öppnats	upp	
för	 att	 fokusera	 på	 personligt	 innehåll	 som	 stödjer	 kommunikationen	 mellan	
patient	 och	 vårdgivare	 (Wilson,	 2009).		
	

2.3.2 Deltagande 

Med	komponenten	deltagande	argumenterar	Wilson	(2009)	för	att	patienten	ska	
kunna	 erhålla	 och	 dela	 relevant	 information	 med	 vårdsektorn.	 Denna	
komponent	kräver	omfattande	och	interaktiva	tekniska	lösningar	som	stödjer	en	
medverkan	(Wilson,	2009;	Koumaditis	et	al.,	2015).	För	att	uppnå	en	hög	nivå	av	
deltagande	som	möjliggör	för	patienten	att	medföra	relevant	 information	krävs	
en	 rekonstruktion	 av	 informationsprocessen	 i	 verksamheterna	 (Koumaditis	 et	
al.,	2015).	Patientens	deltagande	genom	en	eHälsotjänst	kan	stödja	vårdsektorn	i	
arbetet	med	diagnostisering	men	möjliggör	även	för	en	övervakning	av	livsvanor	
och	 behandlingsförloppet.	 Informationen	 som	 patienten	 delar	 kan	 även	
användas	 för	 att	 skräddarsy	 informationsflödet	 efter	 personliga	 preferenser,	
personliga	utmaningar	och	relevans	(Wilson	et	al.,	2014;	Wilson,	2009).	För	att	
kunna	 öka	 delaktigheten	 i	 dagens	 eHälsotjänster	 bör	 vårdsektorn	 titta	 på	 hur	
information	 presenteras	 för	 patienterna	 men	 bör	 främst	 fokusera	 på	
patientenernas	möjligheter	 att	 återkoppla	 till	 vårdgivaren	 (Wilson	 et	 al.,	 2014;	
Koumaditis	et	al.,	2015).		
 

2.3.3 Kontroll 

PCEH	komponenten	kontroll	utgår	från	filosofin	att	patienten	vill	ha	möjligheten	
att	 utöva	 sitt	 självbestämmande	 utan	 hinder	 från	 digitala	 begränsningar	 (San	
Nicolas-Rocca	 et	 al.,	 2014).	 Genom	 denna	 komponenten	 ska	 patienten	
tillhandahållas	 verktyg	 och	 redskap	 för	 att	 påverka	 planerad	 behandling	
(Wilson,	 2009;	Wilson	 et	 al.,	 2014).	Det	 kan	 exempelvis	 innebära	 att	 individen	
förses	 med	 en	 visuell	 översikt,	 möjligheter	 för	 informationsdelning	 och	 tillåta	
egen	 insamlig	 av	 data	 (Koumaditis	 et	 al.,	 2015;	 Wilson,	 2009;	 Wilson	 et	 al.,	
2014).	PCEH	fokuserar	på	att	leverera	samma	sorts	kontroll	till	patienter	digitalt	
som	de	erhåller	vid	andra	typer	av	interaktioner	med	vårdgivare	(Wilson,	2009;	
Wilson	et	al.,	2014,	Koumaditis	et	al.,	2015).		
	
Wilson	(2009)	lyfter	fram	användbarhet	som	en	central	aspekt	för	att	patienten	
ska	 kunna	 utöva	 självbestämmande	 och	 uppleva	 kontroll.	 Användbarhet	 är	
centralt	 inom	framtagningen	av	eHälsotjänster	och	säkerhetsställer	att	 tjänsten	
tillfredsställer	 användarens	 behov	 (Scandurra,	 Hägglund,	 Persson	 &	 Åhlfeldt,	
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2014;	Wilson,	 2009).	Wilson	 (2009)	 lyfter	 fram	 att	 varje	 eHälsotjänst	 behöver	
leverera	 en	 hög	 användbarhet	 och	 patienter	 som	 använder	 tjänsten	 behöver	
kunna	 tillgodogöra	 sig	 informationen	 och	 kommunicera	 på	 ett	 effektivt	 sätt.	
Tjänsten	ska	kunna	användas	som	en	förlängning	av	vårdsektorns	andra	tjänster	
och	 de	 måste	 därför	 vara	 förståeliga	 (Wilson,	 2009).	 Målgruppen	 som	
eHälsotjänster	riktar	sig	till	är	omfattande	med	en	varierande	kompetens.		
 

3. Metod 
I	detta	kapitel	behandlas	de	tillvägagångssätt	som	använts	under	den	kvalitativa	
undersökningsprocessen.	 Prototypen	 som	 har	 utformats	 har	 använts	 som	 ett	
verktyg	 för	 att	 besvara	 frågeställningen	 genom	 att	 visualisera	 de	 formulerade	
riktlinjerna.	 Här	motiveras	metodval	 som	 gjorts	 och	 vilka	 tillvägagångssätt	 som	
har	implementerats	för	att	besvara	undersökningens	frågeställning.		

 

3.1 Översikt av undersökningsmetod  
För	 besvara	 frågeställningen	 “Hur	 kan	 eHälsotjänster	 designas	 för	 att	 stödja	
personcentrerad	 vård”	 har	 en	 designorienterad	 forskningsansats	 använts,	
inspirerad	 av	 Hevner,	 March,	 Park	 och	 Ram	 (2004).	 För	 undersökningens	
datainsamling	 har	 en	 kvalitativ	 forskningsansats	 tillämpats,	 som	 kan	 hjälpa	
forskaren	att	förstå	underliggande	behov	och	motivationer	(Myers,	2013).	
	
Undersökningen	 har	 delats	 in	 i	 tre	 steg;	 förstudie,	 prototyputveckling	 och	
utvärdering.	 Den	 här	 typen	 av	 forskningsansats	 illustrerar	 de	 möjligheter	 och	
effekter	som	design	medför	(Hevner	et	al.,	2014).		
	
	

	
Figur	1:		En	illustration	av	undersökningen,	inspirerad	av	Hevner	et	al.	(2014).	
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3.2 Litteratursökning 

I	bakgrunden	har	relaterad	forskning	samt	centrala	begrepp	för	frågeställningen	
beskrivits.	 I	 litteratursökningen	 kunde	 artiklar	 inom	 området	 HCI	 (Human	
computer	 interaction)	 har	 identifierats	 med	 hjälp	 av	 Google	 Scholar	 och	
högskolan	 i	 Halmstads	 söktjänst	 OneSearch.	 Detta	 genomfördes	 med	
nyckelorden;	 eHälsa,	 eHälsotjänster,	 Personcentrerad	 vård,	 Patientcentrerad	
vård,	Patientcentrerad	eHälsa.	Nyckelorden	söktes	på	både	svenska	och	engelska	
för	att	få	en	omfattande	förståelse	för	undersökningens	kontext	men	även	för	att	
kunna	 undersöka	 fenomenet	 på	 ett	 globalt	 och	 nationellt	 plan.	 Artiklarna	 som	
har	 inkluderats	 i	 undersökningen	 har	 bland	 annat	 hämtats	 från	 journaler	 och	
konferenser	 som	 berör	 områdena	 informatik	 och	 medicin,	 exempelvis	
Communications	 of	 the	 Association	 for	 Information	 Systems,	 Patient	
Education	and	Counseling	och	International	Journal	of	Medical	Informatics.	
För	 att	 anknyta	 till	 undersökningskontexten	har	 vi	 använt	 artiklar	 publicerade	
av	myndigheter	som	arbetar	mot	vårdsektorn.	Samtliga	artiklar,	dess	lämplighet	
och	 relevans	 för	 frågeställningen	 har	 bedömts	 efter	 publiceringsår,	
forskningsfält	och	vilken	typ	av	eHälsotjänst	som	har	undersökts. 

 
3.2.1 Förstudie 

Förstudien	 inleddes	 med	 en	 litteratursökning	 för	 att	 identifiera	 tidigare	
forskning	som	relaterar	till	begreppen;	eHälsa,	personcentrerad	vård	och	PCEH.	
Litteratursökningen	 resulterade	 i	 bland	 annat	 identifieringen	 av	 utmaningarna	
från	 Kreps	 och	 Neuhauser	 (2010)	 och	 Wilsons	 (2009)	 tre	 essentiella	
komponenter	 för	 PCEH.	 	 Litteratursökningen	 tillförde	 både	 praktiska	 insikter	
och	 en	 teoretisk	 kunskapbas,	 vilket	 belyses	 som	 en	 essentiell	 del	 av	
designorienterad	ansats	(Hevner	et	al.,	2014).	
	
I	 förstudien	 genomfördes	 intervjuer	 för	 att	 samla	 in	 empiri	 för	 att	 förstå	
patienternas	 behov	 av	 information	 och	 relation	 till	 existerande	 eHälsotjänster.	
Denscombe	 (2010)	 rekommenderar	 intervjuer	 som	 en	 metod	 att	 samla	 in	
relevant	 information	 kring	 komplexa	 fenomen.	 Forskare	 har	 en	 tendens	 att	
inkludera	 individer	 baserat	 på	 att	 de	 kan	 bidraga	 med	 något	 specifikt	
(Denscombe,	2010).	Vi	valde	därför	att	genomföra	semistrukturerade	intervjuer	
med	 patienter	 som	 har	 en	 komplex	 behandlingsprocess,	 som	 i	 denna	
undersökning	 var	 färdigbehandlade	 bröstcancerpatienter.	 Empirin	 från	
intervjuerna	 transkriberades	 för	 att	 sedan	 analyseras	 med	 metoden	 tematisk	
analys.	Detta	möjliggjorde	för	en	analys	och	identifiering	av	mönster	och	teman	i	
empirin,	 i	 form	av	 koder	 (Braun	&	Clarke,	 2006;	Myers,	 2013).	Den	 insamlade	
empirin	kodades	för	att	reducera	mängden	material	till	en	mer	hanterbar	mängd.	
Med	hjälp	av	empirin	kunde	en	första	upplaga	av	designriktlinjer	formuleras	och	
dessa	anknöt	till	Wilsons	(2009)	tre	essentiella	komponenter	för	eHälsotjänster.		
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3.2.2 Intervju 

Semistrukturerade	 intervjuer	 möjliggör	 för	 forskaren	 att	 fokusera	 på	 en	
subjektiv	 kontext	 för	 att	 förstå	 individers	motivation	 till	 bakomliggande	behov	
och	mål	(Myers,	2013).	Semistrukturerade	intervjuer	möjliggör	för	forskaren	att	
använda	sig	av	förberedda	frågor	och	under	intervjuerna	kan	nya	frågor	uppstå	
som	 vidareutvecklar	 respondentens	 resonemang	 (Myers,	 2013;	 Denscombe,	
2010).	För	att	komplettera	 litteratursökningen	genomfördes	semistrukturerade	
intervjuer	 med	 bröstcancerpatienter.	 Till	 intervjuerna	 konstruerades	 en	
intervjuguide	(se	bilaga	2)	med	lämpliga	teman	för	att	besvara	undersökningens	
frågeställning.	 Intervjuguidens	 teman	 behandlade	 respondenternas	 privatliv,	
upplevelser	från	sjukdomen	och	på	vilket	sätt	de	handskats	med	den	information	
som	tilldelats	dem	under	behandlingsprocessen.	
	
Urval	
Intervjuerna	 valdes	 att	 genomföras	med	 bröstcancerpatienter,	 eftersom	 denna	
typ	 av	 sjukvårdstillstånd	 kräver	 ett	 aktivt	 engagemang	 från	 individen	 för	 att	
genomföra	 behandlingar	 och	 uppföljningar.	 Till	 intervjuerna	 rykryterades	 sex	
kvinnor	 som	 var	 före	 detta	 bröstcancerpatienter	 eller	 i	 slutfasen	 av	 sin	
behandling.	De	som	rekryterades	behövde	vara	i	ett	återhämtat	tillstånd	för	att	
kunna	reflektera	i	anknytning	till	sitt	behandlingsförlopp	och	dela	med	sig	av	de	
utmaningar	 och	 svårigheter	 de	 haft	 under	 sin	 behandlingsprocess.	 Tabellen	
nedan	visar	en	sammanfattning	av	genomförda	intervjuer.	
 

Respondent Ålder Kön Intervjutid 

1	 66	 Kvinna	 40	minuter	
2	 62	 Kvinna	 35	minuter	
3	 51	 Kvinna	 32	minuter	
4	 59	 Kvinna	 37	minuter	
5	 63	 Kvinna	 30	minuter		
6	 64	 Kvinna	 45	minuter		
Tabell	1:	Sammanfattning	av	respondenterna	i	förstudiens	intervjuer	

	
Genomförande	
Innan	 intervjuerna	 påbörjades	 informerades	 respondenterna	 om	
undersökningens	mål	 och	 ett	 skriftligt	 samtycke	 samlades	 in,	 som	 Gustafsson,	
Hermerén	&	Petterson	(2011)	belyser	som	viktiga	 faktorer.	Samtliga	 intervjuer	
genomfördes	 i	 ett	 samtalsrum	 på	 sjukhuset	 i	 Halmstad	 eftersom	 detta	 var	 en	
bekant	miljö	 för	undersökningens	respondenter.	Denscombe	(2010)	belyser	att	
forskare	bör	försöka	hitta	en	miljö	som	är	tyst	och	inte	kan	störa	invjuerna	men	
som	även	är	privat.		
	
Tidigare	forskning	har	visat	på	att	personer	som	deltar	i	intervjuer	ger	olika	svar	
beroende	 på	 hur	 de	 uppfattar	 intervjupersonen	 (Denscombe,	 2010).	 Eftersom	
frågorna	 var	 privata	 och	 behandlade	 känsliga	 teman	 som	 exempelvis	 berörde	
respondenternas	sjukdomsförlopp	ansåg	vi	det	vara	viktigt	att	ställa	frågor	som	
fick	dem	att	känna	sig	bekväma.	Varje	tema	utgick	från	ett	par	färdigformulerade	



12		

frågor	 (se	 bilaga	 2),	 vilket	 tillåter	 respondenten	 att	 reflektera	 fritt	 kring	
kontexten	 (Myers,	 2013;	 Denscombe,	 2010).	 Under	 intervjuerna	 ställdes	
följdfrågor	omgående	som	förde	diskussionen	framåt,	vilket	Denscombe	(2010)	
lyfter	fram	som	en	bra	taktik	för	intervjuer.	Varje	intervju	planerades	att	pågå	i	
en	 timme,	med	avsikten	att	ge	 respondenterna	 tid	att	kunna	besvara	de	 frågor	
som	 ställdes	 och	 inte	 begränsa	 empiriinsamlingen.	 Detta	 presenterades	 för	
intervjupersonerna	 i	 god	 tid	 för	 att	 hitta	 en	 tid	 som	 passade	 båda	 parter.	
Ljudinspelningar	kan	möjliggöra	för	andra	forskare	att	ta	del	av	och	arbeta	med	
samma	 empiri	 (Denscombe,	 2010).	 För	 att	 möjliggöra	 en	 analys	 av	 insamlad	
empiri	 vid	 ett	 senare	 skede	 valde	 vi	 därför	 att	 spela	 in	 ljudet	 från	 samtliga	
intervjuer,	med	respondenternas	samtycke.		

3.2.3 Analys av intervju  

Samtliga	 intervjuer	 transkriberades	 för	 att	möjliggöra	 ett	 genomförande	 av	 en	
tematisk	 analys.	 Gustafsson	 et	 al.	 (2011)	 lyfter	 fram	 vikten	 att	 undanröja	
eventuell	 oro	 för	 diskriminering	 eller	 insyn	 i	 respondentens	 privatliv	 när	 en	
analys	genomförs.	Under	transkriberingen	har	därför	namn,	specifika	händelser	
och	 andra	 känsliga	 uppgifter	 uteslutits,	 så	 att	 individens	 identitet	 inte	 kan	
avslöjas.	 För	 att	 identifiera	 sammanshängade	 teman	 mellan	 intervjuerna	 och	
skapa	 en	 grund	 för	 designriktlinjer	 användes	 metoden	 tematisk	 analys,	 vilket	
Denscombe	 (2010)	 beskriver	 som	 den	 vanligaste	 metoden	 när	 det	 gäller	 att	
bearbeta	 och	 analysera	 kvalitativa	 data.	 Tematisk	 analys	 används	 för	 att	
identifiera	och	analysera	mönster	 i	empirin	genom	att	beskriva	 innehållet	med	
hjälp	av	koder	(Braun	&	Clarke,	2006;	Myers,	2013).	Metoden	tillåter	forskaren	
att	 identifiera	 nya	 faktorer	 som	 är	 relevanta	 för	 att	 ge	 en	 bättre	 förklaring	 av	
kontexten	(Denscombe,	2010).	Myers	(2013)	belyser	att	koder	kan	vara	ord	som	
används	 för	 att	 beskriva	 eller	 sammanfatta	 längre	 meningar,	 vilka	 kunde	
indentifieras	 när	 intervjuerna	 transkriberades.	 Samtliga	 koder	 jämfördes	 med	
varandra	för	att	identifiera	likheter	och	skillnader.	Genom	att	katogorisera	dessa	
koder	 kunde	 övergripande	 teman	 identifieras;	 översikt,	 mänsklig	 närvaro,	
anpassningsbarhet,	 kontextrelaterade	 val.	 De	 identifierade	 temana	 jämfördes	
med	 teorier	 i	 litteraturen	 för	 att	 kunna	 urskilja	 vad	 som	 behandlats	 i	 tidigare	
forskning.	 Genom	 att	 kombinera	 temana	 med	 litteraturen	 kunde	 fyra	
designriktlinjer	formuleras.	

3.3 Prototyp 
En	prototyp	är	en	essentiell	del	i	designorienterad	forskning	och	används	som	en	
plattform	 för	 forskaren	att	uttrycka	 idéer	 som	kan	utvärderas	och	omvärderas	
till	ny	kunskap	(Hevner	et	al.,	2004).		
	
Syftet	 med	 den	 framtagna	 prototypen	 var	 att	 visualisera	 resultatet	 som	
identifierats	 i	 förstudien	 och	 möjliggöra	 för	 utvärdering	 av	 de	 fyra	
designriktlinjer	som	tagits	fram.	Prototypen	utvecklades	med	moderna	ramverk	
för	 webbtjänster,	 för	 att	 skapa	 en	 plattform	 där	 idéer	 och	 insikter	 som	
uppkommit	 under	 förstudien	 kunde	 uttryckas.	 Tabellen	 nedan	 illustrerar	 hur	
designriktlinjerna	har	implementerats	i	prototypen	(se	Tabell	2)	och	en	utförlig	
beskrivning	presenteras	i	avsnitt	5.	
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Designriktlinjer	 Implementering	i	prototyp	

Tjänsten	ske	ge	översikt	av	hälsotillstånd.	
Genom	att	visualisera	användarens	
behandlingsmoment	i	en	sidomeny	kunde	
användaren	få	en	översikt	av	
behandlingsprocessen.	

Tjänsten	ska	framhäva	en	mänsklig	
närvaro.	

En	mänsklig	närvaro	kunde	framhävas	
genom	en	chattfunktion	och	tillgängligöra	
andra	kontaktuppgifter.	

Tjänsten	ska	kunna	anpassas	efter	mål	och	
behov.	

Prototypen	möjliggjorde	för	användarna	att	
återskapa	sin	behandlingsprocess	med	hjälp	
av	en	dra	och	släpp-funktion.	

Tjänsten	ska	framhäva	kontextrelaterade	
val.	

Genom	att	belysa	valmöjligheter	och	relevant	
information	kan	användaren	ta	välgrundade	
beslut.	

Tabell	2:		Sammanfattande	beskrivning	av	riktlinjerna	för	protypen.	

3.4 Prototyputvärdering 

För	 att	 validera	 huruvida	 de	 formulerade	 riktlinjerna	 tillgodoser	 behoven	 som	
identifierades	i	intervjuerna	har	en	omfattande	utvärdering	genomförts.	Genom	
att	 utvärdera	 prototypen	 kunde	 vi	 validera	 de	 framtagna	 designriktlinjerna,	
vilket	möjliggjöra	för	eventuell	revidering.	
	

3.4.1 Urval för utvärdering 

Undersökningens	 huvudsakliga	 syfte	 var	 att	 förstå	 hur	 eHälsotjänster	 kan	
designas	 för	 att	 stödja	 personcentrerad	 vård.	 Till	 utvärderingen	 rykterades	 tio	
testpersoner	 varav	 fem	 hade	 genomgått	 en	 bröstcancerbehandling.	
Utvärderingen	 genomfördes	 också	 med	 fem	 testpersoner	 utan	 erfarenhet	 av	
cancer	 eftersom	 en	 ny	 användare	 som	 nyligen	 mottagit	 en	 cancerdiagnos	
vanligtvis	 inte	 har	 tidigare	 efterfarenhet	 av	 cancer.	 Detta	 gav	 oss	 en	
variationsbredd	 på	 informationen	 som	 samlades	 in,	 eftersom	 målgrupperna	
bestod	 av	 både	 färdigbehandlade	 och	 utomstående	 individer.	 I	 urvalet	 av	
testpersoner	 till	 utvärderingarna	 var	 ålder	 och	 kön	 inte	 av	 relevant	 för	
undersökningens	resultat.	
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Testperson	 Ålder	 Kön	 Bröstcancerpatient	
1	 22	 Man	 Nej	
2	 24	 Kvinna	 Nej	
3	 30	 Man	 Nej	
4	 20	 Kvinna	 Nej	
5	 23	 Man	 Nej	
6	 59	 Kvinna	 Ja	
7	 62	 Kvinna	 Ja	
8	 51	 Kvinna	 Ja	
9	 54	 Kvinna	 Ja	
10	 64	 Kvinna	 Ja	
Tabell	3:	Sammanfattning	av	testpersoner	för	utvärderingarna.	

	

3.4.2 Genomförande 

Utvärderingen	 genomfördes	 i	 en	 avskild	 testmiljö	 med	 syftet	 att	 göra	 det	
bekvämt	och	tryggt	för	testpersonen,	vilket	Denscombe	(2010)	rekommenderar.	
Gustafsson	et	al.	(2011)	belyser	videoinspelning	som	ett	sätt	att	kunna	observera	
människor.	 Testmiljön	 gjordes	 därför	 i	 ordning	 i	 förväg	 med	 utrustning	 för	
inspelning	 av	 ljud-	 och	 bild,	 för	 att	 fånga	 sekvenser	 från	 interaktionerna	 som	
testpersonerna	 genomförde.	Dock	 spelades	 enbart	 interaktionerna	på	 skärmen	
in	då	detta	inte	vara	av	relevans	för	utvärderingen.	Gustafsson	et	al.	(2011)	lyfter	
fram	 att	 videoinspelningar	 ska	 göras	 med	 respekt	 för	 medverkande	 persons	
privatliv.		
	
För	 att	möjliggöra	 för	 testpersonerna	 att	 få	 en	kontextuell	 förståelse	 användes	
ett	scenario	(se	bilaga	3)	som	var	kopplat	till	prototypens	centrala	funktionalitet.	
Genom	att	presentera	ett	scenario	kunde	lösningens	tekniska	delar	beskrivas	och	
sätta	 in	 testpersonerna	 i	 kontexten	 (Årsand	 &	 Demiris,	 2010),	 vilket	 var	
sjukdomstillståndet	 som	 prototypen	 baserade	 sig	 på.	 För	 utvärderingen	
användes	metoden	think	aloud	som	innebar	att	testpersonerna	utförde	uppgifter	
som	 tilldelats,	 samtidigt	 som	 de	 kontinuerligt	 under	 testet	 tänkte	 högt	 och	
beskrev	sina	tankar	och	känslor	i	anknytning	till	prototypen	(Årsand	&	Demiris,	
2010);	[2].	Med	hjälp	av	metoden	kunde	vi	säkerställa	att	samtliga	riktlinjer	från	
förstudien	 validerades	 för	 att	 kunna	 utvärdera	 relevansen	 samt	 dess	
implementering	i	prototypen.	I	samband	med	utvärderingen	fördes	anteckningar	
för	att	komplettera	ljud	och	-filminspelningen.	Efter	utvärderingen	genomfördes	
semistrukturerade	 intervjuer	med	testpersonerna.	Frågorna	baserade	sig	på	en	
intervjuguide	 som	 skapades	 utifrån	 designriktlinjerna	 och	 testuppgifterna	 (Se	
bilaga	5).	
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3.4.3 Analys av utvärdering 

Inledningsvis	 transkriberades	 det	 inspelade	 ljudet	 från	 utvärderingstillfällena	
för	 att	 möjliggöra	 genomförandet	 av	 en	 innehållsanalys.	 Genom	 en	
innehållsanalys	kan	innehållets	betydelse	belysas,	genom	att	innehållet	fördelas	
till	 förutbestämda	 kategorier	 (Myers,	 2013),	 vilket	 var	 designriktlinjerna	 i	 den	
här	 analysprocessen.	 För	 att	 kunna	 genomföra	 en	 omfattande	 analys	 bör	
utvärderingarna	vara	noggrant	dokumenterade	 (Gulliksen	&	Göransson,	2011).	
Därför	 kombinerades	 skärminspelningen	 och	 annteckningarna	 från	
utvärderingstillfällena	 med	 den	 transkriberade	 ljudinspelningen	 för	 att	 ge	 en	
större	 insikt	 i	 vad	 som	 berättades,	 på	 så	 sätt	 kunde	 mer	 utförliga	 koder	
formuleras.		
	
I	 första	 steget	 av	 kategoriseringensprocessen	 samlades	 koder	 in	 efter	 vilken	
designriklinje	 som	 den	 relaterade	 till.	 Övriga	 koder	 som	 inte	 matchade	 med	
designriktlinjerna,	 genomgick	 ytterliggare	 en	 kategoiseringsprocess	 för	 att	
identifiera	mönster	och	övriga	resultat	utifrån	utvärderingarna.	För	att	analysera	
de	 övriga	 koderna	 användes	 samma	 metod	 som	 användes	 under	 förstudiens	
intervjuer;	 tematisk	analys.	Kategoriseringsprocessen	 resulterade	 i	 ytterliggare	
två	 kategorier;	 inloggning	 och	 kort.	 Mer	 omfattande	 resultat	 från	
utvärderingarna	presenteras	i	avsnitt	6.		

3.5 Etiska överväganden 
Under	undersökningsprocessen	har	etiska	ställningstaganden	som	presenteras	i	
individkravet	 tillgodosetts	 (Vetenskapsrådet,	 2002).	 Gustafsson,	 Hermerén	 &	
Petterson	 (2011)	 lyfter	 fram	 fyra	 krav	 för	 säker	 forskning;	 samtyckeskravet,	
informationskravet,	 nytjandekravet	 och	 konfidentialitetskravet.	 När	människor	
är	 inblandade	 i	 processen	 så	 behöver	 etiska	 överväganden	 alltid	 göras	
(Denscombe,	 2010;	 Gustafsson	 et	 al.,	 2011;	 Vetenskapsrådet,	 2002).	 I	
intervjuerna	 har	 individens	 personliga	 upplevelser	 och	 tolkningar	 diskuterats	
vilket	 ökat	 behovet	 för	 att	 individen	 skyddas.	 Här	 nedan	 presenteras	 fyra	
punkter	som	vi	utgått	från	och	de	förmedlades	till	respektive	respondent	innan	
utvärderingarna	och	de	semistrukturerade	intervjuerna	genomfördes.	
		

3.5.1 Samtyckeskravet 

Varje	respondent	ska	informeras	om	vilken	insamlingsmetod	som	ska	användas	
samt	 deras	 rättighet	 att	 avbryta	 sin	 medverkan	 utan	 att	 uppge	 anledning	
(Gustafsson	et	al.,	2011;	Denscombe,	2010).	Samtliga	respondenter	lämnade	ett	
skriftligt	samtycke	innan	intervjuerna	påbörjades	(Se	bilaga	1).		
	

3.5.2 Informationskrav 

Respondenterna	 måste	 informeras	 om	 undersökningens	 syfte	 och	 mål	 innan	
intervjun	 påbörjas,	 samt	 att	 denne	 kan	 neka	 att	 besvara	 de	 frågor	 som	 ställs	
(Gustafsson	et	al.,	2011;	Denscombe,	2010).		
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3.5.3 Nytjandekrav 

Respondenterna	ska	informeras	om	hur	den	insamlade	empirin	skulle	bearbetas	
och	att	den	endast	 ska	användas	 i	den	aktuella	undersökningen	 (Gustafsson	et	
al.,	2011;	Denscombe,	2010).			
	

3.5.4 Konfidentialitetskrav 

Allt	material	som	har	samlats	in	har	behandlats	separat	från	personuppgifter	för	
att	 uppehålla	 respondentenras	 anonymitet.	 Individer	 som	 medverkar	 i	
forskningen	 ska	 skyddas	 från	 kränkningar	 och	 skador	 i	 största	 möjliga	
utsträckning	(Gustafsson	et	al.,	2011;	Denscombe,	2010).			Känsliga	tillfällen	som	
diskuterades	har	strukits	från	materialet	för	att	skydda	medverkande	parter	och	
inte	överskrida	Region	Hallands	sekretess	som	vi	skrivit	på.		

 
3.6 Metodkritik 

3.6.1 Litteraturens aktualitet 

I	 litteratursökningen	 har	 vi	 identifierat	 litteratur	 som	 relaterar	 till	
undersökningens	 frågeställning.	 Som	 vi	 nämnde	 tidigare	 har	 en	 bedömning	 av	
publikationerna	 genomförts	 efter	 olika	 faktorer	 som	 bestämt	 lämpligheten	 för	
undersökningen.	 För	 att	 tillgodogöra	 oss	 ytterligare	 information	 och	 skapa	 en	
starkare	 koppling	 till	 kontexten	 som	 undersökningen	 behandlat	 så	 har	 källor	
som	 exempelvis	 Socialstyrelsen	 använts.	 Socialstyrelsens	 riktlinjer	 för	
personcentrering	och	eHälsa	styr	det	nationella	arbetet	i	vårdsektorn,	där	dessa	
begrepp	är	centrala.	Därför	dras	slutsatsen	att	dessa	källor	kan	användas	som	en	
del	 av	 undersökningens	 litteraturbas	 men	 även	 för	 att	 kunna	 validera	
undersökningens	 resultat.	 Denna	 slutsats	 har	 stärkts	 av	 Wilson	 (2009)	 som	
resonerar	och	identifierar	tre	essentiella	komponenter	för	PCEH	och	flertalet	av	
de	artiklar	som	använts	i	undersökningens	bakgrund	har	haft	en	utgångspunkt	i	
resonemanget.	 Vi	 valde	 därför	 att	 basera	 en	 stor	 del	 av	 argumentationen	 på	
Wilson	(2009)	komponenter;	fokus,	deltagande	och	kontroll.	
	

3.6.2 Urval av respondenter till intervju och utvärdering  

Urvalet	 av	 personer	 som	 medverkade	 i	 utvärderingen	 bestod	 av	 både	
respondenter	 från	 genomförda	 intervjuer	 och	 utomstående	 personer,	 då	
prototypen	 ska	 kunna	 implementeras	 och	 användas	 inom	andra	 kontexter	 och	
inte	 enbart	 inom	bröstcancer.	 Eftersom	undersökningen	 behandlade	 ett	 intimt	
ämne	 så	 genomfördes	 inte	 intervjuerna	 i	 förstudien	 med	 personer	 som	 var	 i	
början	 av	 sin	behandlingsprocess,	 då	 vi	 ansåg	 att	 individerna	var	 i	 ett	 känsligt	
skede	och	sårbara.	Det	hade	dock	varit	fördelaktigt	att	rekrytera	dessa	personer	
då	 de	 kan	 komma	 med	 bra	 insikter	 kring	 vad	 de	 vill	 ha	 för	 information	
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presenterat	 till	 sig,	 kring	 den	 aktuella	 behandlingen	 bland	 annat.	 Detta	 hade	
möjliggjort	för	oss	att	skapa	en	prototyp	som	matchades	bättre	mot	de	aktuella	
behov	 och	 preferenser	 som	 patienter	 har.	 Dock	 var	 de	 personer	 som	 deltog	
öppna	och	frispråkiga	och	kunde	bidra	med	bra	tankar	och	insikter.	
	

3.6.3 Generaliserbarhet 

En	global	trend	som	drivit	utvecklingen	av	nya	eHälsotjänster	är	patientens	roll	i	
sin	 egen	 hälsa	 (Koumaditis	 et	 al.,	 2015;	 Årsand	 &	 Demiris,	 2009;	 Wilson,	
2009).		Den	här	undersökningen	ha	genomförts	för	att	bidra	med	designriktlinjer	
till	 den	 existerande	 forskningen	 och	 stödja	 utformningen	 av	 personcentrerade	
eHälsotjänster.		
	
I	Sverige	styr	regeringen	över	lagstiftningen	som	landsting	och	regioner	måste	ta	
hänsyn	 till	 [4].	 Detta	 innebär	 att	 samtliga	 regioner	 och	 landsting	 står	 inför	
samma	 lagstiftning	 och	 verksamheterna	 har	 en	 snarlik	 uppbyggnad.	
Undersökningens	 intervjuer	 genomfördes	 med	 bröstcancerpatienter	 i	 Sverige,	
eftersom	 behandlingsprocessen	 för	 bröstcancer	 är	 komplex	 och	 innefattar	 ett	
flertal	 olika	 vårdgivare.	 För	 att	 minska	 belastningen	 på	 vårdsektorn	 behöver	
varje	patient	ta	ansvar	över	sitt	eget	hälsotillstånd	och	detta	kan	göras	med	hjälp	
av	digitala	hjälpmedel.	Undersökningen	genomfördes	 i	en	specifik	kontext	men	
eftersom	 kontexten	 har	 en	 behandlingsplan	 som	 är	 omfattande	 så	 har	
riktlinjerna	 formulerats	 på	 ett	 generiskt	 sätt	 för	 att	 möjliggöra	 en	
implementering	 inom	 andra	 sjukdomar	 med	 en	 liknande	 behandlingsprocess.	
Dessa	är	även	lämpliga	att	användas	i	andra	länder	trots	att	undersökningen	haft	
ett	nationellt	fokus.	

 
 



18		

4. Förstudie 
I	detta	kapitel	presenteras	 fyra	teman	som	har	 identifierats	och	 formulerats	med	
hjälp	 av	 förstudiens	 litteratursökning	 och	 den	 empiri	 som	 samlats	 in	 genom	
semistrukturerade	 intervjuer.	 Utifrån	 temana	 kunde	 fyra	 designriktlinjer	 för	
personcentrerade	eHälsotjänster	formuleras.	

 

4.1 Översikt 

I	 våra	 intervjuer	 har	 samtliga	 respondenter	 uppgett	 att	 behandlingsprocessen	
och	 dess	 upplägg	 har	 förmedlats	 under	 två	 möten	 hos	 vårdgivaren,	 samt	 att	
informationen	sammanfattats	i	en	folder	som	innehöll	anteckningar	med	tydliga	
beskrivningar.	Det	som	däremot	lyftes	fram	var	att	ett	flertal	respondenter	hade	
svårt	 att	 tillgodogöra	 sig	 den	 informationen	 som	 vårdgivaren	 förmedlade	
muntligt.	Enligt	Socialstyrelsen	ska	en	patient	i	den	personcentrerade	vården	ha	
översikt	 och	 vara	 medveten	 om	 vad	 som	 är	 planerat	 att	 genomföras	 under	
behandlingsprocessen	 [4].	 Citatet	 nedan	 belyser	 en	 av	 respondenterna	 som	
uttryckte	 att	 chocken	 och	 oron	 var	 en	 faktor	 som	 försvårade	 mottagandet	 av	
informationen.		
	

“Inte	bara	förvänta	sig	att	folk	kommer	ihåg.	I	Lund	var	det	stopp	i	hjärnan,	
jag	kunde	inte	ta	in	någonting.”	
	
- Respondent	6	

	
Som	respondent	sex	beskriver	i	citatet	så	hade	informationen	som	presenterades	
ett	omfattande	omfång	och	var	därmed	svår	att	 ta	 till	 sig	 i	detta	skede.	 I	PCEH	
komponenten	kontroll	argumenteras	det	för	att	översikten	av	behandlingen	ger	
användarna	 kontroll	 över	 situationen	 och	 gör	 dem	 medvetna	 om	 vad	 som	
komma	 skall	 (Wilson,	 2009;	 Koumaditis,	 Katelaris	 &	 Themistocleous,	 2015).	
Socialstyrelsen	 lyfter	 fram	 att	 patienter	 bör	 vara	 informerade	 om	 vad	 som	 är	
planerat	att	genomföras	och	vad	som	har	genomförts	[4].	Citatet	nedan	belyser	
respondent	 3	 och	 hennes	 upplevelse	 av	 att	 få	 information	 kring	
behandlingsmomenten,	med	målet	att	 få	en	översikt	av	sin	behandlingsprocess	
och	situationen.	
	

“Fick	 broschyrer	 och	 en	 mapp,	 där	 var	 allt	 från	 information	 om	
strålbehandling	 till	 peruk.	 Du	 kommer	 tappa	 håret	 och	 bör	 boka	 tid	 för	
peruk,	 det	 hade	 man	 inte	 en	 tanke	 på.	 Det	 var	 telefonnummer	 och	 alla	
möjliga	olika	broschyrer.	“	

	
- Respondent	3		

	
Citatet	 visar	 på	 ett	 samband	 mellan	 respondenternas	 olika	 svar,	 då	 båda	 fått	
omfattande	 information	 presenterad	 för	 sig.	 Svar	 av	 denna	 karaktär	 har	 varit	
förekommande	 under	 samtliga	 intervjuer	 och	 har	 givit	 oss	 insikten	 att	
respondenterna	 inte	 vill	 få	 omfattande	 information	 presenterad	 för	 sig	 i	 detta	
stadie.	Riktlinjen	kommer	därför	att	formuleras	som	sådan	“Tjänsten	ska	ge	en	
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översikt	 av	 planerad	 behandling”.	 För	 att	 främja	 kommunikationen	 och	
möjliggöra	 för	 ett	 självbestämmande	 bör	 tjänsten	 ge	 användarna	 översikt	 av	
planerad	behandling.	All	information	som	berör	behandlingen	bör	samlas	på	ett	
och	 samma	 ställe	 för	 att	 ge	 användarna	 en	 översikt	 över	 planerade	 eller	
genomförda	behandlingsmoment.	Denna	riktlinje	ska	hjälpa	användarna	att	få	en	
översikt	 av	 sin	 behandling	 och	 underlätta	 för	 dem	 att	 arbeta	 aktivt	 med	 sin	
behandlingsprocess.	
	

4.2 Mänsklig närvaro 
Under	 intervjuerna	 uttryckte	 alla	 respondenter	 en	 uppskattning	 för	 den	
mänskliga	 kontakten	 som	 funnits	 under	 behandlingen,	 som	 exempelvis	
möjligheten	 att	 ringa	 bröstcancer-teamet	 på	 sjukhuset.	 Majoriteten	 av	
respondenterna	 uppgav	 att	 de	 under	 ett	 flertal	 tillfällen	 under	
behandlingsprocessen	 varit	 i	 kontakt	med	 sin	 kontaktperson	 på	mottagningen	
och	 fått	 hjälp	 genom	 att	 ställa	 frågor	 som	 inte	 bara	 gäller	 diagnosen.	 De	 tre	
citaten	 nedan	 från	 respondent	 4,	 2	 och	 3	 belyser	 och	 indikerar	 tacksamheten	
kring	möjligheterna	att	kunna	kontakta	bröstcancer-teamet	på	sjukhuset.		
	

“Hit	 har	 jag	 kunnat	 ringa	 om	 jag	 liksom	 har	 undrat	 någonting	 eller	 om	
något	har	känts	konstigt.	Då	tycker	det	har	funkat	jättebra.”	
	
- Respondent	4	

	
“[…]	Man	blev	helt	positivt	överraskad	att	allt	liksom	bara	flyter	på	och	att	
det	alltid	finns	någon	som	man	kan	ringa	till	och	prata	med,	när	som	helst.”	
	
- Respondent	2	

	
“Jag	tycker	att	jag	har	varit	bra	bemött	från	början.	Jag	tycker	att	jag	har	
haft	ett	jättebra	stöd	från	bröstcancer-teamet.”	
	
- Respondent	3	

	
Kreps	 och	 Neuhauser	 (2010)	 lyfter	 fram	 en	 utmaning	 som	 behandlar	
kommunikation	 och	 informationsdelning	mellan	 patienter	 och	 vårdgivare.	 Den	
traditionella	 hälsokommunikationen	 har	 länge	 dominerats	 av	 en	 muntlig	
kommunikation	 som	majoriteten	 av	 patienterna	 förlitar	 sig	 på	 (Wilson,	 2009;	
Epstein,	&	Street,	2011).	Därför	argumenterar	vi	för	att	tjänster	bör	designas	för	
att	möjliggöra	 för	 användarna	 att	 tillgå	 en	mänsklig	 kontaktperson	 som	 tillför	
användaren	med	svar	som	inte	besvaras	i	tjänstens	innehåll.	Riktlinjen	kommer	
därför	 att	 formuleras	 som	 sådan	 “Tjänsten	 ska	 framhäva	 en	 mänsklig	
närvaro”	 och	 kan	 implementeras	 genom	 att	 skapa	 en	 chattfunktion	 eller	
presentera	 kontaktuppgifter	 till	 vårdgivare.	 Genom	 att	 möjliggöra	 för	
användarna	att	återkoppla	till	vårdgivare	som	de	varit	kontakt	med	vid	tidigare	
tillfälle	 kan	 eventuell	 oro	 hos	 individerna	 motverkas.	 Det	 möjliggör	 även	 för	
vårdsektorn	att	kommunicera	effektivt	med	patienter.	
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4.3 Anpassningsbarhet 

Undersökningarnas	 empiri	 visade	 på	 att	 respondenternas	 behandlingsprocess	
hade	flera	likheter,	samtidigt	som	det	fanns	egenskaper	som	gjorde	varje	patient,	
dess	 behandling	 och	 upplevelse	 unik.	 Det	 framkom	 att	medicineringen	 och	 de	
moment	 som	 ingår	 i	 individes	 behandlingsprocess	 kan	 förändras	 beroende	 på	
vilken	 typ	av	 tumör	eller	 i	 vilket	 stadie	 sjukdomen	hade	 identifierats.	Faktorer	
som	detta	medför	 att	 en	 anpassningsbar	 och	 flexibel	 lösning	 är	 högst	 relevant	
(Kreps	 &	 Neuhauser,	 2010).	 Eftersom	 intervjuerna	 behandlade	 frågor	 kring	
respondenternas	internetsökningar	på	diagnosen	eller	hälsotillståndet	så	kunde	
vi	 se	 ett	 tydligt	 mönster	 i	 respondenternas	 svar	 kring	 informationssökningar.	
Detta	 belyses	 genom	 att	 lyfta	 citatet	 nedan,	 där	 läkaren	 på	 sjukhuset	 rådslog	
respondent	 5	 att	 inte	 använda	 sig	 av	 internet	 för	 att	 söka	 hälsorelaterad	
information.	
	

“När	 jag	 fick	 diagnosen	 så	 sa	 läkaren	 sa	 att	 jag	 inte	 skulle	 gå	 hem	 och	
googla,	 det	 står	 så	mycket	 där	 som	 kanske	 inte	 passar	mig,	man	 tror	 att	
man	har	 fler	 sjukdomar	än	vad	man	egentligen	har.	Han	 sa	att	 jag	 skulle	
använda	1177	om	något.”		
	
- Respondent	5	

	
Citatet	 visar	 på	 att	 respondent	 5	 blev	 uppmanad	 att	 inte	 söka	 hälsorelaterad	
information	på	 internet,	då	mycket	på	 internet	 innehåller	generisk	 information	
som	 inte	 är	 specifik	 nog	 att	 kunna	 kopplas	 till	 inidividen.	Wilson	 et	 al	 (2014)	
skriver	 att	 eHälsotjänster	 måste	 leverera	 en	 meningsfull	 interaktion	 där	
information	om	patienten	presenteras	 från	deras	perspektiv,	 samt	 information	
som	intresserar	de.	Kreps	och	Neuhauser	(2010)	lyfter	det	som	en	utmaning	att	
utforma	eHälsotjänster	som	riktar	sig	mot	en	heterogen	målgrupp	samtidigt	som	
information	 ska	kunna	 individualiseras.	 För	 att	 bemöta	denna	utmaning	måste	
varje	användare	uppleva	att	lösningen	är	riktad	mot	individen	och	att	innehållet	
kan	 anpassas	 efter	 egna	 preferenser	 (Wilson	 et	 al.,	 2014).	 Tjänsten	 bör	
möjliggöra	för	användaren	att	anpassa	informationen	som	presenteras,	eftersom	
intervjuerna	 visade	 att	 respondenterna	 hade	 unika	 behandlingsprocesser	 och	
utgångspunkter.	Eftersom	behandlingsprocesserna	kan	särskiljas	bör	tjänsten	ha	
möjligheten	 att	 dölja	 specifika	 typer	 av	 information	 eller	 behandlingsmoment	
som	inte	är	relevanta	för	användarens	behandling	eller	informationsbehov.		
	
Enligt	 den	 personcentrerade	 vården	 står	 individen,	 dennes	 behov	 och	
preferenser	 i	 fokus	 (Finset,	 2011;	 Starfield,	 2011;	 Wilson,	 2009),	 tjänstens	
innehåll	 bör	 därför	 kunna	 anpassas	 därefter	 [4].	 Genom	 att	 möjliggöra	 för	
deltagande	 i	 anpassningsprocessen	 kan	 informationen	 som	 förmedlas	 i	
tjänsterna	 matchas	 bättre	 mot	 individens	 preferenser	 och	 behov	 (Kreps	 &	
Neuhauser,	2010);	[4].	Denna	riktlinje	kommer	därför	att	formuleras	som	sådan	
“Tjänstens	 innehåll	 ska	 vara	 anpassningsbart	 efter	 behandlingsprocessen”	
och	den	möjliggör	för	användarna	att	anpassa	innehållet	som	presenteras	vilket	
medför	att	irrelevant	information	kan	exkluderas	ur	behandlingsprocessen.	
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4.4 Kontextrelaterade val 

De	 respondenter	 som	 deltog	 i	 intervjuerna	 berättade	 om	 hur	 de	 små	
valmöjligheterna	som	funnits	under	behandlingsprocessen	påverkade	den	stora	
upplevelsen	 och	 deras	 välmående.	 Det	 kunde	 exempelvis	 handla	 om	 hur	
omfattande	 en	 operation	 var,	 i	 vilken	 stad	 som	 strålningsbehandlingen	 skulle	
genomföras	i	eller	hur	transporten	dit	skulle	gå	till.		
	

“Jag	 informerades	 om	 att	 det	 skulle	 bli	 operation	 och	 då	 kunde	 de	 ta	 en	
tårtbit.	Då	var	det	strålning	eller	så	kunde	de	ta	hela	bröstet	och	då	slapp	
jag	strålningen.	Då	kände	jag	så	här	“Vad	ska	jag	åka	ner	dit	och	strålas,	ta	
hela	bröstet	istället”	men	då	sa	läkaren	“tänk	att	du	inte	behöver	bestämma	
dig	 förens	 den	 dagen	 du	 ska	 opereras.	 Så	 jag	 gick	 och	 funderade	 “jag	
behöver	inte	bröstet,	det	kan	jag	leva	utan.“	
	
- Respondent	2	

	
Ovanstående	 citat	 belyser	 att	 respondent	 2	 blivit	 informerad	 kring	 vilka	
alternativ	 som	 fanns	 tillgängliga	 gällande	 operationen.	 Hon	 stod	 inför	 två	
valmöjligheter	och	i	citatet	beskrivs	det	hur	resonemanget	kring	valet	såg	ut.	
	
	

“Jag	har	inga	andra	uppfattningar,	det	var	inte	så	att	dem	sa	att	jag	kunde	
välja	mellan	cellgift	eller	strålning.	Det	var	ju	planerad	strålning	i	5	veckor	
utifrån	 den	 typen	 av	 tumör.	 Däremot,	 precis	 innan	 jag	 skulle	 opereras	 så	
hade	 jag	ett	val	eftersom	jag	hade	mer	än	en	tumör.	Men	man	kunde	 inte	
konstatera	 vad	 den	 ena	 tumören	 var	 för	 något	 och	 då	 fick	 jag	 ett	 klart	
besked	från	läkaren	att	vi	skulle	ta	hela	bröstet.”	
	
- Respondent	6	

	
Respondent	6	belyser	att	informationen	kring	driverse	val	av	behandlingar	inte	
presenterades	 för	henne.	Det	 som	kan	konstateras	att	detta	gjordes	med	 tanke	
på	att	respondent	6	hade	fler	än	en	tumör,	varav	en	av	de	inte	kunde	identifieras	
så	hade	hon	därmed	inga	valmöjligheter.		
	

	“De	sa	att	de	hade	strålningsbehandling	i	Lund	och	i	Göteborg,	men	att	de	
flesta	genomförde	behandlingen	i	Lund.”	
	
- Respondent	1	

	
Enligt	 ovanstående	 citat	 blev	 respondent	 1	 informerad	 kring	 vilka	 städer	 som	
var	tillgängliga	att	genomföra	strålningsbehandlingen.	För	att	möjliggöra	för	ett	
aktivt	deltagande	 för	patienten	måste	 innehållet	 struktureras	på	 så	 sätt	att	det	
möjliggör	 för	 patienten	 att	 delta	 i	 sin	 egen	 vård	 (Wilson	 et	 al.,	 2014;	Wilson,	
2009;	 Koumaditis,	 Katelaris	 &	 Themistocleous,	 2015).	 Eftersom	 vårdsektorn	
presenterar	 kontextrelaterad	 information,	 rättigheter	 och	 skyldigheter	 samt	
vilka	 val	 som	patienterna	bör	 ta	 ställning	 till,	möjliggör	det	 för	 individerna	 att	
påverka	och	delta	 i	 sin	behandlingsprocess	 [4].	Detta	 tillåter	 individerna	att	 ta	
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beslut	som	matchas	mot	individuella	preferenser	och	önskemål.	Denna	riktlinje	
kommer	 därför	 att	 formuleras	 som	 sådan	 “Tjänsten	 ska	 framhäva	
kontextrelaterade	val”	 och	 argumenterar	 för	 att	 en	 eHälsotjänst	 bör	 designas	
för	att	belysa	och	hålla	användarna	informerade	kring	de	kontextrelaterade	val	
som	 uppkommer	 under	 behandlingsprocessen.	 Socialstyrelsen	 lyfter	 fram	 att	
detta	ska	kunna	användas	som	ett	underlag	för	att	ta	ställning	till	olika	alternativ	
[4].	Genom	att	implementera	riktlinjen	kan	användarna	ta	välgrundade	beslut	på	
förhand	och	få	möjligheten	att	kontrollera	situationen.	
	

4.5 Sammanställning av designriktlinjer 
4.5.1 Tjänsten ska ge en översikt av planerad behandling 

Tjänsten	bör	visa	för	patienten	vilka	behandlingar,	undersökningar,	möten	som	
är	 planerade	 och	 som	 har	 genomförts.	 Detta	 underlättar	 för	 individen	 att	
självständigt	kunna	arbeta	aktivt	med	sitt	hälsotillstånd	genom	tjänsten.	
 

4.5.2 Tjänsten ska framhäva en mänsklig närvaro 

Muntlig	 kommunikation	 har	 visat	 sig	 vara	 den	 vanligaste	 metoden	 för	 att	
leverera	hälsorelaterad	 information.	Det	möjliggör	 för	patienten	att	 återkoppla	
och	därför	bör	tjänsten	erbjuda	kommunikationsmetoder	för	direkt	kontakt	med	
sin	 vårdgivare.	 Detta	 kan	 motverka	 eventuell	 oro	 och	 ett	 samarbete	 utöver	
besökstiderna	kan	främjas.	
 

4.5.3 Tjänstens innehåll ska vara anpassningsbart efter behandlingsprocessen 

Enligt	personcentrerad	vård	ska	information	som	presenteras	och	behandlingen	
utgå	 från	 individens	 hälsotillstånd.	 Därför	 bör	 innehållet	 i	 tjänsten	 vara	
anpassningsbart	 för	 att	 leverera	 en	 skräddarsydd	 upplevelse	 som	 präglas	 av	
individens	historik	hos	vårdsektorn.		
 

4.5.4 Tjänsten ska framhäva behandlingsrelaterade val 

För	att	 individen	ska	kunna	utöva	deltagande	och	självbestämmande	med	hjälp	
av	digitala	 verktyg	och	 tjänster	måste	 informationen	 i	 tjänsten	 struktureras	 så	
att	kontextrelaterade	val	kan	belysas	och	synliggöras	i	tjänsten.	
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Tema Designriktlinjer Referenser 

Översikt	 Tjänsten	ska	ge	en	översikt	
av	planerad	behandling	

Wilson,	2009	
Koumaditis,	Katelaris	&	
Themistocleous,	2015	
[4]	
	

Mänsklig	närvaro	 Tjänsten	ska	framhäva	en	
mänsklig	närvaro	

Kreps	&	Neuhauser,	2010	

Anpassningsbarhet	 Tjänsten	innehåll	ska	vara	
anpassningsbart	efter	
behandlingsprocessen	

Wilson	et	al.,	2014	
Kreps	&	Neuhauser,	2010	
[4]	

Kontextrelaterade	
val	

Tjänsten	ska	framhäva	
behandlingsrelaterade	val	

Wilson	et	al.,	2014	
Wilson,	2009	
Koumaditis,	Katelaris	&	
Themistocleous,	2015	
[4]	

Tabell	4:	Sambandet	mellan	tema	till	designriktlinje	och	tidigare		forskning.	

Tabellen	ovan	presenterar	en	sammaställning	av	de	fyra	teman	som	identfierats	
under	förstudiens	intervjuer.	Dessa	teman	har	i	kombination	med	litteratur	legat	
till	grund	för	de	designriktlinjer	som	tagits	fram.	
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5. Prototyp 
Genom	 förstudien	kunde	 fyra	 riktlinjer	 formuleras	 för	att	bemöta	de	utmaningar	
som	 identifierats	 i	 litteraturen.	 I	 detta	 kapitel	 beskrivs	 och	 motiveras	 det	 hur	
prototypen	 har	 utformats	 samt	 hur	 och	 varför	 designriktlinjerna	 har	
implementerats.	

	
Prototypen	är	utformad	med	hjälp	av	moderna	ramverk	 för	webbapplikationer	
och	 är	 anpassad	 för	 alla	 sorters	 användare,	 vare	 sig	 de	 använder	 en	 dator,	
mobiltelefon	 eller	 surfplatta.	 Den	 framtagna	 prototypen	 riktar	 sig	 både	 mot	
användare	som	önskar	information	kring	bröstcancer	och	individer	som	nyligen	
fått	diagnosen	och	önskar	att	arbeta	aktivt	med	sin	behandling	utanför	ordinarie	
besökstiderna.	Prototypen	sparar	ingen	känslig	information	från	användaren	och	
har	därför	utformats	så	att	samtliga	individer	kan	logga	in	och	tillgå	information.	
Genom	att	implementera	en	inloggningsfunktion	möjliggör	detta	för	användarna	
att	 spara	 sin	 behandlingsprocess	 för	 att	 kunna	 återuppta	 denna	 vid	 ett	 senare	
tillfälle,	 dock	 är	 inloggningen	 en	 valbar	 funktion.	 Resterande	 elementen	 som	
implementerats	i	prototypen	har	baserats	på	de	designriktlinjer	som	formulerats	
i	förstudien	och	nedan	följer	en	beskrivning	av	hur	de	har	implementerats.	

5.1 Implementation av riktlinjer 
5.1.1 Tjänsten ska ge en översikt av planerad behandling 

Den	 formulerade	 designriktlinjen	 lyfter	 fram	 att	 prototypen	 ska	 visualisera	 de	
moment	och	händelser	som	ingår	i	behandlingsprocessen,	för	att	ge	användaren	
en	 översikt.	 I	 prototypen	 har	 vi	 implementerat	 denna	 riktlinje	 genom	 att	
illustrera	 samtliga	 behandlingsmoment	 under	 rubriken	 ”Min	 behandling”	 (se	
figur	2).	Varje	titel	som	finns	i	tidslinjen	länkar	till	en	ny	sida	där	användaren	kan	
ta	 del	 av	 information	 som	 relaterar	 till	 hälsotillståndet.	 Under	 varje	 titel	 visas	
detaljerad	information	om	vilka	val	som	användaren	har	tagit	ställning	till	för	att	
lättare	kunna	överblicka	sin	behandlingsprocess.	
 
 

	
Figur	2:		En	skärmdump	av	prototypens	sidomeny. 
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5.1.2 Tjänsten ska framhäva en mänsklig närvaro 

Denna	designriktlinje	 illustrerar	 för	 att	 användaren	 ska	 få	 en	känsla	 av	 att	 det	
finns	 en	 mänsklig	 närvaro	 och	 koppling	 till	 vårdsektorn.	 I	 prototypen	 har	
designriktlinjen	 implementerats	 genom	 en	 chattfunktion.	 Chatten	 tillåter	
patienten	att	 kontakta	 sjukhuset	och	 ställa	 frågor,	 oberoende	av	 tid	på	dygnet.	
Chatten	finns	tillgänglig	genom	avataren	som	finns	belägen	i	höger	hörn	(se	figur	
3).	 Denna	 funktion	 har	 implementerats	 för	 att	 användas	 om	 användaren	
upplever	 oro,	 inte	 hittar	 korrekt	 information	 eller	 känner	 sig	 nöjd	 med	
informationen	som	presenteras	så	utformats.	Målet	är	att	individer	ska	använda	
denna	prototyp	 för	 att	hitta	 information	kopplat	 till	 hälsotillståndet	 istället	 för	
att	vända	sig	till	andra	internetkällor.	Chatten	öppnas	inte	i	ett	nytt	fönster	utan	
finns	alltid	tillgänlig	nere	i	höger	hörn,	så	att	användaren	lättare	ska	kunna	ställa	
frågor	kopplat	till	informationen	som	presenteras	i	prototypen.			
	

	
Figur	3:		Skärmdump	av	chattfunktionen	som	implementerats	i	prototypen.	

	
I	chatten	används	namn	och	illustrationer	för	att	förmedla	vem	och	ge	en	bild	av	
vem	 patienten	 chattar	 med	 (se	 figur	 3).	 För	 att	 skapa	 en	 inbjudande	 chatt	
inbjudande	som	möjliggör	för	individen	att	använda	har	sjuksköterskan	tagit	den	
initiala	kontakten	och	skrivit	ett	 inlägg	där	hon	presenterar	sig.	 	För	att	berika	
kommunikationen	 utöver	 utbytandet	 av	 textmedelanden	 kan	 bilder	 och	 filmer	
delas,	vilket	underlättar	förklarandet	av	symtom.	
 

5.1.3 Tjänstens innehåll ska vara anpassningsbart efter behandlingsprocessen 

Eftersom	 samtliga	 patienter	 genomgår	 samma	 behandlingsprocess	 måste	
tjänstens	 innehåll	 kunna	 individualiseras	 och	 anpassas	 efter	 personliga	
preferenser.	 Under	 rubriken	 ”Min	 behandling”	 i	 prototypen	 kan	 individen	
anpassa	 och	 återskapa	 sin	 behandlingsprocess	 efter	 vårdgivarens	 direktiv.	 I	
prototypen	visas	två	boxar	där	de	gröna	elementen	motsvarar	deras	behandling	
och	de	grå	är	behandlingsmoment	som	är	tillgängliga	att	välja	mellan.	Genom	att	
dra,	 släppa	 och	 sortera	 diverse	 behandlingsmoment	 kan	 individen	 återskapa	
behandlingsplanen	 (se	 figur	 4).	 Detta	 möjliggör	 för	 användaren	 att	 kunna	
fokusera	 på	 varje	 behandlingsmoment	 separat	 och	 ta	 del	 av	 relaterad	
information.	För	att	förmedla	en	känsla	av	framgång	i	behandlingsprocessen	har	
en	checkbox	implementerats	för	varje	behandlingsmoment	och	detta	görs	för	att	
markera	att	ett	moment	är	slutfört.	
	
	



26		

	
Figur	4:	Dra	och	släpp	för	att	återskapa	sin	behandlingsplan	

	

5.1.4 Tjänsten ska framhäva behandlingsrelaterade val 

I	 denna	 designriktlinje	 bör	 val	 i	 kontexten	 belysas	 för	 att	 möjliggöra	
användarens	 självbestämmande.	 För	 att	 tydliggöra	 behandlingsrelaterade	 val	 i	
prototypen	 har	 varje	 område	 och	 val	 tilldelats	 ett	 kort.	 Varje	 kort	 visar	 vilka	
alternativ	 som	 finns	 tillgängliga	 samt	ytterligare	 information	och	 länkar	 för	att	
hjälpa	individen	att	ta	större	ansvar	och	välgrundade	beslut	(se	figur	5).	Wilson	
(2009)	 lyfter	 fram	 att	 deltagande	 och	 kontroll	 är	 essentiell	 del	 av	 en	
eHälsotjänst,	 för	 främja	 dessa	 aspekter	 i	 prototypen	 kan	 användaren	markera	
det	alternativet	som	är	lämpligast	för	dennes	hälsotillstånd.	
 
För	att	underlätta	 för	användargrupper	med	bristande	teknisk	kompetens	eller	
läs-	 och	 skrivsvårigheter	 används	 illustrationer	 som	 ska	 assistera	 användaren	
(Kreps	 &	 Neuhauser,	 2010).	 Prototypen	 är	 utvecklad	 med	 antagandet	 om	 att	
patienten	bor	i	Halmstad	och	de	val	som	visas	baseras	på	detta.	Hade	patienten	
varit	belägen	på	en	annan	ort	hade	val	och	information	anpassats	efter	vad	som	
är	aktuellt	för	den	platsen. 
	

	
Figur	5:	Prototypen	visar	val	som	tillhör		strålningsbehandligen.	
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6. Resultat 
I	 detta	 kapitel	 presenteras	 resultatet	 av	 förstudiens	 riktlinjer	 som	 har	
implementerats	 och	 utvärderats	 med	 hjälp	 av	 en	 prototyp.	 Utifrån	 empirin	 från	
utvärderingen	 har	 riktlinjerna	 reviderats	 för	 att	 besvara	 undersökningens	
frågeställning	samt	möjliggöra	för	vidare	forskning.		

 

6.1 Tjänsten ska ge översikt av planerade behandlingsmoment 
I	samband	med	att	patienten	fick	cancerbeskedet	 informerades	denne	om	vilka	
behandlingsmoment	 som	 var	 planerade	 att	 genomföras.	 Det	 avspeglas	 i	 den	
framtagna	prototypen	genom	att	möjliggöra	 för	 testpersonerna	att	kunna	mata	
in	 informationen	manuellt.	 Informationen	kan	sparas	 i	prototypen	beroende	på	
vilken	inloggningsmetod	testpersonerna	valt	vid	utvärderingens	tidigare	skede.	
	
För	att	utvärdera	denna	designriktlinjen	fick	samtliga	testpersoner	i	uppgift	att	
utforma	 en	 behandlingsplan	 i	 prototypen	 med	 tre	 behandlingsmoment;	
strålning,	 cellgift	 och	 operation.	 I	 prototypen	 kunde	 testpersonerna	 sedan	
återskapa	 behandlingsplan	 genom	 en	 dra	 och	 släpp-funktion	 (se	 figur	 3).	 När	
behandlingsplanen	 var	 återskapad	 kunde	 testpersonerna	 se	 i	 sidomenyn	 (se	
figur	1)	som	gav	de	en	översikt	över	de	planerade	behandlingarna.	Citatet	nedan	
belyser	en	av	testpersonernas	uppskattning	kring	översikten:	
	

“Skönt	 att	 se	 mina	 behandlingsmoment	 på	 ett	 och	 samma	 ställe	 så	 man	
slipper	ha	allt	på	så	många	olika	ställen.”	
	
- Testperson	7	

	
Samtliga	testpersoner	uttryckte	en	uppskattning	för	möjligheten	att	kunna	samla	
behandlingsmoment	 som	var	aktuella	 för	 scenariot	 som	de	 fått	presenterat	 för	
sig	 och	 därmed	 få	 en	 bättre	 översikt	 över	 sin	 behandlingsplan.	 Utvärderingen	
visade	 även	 att	 samtliga	 personer	 inte	 hade	 några	 problem	med	 att	 lokalisera	
behandlingsplanen	 som	 fanns	 i	 sidomenyn.	 Dock	 lyftes	 det	 fram	 från	 tre	
testpersoner	 att	 det	 hade	 behövts	 mer	 information	 kring	 de	 olika	 momenten	
men	 även	 hur	 interaktionerna	 på	 sidan	 fungerar.	 Citatet	 nedan	 belyser	 den	
konstruktiva	 kritik	 som	 en	 av	 dessa	 tre	 testpersoner	 uttryckt	 kring	
visualiseringen	av	översikten.		
	

“Det	är	 inte	 tydligt	med	vilken	ordning	det	ska	ske	 i.	 Jag	vill	kunna	se	vad	
man	har	gjort	och	vad	man	har	kvar[...]”	
	
- Testperson	10	
	

	
Ovanstående	citat	belyser	ett	problem	som	samtliga	testpersoner	framförde.	De	
hade	uppskattat	att	de	kunde	se	vilka	behandlingar	som	skulle	genomföras	och	
vilka	behandlingar	 som	har	 genomförts,	 för	 att	 kunna	ge	 en	känsla	 av	kontroll	
över	 situationen.	 Kontroll	 är	 en	 komponent	 som	 är	 central	 inom	 PCEH	 och	
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innefattar	 ett	 självbestämmande	 genom	 exempelvis	 informationsdelning	 och	
verktyg	för	återkoppling.	Den	information	som	presenteras	kan	exempelvis	vara	
en	 översikt	 av	 planerade	 behandlingar,	 tidigare	 besök,	 resultat	 från	 tester	 och	
medicinering.	Utvärderingarna	visade	att	denna	riktlinje	har	ett	snävt	perspektiv	
som	inte	möjliggör	för	individerna	att	arbeta	aktivt	med	sitt	sjukdomstillstånd.					
 

6.2 Tjänsten ska framhäva en mänsklig närvaro  
Denna	designriktlinje	kunde	utvärderas	genom	att	uppmana	testpersonerna	att	
kontakta	 en	 sjuksköterska	 med	 hjälp	 av	 tjänsten	 för	 att	 boka	 en	
mammografiundersökning.	 För	 att	 öppna	 chatt-komponenten	 fanns	 det	 en	
avatar	nere	i	högra	hörnet	på	varje	sida.		
	

“Tycker	om	ideén	att	man	kan	komma	i	kontakt	med	en	kontaktperson	så	
lätt.	 Så	 det	 är	 bra	 att	 det	 finns	 en	 chattfunktion,	 speciellt	 då	man	 slipper	
sitta	i	långa	telefonköer,	där	man	behöver	vänta	länge	för	att	få	respons.”	
	
- Testperson	4	

	
Testperson	 4	 belyser	 fördelarna	 med	 chatten	 över	 telefonkontakt	 genom	 att	
beskriva	lättnaden	av	att	slippa	telefonköer.		

	
“Jag	kan	inte	springa	till	läkaren	varje	vecka	och	be	honom	känna	efter.	Hur	
bra	de	än	är	på	telefon	så	blir	de	kortare	och	kortare	i	tonen.”	
	
- Testperson	9	

	
Testpersonen	i	ovanstående	citat	belyser	att	hon	inte	kan	besöka	läkaren	för	att	
genomföra	 undersökningar	 varje	 vecka,	 hon	 använder	 sig	 av	 telefonen	 istället,	
för	att	ringa	och	ställa	frågor	när	hon	kände	sig	orolig.	Hon	belyste	dock	att	det	
är	 hög	 belastning	 på	 mottagningen	 och	 att	 vårdgivarna	 blivit	 mer	 kortfattade	
eftersom	 det	 är	många	 som	 behöver	 hjälp.	 I	 intervjun	 lyfte	 hon	 även	 fram	 att	
chattfunktionen	hade	varit	ett	bra	komplement	 till	denna	kommunikation,	 som	
skulle	underlätta	för	både	patienter	och	vårdgivare.		
	

“Chatten	är	jättebra	för	nästa	generation,	men	då	ska	det	finnas	en	öppen	
linje	för	oss	som	är	lite	äldre.	Bara	för	att	man	inte	kan	hantera	datorn	ska	
man	inte	bli	utan	information.”	
	
- Testperson	10	
	
	

Testperson	 10	 utryckte	 att	 chattfunktionen	 kan	 vara	 en	 lämplig	
kommunikationskanal	 för	 en	 yngre	 generation	 som	 kan	 hantera	 datorer.	 Dock	
lyfte	 hon	 fram	 att	 den	 äldre	 generationen	 ska	 ha	 alternativ	 metod	 för	 att	
kontakta	 avdelningen,	 i	 form	 av	 övriga	 kontaktuppgifter,	 som	 exempelvis	
telefonnummer.			
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“Chatten	får	inte	bli	opersonlig,	då	vet	 jag	inte	om	jag	vågar	fråga.	Det	är	
jobbigt	att	ta	första	steget,	speciellt	när	jag	är	så	rädd.”	
	
- Testperson	6	
	

I	 ovanstående	 citat	 belyser	 testperson	 6	 hur	 rädslan	 hindrade	 henne	 från	 att	
kontakta	 sjuksköterskan.	 Hon	 uttryckte	 dock	 en	 uppskattning	 för	 att	
sjuksköterskan	startade	konversationen	i	chatten,	genom	att	presentera	sig	själv	
och	 fråga	 vad	 hon	 kunde	 stå	 till	 tjänst	 med.	 Denna	 interaktion	 med	
sjuksköterskan	visade	sig	ha	en	positiv	påverkan	på	samtliga	testpersoner.	
	

6.3 Tjänstens innehåll ska vara anpassningsbart efter 
behandlingsprocessen 
Denna	 riktlinje	kunde	utvärderas	genom	att	 låta	 testpersonerna	återskapa	den	
behandlingsplan	 som	 ingick	 i	 scenariot.	 Eftersom	ett	 element	 i	 form	 av	 en	 dra	
och	 släpp-funktion	 implementerades	 i	 prototypen	 (se	 figur	 3)	 kunde	
testpersonerna	anpassa	behandlingen	utifrån	det	scenario	som	presenterats	för	
dem.	Det	framgick	att	samtliga	testpersoner	upplevde	det	som	en	positiv	faktor	
att	 kunna	 anpassa	 och	 designa	 behandlingsprocessen	 efter	 individuella	
preferenser	och	behov.	
	

“Prototypen	 är	 vänlig	 då	 den	 möjliggör	 för	 en	 personanpassad	
behandlingsplan,	 vilket	 jag	 tror	 kan	 vara	 skönt	 om	 man	 precis	 fått	 en	
diagnos.”	
	
- Testperson	2	
	
	
“[...]	 Det	 var	 jättebra,	 detta	 beskriver	 ju	 precis	 vad	 jag	 ska	 genomgå.	 Då	
väljer	jag	bara	det	som	är	aktuellt	för	mig.”	
	
- Testperson	1	
	

	
De	 två	 ovanstånde	 citaten	 från	 testperson	 1	 och	 2	 är	 exempel	 från	
transkriberingen	som	visar	på	uppskattning	av	möjligheten	att	kunna	återskapa	
och	anpassa	sin	behandling.	Flertalet	testpersoner	önskade	en	automatisering	av	
behandlingsplanen	 som	 läkarna	 presenterat	 för	 de,	 vilket	 lyftes	 fram	 som	 ett	
önskemål	 för	 en	 eventuell	 iteration	 av	 prototypen.	 Den	 information	 som	
presenterades	 i	 prototypen	 hade	 mestadels	 utgångspunkt	 i	 den	 empiri	 som	
förstudiens	intervjuer	resulterade	i,	men	även	i	undersökningens	litteraturbas.		
	
“Själva	ideén	tycker	jag	är	bra,	då	jag	tror	att	man	som	bröstcancerpatient	vill	få	
reda	på	så	mycket	som	möjligt	och	vill	vara	med	och	se	vart	i	behandlingsprocessen	
man	befinner	sig.	Det	hade	jag	velat	i	alla	fall.”		
	

- Testperson	4	
	



30		

Testperson	 4	 uttryckte	 sin	 uppskattning	 kring	 ideén	 för	 prototypen	 och	
resonerade	för	att	den	tillhandahöll	riklig	information	som	kan	vara	till	hjälp	när	
en	bröstcancerpatient	genomgår	en	behandlingsprocess.	Med	en	översikt	kunde	
testpersonen	se	vart	i	processen	de	befann	sig,	vilket	lyftes	fram	som	ytteliggare	
en	positiv	faktor.	

6.4 Tjänsten ska framhäva behandlingsrelaterade val 
I	 prototypen	 presenterades	 behandlingsrelaterad	 information,	 val	 och	 teman	 i	
separata	 kort	 (se	 fig.	 4).	 Testpersonerna	 fick	 i	 uppgift	 att	 ange	 vilken	 ort	 som	
dem	 önskade	 att	 genomföra	 strålningsbehandlingen	 och	 kontrollera	 vilka	
transportmetoder	 som	 kunde	 utnyttjas.	 Genom	 att	 klicka	 på	
strålningsbehandlingen	kunde	testpersonerna	navigera	sig	till	ett	antal	kort	som	
bestod	 av	 olika	 teman	 i	 egenskap	 av;	 boende,	 transport,	 ort.	 Utvärderingen	
visade	 att	 testpersonerna	 hade	 önskat	 ytterligare	 information	 om	 alternativen	
och	 skillnaden	mellan	dem.	 Informationen	 i	 varje	 kort	 kompletterades	med	 en	
illustration	 för	 att	 förtydliga	 informationen.	 Samtliga	 testpersoner	 uttryckte	
uppskattning	för	att	informationen	var	fördelad	och	presenterad	i	kort.	Det	gick	
snabbt	att	navigera	sig	till	korrekt	kort	och	markera	det	lämpligaste	alternativet.	
Testpersonerna	tyckte	att	det	var	 fördelaktigt	att	de	kunde	erhålla	 information	
på	ett	smidigt	sätt.	Samtliga	uttryckte	under	utvärderingarna	att	de	upplevde	en	
lättnad	eftersom	de	kunde	tillgå	information	kring	kontexten	på	ett	och	samma	
ställe.		

	
Det	 framkom	även	 att	 sju	 av	 tio	 testpersoner	 hade	 önskemål	 att	 de	 vill	 kunna	
koppla	kontot	till	sin	nuvarande	plats,	trots	att	de	väljer	att	vara	anonyma.	De	vill	
erhålla	 kontextrelaterad	 information,	 som	 det	 andra	 inloggningsalternativet	
erbjuder.		
	

“Jag	 vill	 kunna	 få	 information	kring	min	plats	 trots	 att	 jag	 loggar	 in	 som	
anonym[...]	 så	 det	 hade	 varit	 bra	 om	man	 kunde	 koppla	 personen	 till	 en	
mailadress	 som	 på	 något	 sätt	 kan	 indikera	 vilken	 plats	man	 befinner	 sig	
på.”	
	
- Testperson	3	
	

	
Eftersom	testpersonen	med	synnedsättning	 inte	hade	tidigare	erfarenhet	av	att	
använda	liknande	tjänster	så	framhävde	hon	att	illustrationerna	var	till	stor	hjälp	
för	att	identifiera	och	förstå	de	kort	som	presenterades.	Citatet	nedan	belyser	att	
illustrationerna	hjälpt	henne	att	ta	del	av	informationen	trots	synnedsättningen.	
	

“Eftersom	 jag	 har	 en	 synnedsättning	 så	 upplever	 jag	 att	 det	 är	 svårt	 att	
förstå	vad	det	är	 för	 information	som	presenteras.	 Jag	tycker	däremot	det	
är	bra	med	 illustrationer	 som	hjälper	 en	att	 förstå	 sammanhanget.	 Synen	
blir	ett	väldigt	handikapp,	sen	då	när	jag	inte	heller	är	datorvan.	Ni	vet	ju	
precis	 vad	man	 ska	 göra	men	 jag	 är	 totalt	 ointresserad	 annars	 hade	 jag	
haft	tid	att	sätta	mig	ner	och	lära	mig.”	
	
- Testperson	8	
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I	utvärderingarna	som	genomfördes	med	tidigare	bröstcancerpatienter	blev	två	
av	fem	av	de	förvånade	över	valen	som	tillgodogjorts	i	prototypen.	Citatet	nedan	
belyser	en	av	testpersonerna	som	utrycker	att	hon	inte	fått	ta	del	av	information	
kring	valmöjligheter	och	därmed	inte	kunde	inte	välja	hur	behandlingsprocessen	
skulle	se	ut.	
	

“Jag	 tror	 att	 de	 redan	 hade	 kollat	 upp	 i	 vilken	 stad	 som	 det	 är	 snabbast	
utrymme	i.	Jag	blev	tilldelad	Lund."	
	
- Testperson	7	
	

Testperson	7	trodde	att	det	berodde	på	att	vårdgivaren	redan	kontrollerat	vilken	
stad	som	hade	kortast	väntetid	för	behandlingen.			

	
	
“[...]	Jag	sa	till	sjuksköterskan	att	jag	inte	klarade	åka	bussen,	på	grund	alla	
sjuka	människor.	Då	sa	hon	att	det	förstår	jag,	det	kanske	inte	är	lämpligt	
att	du	kör	bil	men	det	finns	många	som	åker	tåg	och	får	resan	återbetald.”		
	
- Testperson	10	
	

När	 testperson	 10	 frågade	 en	 sjuksköterska	 på	 avdelningen	 kring	 vilka	
resealternativ	 till	 behandlingen	 som	 fanns	 tillgängliga	blev	hon	 informerad	om	
möjligheten	att	exempelvis	köra	bil	eller	ta	tåget	och	få	en	ersättning	för	resan.	
Därför	har	 länkar	 och	 information	 framhävts	 i	 prototypen	och	dessa	beskriver	
hur	användaren	ska	gå	tillväga	för	att	exemplevis	få	en	ersättning.	
	

6.5 Övriga resultat 
Inloggning	
I	 den	 utvecklade	 prototypen	 hade	 användarna	 två	 inloggningsalternativ,	 att	
logga	 in	 anonymt	 eller	 via	 sitt	 Facebook-konto.	 Genom	 att	 implementera	 en	
inloggningsfunktion	genom	Facebook	kunde	informationen	sparas	för	åtkomst	i	
ett	 senare	 skede.	 Användarna	 kunde	 alltså	 behålla	 sin	 översikt	 av	
behandlingsprocessen	 genom	 att	 logga	 in	 via	 facebook.	 Dock	 framkom	 det	 i	
utvärderingarna	att	många	testpersoner	uppskattade	möjligheten	att	kunna	välja	
mellan	flera	olika	inloggningsmetoder.	Trots	detta	valde	nästan	alla	testpersoner	
bort	Facebook	på	grund	av	oro	för	att	det	automatiskt	skulle	delas	 information	
från	tjänsten.	
	

“[...]	Gillar	att	man	kan	vara	anonym,	brukar	inte	logga	in	med	facebook	när	
det	kommer	till	sådana	tjänster.”	
	
- Testperson	9	
	
	“Jag	vill	inte	använda	Facebook,	ville	inte	dela	med	mig	till	mina	vänner	om	
min	bröstcancerdiagnos.”	
	
- Testperson	7		
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Båda	 två	 ovanstående	 citat	 beskriver	 varför	 testpersonern	 inte	 vill	 använda	
Facebook	för	att	logga	in.	En	av	testpersonerna	berättar	att	hon	inte	vill	dela	med	
sig	av	sin	bröstcancer	på	Facebook.	Detta	kan	bero	på	en	rädsla	om	att	tjänsten	
ska	dela	eller	sprida	hennes	information	utan	hennes	medlåtande.					
	

“Eftersom	 jag	 inte	 har	 facebook	 så	 tycker	 jag	 att	 det	 skulle	 vara	 bra	 att	
kunna	 koppla	 personen	 till	 en	 mailadress	 med	 det	 anonyma	
inloggningsalternativet.”		
	
- Testperson	8	

	
I	 de	 semistrukturerade	 intervjuerna	 som	 kompletterade	 utvärderingarna	
behandlades	 frågor	 kring	 bland	 anant	 inloggningsmetoder.	 Där	 framfördes	
förslag	på	andra	inloggningsförslag	såsom	mejladress/lösenord	och	BankID,	som	
ovanstående	citat	belyser.		
	
Kort	
Informationen	i	tjänsten	samlades	i	form	av	kort	som	innehöll	illustrationer	för	
att	 underlätta	 navigationen	 och	 identifieringen	 av	 korrekt	 information.	
Testperson	1	lyfte	fram	att	vissa	kort	innehöll	överflödig	information	och	var	för	
omfattande.	Citatet	nedan	belyser	testpersonen	föreslagna	lösning,	som	innebar	
att	komprimera	texten	för	en	bättre	översikt.	
	

“Oj,	såg	inte	att	jag	kunde	scrolla	längre	ner.	Jag	tycker	det	är	svårt	att	få	en	
överblick	 vad	 sidan	 innehåller.	 Hade	 varit	 mycket	 bättre	 om	 det	 gick	 att	
komprimera	texten	så	jag	kunde	identifiera	rätt	kort	först.”	
	
-	Testperson	1	
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7. Analys & Diskussion  
I	 detta	 kapitel	 har	 resultatet	 från	 utvärderingarna	 analyserats	 och	 diskuterats.	
Analysen	och	diskussionen	kommer	ha	en	utgångspunkt	i	identifierade	utmaningar	
från	tidigare	forskning	tillsammans	med	utvärderingens	resultat.		

	

7.1 Tjänsten ska ge översikt av planerade behandlingsmoment 
I	 enlighet	 med	 riktlinjen	 ska	 tjänsten	 utformas	 för	 att	 visa	 planerade	 och	
genomförda	 behandlingsmoment,	 vilket	 medför	 att	 individen	 kan	 arbeta	
självständigt	med	sjukdomen.	I	prototypen	applicerades	riktlinjen	genom	att	ge	
användaren	möjligheten	att	välja	vilka	behandlingsmoment	som	var	aktuella	för	
att	kunna	återskapa	behandlingsplanen	utifrån	läkarens	direktiv.	
	
Utvärderingarna	visade	att	det	var	viktigt	 att	kunna	 lyfta	ut	och	överblicka	 sin	
egna	 behanlingsprocess.	 Det	 förekom	 även	 i	 utvärderingarna	 att	 det	 fanns	
yttligare	potential	att	utvinna,	genom	att	presentera	mer	omfattande	information	
som	 inte	enbart	 innehåller	planerade	och	genomförda	behandlingsmoment.	Ett	
flertal	testpersoner	efterfrågade	kompletterande	information	som	relaterade	till	
hälsotillståndet,	 i	 form	 av	 exempelvis	 resultat	 från	 tester,	 undersökningar	 och	
planerade	möten.	 Genom	 att	 eHälsotjänsten	 visar	 historik,	 aktuell	 information	
samt	 planerade	 åtgärder	 kan	 spårbarheten	 genom	 hela	 behandlingsprocessen	
kan	 ökas.	 Detta	 bidrar	 till	 att	 användaren	 får	 en	 bättre	 förståelse	 för	
vårdgivarens	 beslutsunderlag	 och	 ökar	 individens	 motivation	 att	 slutföra	
behandlingen.	 Genom	 att	 individen	 besitter	 en	 förståelse	 om	 sitt	 egna	
hälsotillstånd	kan	denne	ha	ett	kritiskt	förhållningssätt	mot	ny	information	från	
andra	internetkällor.	
	
	Med	detta	sagt	kunde	vi	dra	slutsatsen	att	designriktlinjen	skulle	revideras	från	
“Tjänsten	 ska	 ge	 översikt	 av	 planerade	 behandlingsmoment”	 till	 “Tjänsten	
ska	 ge	 översikt	 av	 hälsotillstånd”.	 Den	 nya	 riktlinjen	 grundar	 sig	 i	 att	
användaren	 får	 möjlighet	 att	 erhålla	 information	 som	 vårdgivaren	 baserat	 på	
behandlingsplanen.	Det	kan	även	bidra	till	att	användarna	känner	sig	manade	att	
slutföra	en	påbörjad	behandling.	Genom	att	utöka	riktlinjens	omfattning	kan	den	
svenska	lagstiftningen	för	patientcentrerad	vård	efterföljas;	att	varje	patient	ska	
ha	ett	självständigt	ansvarstagande	och	förståelse	för	sitt	egna	hälsotillstånd	[4].	
Förståelsen	 kan	 skapas	 genom	 att	 tjänsten	 framhäver	 hela	 händelseförloppet	
samt	planerade	behandlingar.	 	
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7.2 Tjänsten ska framhäva en mänsklig närvaro 
Förstudien	 och	 genomförda	 utvärderingar	 visade	 att	 mänsklig	 kontakt	 och	
muntlig	kommunikation	haft	en	stor	betydelse	under	behandlingsprocessen,	för	
att	 besvara	 frågor	 och	 lugna	 eventuell	 oro.	 För	 att	 bemöta	 detta	 i	 prototypen	
implementerades	 en	 chattfunktion	 som	 alltid	 fanns	 tillgänglig	 för	 användaren.	
Genom	utvärderingen	kunde	vi	urskilja	att	testpersoner	med	låg	datorvana	och	
ålder	över	30	hade	svårigheter	att	 lokalisera	 chat	 ikonen	och	började	navigera	
runt	till	andra	sidor	på	prototypen	istället.	Detta	medförde	att	testpersonen	inte	
kunde	 slutföra	 uppgiften	 utan	 testledarens	 rådgivning.	 För	 att	 bemöta	 och	
välkomna	 användaren	 att	 utnyttja	 chatten	 presenterade	 sjuksköterskan	 sig	 för	
att	skapa	en	personlig	kontakt	med	användaren.	För	att	chatten	skulle	upplevas	
som	 en	 förlängning	 av	 vårdsektorns	 verksamhet	 ska	 patienten	 träffa	
sjuksköterskan	under	 sina	 tidigare	besök	på	 sjukhuset.	Kommunikationen	 som	
sker	 med	 hjälp	 av	 chatt-komponenten	 eller	 genom	 andra	 kontaktsätt,	 kan	
användas	för	återkoppling	utöver	ordinarie	besökstider.	Detta	kan	möjliggöra	för	
vårdgivare	 att	 bistå	 med	 uppmaningar,	 påminnelser	 samt	 med	 förberedelser	
inför	 kommande	 behandlingar.	 Både	 Socialstyrelsen	 och	 tidigare	 forskning	
belyser	 att	 samarbete	 mellan	 vårdgivare	 och	 patienter	 bör	 främjas	 genom	
eHälsotjänster	 vilket	 gjordes	 genom	 denna	 funktion.	 Kreps	 och	 Neuhauser	
(2010)	lyfter	fram	att	kommunikation	bör	vara	en	central	del	i	varje	eHälsotjänst	
och	att	det	är	oklart	om	hur	detta	ska	gå	till.	 	
	
Genom	utvärderingarna	 fick	vi	 insikt	 i	att	det	bör	 finnas	ett	 flertal	metoder	 för	
att	 möjliggöra	 kontakt	 med	 vårdgivare.	 En	 av	 testpersonerna	 påpekade	 att	
chatten	 var	 lämplig	 för	 en	 yngre	 generation	 men	 att	 det	 också	 bör	 finns	 fler	
alternativ	 som	 exempelvis	 telefonnummer	 eller	 videosamtal.	 Med	 hjälp	
utvärderingarna	kunde	det	även	konstateras	att	datorvana	och	ålder	var	av	hög	
betydelse	 för	 val	 av	 kontaktmetod,	 men	 att	 dessa	 faktorer	 och	 dess	 påverkan	
även	kunde	reduceras	genom	ett	personligt	bemötande	i	tjänsten.		
	
Det	 finns	 en	 överhängade	 risk	 för	 missförstånd	 av	 hälsorelaterad	 information	
(Kreps	 &	 Neuhauser,	 2010).	 För	 att	 bemöta	 denna	 risk	 måste	 övertygande	
argumentation	 kunna	 skapas	 med	 hjälp	 av	 tjänsten.	 Det	 är	 därför	 viktigt	 att	
användaren	 inte	 upplever	 sig	 begränsad	 av	 tjänstens	 funktionalitet	 och	 bör	
istället	möjliggöra	delning	av	bilder,	filmer	och	andra	dokument	mellan	parterna.	
Genom	att	möjliggöra	för	denna	delning	kan	en	personlig	kommunikation	mellan	
patient	och	vårdgivare	kan	skapas.	Detta	kan	medföra	att	patienterna	kan	ta	ett	
större	ansvar	för	sitt	hälsotillstånd,	vilket	Muhammed	&	Wichramasinghe	(2014)	
lyfter	fram	som	en	central	del	av	patientcentrerade	eHälsotjänster.	
	
En	mänsklig	närvaro	i	eHälsotjänster	kan	möjliggöra	för	patienten	att	återkoppla	
till	 vårdgivare	på	 sjukhuset,	 där	denne	kan	 ställa	 frågor	kring	den	 information	
som	 presenterats	 vid	 tidigare	 besök.	 Det	 kan	 vara	 svårt	 att	 återkoppla	 till	
vårdgivare	utanför	de	ordinarie	besöken,	vilket	kunde	konstateras	i	förstudiens	
intervjuer,	där	det	lyftes	fram	att	det	var	en	hög	belastning	på	mottagningen.	Det	
är	här	en	implementation	av	en	mänsklig	närvaro	i	liknande	tjänster	kan	komma	
att	spela	en	stor	roll.		
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Denna	 designriktlinje	 valde	 vi	 att	 inte	 revidera	 eftersom	 undersökningens	
förstudie	 visade	 på	 att	 den	 mänskliga	 kontakten	 varit	 till	 stor	 hjälp	 under	
behandlingsprocessen.	 Detta	 kunde	 även	 konstateras	 i	 samtliga	 utvärderingar,	
där	chattfunktionen	upplevdes	som	en	positiv	faktor.	

7.3 Tjänsten ska vara anpassningsbar efter behandlingsprocessen 
Socialstyrelsen	 lyfter	 fram	 att	 vårdsektorn	 är	 skyldig	 att	 förse	 patienten	 med	
individuellt	anpassad	information	[4],	vilket	även	bör	avspeglas	 i	utformningen	
av	eHälsotjänster.	I	prototypen	implementerades	riktlinjen	genom	att	möjliggöra	
för	 testpersonerna	 att	 återskapa	behandlingsprocessen	 som	 vårdgivaren	 har	
utformat.	 I	 intervjun	 med	 respondent	 6,	 berättade	 hon	 att	 hela	
behandlingsprocessen	 presenterades	 under	 två	 möten.	 Hon	 påpekade	 att	
omfånget	av	informationen	var	för	omfattande	med	tanke	på	det	sinnestillstånd	
hon	 befann	 sig	 i.	 Eftersom	 behandlingsmomenten	 genomförs	 stegvis	 bör	
informationen	 presenteras	 i	 eHälsotjänsten	 när	 patienten	 behöver	 vara	
medveten	om	det	och	inte	vid	ett	enstaka	tillfälle,	som	vid	besöken.			
	
Vid	 en	 implementering	 av	 designriktlinjen	 ansåg	 vi	 att	 en	 ansvarig	 vårdgivare	
bör	 kunna	 kontrollera	 och	 anpassa	 aspekter	 av	 informationen	 efter	 patientens	
behov.	 Med	 en	 anpassad	 behandlingsprocess	 kan	 vårdgivaren	 främja	 åtgärder	
som	 individen	 behöver	 för	 att	 nå	 mål	 och	 slutföra	 behandlingen.	 Inom	
personcentrerad	vård	är	ett	gemensamt	mål	essentiellt,	som	både	vårdgivare	och	
individ	 arbetar	 efter	 (Starfield,	 2011;	 Finset,	 2011).	 Detta	 måste	 reflekteras	 i	
informationen	som	presenteras	 i	 tjänsten	och	för	att	målen	ska	kunna	bemötas	
måste	 även	 behov	 tillgodoses.	 Behoven	 är	 åtgärderna	 som	 individen	 behöver	
genomföra	 för	 att	 målet	 ska	 vara	 realistiskt.	 Genom	 att	 dela	 information	 som	
vårdgivaren	 har	 använt	 för	 att	 göra	 sin	 bedömning	 kan	 båda	 parter	 skapa	 ett	
gemensamt	 mål,	 vilket	 är	 en	 essentiell	 del	 i	 den	 personcentrerade	 vården	
(Starfield,	2011;	Finset,	2011);	[4].		Individer	kan	behöva	genomgå	förändringar	i	
sina	 levnadsvanor	 för	 att	 nå	 vissa	mål	med	 behandlingsprocessen.	 En	 individs	
hälsotillstånd	 kan	 påverkas	 av	 faktorer	 såsom	 rökning,	 dåliga	 kostvanor	 och	
passivitet.	 Genom	 att	 belysa	 mål	 och	 behov	 i	 eHälsotjänster	 kan	 individen	
motiveras	 att	 följa	 exempelvis	 kostscheman	 eller	 träningsscheman	 som	
kompletterar	den	medicinska	behandlingen.		
	
Wilson	 och	 Strong	 (2014)	 lyfter	 fram	 att	 eHälsotjänster	 inte	 kan	 utformas	 på	
samma	 sätt	 som	 digitala	 tjänster	 för	 ekonomi.	 Där	 individer	 använder	 digitala	
tjänster	 med	 ett	 bestämt	 mål	 och	 specifika	 uppgifter	 att	 genomföra	 som	 till	
exempel	 att	 överföra	 pengar,	 eller	 betala	 räknar,	 vilket	 inte	 är	 fallet	 för	
eHälsotjänster.	 Genom	 denna	 undersökning	 har	 vi	 kommit	 till	 insikt	 att	
användningsmålet	för	eHälsotjänster	är	annorlunda	från	andra	digitala	tjänster.	
Individen	använder	eHälsotjänster	främst	för	att	skapa	en	förståelse	för	hur	och	
vad	som	behöver	genomföras	för	att	nå	sina	mål,	men	även	för	att	kommunicera	
med	 vårdgivaren.	 Detta	 baserar	 vi	 på	 att	 internet	 är	 en	 primär	 källa	 för	
informationssökning	och	handlar	om	att	 leverera	bättre	 information	och	stödja	
individen	 för	 att	 nå	 sina	mål.	Med	 denna	 insikt	 har	 designriktlinjen	 reviderats	
från	 “Tjänsten	 ska	 vara	 anpassningsbar	 efter	 behandlingsprocessen”	 till	
“Tjänsten	ska	kunna	anpassas	efter	mål	och	behov”.	
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7.4 Tjänsten ska framhäva behandlingsrelaterade val 
Denna	 designriktlinje	 pekar	 på	 att	 tjänsterna	 bör	 tillgängliggöra	 strukturerad	
information	 för	 att	 framhäva	 de	 aspekter	 av	 behandlingsprocessen	 som	
patienten	 kan	 påverka	 och	 kontrollera.	 I	 litteraturen	 beskrivs	 det	 som	 en	
utmaning	att	utforma	tjänster	som	möjliggör	för	kontroll	och	insikt	till	individen	
(Wilson,	2009;	Kreps	&	Neuhauser,	2010).	Wilson	(2009)	belyser	att	kontroll	är	
en	essentiell	del	av	varje	eHälsotjänst	som	möjliggör	för	patienter	att	själv	styra	
sitt	hälsotillstånd.	
	
Under	utvärderingen	blev	de	tidigare	bröstcancerpatienterna	förvånade	över	de	
valmöjligheter	 som	 presenterades	 i	 prototypen,	 eftersom	 de	 inte	 hade	 fått	
samma	 information	 presenterad	 för	 sig	 av	 vårdgivaren	 under	 sin	
behandlingsprocess.	För	att	möjliggöra	ett	självbestämmande	på	lång	sikt	har	vi	
kommit	 till	 insikt	 att	 första	 steget	 är	 att	 göra	 individen	 medveten	 om	 vilka	
begränsningar	och	möjligheter	som	existerar	genom	att	öka	spårbarheten	mellan	
vårdgivarens	 val	 i	 behandlingsprocessen.	 Patientens	 möjlighet	 att	 påverka	
behandlingsprocessen	 begränsas	 av	 lagstiftning	 samt	 regler	 om	 medicinering	
som	hindrar	 tillgodoseendet	 av	patientens	 vilja.	 Genom	undersökningen	har	 vi	
kommit	 till	 insikt	 att	 det	 finns	 ett	 flertal	 aspekter	 utanför	 medicinering	 och	
behandling	 som	går	 att	 påverka.	Det	 kan	 exempelvis	 handla	 om	att	 strukutera	
informationen	 så	 att	 individen	 kan	 välja	 vilken	 stad	 som	 denne	 önskar	 att	
genomföra	 och	 på	 vilket	 sätt	 individen	 vill	 resa	 dit.	 Med	 den	 insikten	 valdes	
designriktlinjer	 att	 revideras	 från	 “Tjänsten	 ska	 framhäva	
behandlingsrelaterade	 val”	 till	 “Tjänsten	 ska	 framhäva	 kontextrelaterade	
val”.	
	
Kreps	och	Neuhauser	 (2010)	 lyfter	 fram	att	eHälsotjänster	har	en	potential	att	
stödja	 den	 beslutstagande	 processen	 för	 både	 vårdgivare	 och	 patient.	 För	 att	
bemöta	 denna	 utmaning	 kan	 alternativet	 som	 användaren	 anger	 i	 prototypen	
synliggöras	för	ansvarig	vårdgivare	och	kan	användas	för	att	skapa	en	grund	för	
planering.	 Vårdsektorn	 har	 en	 skyldighet	 enligt	 svensk	 lagstiftning	 att	
presentera	 underlag	 samt	 informera	 om	 risker	 och	 konsekvenser	 för	 de	
alternativ	 som	 patienterna	 står	 inför	 [4].	 I	 dagsläget	 förmedlas	 denna	
information	 muntligt	 under	 besökstiderna.	 Genom	 att	 applicera	 dessa	
skyldigheter	 i	 digitala	 tjänster	 kan	 vårdkvaliteten	 säkras	 men	 också	 stärka	
eHälsotjänsternas	position	 som	ett	hjälpmedel	 till	 vårdsektorn	verksamhet	 [1].	
Varje	individ	bör	ha	en	rättighet	och	möjlighet	att	ta	del	av	samma	information	
erhålls	muntligt	 genom	en	eHälsotjänst	och	utifrån	det	 avgöra	vilket	 alternativ	
som	 är	 mest	 lämpligt.	 Individen	 kan	 ta	 ställning	 till	 olika	 alternativ	 med	
vetskapen	kring	eventuella	risker	och	konsekvenser	detta	kan	medföra	[4].	

7.5 Designriktlinjer för utformandet av personcentrerade eHälsotjänster 

Samtliga	 riktlinjer	 har	 analyserats	 och	 diskuterats	 utifrån	 insikter	 från	
förstudien	 och	 utvärderingen.	 Undersökningen	 har	 bidragit	 till	 en	 insikt	 i	 att	
eHälsotjänster	 för	 patienter	 handlar	 om	 att	 utforma	 verktyg	 som	 hjälper	
individen	 att	 överblicka	 och	 förstå	 hur	 denne	 kan	 medverka	 i	 sin	
behandlingsprocess.	 För	 att	 åstadkomma	 detta	måste	 eHälsotjänster	 utvecklas	
med	fokus	på	verktyg	för	kommunikation	och	strukturering	av	information	som	
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förtydliga	 individens	möjligheter	 till	att	medverka	och	påverka.	Detta	är	viktigt	
för	att	motivera	och	stödja	individen	i	genomförandet	av	behandlingsprocessen.	
Genom	tidigare	foskning	har	insikter	skaffats	kring	essentiella	komponenter	och	
mål	 för	 användandet	 av	 eHälsotjänster.	 Detta	 har	 utgjort	 grunden	 för	
designriktlinjerna	 som	 närmar	 sig	 utformandet	 av	 personcentrerad	
eHälsotjänster	och	en	praktisk	implementation	av	Wilsons	(2009)	komponenter	
för	 eHälsotjänster.	 Tabellen	 nedan	 presenterar	 samtliga	 reviderade	
designriktlinjer	med	tillhörande	attribut	(tabell.	5).	
	

Designriktlinjer		 Attribut	 Referenser	

Tjänsten	ska	ge	
översikt	av	
hälsotillstånd	

• Framhäva	vad	som	har	genomförts	
• Framhäva	vad	som	ska	genomföras	
• Framhäva	vad	som	är	planerat	att	

genomföras	
• Framhäva	spårbarhet	genom	

behandlingen	

• [4]	

Tjänsten	ska	
framhäva	en	
mänsklig	närvaro	

• Erbjuda	användaren	ett	flertal	metoder	
för	kontakt	

• Använd	ett	personligt	bemötande	

• [4]	
• Kreps	&	Neuhauser	

(2010)	
• Muhammed	&	

Wichramasinghe	
(2014)	

Tjänsten	ska	kunna	
anpassas	efter	mål	
och	behov	

• Framhäv	relevant	information	
• Framhäva	aspekter	som	användaren	

behöver	arbeta	med	
• Följa	upp	gemensamma	mål	

• [4]	
• Starfield	(2011)	
• Finset	(2011)	
• Wilson	&	Strong	

(2014)	

Tjänsten	ska	
framhäva	
kontextrelaterade	
val	

• Klargöra	skyldigheter	och	rättigheter	
• Framhäva	vad	användaren	kan	påverka	
• Framhäva	vad	användaren	kan	göra	
• Framhäva	hur	användaren	ska	göra	det	

• [4]	
• [1]	
• Wilson	(2009)	
• Kreps	&	Neuhauser	

(2010)	
Tabell	5:	Sammanfattning	av	designriktlinjer	för	framtidens	eHälsotjänster	
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8. Slutsats 
Denna	uppsats	ämnade	besvara	de	utamningar	som	Kreps	och	Neuhauser	(2010)	
lyfte	fram,	genom	frågeställningen	“Hur	kan	eHälsotjänster	designas	för	att	stödja	
personcentrerad	vård?”.	Detta	 gjordes	 med	 hjälp	 av	 förstudiens	 genomgång	 av	
relevant	 litteratur	 och	 semistrukturerade	 intervjuer	 som	 resulterade	 i	 fyra	
övergripande	teman.	Temana	representerade	områden	som	har	varit	betydande	
för	 patientens	 upplevelse	 och	 behandlingens	 framgång.	 Dessa	 har	 formulerats	
till	 designriktlinjer	 som	 säkerhetsställer	 att	 tjänsten	 utformas	med	 patienten	 i	
fokus.	För	att	möjliggöra	för	en	utvärdering	implementerades	designriktlinjerna	
i	 en	 prototyp.	 Utvärderingen	 resulterade	 i	 att	 tre	 av	 de	 fyra	 designriktlinjerna	
reviderades	 och	 dessa	 besvarar	 undersökningens	 frågeställning	 och	 är	 vårt	
kunskapsbidrag	till	forskningen.		
	

• Tjänsten	ska	ge	översikt	av	hälsotillstånd	
• Tjänsten	ska	framhäva	en	mänsklig	närvaro	
• Tjänsten	ska	kunna	anpassas	efter	mål	och	behov	
• Tjänsten	ska	framhäva	kontextrelaterade	val	

	
Designriktlinjerna	 har	 inte	 tagit	 hänsyn	 till	 tekniska	 begränsningar	 utan	 är	
tänkta	 att	 vägleda	 designern	 i	 utformandet	 av	 framtidens	 eHälsotjänster.	
Riktlinjerna	kan	användas	 för	 att	 skapa	hållbara	eHälsotjänster,	 som	 fokuserar	
på	individen	i	helhet	och	inte	enbart	på	rollen	som	patient	(Starfield,	2011);	[4].	
Ett	 engagemang	 och	 ansvarstagande	 hos	 individen	 kan	 skapas	 genom	 ett	
anpassat	 innehåll	 och	 främjad	 kommunikation.	 Detta	 kan	 stödja	
behandlingsprocessen	 utanför	 de	 ordinarie	 besökstiderna	 och	 möjliggöra	 för	
eHälsotjänster	 att	 användas	 som	 ett	 komplement	 till	 vårdsektorns	 existerande	
verksamhet	och	effektivisera	verksamheten.		
	
Det	 har	 visat	 sig	 finnas	 ett	 samhälleligt	 behov	 att	 utveckla	 eHälsotjänster	 som	
effektiviserar	 kontakten	 mellan	 vårdgivare	 och	 patient	 (Walther	 &	 De	 Jong,	
2009;	 Kreps	 &	 Neuhauser,	 2010).	 Genom	 att	 implementera	 designriktlinjerna	
som	 tagits	 fram	 för	 personcentrerad	 vård	 kan	 risken	 för	 överbelastning	 i	
vårdsektorn	 bemötas.	 Med	 dessa	 designriktlinjer	 kan	 nya	 eHälsotjänster	
utvecklas,	 som	effektivitserar	kommunikationen	och	samarbetet	mellan	patient	
och	vårdgivare	och	behovet	av	fysiska	besök	kan	därmed	minskas.	
	

8.1 Vidare forskning 

Vi	 föreslår	 att	 vidare	 forskning	 bör	 fokusera	 yttligare	 på	 hur	 personcentrerad	
vård	 kan	 främja	 användandet	 av	 eHälsotjänster,	 men	 framför	 allt	 på	
implementationen	 av	 mänsklig	 närvaro.	 I	 100-tals	 år	 har	 hälsorelaterad	
information	 levererats	 genom	 läkardominerade	 dialoger	 (Epstein,	 &	 Street,	
2011).	Människor	 upplever	 den	mänskliga	 närvaron	 som	 lugnande	 och	 för	 att	
öka	användandet	av	eHälsotjänster	måste	framtida	utveckling	möjliggöra	detta.	
Genom	 undersökningen	 har	 vi	 kommit	 till	 insikt	 att	 framtida	 forskning	 bör	
fokusera	på	hur	den	mänskliga	närvaron	i	eHälsotjänster	kan	förstärkas.		
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Bilagor 

Bilaga 1: Samtycke till medverkande i uppsatsundersökning 
Jag	 har	 blivit	 informerad	 om	 undersökningens	 syfte,	 hur	 informationen	 ska	
samlas	in,	bearbetas	och	vad	den	ska	användas	till.	Jag	har	även	informerats	om	
att	 mitt	 deltagande	 är	 frivilligt	 och	 att	 jag,	 när	 jag	 vill,	 kan	 avbryta	 min	
medverkan	i	undersökningen	utan	att	ange	orsak.	Jag	samtycker	härmed	till	att	
medverka	i	denna	intervju	som	handlar	om	hur	e-hälsotjänster	kan	designas	för	
patientcentrerad	vård.		
	
	

Ort	/	datum	
	

	
	

Namnunderskrift	
	

	
	

Namnförtydligande	
	

	
	

Uppsatsskrivare	1	underskrift	
	

	
	

Uppsatsskrivare	2	underskrift	
	

	
	

Handledare		
	

Esbjön	Ebbesson	 	 	 	 	 Ahmad	Ghazawneh	
esbjorn.ebbesson@hh.se	 	 	 	 ahmad.ghazawneh@hh.se	
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Bilaga 2: Intervjufrågor – Bröstcancerpatienter 
 
 
Privat 

• Berätta	lite	om	dig	själv	
o Hur	gammal	är	du?	
o Kommer	du	ifrån	Halmstad?	

• Internet	vana?	Förutsättning?	
 

Sjukdomen 
• Berätta	om	när	du	fick	ditt	cancerbesked?	

o Hur	kände	du?	/	Vilka	känslor	uppkom?	
§ Vem	vände	du	dig	till?	

	
• Hur	länge	har	du	varit	sjuk?	

o Hur	långt	har	du	kommit	i	behandlingsprocessen?	
	

• (om	de	svarar	att	de	har	familj)	Hur	aktiva	var	dina	närstående	i	processen?	
	

• Vad	var	viktigt	för	dig	under	behandlingen?	
o Berätta	om	din	kontakt	med	din	läkare	/	sjuksköterska?	

	
• Hur	engagerade	du	dig	själv	i	behandlingen?	

 

Informationssökning 
• Blev	du	informerad	om	hur	din	behandlingsprocess	skulle	se	ut?	

o Hur	upplevde	du	den	informationen?	
o När	blev	du	informerad?	
o Hade	du	velat	bli	informerad	på	ett	annat	sätt?	
o Var	det	något	specifikt	tillfälle	under	processen	där	du	kände	att	du	

ville	ha	eller	behövde	mer	information?	
	

• Kan	du	ge	exempel	på	hur	fick	du	informationen	presenterad	till	dig?	
o Vad	var	ditt	första	intryck	av	informationen	du	fick?	
o Var	det	någon	information	du	önskade	att	inte	få?	

	
• Sökte	du	information	om	sjukdomen	själv?	

o På	vilket	sätt	sökte	du	information?	
§ Vilken	typ	av	information	sökte	du?	

• Varför	söker	du	just	den	här	informationen?	
• Vad	 hade	 du	 önskat	 dig	 för	 information?	

	
o Vilka	källor	använde	du	dig	av	då?	

§ Ge	gärna	exempel	på	källor/tjänster?	
• Hur	 upplevde	 du	 informationen	 från	 källan/tjänsten?	

	
o Hur	upplever	du	informationen	på	internet?	

	
o Brukar	 du	 kontrollera	 informationskällan	 innan	 du	 tar	 till	 dig	

informationen?	
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§ Vilka	 punkter	 upplevde	 du	 som	 kritiska	 för	 att	 informationen	
skulle	vara	aktuell	

o Var	det	några	tillfällen	som	du	saknade	information?	
o Vad	det	någon	information	du	saknade?	

 
Övrigt 

• Är	det	något	mer	som	du	vill	du	lyfta	fram?	
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Bilaga 3: Scenario för utvärdering 
Du	är	en	bröstcancerpatient	och	har	precis	fått	diagnosen.	Det	du	ska	göra	är	att	
återskapa	den	behandlingsplanen	 som	du	gemensamt	med	din	 läkare	har	 tagit	
fram.	 Under	 testets	 gång	 vill	 vi	 att	 du	 berättar	 högt	 vad	 du	 tänker	 kring	 de	
interaktioner	du	genomför.		
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Bilaga 4: Uppgifter för utvärdering 
	
 
Uppgift 1 
Logga	in	-	Med	Facebook	eller	Anonymt	
 
Före diagnos: 
Uppgift 2  
Du	upplever	att	brösten	är	svullna	och	gör	ont	och	du	vill	se	vilka	symtom	som	
kännetecknar	bröstcancer.	Gå	och	in	och	navigera	dig	till	symptomen	och	läs	vad	
man	ska	kolla	efter.		
	
Uppgift 3 
Du	upplever	oro	och	vill	komma	i	kontakt	med	en	sjuksköterska	för	att	veta	mer	
om	hur	du	kan	boka	mammografi.	
	
Uppgift 4 
Ta	del	av	den	information	som	finns	kring	kostvanor.	Gå	in	i	texten	och	kolla	mer	
specifikt	vad	som	står	kring	vikt.		
	
	
 
Under behandling:  
Uppgift 5 
Du	ska	genomföra	en	cellgiftsbehandling	sedan	operation	och	strålning.	Används	
prototypen	för	att	återskapa	behandlingsplanen	enligt	instruktionerna.		
	
Uppgift 6 
Nu	 är	 du	 färdig	 med	 designen	 av	 behandlingsplanen	 kommer	 du	 ihåg	 att	 din	
läkare	nämnde	något	om	en	resa	kopplat	till	strålningsbehandlingen.	Din	uppgift	
är	att	kontrollera	i	vilka	städer	som	du	kan	genomföra	din	behandling	samt	hur	
du	kan	resa	dit.	
	
Uppgift 7 
Du	 har	 precis	 genomfört	 din	 cellgiftsbehandling.	 Gå	 in	 och	 markera	
behandlingen	som	slutförd.	När	du	känner	dig	nöjd	kan	du	logga	ut.	
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Bilaga 5: Intervjufrågor efter utvärdering 
	
Till alla  

• Hur	kände	du	när	du	använde	prototypen?	
	

• Vad	tänkte	du	kring	inloggningsmöjligheterna?	
	

• Vad	anser	du	är	en	lämplig	inloggningsmetod?	
	

• Hur	upplevde	du	chatten	som	möjliggjorde	kontakten	bröstcancer	teamet?	
o Vad	ser	du	för	användningsmöjligheter	för	chatten?	

	
• Hur	upplevde	du	designandet	av	behandlingsplanen?	

o Vad	var	svårast	
o Vad	saknades?	

	
• Vad	tyckte	du	om	att	behandlingsprocessen	kunde	anpassas	efter	eget	behov?	

	
• Hur	upplevde	du	tjänstens	översikt?	

	
• Hur	upplevde	informationen	som	presenterades	I	korten?	

	
• När	du	slutförde	en	behandling,	vilka	känslor	hade	du	då?	

o Hur	 upplevde	 du	 möjligheten	 att	 markera	 ett	 moment	 som	 färdigt?	
			

• Vad	tyckte	du	kring	prototypens	utformning?	
o Passar	den	ändamålet?	
o Om	det	behöver	ändras,	vad	i	sådana	fall?	

	
• Upplevde	du	att	något	var	överflödigt	eller	saknades?	

	
Om	ja	

§ Kan	du	utveckla?	
	
	
Endast till bröstcancerpatienter 

• Du	 nämnde	 i	 intervjun	 att	 du	 uppskattade	 den	 personliga	 kontakten	 och	
möjligheten	 att	 ställa	 frågor	 direkt.	 Hade	 du	 kunnat	 ställa	 den	 typen	 av	 frågor	
här?	
	

• Varför	använde	du	inte	e	hälsotjänster	under	din	behandling	
o Vilken	attityd	har	du	mot	dem?	
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