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Abstract 

This thesis examines the problems related to IT in the Swedish healthcare system, specifically 

the drug searching part of the electronic healthcare systems used in Sweden. The question 

formulation is divided into two questions: What parameters and functions are of greatest im-

portance when performing a search on drugs, and how should these be presented in a graphi-

cal user interface? Thus the purpose is to answer these questions through developing a design 

concept, in the form of a prototype, which describes how a drug search can be carried out. 

The entry point is a central quality checked drug database that is managed and owned by 

Swedish county councils and regions. The problem is attacked through user-centered methods 

where interviews of physicians and developers, in conjunction with observations, are used to 

give an overview of the problem area as well as to specify a requirements specification for the 

prototype that this thesis aims to develop. The thesis result is a requirements specification in 

combination with a prototype that exemplifies how drug searching can be performed, the pro-

totype is based the requirements gathered from the interviews with the user group of physi-

cians. 
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Sammanfattning 

Den här uppsatsen behandlar problematiken kring IT i vården och mer specifikt läkemedels-

sökningar i vårddokumentationssystem. Frågeställningen är uppdelad i två frågor: Vilka pa-

rametrar och funktioner är av störst vikt vid en sökning på läkemedel samt, hur bör dessa pre-

senteras i det grafiska gränssnittet? Syftet är därav att besvara dessa frågor genom ett design-

koncept, i form av en prototyp, som beskriver hur en läkemedelssökning kan gå till.  

Ingångspunkten är en centralt kvalitetssäkrad läkemedelsdatabas som förvaltas av en organi-

sation som ägs av Sveriges landsting och regioner. Problemet angrips med hjälp av användar-

centrerade metoder där intervjuer av läkare och utvecklare används, tillsammans med obser-

vationer, för att ge en bild av problemområdet samt för att ställa upp krav på den prototyp 

som denna uppsats ämnar framta. Uppsatsens resultat är en kravspecifikation i kombination 

med en prototyp för hur läkemedelssökning kan gå till baserat på krav extraherade ur inter-

vjuer med en användargrupp bestående av läkare. 

Nyckelord 

Användarcentrerad systemdesign, användarinvolvering, Cosmic, MDI, Melior, Inera  AB, IT i 

vården, prototyp, pappersprototyp, SIL, Take Care, vårddokumentationssystem  
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1. Introduktion 

Idag är tillgång till information en allt viktigare faktor inom många delar av samhället, detta 

gäller även inom vården. Sjukvården bedriver idag en snabb utveckling av informationstekno-

logi för att förbättra informationsflöden för medicinsk- och administrativ information. Denna 

förbättring av informationshantering sker bland annat genom implementering av vårddoku-

mentationssystem som har till syfte att förenkla hanteringen av patientjournaler och utskriv-

ning av läkemedel.  

Grundtanken med vårddokumentationssystemen i Sverige är att gå mot en centraliserad jour-

nal för varje patient istället för att varje enskilt sjukhus, eller vårdcentral, har egna journaler 

för varje patient. 

1.1. Målgrupp 

Till följd av den tekniska nivån i uppsatsen riktar sig den främst till läsare med grundläggande 

kunskap inom områdena systemutveckling och/eller människa-datorinteraktion. 

1.2. Begreppsordlista 

Då vissa begrepp och förkortningar inom området är komplexa och kräver viss förklaring 

finns här en begreppsordlista för att reda ut tekniska begrepp och förkortningar som före-

kommer i uppsatsen. 

API Applications Programming Interface, programmeringsgräns-

snittet mot ett program eller operativsystem. 

ATC Anatomical Therapeutic Chemical Classification system. Inter-

nationellt klassifikationssystem för läkemedelssubstanser som 

fastställs av WHO. Läkemedelssubstanser indelas på olika ni-

våer efter anatomisk, terapeutisk och kemisk tillhörighet. 

ATC-kod Unik kod för en läkemedelsklass i klassifikationssystemet. 

Biverkning En icke avsedd effekt av ett läkemedel. 

Cosmic Vårddokumentationssystem utvecklat av Cambio. 

Empiri Kunskap grundad på erfarenhet. 
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FASS Farmaceutiska Specialiteter i Sverige, katalog över alla hu-

manläkemedel som är godkända för användning i Sverige. 

FASS sammanställs av Läkemedelsindustriföreningen och ges 

ut i tryck en gång per år. Internetversionen FASS.se uppdateras 

fortlöpande. 

FASS-text Beskrivning av ett läkemedel. Företaget som innehar försälj-

ningstillståndet ansvarar för innehållet. 

Inera AB Inera AB är före detta Sjukvårdsrådgivningen, SVR AB och är 

den organisation som står bakom SIL samt förvaltar och ut-

vecklar andra e-lösningar inom vård och hälsa. 

ISO International Organization for Standardization. Internationella 

standardiseringsorganisationen, det internationella standardise-

ringsorgan som bestämmer alla standarder utom elektroniska 

standarder. 

Kontraindikation En medicinsk term för omständighet som utgör skäl eller hin-

der mot användning av ett visst läkemedel. 

LV Läkemedelsverket, är den svenska myndighet som kontrollerar 

och sköter tillsyn över human- och veterinärläkemedel i Sveri-

ge. 

Läkemedel Definieras som en kombination av handelsnamn, form och 

styrka. 

Läkemedelsinteraktion Ett eller flera läkemedel påverkar ett specifikt läkemedels ef-

fekter antingen på effektnivå eller i omsättningen av ett läke-

medel. 

Läkemedelsform Formen på läkemedlet, exempelvis tablett, suppositorium, gra-

nulat till oral suspension eller salva. 

MDI Människa-Datorinteraktion, vetenskapen om samspelet mellan 

människa och dator (Göransson & Gulliksen 2002). 

Melior Vårddokumentationssystem utvecklat av Siemens Healthcare. 

NPL Nationellt Produktregister för Läkemedel, ett nationellt register 

som utväxlar/tillhandahåller kvalitetssäkrad produktinforma-

tion om läkemedel samt förskrivningsbara förbrukningsartiklar 

som omfattas av förmånssystemet. 
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SIL Svensk Informationsdatabas för Läkemedel, är namnet på en 

projektgrupp inom Inera AB som delar namn med den databas 

de utvecklar. Databasen är en centraliserad och kvalitetssäkrad 

informationsdatabas för läkemedelsinformation i sverige.  

SOAP Ett standardiserat textbaserat gränssnitt för kommunikation 

mellan program i olika miljöer som eliminerar specifika krav 

på datormiljö och nätverk. 

Styrka Mängden av aktiv substans som ingår i ett läkemedel. 

Take Care Vårddokumentationssystem utvecklat av Profdoc.  

Vårddokumentationssystem System inom vården för att dokumentera vårdrelaterad infor-

mation, i denna uppsats syftar vårddokumentationssystem till 

system som hanterar patientjournaler. Så kallade journalsy-

stem. 

1.3. Bakgrund 

Under den här rubriken presenteras bakgrundsförhållanden till uppsatsen, det vill säga den 

organisation för vilken examensarbetet utförs, samt de problem som arbetet skall lösa. 

1.3.1. Svensk Informationsdatabas för Läkemedel (SIL) 

SIL, eller Svensk Informationsdatabas för Läkemedel, är den projektgrupp inom Inera AB 

(tidigare Sjukvårdsrådgivningen SVR AB) som har ansvar för att distribuera information om 

läkemedel till vårddokumentationssystem runtom i Sverige. SIL i sin tur hämtar denna infor-

mation från flera källor; såsom NPL (Nationellt produktregister för läkemedel) och FASS 

(Farmaceutiska Specialiteter i Sverige). 
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Figur 1-1 SIL:s bakomliggande organisation. Direktörer och beställarledning från SKL gav uppdrag till utfö-

randeorganisationen, Inera AB, att skapa SIL. (Andersson, 2010) 

SIL:s bakgrund 

I en intervju (Andersson, 2010) med utvecklare på SIL inhämtades kunskap om att läkeme-

delsdata traditionellt har hanterats av Apoteket där det lagrats i en databas bestående av en 

textfil. Denna fil har sedan underhållits och uppdaterats lokalt på de olika sjukhusen. Detta 

ledde till att läkemedelsdata sällan uppdaterades och ofta var inkonsekvent. Dessutom kunde 

läkemedelsdata variera stort mellan de olika sjukhusen. 

Det första steget till att strukturera upp och kvalitetssäkra läkemedelsinformation som skulle 

distribueras till förskrivare togs i augusti 2002. Representanter för fjorton landsting beslutade 

att bilda nätverket Signe vars syfte var att skapa en nationell oberoende och kvalitativ databas 

över läkemedelsinformation. Arbetet med att skapa en nationell databas över läkemedel och 

läkemedelsinformation startades i september 2003 med namnet svensk informationsdatabas 

för läkemedel, eller SIL. Sedan januari 2004 står samtliga landsting och regioner bakom pro-

jektet. SIL:s organisationsstruktur inklusive bakomliggande organisationer illustreras i figur 

1-1 (SILInfo.se, 2010).   
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SIL databasens uppbyggnad 

 

”De största utmaningarna har inte varit att bygga systemet, utan de många olika 

viljorna och källorna har varit problematiska, såsom icke validerande XML 

m.m.” – Andersson (2010) 

 

 

Figur 1-2 Översiktsbild av läkemedelshämtning innan SIL och med SIL (Andersson, 2010) 
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Läkemedelsverket (LV) driver en databas som går under namnet Nationellt Produktregister 

för Läkemedel (NPL), vilken i praktiken är ett XML-dokument. Denna databas uppdateras 

och hanteras sedan i samråd med Apoteket, Läkemedelsindustriföreningen och Läkemedels-

förmånsnämnden. 

För att sedan få ut dessa data på ett enhetligt vis skapades Svensk Informationsdatabas för 

Läkemedel (SIL) som fungerar som en mellanhand för data från NPL till de olika vårddoku-

mentationssystemen som finns på sjukhusen runt om i landet. SIL hämtar sina data från NPL, 

behandlar den och lägger till annan information (exempelvis FASS texter, dosering och så 

vidare) och distribuerar sedan denna information genom ett SOAP-gränssnitt. 

1.3.2. Problematisering  

Informationssystem i vården faller inom begreppet medicintekniska produkter när de är sär-

skilt avsedda för medicinska syften (2007/47/EG). Detta kan ge en del utrymme för tolkning 

huruvida vårddokumentationssystem faller inom detta begrepp. I en intervju (Huici, 2010) har 

det bekräftats att vårddokumentationssystem skall tolkas som en medicinteknisk produkt.  

Medicintekniska produkter måste följa Lagen (1993:584) om medicintekniska produkter. La-

gens 5 § säger att ”En medicinteknisk produkt ska vara lämplig för sin användning”. Detta 

innebär att produkten ska levereras och installeras korrekt, den ska även underhållas och an-

vändas enligt tillverkarens instruktioner. Vidare finns det krav på att produkten ska uppnå den 

prestanda som avses av tillverkaren och möta de höga krav på säkerhet som ställs, såsom 

skydd för liv, personlig säkerhet samt hälsa hos patienter, användare samt övriga. (SFS 

1993:584) 

Däremot finns det inga fastställda krav i Lagen (1993:584) om medicintekniska produkter 

gällande hur information, såsom läkemedelsdata, ska presenteras i systemens grafiska gräns-

snitt. Detta innebär att systemleverantörerna själva kan avgöra hur interaktionen mellan vård-

dokumentationssystem och läkemedelsdatabaser sker samt hur detta ska presenteras. Olika 

lösningar av olika leverantörer ger också utrymme för skillnader i graden av användarinvolve-

ring i utvecklingen av vårddokumentationssystemen, vilket i sin tur leder till skillnader i an-

vändbarheten.  

SIL-databasen är, vilket tidigare nämnts, en kvalitetssäkrad läkemedelsdatabas med ett 

SOAP-gränssnitt, mot vilket vårddokumentationssystem ansluter för att inhämta information 

om läkemedel. Det finns många möjligheter i SIL:s tjänstelager och flertalet funktioner vilka 

kan nyttjas i systemens läkemedelsmoduler för att underlätta användarnas interaktioner med 

systemet. Det är dock inte stadgat vilken information som bör hämtas från databasen, utan 

även detta är något som leverantörer väljer själva. 
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1.4. Avgränsningar  

SIL är, som påvisats tidigare, en databas som leverantörer av vårddokumentationssystem an-

vänder för att hämta information om läkemedel. Då arbetet med denna uppsats sker i samarbe-

te med projektgruppen SIL faller det sig därav naturligt att avgränsa arbetet till just den del i 

vårddokumentationssystemen där interaktioner med databasen sker. Avgränsningen till läke-

medelssökning motiveras även med att vårddokumentationssystemen behandlar många aspek-

ter av läkares arbeten och därmed är för stora att behandla i sin helhet under den tidsram som 

denna studie utförs.  

Läkemedelsinformation hanteras på flera olika sätt i vårddokumentationssystemets läkeme-

delsmodul, exempelvis vid ordinationer, förskrivning av recept et cetera, vilka ofta innefattar 

behandling av patientdata. Läkemedelsmodulen i systemen är väldigt komplex och allt för 

omfattande för att kunna bearbetas som helhet inom uppsatsens tidsram. 

1.5. Syfte och frågeställning 

Uppsatsen kommer att utreda vad användare av vårddokumentationssystem anser vara viktiga 

parametrar vid läkemedelssökningar, samt när och hur dessa bör presenteras. Därav har föl-

jande frågeställning ställts upp:  

 Vilka parametrar och funktioner är av störst vikt vid en sökning på läkemedel? 

 Hur bör dessa presenteras i det grafiska gränssnittet? 

Syftet med uppsatsen är att besvara frågeställningen, för att utifrån dessa resultat utveckla en 

designartefakt i form av en prototyp, vilken kommer att illustrera läkemedelssökningar i ett  

grafiskt gränssnitt. Detta för att exemplifiera hur en användarvänlig läkemedelssökning kan 

utformas samt hur SIL-databasens funktioner kan nyttjas. 

1.6. Disposition 

Efter introduktionen i kapitel 1 kommer dispositionen att se ut på följande sätt; 

 Kapitel 2. Metod, här beskrivs de metoder som tillämpats vid genomförandet av studi-

en, såsom forskningsmetod, datainsamlingsmetoder och så vidare. 

 

 Kapitel 3. Teori, under detta kapitel behandlas den teori som ligger till grund för upp-

satsen samt utvecklingen av prototypen. 

 

 Kapitel 4. Empiri, här kommer den empiriska kunskap som hämtats in att beskrivas, 

bland annat presenteras resultat från intervjuer med slutanvändare samt vårddokumen-

tationssystem som används idag. 
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 Kapitel 5. Analys, i detta kapitel analyseras data inhämtad från intervjuer, observatio-

ner samt litteraturstudier som tidigare presenterats under kapitel 3 och 4. Efter analy-

sen ställs detta sedan upp i en kravspecifikation. 

 

 Kapitel 6. Resultat, här presenteras resultat från prototyputvecklingen, vilket baserats 

på analysen samt empiri.  

 

 Kapitel 7. Diskussion, här presenteras författarnas resonemang kring ämnet, metodval, 

utveckling med mera. 
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2. Metod 

Under den här rubriken beskrivs vilka metoder och strategier som det har tagits hänsyn till 

och vilken metod (och strategi) som valts att arbeta efter. Urvalet är baserat på de olika me-

toder och strategier som förekommit i litteraturstudierna. Det kommer även här att motiveras 

varför en viss metod eller strategi har valts. 

2.1. Forskningsmetod 

Det finns i huvudsak två forskningsmetoder, den kvalitativa och den kvantitativa, vilka pre-

senteras nedan tillsammans med studiens val av metod. 

2.1.1. Kvantitativ metod 

Den kvantitativa metoden innefattar datainsamling och analyser vilka baseras på numeriska 

data. Exempelvis kan det vara resultat av experiment eller enkäter där resultaten kan analyse-

ras med olika statistiska tekniker för att hitta mönster och sedan dra slutsatser utifrån detta. 

(Oates, 2006) 

2.1.2. Kvalitativ metod 

Kvalitativ data är, till skillnad från kvantitativ, information i form av text, bilder et cetera, 

vilken hämtas från intervjuer, dokument och andra källor (Oates, 2006). 

Enligt Lazar et al (2010) kan den kvalitativa metoden delas in i tre steg där den utgår ifrån ett 

dataset, vilket innehåller information om exempelvis en grupp användare eller en teknologi. 

Sedan analyseras materialet och de större beståndsdelarna inom området identifieras. I nästa 

steg undersöks respektive beståndsdel mer på djupet för att få en bättre förståelse för dem 

samt hur de relaterar till varandra. Slutligen används den kunskap som har erhållits under pro-

cessen för att bättre förstå hela området och för att kunna dra slutsatser.   

2.1.3. Studiens forskningsmetod 

Denna studie kommer att genomföras med den kvalitativa metoden. Varför valet föll på denna 

metod är för att den lämpar sig bäst för studien. Genom denna metod kan en djupare förståelse 

av problemområdet erhållas, för att sedan analyseras och genom detta identifiera beståndsde-

larna och få en uppfattning av de problem uppsatsen syftar till att lösa. 
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2.2. Strategi 

I valet av forskningsstrategi övervägdes bland annat Action research och Design and crea-

tion. Under denna rubrik kommer dessa strategier att introduceras kort samt val av strategi 

att motiveras. 

2.2.1. Action research 

Oates (2006) definierar Action research som en process där akademiker går in i en situation 

eller miljö och förväntas jobba tillsammans med de människor som arbetar i den miljön. De-

ras roll behöver nödvändigtvis inte vara den traditionella där de kommer in som experter för 

att analysera och föreslå förändringar, utan fungerar istället som katalysatorer för att få igång 

diskussion och tillåta att deltagarna gör sina egna efterforskningar. På sådant vis utnyttjas den 

domänexpertis som de sedan tidigare besitter. 

2.2.2. Design and creation 

Design and creation, eller designa och skapa, är en forskningsstrategi som fokuserar på att 

utveckla nya IT-produkter, eller artefakter. I begreppet IT artefakter räknas bland andra dessa 

in: 

 Koncept, tankekonstruktioner: koncept eller vokabulär som används i en specifik do-

män för IT. Exempelvis objekt eller dataflöden. 

 Modeller: kombinationer av koncept eller tankekonstruktioner som bildar en represen-

tation av en situation och därmed hjälper till med problemförståelse och utveckling av 

lösningar. Exempelvis dataflödesdiagram, användningsfall, scenarier eller storyboards. 

 Metoder: vägledning till vilka modeller som ska produceras och vilka steg inom ut-

vecklingsprocessen som skall tas för att lösa problem genom IT. 

 Instanser, exemplifieringar: ett fungerande system som demonstrerar hur, samt att, 

koncept, modeller, metoder, idéer eller teorier kan införas i ett datorsystem. 

(Oates, 2006) 

Oates (2006) hävdar att forskning som följer Design and creation strategin kan leverera en av 

ovanstående artefakter som ett bidrag till kunskap, även om det som ofta levereras är en kom-

bination av båda dessa artefakter. Vidare ska de projekt som följer av design och skapa arbete 

särskilja sig från vanliga IT-projekt på sådant vis att de skall uppvisa akademiska kvaliteter; 

som analys, förklaring, argumentation, motivering och kritisk granskning. (Oates, 2006) 
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Design and creation är en forskningsstrategi där målet är att producera någon typ av IT-

artefakt eller produkt. Som forskningsstrategi behandlar den alltså hur research bör genomfö-

ras och hur systemutveckling kan inkorporeras. Däremot lämnas valet av systemutvecklings-

metod öppet då dessa kan vara projektspecifika. Fig. 2-1 illustrerar hur forskningsstrategi, 

datainsamlingsmetoder samt systemutvecklingsmetoder interagerar med varandra i Design 

and creation. (Oates, 2006) 

 

 

Figur 2-1 Överblick av design and creation (Oates, 2006) 

2.2.3. Studiens strategi 

Eftersom målsättningen med uppsatsen är att producera en designartefakt, i form av en proto-

typ av en läkemedelssökningsmodul, faller sig valet av forskningsstrategi naturligt på Design 

and creation. Även om andra strategier togs i beaktande passade den valda strategin bäst för 

syfte och mål. 

2.3. Datainsamling 

Under denna rubrik kommer metoderna för datainsamlingen att presenteras och förklaras.  

2.3.1. Intervjuer & observationer 

Det finns enligt Lazar et. al (2010) olika strategier för att genomföra en intervju, såsom vilken 

struktur denna bör inneha. Det finns enligt dem i regel tre olika intervjustrukturer: 
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 Fullt strukturerad intervju. I denna form används ett manus som strikt följs i en speci-

fik ordning. Denna struktur ger inte mycket utrymme för ändring av intervjun under 

genomförandet, frågor kan givetvis hoppas över baserat på tidigare svar men frågor 

som inte redan finns i manuset ska inte läggas till. 

 

 Semistrukturerad intervju. Likt en strukturerad intervju användes även här ett manus 

med färdigställda frågor. Skillnaden är att denna struktur ger utrymme för att be re-

spondenten förtydliga, ställa följdfrågor eller lägga till nya frågor. Det ger alltså möj-

lighet att ta konversationen dit den leder. 

 

 Ostrukturerad intervju. En ostrukturerad intervju är öppen, den baseras exempelvis på 

en lista med ämnen eller frågor som skall beröras under intervjun. En inledande fråga 

ställs som respondenten svarar på efter eget tycke och sedan diskuteras detta. Sedan 

fortsätter det hela med de ämnen eller frågor som finns på listan. 

När intervjuer genomförs inom ämnet människa-datorinteraktion rör det sig ofta kring ett spe-

cifikt sammanhang av ett tekniskt problem. Vid genomförandet av intervjun kan det, förutom 

de svar respondenten ger, även vara intressant att veta hur denna faktiskt använder ett system. 

Kontextuella intervjuer är en strategi som behandlar just detta. Det ger utrymme för att be 

respondenten demonstrera hur denne utför en specifik arbetsuppgift i ett system. Detta kan ge 

information om tyst kunskap vilken annars är svår att beskriva och översätta till explicit. 

Studiens val av intervjustrategi 

Det kommer i studien att förekomma två olika typer av intervjustrategier, grundat på att det 

finns två olika grupper av respondenter. 

Den första gruppen respondenter är slutanvändare, det vill säga läkare. Valet av intervjustra-

tegi föll här på semistrukturerade kontextuella intervjuer. Valet av struktur grundar sig på 

bristen av kunskap inom ämnesområdet. Semistrukturerade intervjuer bedömdes även ha en 

god struktur för att kunna hålla intervjuerna mer öppna med möjlighet till följdfrågor samt för 

att kunna utforska ämnen som kan uppkomma. Vidare grundar sig valet av kontextuella inter-

vjuer på behovet av att få en inblick i hur respondenten arbetar med systemet och komma åt 

de aspekter som denne kanske inte kan, eller kan glömma, att beskriva verbalt. 

Den andra gruppen respondenter är kontaktpersoner på företagen som levererar vårddoku-

mentationssystem. Intervjustrukturen kommer här att vara av samma typ, det vill säga semi-

strukturerade intervjuer, av samma anledning som tidigare. Skillnaden är att dessa inte kom-

mer att vara kontextuella då syftet med dessa intervjuer endast är att inhämta kunskap om 

respektive system. 
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2.3.2. Litteraturstudier 

En betydande del av forskning är litteraturstudier. Viktig är då förmågan att filtrera bort ovä-

sentliga fakta och kvalitativt tvivelaktig litteratur för att hitta den, för studien, relevanta litte-

raturen. (Sharp & Howard, 1996) 

Enligt Sharp & Howard (1996) finns det två huvudsakliga anledningar för att studera littera-

tur: 

1. Som en del av processen att välja ämne. 

2. Som en del av studiens teoretiska grund. 

I det första steget undersöks om det finns studier redan utförda inom samma ämnesområde. 

Därefter, när ämnesområdet väl har valts för en studie, är det också viktigt att erhålla ett kun-

skapsdjup inom området. Det innebär att, för området, relevant litteratur studeras. Sedan un-

der punkt två finns det även två olika inriktningar av litteraturstudier, den ena är det specifika 

ämnet för studien och den andra är studier av olika forskningsmetoder och verktyg. (Sharp & 

Howard, 1996) 

Litteraturstudiens inverkan på denna uppsats 

För den här uppsatsen har en litteraturstudie utförts av tre huvudsakliga anledningar. Dels för 

att skapa den teoretiska grund rörande användbarhet, användarcentrerad systemdesign och 

prototyptekniker vilken beskrivs under kapitel tre. Dels för att studera och inhämta kunskap 

om de olika metoder som används i uppsatsen och slutligen för att inhämta relevanta data rö-

rande de vårddokumentationssystem vilka användes i vården då denna studie påbörjades. 
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3. Teori 

Under den här rubriken kommer teorin som ligger till grund för resten av uppsatsen att pre-

senteras, det vill säga den teoretiska grund som behövs för att förstå begrepp och den bak-

grund som finns för prototypen, vilken bildar uppsatsens slutprodukt. 

3.1. Människa-datorinteraktion 

MDI, eller Människa-datorinteraktion, är ett samlingsnamn för de vetenskaper vilka behandlar 

olika interaktioner mellan människa och dator. Detta innefattar en mängd olika discipliner 

som exempelvis psykologi, design, programmering samt data- och systemutveckling. (Lazar 

et al, 2010) 

3.1.1. Användarcentrerad systemdesign 

Det finns idag ett flertal olika synsätt på hur användarcentrerad systemdesign, eller systemut-

veckling, skall bedrivas. Därav presenteras tre olika synsätt för att ge en överblick av området. 

Gulliksen & Göransson (2002) definierar användarcentrerad systemdesign som en process där 

fokus ligger på användbarhet och användarna genom hela projektets livscykel och utveck-

lingsprocess. De föreslår att processen ska baseras på tolv nyckelprinciper: 

 Användarfokus – verksamhetens mål, användarnas arbetsuppgifter och behov skall ti-

digt vara vägledande i utvecklingen. 

 Aktiv användarmedverkan i utvecklingen – representativa användare skall aktivt med-

verka, tidigt och kontinuerligt, genom hela systemets livscykel. 

 Evolutionär utveckling – systemet skall utvecklas iterativt och inkrementellt. 

 Gemensam och delad förståelse – designen skall dokumenteras med en för alla in-

blandade parter enkelt förståelig representation. 

 Prototyping – tidigt och kontinuerligt skall prototyper användas för att visualisera och 

utvärdera idéer och designlösningar med slutanvändarna. 

 Utvärdera verklig användning – mätbara mål för användbarheten och kriterier för de-

signen skall så långt som möjligt styra utvecklingen. 

 Explicita och uttalade designaktiviteter – utvecklingsprocessen skall innehålla dedike-

rade och medvetna designaktiviteter. 

 Tvärdisciplinära team – utvecklingen skall utföras av effektiva team med en bredd av 

kompetenser. 

 Användbarhetsförespråkare – erfarna användbarhetsförespråkare skall involveras ti-

digt och kontinuerligt under hela utvecklingsprojektets gång. 

 Integrerad systemdesign – alla aspekter vilka påverkar användbarheten skall integreras 

med varandra. 
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 Lokalanpassa processerna – den användarcentrerade processen skall specificeras, an-

passas och införas lokalt i varje organisation. 

Constantine & Lockwood (2006) ger en liknande bild. De beskriver användningscentrerad 

systemutveckling som en disciplin där system ses som arbetsverktyg, därmed skiftar fokus till 

det arbete som användare försöker utföra och vad mjukvaran behöver tillhandahålla via an-

vändargränssnittet för att hjälpa dem utföra detta (Constantine & Lockwood, 2006).  

Vidare har den internationella standardiseringsorganisationen, ISO, definierat en standard för 

användarcentrerad design, ISO 13407, denna använder fyra punkter som grund för användar-

centrerad design: 

1. Aktiv involvering av användare och en tydlig förståelse av användares och uppgiftens 

krav. 

2. En lämplig allokering av funktion mellan användare och teknik. 

3. Iterering av designlösningarna. 

4. Tvärdisciplinär design. 

Standarden definierar även fyra designaktiviteter som skall utföras inom ett användarcentrerat 

systemutvecklingsprojekt. Figur 3-1 illustrerar hur ISO 13407 ställer upp systemutvecklings-

processen som en iterativ process för att utveckla ett system. (Gulliksen & Göransson, 2002) 

 

Figur 3-1 ISO 13407 för systemutveckling (UsabilityPartners, 2010) 
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Målsättning med användarcentrerad systemutveckling 

Målet med användarcentrerad systemutveckling är att utveckla användbara system, och på det 

sättet öka användandet och därmed produktiviteten. Det är ett område som får en allt större 

betydelse när allt fler arbetsuppgifter flyttas över till informationssystem. Tid och pengar kan 

sparas på mer användbara system. Enligt Bengt Sandblad leder bristande användbarhet till tio 

miljarder kronor i förluster för företag i Sverige varje år (Larsson, 2008).  

3.1.2. Användbarhet 

Under den här rubriken definieras vad studien menar med begreppet användbarhet framöver. 

Det finns en rad definitioner på användbarhet som ges av olika författare (Gulliksen & Gö-

ransson, 2002). Här förklaras två vanliga definitioner där andemeningen är ungefär densam-

ma. Första exemplet kommer från Constantine & Lockwood (2006), vilka definierar använd-

barhet i system genom att föreslå att ett system är enkelt att använda om det kombinerar 

egenskaperna: 

 Lätt att lära sig (Learnability) 

 Lätt att komma ihåg (Rememberability) 

 Effektivt att använda (Efficiency in use) 

 Tillförlitligt i användning (Reliability in use) 

 Användarnöjdhet (User satisfaction) 

Constantine och Lockwoods definition är en anpassning av Nielsens (Nielsen, 1993 via Gul-

liksen & Göransson, 2002), han menar att användbarhet associeras med följande attribut: 

 Lätt att lära – Förr att hjälpa användare att snabbt komma igång med användandet. 

 Effektivt att använda – När användaren har lärt sig systemet ska det vara effektivt att 

använda. 

 Lätt att komma igång – Det måste vara lätt att komma in i systemet igen efter en tids 

frånvaro. 

 Få fel – Det ska vara svårt för användarna att göra fel, om fel ändå uppstår ska använ-

darna enkelt kunna backa till föregående läge. 

 Subjektivt tilltalande – Att använda systemet ska kännas angenämt, användarna ska 

tycka om systemet. 

(Gulliksen & Göransson, 2002) 
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Utöver ovanstående definitioner är en vanligt förekommande definition, som dyker upp i litte-

ratur (Gulliksen & Göransson, 2002) samt på branschsidor (UsabilityNet, 2010), ISO 9241. 

Del 11 i ISO 9241 definierar användbarhet enligt följande: ”The extent to which a product 

can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and 

satisfaction in a specified context of use.” vilket direkt översatt blir ”Till den grad en produkt 

kan användas av specifika användare för att uppnå specifika mål med kraftfullhet, effektivitet 

och tillfredställelse under ett specifikt användningsområde.”. Vidare definieras nyckelorden 

kraftfullhet, effektivitet och tillfredställelse som följande av standarden: 

 Kraftfullhet: Den exakthet och fullständighet som användare uppnår specificerade 

mål. 

 Effektivitet: De resurser som förbrukas i relation till den exakthet och fullständighet 

användare når mål med.  

 Tillfredställelse: Frihet från obekvämhet och positiv attityd mot användandet av pro-

dukten. 

Standarden innebär att man kan mäta ett systems användbarhet genom att mäta kraftfullhet, 

effektivitet samt tillfredställelse hos användarna. (ISO9241-11, 1998) 

Användbarhet i Sverige 

I Sverige regleras användbarhet av informationssystem genom arbetsskyddsstyrelsens före-

skrift AFS 1998:05 där paragraf 10 stadgar följande om programvara och system:  

”Programvara och system skall vara lämpligt utformade med hänsyn till arbetsuppgiftens krav 

och användarens förutsättningar och behov. Programvara skall vara lätt att använda och vid 

behov kunna anpassas till användarens kunskaps- eller erfarenhetsnivå. Systemen skall så 

långt möjligt ge användarna feedback ifråga om det utförda arbetet. De skall visa information 

i ett format och i en takt som är anpassad till användarna. 

Vid utformning och val av programvara skall särskild hänsyn tas till de ergonomiska principer 

som gäller för människans förmåga att uppfatta, förstå och bearbeta information. 

Kvantitativ eller kvalitativ kontroll av arbetstagarens arbetsinsats via datasystemet får inte 

utföras utan dennes vetskap.” 

Dessa föreskrifter är en svensk överföring av EU:s direktiv 90/270/EEG som bestämmer mi-

nimikrav för säkerhet och hälsa i arbete med bildskärm (AFS 1998:05). Detta betyder att det 

finns lagar i samtliga EU-länder som reglerar användbarhet i programvara då EU-länder minst 

måste införa det som stipuleras i ett EU-direktiv (Europeiska kommissionen, 2010). 
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Uppsatsens syn på användbarhet 

Då Europa, och därmed Sverige, baserar sin definition och sina lagar kring användbarhet på 

ISO 9241 samt att samma ISO-standard omnämns i litteraturen kommer, i denna uppsats, den 

definitionen på användbarhet som ISO 9241-11 ger att användas. 

3.1.3. Prototyper 

Enligt Gulliksen och Göransson (2002) ska man i utvecklingsprocessen tidigt och kontinuer-

ligt använda prototyper för att, med slutanvändarna, utvärdera designlösningar och idéer. Pro-

totyperna används för att ge slutanvändarna en idé om slutproduktens utseende och funktiona-

litet. 

Vad är en prototyp? 

Nationalencyklopedin (2010) definierar ordet prototyp som, "originalmodell, som följande 

former baseras på. Inom industriell produktutveckling avses försöksmodell som är riktig i 

funktion, konstruktion och utseende men inte i tillverkningsmetod".  

Inom systemutveckling kan man se en prototyp som en konkret representation av en del av 

ett, eller ett helt, system i kontrast med en abstrakt beskrivning av detsamma som på ett eller 

annat sätt måste tolkas för att skapa en bild av slutprodukten. Det är tänkvärt att det finns oli-

ka definitioner på prototyper inom olika fält, exempelvis är en prototyp inom arkitektur en 

nedskalad modell av en byggnad, detta är inte möjligt vid utveckling av interaktiva system. 

Möjligtvis kan den mängd information prototypen hanterar begränsas, men även om bara en 

liten del av tillgänglig data hanteras måste interaktioner och interaktionstekniker fortfarande 

vara fullständiga. (Sears & Jacko, 2009) 

Eftersom MDI är ett multidisciplint fält vilket samlar psykologi, design, data- och systemve-

tenskap, m.m. (Lazar et al, 2010) bör MDI-prototyper vara en blandning av prototyper från de 

olika disciplinerna. Prototypskapande inom MDI är alltså i första hand en designprocess där 

design såväl som psykologi bör tas i beaktning, men även tekniska aspekter måste tas hänsyn 

till så att prototypen kan utvecklas till ett välfungerande program eller system. (Sears & 

Jacko, 2009) 

Low-fidelity eller high-fidelity prototyper? 

Low-fidelity prototyper är snabbt konstruerade för att representera olika koncept, idéer, design 

alternativ och layouts. Alltså inte för att framställa eller beskriva användarinteraktioner med 

systemet. Oftast erbjuder den här typen av prototyper mycket lite, eller ingen, funktionalitet 

alls då deras syfte är att demonstrera systemets utseende i generella drag men inte hur syste-

met fungerar på detaljnivå. 

High-fidelity prototyper är interaktiva prototyper som simulerar och representerar hur det 

slutgiltiga systemet ska fungera. Oftast kan användare testköra high-fidelity prototyper och 

utföra vissa bestämda uppgifter för att få en känsla för hur dessa utförs i slutprodukten. (Uni-

versity of the West of Scotland, 2010) 
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Typ: Fördelar: Nackdelar: 

Low-

fidelity 

- Snabb utveckling och låga kostna-
der. 

- Möjlighet att utvärdera flera olika 
designkoncept. 

- Användbar kommunikationskanal. 
- Uppmärksammar designproblem. 

 

- Begränsad användbarhet i använd-
barhetstester. 

- Begränsade navigations och flödes 
möjligheter. 

- Diskussionsdrivet. 
- Dålig detaljspecifikation. 

High-

fidelity 

- Partiellt eller komplett funktionellt 
interaktiv. 

- Användardriven. 
- Definierar tydligt naviga-

tionsschema. 
- Används för utforskning och test. 
- Verktyg för marknadsföring och 

försäljning av systemet. 

- Tidskrävande att skapa. 
- Ineffektivt sätt att bevisa design 

koncept. 
- Ledning/köpare kan tro att det är 

den färdiga produkten. 

 

Figur 3-2 High-fidelity gentemot low-fidelity (University of the West of Scotland, 2010) 

3.1.4. Prototypmetoder 

Inom begreppen low-fidelity prototyper och high-fidelity prototyper ryms flertalet olika me-

toder för att utveckla prototyper. Från UsabilityNet (2010), Gulliksen och Göransson (2002) 

samt University of the West of Scotland (2010) har tre prototypmetoder valts ut. Dessa kom-

mer att presenteras närmare för att exemplifiera vad low-fidelity kontra high-fidelity prototy-

per innebär. De tre prototypmetoderna är pappersprototyper, storyboarding samt rapid proto-

typing.  

Pappersprototyper 

Pappersbaserade prototyper är typiska low-fidelity prototyper och innebär att man skapar 

mock-ups eller attrapper för att illustrera krav, samt för att enkelt kunna exemplifiera och testa 

olika designer och interaktionsmetoder. (University of the West of Scotland, 2010) 

Pappersprototyper har fördelar i att man i ett tidigt skede av designprocessen kan upptäcka 

användbarhetsproblem, dessutom är pappersprototyper snabba och enkla att bygga om och 

förfina då de per definition är resurssnåla att utveckla. Utveckling med hjälp av pappersproto-

typer uppmuntrar dessutom samarbete och kommunikation mellan utvecklare/designer och 

slutanvändare. (UsabilityNet, 2010) 

Carolyn Snyder (2003) listar ytterligare en viktig fördel med pappersprototyper. Nämligen att 

de genom sin ofärdiga design oftare uppmuntrar till kreativare feedback och fler idéer från de 

som utvärderar prototyperna i kontrast med prototyper vilka inger ett intryck av att vara mer 

kompletta i sin design. 
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Storyboards 

Enligt University of the West of Scotland (2010) har storyboards sitt ursprung i filmindustrin, 

där begreppet innebär att en serie paneler grovt skildrar ögonblicksbilder ur en filmsekvens 

för att fånga idén med den tänkta scenen.  

När det kommer till systemutveckling är storyboards low-fidelity prototyper och är på samma 

sätt som i filmindustrin ett sätt att visa grova överblicksbilder av det tilltänkta systemets an-

vändargrässnitt utan att erbjuda funktionalitet. Genom att ge smakprov på användargrässnittet 

i olika lägen kan användarna snabbt avgöra om designen är på väg åt rätt eller fel håll.  

Även om storyboards kan skapas helt utan hjälp av datorer finns det möjlighet att skapa dato-

riserade storyboards som möjliggör enklare animationer i storyboarden. (University of the 

West of Scotland, 2010) 

Rapid prototyping 

Rapid prototyping innebär, som namnet antyder, att man utvecklar interaktiva prototyper i  ett 

högt tempo som snabbt kan bytas ut eller byggas om enligt feedback. Feedbacken samlas ofta 

in från användare eller kollegor som använder prototypen för att utföra vissa bestämda uppgif-

ter.  

Rapid prototyping har sina fördelar i att det ger användarna en ”riktig” demonstration om vad 

systemet går ut på, på detta vis kan man lätt kontrollera hur väl användarnas krav har blivit 

förstådda samt att användarna och/eller beställarna tidigt kan justera kraven. Eftersom använ-

darna testar och får tillfälle att ge feedback på prototypernas design kan man ofta använda 

prototyperna för att specificera gränssnittsdetaljer i det slutgiltiga systemet. (UsabilityNet, 

2010)  
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4. Empiri 

Under den här rubriken presenteras den kunskap vilken har samlats in genom intervjuer med 

kontaktpersoner på de företag som tillhandahåller vårddokumentationssystem samt intervjuer 

med läkare. 

Till en början beskrivs vilka system som används idag, för att sedan studera de tre största 

närmare och kortfattat gå igenom deras användargränssnitt samt hur de, idag, arbetar med 

användarinvolvering. Information om de vårddokumentationssystem som behandlas i detta 

kapitel har inhämtats genom intervjuer med anställda på de företag som utvecklar systemen. 

Slutligen presenteras sammanfattningar från intervjuer med läkare vilka arbetar i vårddoku-

mentationssystemen. 

4.1. Dagens vårddokumentationssystem 

Det finns ett flertal vårddokumentationssystem på marknaden att välja emellan, men sprid-

ningen vad gäller användandet är trots det inte stor utan det är i princip fyra leverantörer som 

dominerar marknaden. De tre som, i skrivande stund, är de största har valts ut för att studeras 

lite närmare. Dessa är Take Care, Cosmic samt Melior. Dessa tre har tillsammans en mark-

nadsandel nära 70 %. Endast ett fåtal vårddokumentationssystem har i dagens läge SIL integ-

rerat, men övriga leverantörer arbetar med integration och införande. (IT-stöd i landstingen, 

2009) 

 

Figur 4-1 Vårddokumentationssystemens marknadsandelar 2009 (IT-stöd i landstingen, 2009) 
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4.1.1. Cosmic 

Cosmic tillverkas av företaget Cambio och innehar 17.1% av antalet användare på marknaden 

(IT-stöd i landstingen, 2009). För att erhålla mer information om Cosmic utfördes en intervju 

med Johan Skoglund (2010) från Cambio, vilken även innehöll en demonstration av systemet. 

Användarinvolvering i utvecklingen 

Cambio har en referensgrupp med läkare vilka de arbetar tillsammans med under utveckling-

en. Vidare har de ett privat vårdföretag, Capio, som agerar kravställare. 

Integration av SIL 

I dagens läge finns SIL integrerat i Cosmic, dock inte inom alla landsting men de arbetar med 

att genomföra detta. 

Beskrivning av läkemedelssökning 

I figur 4-2 nedan visas en träfflista efter en sökning på ”zocord”, som synes fås ett flertal träf-

far på just detta läkemedel. I träfflistan fås information om bland annat läkemedlets handels-

namn, ATC-kod, form och styrka. Som synes i detta fall är träfflistan sorterad efter just styr-

ka. I knappmenyn ovan hittas bland annat FASS-knappen. Denna används för att öppna FASS 

hemsida och visa det i listan valda läkemedlet. Under knappen ”Info” fås mer information om 

det valda läkemedlet, exempelvis vilka olika förpackningar som existerar. Under träfflistan 

finns en knapp för ATC-kodsökning där det är möjligt att söka på ATC-koden för att hitta 

liknande läkemedel. 

 

Figur 4-2 Dialogruta för läkemedelssökning, Cosmic 
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4.1.2. Take Care 

Take Care utvecklas av företaget Profdoc och innehar 13.6% av antalet användare på markna-

den (IT-stöd i landstingen, 2009). För att erhålla mer information om Take Care utfördes en 

intervju med Alberto Huici (2010) från Profdoc, vilken även innehöll en demonstration av 

systemet. 

Användarinvolvering i utvecklingen 

Profdoc arbetar med referensgrupper bestående av läkare och ”andra insatta personer” vid 

utveckling av sitt system. Dessa grupper skiljer sig beroende på vilken del av systemet de 

arbetar med och vanligtvis är det en grupp på tio till tolv personer. De stämmer möte med 

gruppen minst en gång per månad då de får diskutera fritt kring önskade funktioner och ge 

feedback på utveckling som skett sedan det senaste mötet. 

Integration av SIL 

I det system som idag finns implementerat i vården är SIL inte integrerat. Däremot har det 

integrerats i nästkommande version. 

Beskrivning av läkemedelssökning 

I figur 4-3 på följande sida visas dialogrutan vid läkemedelssökning i Take Care. Sökordet 

som angivits är ”alvedon”. Sökmotorn filtrerar träffarna utefter de tecken som anges i sökru-

tan. När sedan ett val görs i träfflistan visas i den nedre vita rutan vilka olika typer av preparat 

med denna ATC-kod som finns, där fås information såsom styrka och form. Vid val av prepa-

rat i denna ruta visas i den gråa rutan under vilka typer av förpackningar som finns tillgängli-

ga och priser för dessa. 
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Figur 4-3 Dialogruta för läkemedelssökning, Take Care 

4.1.3. Melior 

Melior utvecklas av företaget Siemens Healthcare och innehar 37.7% av antalet användare på 

marknaden (IT-stöd i landstingen, 2009). För att erhålla mer information om Melior utfördes 

en intervju med Per Wernersson (2010) från Siemens Healthcare, vilken även innehöll en de-

monstration av systemet. 

Användarinvolvering i utvecklingen 

Under utvecklingen av det första stödet för SIL arbetade Siemens med en grupp av tio perso-

ner från kundsidan. Denna grupp bestod av fem aktiva läkare och resterande fem hade bak-

grund som sjuksköterskor. Även från Siemens sida fanns det personal med bakgrund som 

sjuksköterskor. Utvecklare och kundgruppen träffades varje månad varpå krav och lösningar 

diskuterades. 

Denna typ av användargrupper inrättas vid varje nystartat projekt/versionsförändring, varefter 

utvecklare och kund tillsammans väljer representanter beroende på vilken typ av projekt det 

gäller.   
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Integration av SIL 

SIL har implementerats i den senaste versionen av Melior. Det finns dock inte integrerat i de 

system som används i vården idag. De har inte undersökt vilka nya möjligheter som finns med 

SIL utan har endast valt att implementera de funktioner som tidigare funnits i Melior. De är 

dock medvetna om att det finns flera möjligheter i SIL och dessa kommer eventuellt införas i 

framtiden. 

Beskrivning av läkemedelssökning 

Det som visas i figur 4-4 nedan är en namnsökning där användaren angett ”panodi” och som 

synes filtrerar sökmotorn träffarna efter de tecken som angivits. I detta fall hittar sökmotorn 

endast träffar på läkemedlet Panodil. I träffarna ges information om vilken form läkemedlet 

har, styrka samt tillverkare. Till höger i dialogrutan ges sedan information om det i träfflistan 

valda läkemedlet samt vilka förpackningar som finns tillgängliga. Det går dock inte att välja 

förpackning direkt från denna dialogruta. Det finns även andra alternativ för sökningar, som 

synes nedan är dessa indelade i flikar. Under fliken, ”Favoriter”, kan användaren lägga till 

läkemedel som ofta ordineras. Den tredje fliken ”Trädsökning” visar ATC-klasserna där an-

vändaren kan klicka sig nedåt i hierarkin och på så vis hitta läkemedel. FASS-knappen som 

hittas nedanför träfflistan öppnar webbläsaren och visar det markerade läkemedlet i FASS. 

Synonymknappen visar en lista med andra läkemedel med samma typ av verksam substans. 

 

Figur 4-4 Dialogruta för läkemedelssökning, Melior 
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4.2. Användarintervjuer 

Fyra läkare har intervjuats för denna uppsats, både inom primärvården och slutenvården, gäl-

lande läkemedelssökningar i vårddokumentationssystemet. Tillvägagångssättet har varit det 

som finns beskrivet tidigare under metod (2.3.1), det vill säga semistrukturerade kontextuella 

intervjuer. Icke ledande frågor har ställts till respondenten medan denne suttit vid sin arbets-

plats inloggad i systemet. Sedan under intervjuns gång har respondenten observerats när den-

ne utfört olika interaktioner med systemet. Om intressanta följdfrågor har upptäckts under 

intervjuerna har dessa ställts för att uppfånga värdefull information. 

4.2.1. Läkare 1, primärvården 

Läkare 1 arbetar på Svartbäckens vårdcentral i Uppsala. Denna vårdcentral använder sig av 

vårddokumentationssystemet Cosmic. 

Upplevda problem 

Det första intrycket Läkare 1 ger är att denne inte är helt bekväm med detta system. Han be-

rättar att det finns prestandaproblem då det uppkommer väldigt långa laddningstider emellan-

åt, det är inkonsekvent och relativt ineffektivt. Han upplever att ofta är det för många steg 

som ska genomföras för att kunna slutföra en uppgift i systemet och användaren hinner 

glömma mycket information på vägen. Användaren får heller ingen feedback. Läkare 1 anser 

absolut att systemet måste bli mer konsekvent, i nuläget kan till exempel en läkemedelssök-

ning se olika ut beroende på var i systemet den utförs. 

Önskade ändringar av befintliga funktioner 

Läkare 1 skulle vilja göra ATC-sökningen effektivare och tillåta användaren att gå upp fler 

nivåer i sökandet efter liknande läkemedel. Denne anser också att interaktionsvarningar läke-

medel emellan måste förbättras då systemet ofta ger irrelevanta varningar. Detta har lett till att 

Läkare 1 numer ignorerar dessa varningar då det allt för ofta uppstår "falska varningar". Ett 

exempel var att örondroppar kunde varna för att användande kan leda till graviditet. 

Önskade funktioner 

Något som Läkare 1 anser vara väldigt viktigt är FASS-texter till läkemedel. Detta är något 

som denne gärna skulle vilja ha inbakat i systemet och då framförallt parametrarna kontrain-

dikationer och dosering. Läkare 1 vill också ha möjlighet att söka på ATC-klasser, eller än-

damål (exempelvis vid sökning på betablockerare ska alla betablockerare hittas). Val av för-

packning bör vara möjligt redan i träfflistan så att detta kan väljas direkt istället för att först gå 

in och se efter vilka förpackningar som finns, för att sedan behöva välja det igen. 
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Övrigt noterbart 

Något som är av stor vikt för Läkare 1 i en träfflista är styrkan på läkemedlet, då denne ofta 

sorterar på styrka för att det är den mest intressanta parametern när det gäller träffar av samma 

läkemedel.  

4.2.2. Läkare 2, slutenvården 

Läkare 2 arbetar på barn- och ungdomspsykiatrin på Södersjukhuset i Stockholm. Vårddoku-

mentationssystemet de använder sig av är Take Care. 

Upplevda problem 

Läkare 2 upplever inga större problem med vårddokumentationssystemet i sitt dagliga arbete 

och denne anser att systemet fungerar bra för de arbetsuppgifter han utför. Det finns dock 

vissa designaspekter och funktioner som skulle kunna effektivisera arbetet, men Läkare 2 

upplever ingen av dessa som kritiska. 

Önskade ändringar av befintliga funktioner 

När ett läkemedel markeras i träfflistan efter en sökning visas vilka olika förpackningar det 

finns av detta läkemedel, men det går inte att direkt välja förpackning utan detta görs i ett se-

nare skede och då finns inte längre priset utsatt. Detta skulle kunna effektiviseras genom att 

göra valet av förpackning direkt. I sökrutan visar Läkare 2 att det går att få upp ATC-

klasserna, vilket är positivt enligt honom. Det verkar dock inte som att det går att välja läke-

medel från klasserna. 

Önskade funktioner 

FASS finns inlagt som en knapp som öppnar det i webbläsaren. En önskad funktion från Lä-

kare 2 är att få in information från FASS direkt i vårddokumentationssystemet, utan att behö-

va lämna systemet. Den huvudsakliga parametern Läkare 2 använder sig av i FASS är dose-

ring, denna är av stor vikt då han arbetar med barn och ungdomar. Även FASS-parametern 

”interaktioner” kan vara av intresse enligt honom, men detta är ingen kritisk funktion. En an-

nan önskad funktion från Läkare 2 är att kunna söka på effekter av ett läkemedel, exempelvis 

"lugnande". 

Övrigt noterbart 

Läkare 2 hade i övrigt inget att notera på själva sökfunktionen då denne, i sitt arbete, oftast 

håller sig till ett fåtal läkemedel, som är rekommenderade. 
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4.2.3.  Läkare 3, primärvården 

Läkare 3 arbetar på Tunafors vårdcentral i Eskilstuna. Denna vårdcentral använder sig av 

vårddokumentationssystemet Systeam Cross. Läkare 3 arbetar inte heltid som läkare i vården 

idag, utan har även andra åtaganden. 

Upplevda problem 

Läkare 3 upplever inga stora problem med Systeam Cross. Läkare 3 antyder dock att det kan 

bero på att denne är väldigt van att arbeta i systemet då vårdcentralen har använt det sedan 

mitten av 90-talet samt att denne heller aldrig har sett något annat vårddokumentationssystem. 

Läkare 3 anser dock att läkemedelsdatabasen bör uppdateras vartefter ”Periodens vara” upp-

dateras. ”Periodens vara” är det läkemedel som bör väljas framför andra likvärdiga läkemedel 

på grund av att det har lägst pris. Läkare 3 anser att funktionen ”Favoritrecept” är en bra funk-

tion, där recept kan sparas som favorit för att finnas lättillgängliga. Men då läkarna har fått 

undermålig eller ingen utbildning i systemet är det få som vet om, eller vet hur de ska använ-

da, denna funktion.  

Önskade ändringar av befintliga funktioner 

Efter en sökning på läkemedel visas i träfflistan information om bland annat tillverkare, just 

denna information anser Läkare 3 vara onödig då detta inte är något som denne har behov av 

att veta om läkemedlet. 

Önskade funktioner 

Läkare 3 har inga funktioner att önska i dagsläget. Detta beror troligtvis på att Läkare 3 inte 

har en uppfattning om vad som förekommer i andra vårddokumentationssystem och vilka 

möjligheter som finns. Denne är även van att arbeta i det nuvarande systemet vilket gör det 

svårt att säga vilka funktioner som skulle underlätta arbetet. 

Övrigt noterbart 

Läkare 3 använder sig av FASS cirka 25 procent av de tillfällen denne förskriver till patienter 

för att tillgodogöra sig information om läkemedlet. De parametrar Läkare 3 anser vara vikti-

gast i FASS är dosering, kontraindikationer samt interaktioner. Vid sökning på läkemedel 

söker Läkare 3 i princip bara på handelsnamn då denne har dessa memorerade.  
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4.2.4. Läkare 4, primärvården 

Läkare 4 arbetar på Tunafors vårdcentral i Eskilstuna. Som tidigare nämnts används på Tuna-

fors vårdcentral vårddokumentationssystemet Systeam Cross. 

Upplevda problem 

Läkare 4 upplever inte några stora problem med vårddokumentationssystemet, men även den-

ne har arbetat väldigt många år i samma system, inte sett något annat vårddokumentationssy-

stem och har vant sig vid de procedurer som finns i systemet. Läkare 4 nämner dock att det 

finns ett litet irritationsmoment i läkemedelssökningen då, efter att ha angett söktermen, flera 

steg måste tabbas igenom för att kunna slutföra proceduren. Läkare 4 upptäcker vid intervjun 

att det finns två olika typer av markeringar av rekommenderade läkemedel. Först visas i träff-

listan med handelsnamn en grön markering för dem vilka är rekommenderade, sedan i listan 

över förpackningar är de träffar vilka är gråmarkerade rekommenderade. 

Önskade ändringar av befintliga funktioner 

Även Läkare 4 anser i träfflistan, där tillverkare av läkemedel visas, att detta är onödig infor-

mation då hon som förskrivare inte har någon användning av detta. 

Önskade funktioner 

Läkare 4 har inga specifika önskningar om nya funktioner i systemet och kan inte riktigt svara 

på vilka ytterligare funktioner som skulle underlätta arbetet. 

Övrigt noterbart 

Läkare 4 använder sig i princip bara av handelsnamnet vid sökningar på läkemedel då denne 

har de läkemedel vilka vanligtvis förskrivs till patienter memorerade, möjligtvis att substans 

kan vara av intresse men det är inte nödvändigt. Läkare 4 har heller inget behov av att kunna 

söka på ATC-kod. Viktiga parametrar i en träfflista är enligt Läkare 4 om läkemedlet är re-

kommenderat, styrka, form, typ av förpackning samt även pris kan vara intressant, men då för 

patienten. Läkare 4 använder sig av FASS relativt ofta för att ta reda på bland annat biverk-

ningar, dosering och interaktioner. Läkare 4 upptäcker en interaktionsknapp i systemet vid 

intervjutillfället som hon tidigare inte reflekterat över. Knappen meddelar, vid klick, eventuel-

la interaktionsvarningar med patientens tidigare ordinerade läkemedel. Läkare 4 inte har blivit 

utbildad i systemet utan har blivit tvungen att lära sig det på egen hand. 
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5. Analys 

I analysen kommer den data som har insamlats att analyseras och omvandlas till mer konkre-

ta krav. Kraven extraheras från intervjuer och observationer tillsammans med den kunskap 

vilken erhållits från litteraturstudierna. 

De vårddokumentationssystem vilka tidigare har presenterats i empirin har givit en kunskaps-

grund inom domänen. Det är ofrånkomligt att inte påstå att influenser har erhållits från dessa 

system. Detta eftersom vårddokumentationssystem var, för författarna, ett outforskat område 

när studien påbörjades. Det är genom studier av dessa system tillräcklig information samlats 

in för att få en bättre förståelse för problemområdet.  

Då utgångspunkten har varit dessa system, har detta vägts in i kravframtagningen. Det kan 

vara indikationer på brister, saknade funktioner och andra eventuella problem som baseras på 

data inhämtad från användarintervjuerna. Men även positiva gränssnittsutformningar och 

funktioner i nuvarande system har analyserats. 

5.1.  Kravanalys 

Figur 5-1 på följande sida är en matris över de krav vilka har extraherats samt hur viktiga de 

anses vara. Kraven som har ställts upp är uppdelade i två kategorier, den första kategorin är 

funktionella krav, vilka har inhämtats från intervjuer. Den andra kategorin är användbarhets-

krav som identifierats i de observationer som utfördes och dessa har sedan stämts av mot de 

användbarhetsprinciper som återfinns i 3.1.2. Tre plustecken innebär att kravet är mycket vik-

tigt, två är viktigt och ett är mindre viktigt. Under matrisen förklaras sedan de olika kravens 

innebörd. 
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Krav på läkemedelssökning +++ ++ + 

FASS-information X   

Steglös sökning X   

Konsekvent X   

Interaktionsvarningar  X  

Förpackningsval direkt  X  

Söka klass el. ändamål  X  

Söka ATC-kod   X 

Söka substans  X  

Lätt att lära sig X   

Effektivt X   

Tillförlitlighet  X  

Få fel X   

Prestanda  X  

Tilltalande   X 

 

Figur 5-1 Krav på läkemedelssökning 

 

 FASS-information – Detta krav innebär att FASS-information integreras i sökningen, 

så att de parametrarna exempelvis dosering, kontraindikationer et cetera finns tillgäng-

liga direkt i systemet. Detta krav anses som mycket viktigt då samtliga läkare som in-

tervjuats har sagt att de önskar en snabb åtkomst till den information som finns i 

FASS, gemensamt har varit att alla uppgett doseringsinformation som den viktigaste 

informationen. Även kontraindikationer och interaktioner har nämnts som viktig 

FASS-relaterad information i intervjuerna. 

 

 Steglös sökning – Sökningen i sig bör vara steglös, det vill säga att användaren inte 

ska behöva gå igenom ett antal dialogrutor för att komma till ett resultat. Detta är ett 

mycket viktigt krav då intervjuer såväl som observationer har påvisat att läkarna har 

haft svårt att komma ihåg information från steg till steg. Detta är något som förmodli-

gen kan påverka patientsäkerheten. 

 



Läkemedelssökning i vårddokumentationssystem  | Analys 32 

 

 Konsekvent – Det grafiska gränssnittet ska vara konsekvent, exempelvis två knappar 

som leder användaren till samma dialogruta skall ha samma utformning och liknande 

position. Detta är ett mer övergripande krav som inte är specifikt för sökfunktionen, 

men som ändå är viktigt att ta upp. Det är viktigt att systemet har ett konsekvent utse-

ende och beter sig ungefär likadant i alla lägen, detta för att läkarna inte ska behöva 

”lära om”. 

 

 Interaktionsvarningar – Det bör finnas interaktionsvarningar tillgängliga i systemet. 

De bör dock implementeras på ett smidigt sätt för att inte irritera användaren då det 

kan leda till att denne till slut ignorerar dessa varningar. Detta är ett krav vilket har 

rangordnats som viktigt, men inte mycket viktigt, då det inte är något som samtliga lä-

kare har reagerat eller anmärkt på. 

 

 Förpackningsval direkt – Möjlighet att välja typ av förpackning direkt i dialogrutan 

för sökning är viktigt för att bibehålla steglösheten. Detta är ett krav som faller under 

kravet om steglöshet. Kravet är viktigt att få igenom för att öka effektivitet och enkel-

het i läkemedelssökningarna och i förlängningen hanteringen av ordinationer och ut-

skrivning av recept. 

 

 Söka klass el. ändamål – Möjlighet att kunna söka på ATC-klasser och sedan hitta lä-

kemedel genom att titta i klassernas trädstruktur. Detta är ett önskemål som erhållits 

från intervjuer men som inte alla läkare tycker är en absolut nödvändighet utan en 

funktion som skulle vara trevlig att ha vid vissa tillfällen. 

 

 Söka ATC-kod – Möjlighet att kunna söka på specifika ATC-koder. Under intervjuer-

nas gång är detta ett krav som funnits mindre och mindre viktigt då läkarna sällan kan 

ATC-koderna utantill utan hellre vill kunna stega igenom ATC-trädet när de utgår från 

ett specifikt läkemedel eller en specifik aktiv substans. 

 

 Söka substans – Möjlighet att kunna söka på läkemedels verksamma substans. Detta är 

ett av de viktigare krav som extraherats ur intervjuerna och observationerna, men sam-

tidigt inte det läkarna lägger allt för stor vikt på, dels för att de inte tror att det är möj-

ligt idag och dels för att det inte är något som är inövat i dagens system. 

 

 Lätt att lära sig – Systemet ska vara lätt att lära sig, framför allt då intervjuerna har vi-

sat att läkare sällan blir, eller har tid att bli, utbildade i vårddokumentationssystemen 

utan istället måste lära sig det på egen hand. Det ska vara självklart hur en process ska 

genomföras. 

 

 Effektivt – ”Lätt att lära sig” måste balanseras med effektivitet. När användaren har 

lärt sig att använda systemet måste denne kunna arbeta effektivt i det. Detta är ett 

mycket viktigt krav eftersom läkarna sällan har tid över att hamna i vänteläge i inef-

fektiva system.  
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 Tillförlitlighet – Systemet ska vara tillförlitligt, användaren ska inte behöva oroa sig 

för att systemet hakar upp sig eller havererar och orsakar dataförluster. Detta är ett 

krav som har tillkommit då det, efter närmare observation, konstaterats att en del av de 

aktiva vårddokumentationssystemen dras med stabilitetsproblem. Dessa medför att lä-

karna hindras från att utföra flera uppgifter samtidigt (exempelvis skriva ut flera recept 

åt gången) på grund av rädsla för dataförlust. 

 

 Få fel – Det ska göra det svårast möjligt för användaren att göra fel i systemet, om det-

ta ändå sker ska användaren få information om hur felet kan korrigeras samt kunna 

backa för att rätta till det.  

 

 Prestanda – Systemet bör hålla en god prestanda, det ska vara så pass korta laddnings-

tider som möjligt för att effektivisera användarens arbete och hålla dennes motivation 

uppe. 

 

 Tilltalande – Användarna bör tycka om att arbeta i systemet och känna sig bekväma i 

det grafiska gränssnittet. 
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6. Resultat 

Under den här rubriken kommer arbetet med prototypen och dess iterationer att presenteras.  

Prototyperna har utformats utifrån tre faktorer.  

 Krav vilka har fångats upp under intervjuer och observationer.  

 Användbarhetsprinciper (som delvis integrerats i kravanalysen) såsom effektivitet, lätt 

att lära med mera.  

 Egna tankar, idéer och erfarenheter kring gränssnittsutformning. 

Dagens vårddokumentationssystem, som studerats i uppsatsen, har onekligen påverkat proto-

typarbetet även om målet med prototypen har varit att föreslå en objektiv lösning från grun-

den. 

6.1. Prototyputveckling 

I prototyputvecklingen föll valet på att arbeta med en så kallad low-fidelity prototypmetod, 

pappersprototyper. Valet av en low-fidelity metod grundar sig på fördelarna med att snabbt 

kunna producera och utvärdera designkoncept i iterationerna samt att framtagningen är resurs-

snål. 

Utöver fördelarna som kommer med low-fidelity metoden har pappersprototyper också förde-

lar i att de ger känslan av att konceptet fortfarande är i utvecklingsstadiet, eftersom de är skis-

sade. Dessutom är förändringar är lätta att genomföra. Därav är det mer troligt att användarna 

som ska utvärdera koncepten ger en mer ärlig feedback.  

6.1.1. Iteration 1 

Denna iteration inleddes med diskussioner angående de krav som lyfts fram i analysen och 

hur dessa skulle kunna implementeras i gränssnittet. Efter hand påbörjades skissning med 

papper och penna och det första utkastet växte gradvis fram, parallellt med att olika funktioner 

och användbarhetsaspekter övervägdes. 
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Figur 6-1 Första iterationen, pappersprototyp 

Figur 6-1 ovan visar resultatet efter den första iterationen i prototypframtagandet. Högst upp 

till vänster befinner sig sökfältet, till höger om denna görs ett val om sökningen ska baseras på 

ett specifikt preparat eller en ATC-klass. Sökresultaten filtreras vartefter tecken anges i sök-

fältet. Som synes har här ”Aciklovir” angetts, varpå träffar enligt detta visas i rutan under sök-

fältet. De parametrar som visas här är om det är rekommenderat, handelsnamn på preparatet, 

dess form samt styrka. När sedan ett val, genom klick, görs i träfflistan aktiveras info-rutan 

till höger samt förpackningsrutan under. Förpackningsrutan visar en träfflista med vilka typer 

av förpackningar som finns tillgängliga, de visas med parametrarna typ av förpackning, pris, 

om det är receptbelagt samt om det är förmånsbelagt. 

6.1.2. Iteration 2 

I iteration två valdes att digitalisera ”pappersprototypen” i en programvara som gör att den 

blir mer interaktiv samtidigt som den fortfarande ger ett intryck av att den är skissad på pap-

per. Här skedde ytterligare förbättringar dels efter egna tankar och idéer grundade på använd-

barhetsaspekter och dels efter läkarnas önskemål.  
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I figur 6-2 ovan visas en exempelsökning i den delvis interaktiva prototypen för iteration 

nummer två. I sökfältet längst upp till höger har tecknen ”parac” angivits, varpå sökmotorn 

filtrerar träfflistan utefter varje tecken som anges. Som synes genereras då träffar på ATC-

klassen Paracetamol. Det är i träfflistan möjligt att sortera på samtliga parametrar. Vid klick 

på en av träffarna i listan aktiveras förpackningsrutan under samt informationsrutan till höger. 

Informationsrutan hämtar sin information från FASS och där har valet gjorts att sortera denna 

under flikar. Den förvalda fliken ”Info” ger den allmänna informationen om läkemedlet, me-

dan de andra flikar, som synes, ger mer specifik information om dosering, interaktioner samt 

kontraindikationer. Förpackningsrutan visar tillgängliga förpackningar av det valda läkemed-

let med parametrarna pris, förmån, antal i förpackning samt förpackningstyp. Knappen ”Inter-

aktionskontroll” kontrollerar det valda läkemedlet gentemot en eventuell patients tidigare för-

skrivna/ordinerade läkemedel. Knappen ”Rensa” nollställer sökningen och all information. 

För att gå vidare från denna dialogruta måste ett läkemedel först väljas, en förpackning av 

detta läkemedel väljas och till sist ett klick på knappen ”Välj” göras. Detta tar användaren 

vidare till dosering/ordination. 

I denna iteration skickas den interaktiva prototypen ut till läkare för dessa att provköra. När de 

sedan gjort detta får de lämna feedback på vad som kan förbättras ytterligare eller om något 

saknas. 

Figur 6-2 Andra iterationen, digitaliserad pappersprototyp 
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6.1.3. Iteration 3 

Från prototypversionen i iteration 2 erhölls givande feedback från läkare. Denna feedback 

innehöll: 

 Avsaknad av flikar för ”Varningar och försiktighet”, ”Graviditet” med mera. Då det 

blir fler flikar och då rubrikerna kan skilja sig i FASS-texterna, kanske fliksystemet 

inte är den optimala tekniken för att visa denna information. Förslag erhölls om att 

hämta in hela FASS-texten med samtliga rubriker till en ruta med löpande text, vilken 

är scrollbar. I denna kan användaren navigera genom snabblänkar till de olika rubri-

kerna. 

 

 En önskad funktion utifrån prototypversion två var att göra läkemedlets ATC-klass 

klickbar. Detta skulle innebära att om användaren klickar på läkemedlets ATC-klass 

(exempelvis ”Paracetamol” som visas i figur 6-2) presenteras liknande läkemedel från 

samma ATC-klass. Detta utan att behöva göra en ny sökning. 

 

 Prestandaproblem med autokompletterande sökning. Denna feedback grundar sig på 

att ett specifikt vårddokumentationssystem har haft problem med denna typ av sök-

ning. Detta i form av att nätverket och databasen överbelastats, vilket resulterade i att 

sökningar upplevdes långsamma. I studierna av vårddokumentationssystem har det 

däremot påträffats system där denna typ av sökningar fungerar bra. Därför kommer 

inte sökmotorn att förändras i denna iteration. 

Feedbacken var väldigt givande och ändringarna i prototypen från iteration två till tre är base-

rade på denna feedback, i den utsträckning det har funnits möjlighet sett till användbarhets-

aspekter samt tekniska aspekter. Förändringarna som genomförts kan bevittnas i två alternati-

va förslag nedan. 
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I det första alternativet, vilket visas i figur 6-3 ovan, är det i läkemedelsinformationsrutan som 

förändringarna har skett. Fliksystemet har tagits bort, enligt feedback, till förmån för 

snabblänkar uppställda efter rubriker i FASS-texten. Hela FASS-texten presenteras som lö-

pande text i en scrollbar ruta, där snabblänkarna fungerar som navigationsmedel. Det finns 

sedan en länk vid varje rubrik som återställer texten genom att återvända till början. 

Om det visar sig att ytterligare rubriker i FASS-texten behöver länkas finns det två alternativa 

vägar att gå för att lösa detta. Första alternativet är att utvidga området länkarna får uppta till 

två, eller flera rader. Detta kan dock göra att länkarna blir svåra att överskåda, därav konstrue-

rades ytterligare en prototyp för att illustrera det andra alternativet. 

 

  

Figur 6-3 Tredje iterationen, digitaliserad pappersprototyp med snabblänkar 
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Den andra alternativa lösningen på ett ökat antal rubriklänkar i FASS-texten är att konstruera 

en rullgardinsmeny där en användare enkelt kan få översikt av rubrikerna och snabbt klicka 

sig vidare. Detta alternativ illustreras i figur 6-4 ovan.  

Givetvis kan funktionaliteten byggas ut ytterligare och underlätta interaktionen med samtliga 

fält och knappar i prototypen. Exempelvis genom att möjliggöra tangentbordsgenvägar för 

vanligt förekommande interaktioner. 

 

 

Figur 6-4 Tredje iterationen, digitaliserad pappersprototyp med rullgardinsmeny 
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7. Diskussion 

Under den här rubriken förs en diskussion om hur vi resonerar kring våra metodval, om des-

sa är bra eller dåliga, utvecklingsprocessen, utvärdering av dagsläget samt framtida möjlig-

heter inom området. 

7.1. Metodval 

När denna studie påbörjades hade vi ingen kunskap inom domänen IT i vården. Vi hade heller 

ingen insikt i problemområdet vi skulle arbeta med. Valet av en kvalitativ forskningsmetod 

föll sig därav naturligt för att vi skulle kunna bryta ned problemområdet och analysera de oli-

ka beståndsdelarna för att till slut få en djupare förståelse för både hur läkare arbetar i vårddo-

kumentationssystem och hur dessa system arbetar gentemot SIL-databasen. Denna kunskap 

hade inte kunnat erhållas med hjälp av en kvantitativ metod. 

När vi sedan stod inför valet av strategi fann vi oss aningen förvirrade, flera strategier stude-

rades men vi kände inte att någon passade in på det vi skulle utföra, tills vi påträffade Design 

and creation. Denna strategi grundar sig på att någon form av designartefakt utvecklas i slut-

ändan, vilket var syftet med denna studie. Vi ville leverera en prototyp av processen läkeme-

delssökning och på detta illustrativa vis bidra med kunskap om hur en sådan process kan gö-

ras mer användarvänlig samt baseras på vad läkare vill/behöver ha för funktioner. Detta möj-

liggjordes med denna strategi och enligt vår uppfattning har vi inte kunnat lösa problemet lika 

tillfredsställande med en annan strategi. 

Datainsamlingsmetoderna har givetvis varit kritiska för denna studie. Litteraturstudier har 

varit oerhört viktiga för att skapa den teoretiska grunden bestående av MDI, användarcentre-

rad systemdesign och prototypmetoder. Detta är den grund vi har arbetat efter då vår system-

utvecklingsmetod varit just användarcentrerad systemdesign och det vi slutligen levererar är 

en pappersprototyp. I arbetet med läkarna använde vi oss av datainsamling av semistrukture-

rade kontextuella intervjuer. Här kan givetvis strukturen av intervjuerna diskuteras, men vi 

valde semistrukturerade på grund av att vi inte ville följa ett strikt manus, såsom i den fullt 

strukturerade tekniken och vi ville ha möjlighet att ställa följdfrågor för att inte gå miste om 

information. Den ostrukturerade intervjun valdes bort på grund av att den kan vara svår att 

genomföra utan erfarenhet. Att vi sedan valde kontextuella intervjuer för läkarna var helt en-

kelt för att komma åt den ”tysta kunskapen”, det vill säga den kunskap som respondenten be-

sitter men inte kan beskriva med ord. Att be respondenten demonstrera visar även andra in-

tressanta aspekter, exempelvis om denne endast använder tangentbordet eller om systemet har 

prestandaproblem et cetera. 
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7.2. Utveckling 

Den inledande fasen i utvecklingsprocessen var givetvis datainsamling. Läkare intervjuades 

för att få tillräcklig information för att slutligen kunna utvinna kvalitativa krav till uppsatsens 

resultat. Det uppstod här vissa problem orsakade av resurser, den korta tidsram som stod till 

buds samt svårigheter att få tag på läkare med tid för intervjuer. På grund av dessa svårigheter 

intervjuade vi endast fyra läkare. Vi är fullt medvetna om att detta på något vis inte är ett re-

presentativt stickprov och har därför försökt undvika att dra generella slutsatser för hur läkare 

arbetar, men det är detta material vi har arbetat efter i kravanalysen. Dessutom är inte kraven 

till fullo baserade på användarnas tycke och önskemål, utan även användbarhetsaspekter 

grundade på den teori vi presenterat. Drömsituationen hade varit att intervjua kanske etthund-

ra läkare för att då kunna dra mer precisa slutsatser om hur de arbetar och vad de behöver/vill 

ha. Men detta var tyvärr inget vi hade möjlighet till att realisera. 

I analysen lyfte vi fram de krav vilka verkade viktiga för läkarna samt de vi ansedde var vikti-

ga ur användbarhetssynpunkt. I den första iterationen av prototyputvecklingen påbörjades 

utformningen av ett gränssnitt baserat på dessa krav, vilket sedan förfinades i iteration num-

mer två. Resultatet efter iteration två skickades ut till läkarna för att få feedback på utform-

ningen samt funktionerna. I iteration 3 anammade vi den feedback vi fick och omarbetade 

prototypen efter denna. Det som kan kritiseras här är antalet iterationer i processen. Vi hade 

föredragit att genomföra fler iterationer då detta skulle möjliggöra ett mer omfattande samar-

bete med läkarna, vilket skulle innebära ytterligare feedback. Vi skulle ha kunnat, tillsammans 

med läkarna, fördjupat oss även i smådetaljer för bästa möjliga resultat. Det fanns dock inte 

utrymme för detta. 

Valet av att använda oss av den så kallade ”paper prototyping”-metoden grundade sig på att, 

som nämndes tidigare, det går fort att framställa pappersprototyper samt att de har många för-

delar, såsom att den ofärdiga designen uppmuntrar till bättre feedback snarare än en high-

fidelity prototyp med ett mer komplett grafiskt gränssnitt. En high-fidelity prototyp är dessut-

om mycket mer tidskrävande och hade därav inte passat in för detta arbete. 

7.3. Utvärdering dagsläget 

Enligt vår uppfattning är SIL-databasen en bra strukturerad databas med många nyttiga funk-

tioner. Men det finns, enligt vår uppfattning, fortfarande en del att förbättra. Exempelvis har 

vi upptäckt att FASS är ett mycket värdefullt verktyg för läkare. De använder det ofta för att 

slå upp information om läkemedel. FASS finns idag integrerat i SIL, men inte på ett vis som 

vi uppfattar som optimalt. De parametrar som faktiskt är intressanta för läkare i FASS är svår-

åtkomliga, såsom dosering eller kontraindikationer. Enligt vår handledare på SIL har det på-

gått diskussioner för att komma till ett avtal som innebär att även denna information kan läg-

gas in i SIL, men förhandlingarna verkar ha stannat av. Vårt råd till Inera är att arbeta för att 

realisera detta. Det skulle underlätta läkares arbete om leverantörerna av vårddokumentations-

systemen kan integrera även denna information. 
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De vårddokumentationssystem vi har tittat på i vår studie har alla sina egna lösningar på lä-

kemedelssökningar, vilka stämmer mer eller mindre gentemot de krav vi har extraherat i vår 

analys. Det som differerar en del emellan leverantörerna är graden av användarinvolvering i 

utvecklingen. Det intryck vi har fått är att det kanske behövs än mer involvering av slutan-

vändare för att nå bästa möjliga resultat. Men även användbarhetsexperter som kan bidra med 

sina kunskaper för att skapa användarvänliga och perceptionsvänliga grafiska gränssnitt samt 

se över aspekter som hur lätt det är att lära sig det nya systemet, konsekvens, antal klick och 

så vidare. Allt detta behöver tas på allvar då det, som sagt, är läkarna som i slutändan ska an-

vända systemet och då deras interaktioner med systemet påverkar deras arbete berörs i sin tur 

även patientsäkerheten, vilket är den absolut viktigaste faktorn som leverantörerna arbetar för. 

Vi skulle vilja påstå att nyckelordet som kan lösa många problem i dagsläget är kommunika-

tion. Mer specifikt bättre kommunikation mellan de tre parterna: systemleverantörer, SIL och 

läkare. Ett bättre samarbete mellan SIL och systemleverantörer skulle kunna innebära att da-

tabasen optimeras på ett vis så att leverantörerna blir mer belåtna med hur information kan 

hämtas ur den, vilket kan leda till att de börjar utnyttja fler av de funktioner som faktiskt finns 

i databasen. Detta kan då i sin tur även påverka läkare om systemleverantörerna finner smidi-

gare lösningar att hämta läkemedelsdata för presentation i systemet. Vidare, som vi var inne 

på tidigare, kan bättre kommunikation mellan systemleverantörer och läkare resultera i mer 

användbara system, vilket gagnar båda parter. Till sist vill vi även nämna kommunikation 

mellan SIL och läkare, denna del kanske inte är lika kritisk, men likväl viktig för att rätt typ 

av läkemedelsinformation ska finnas i databasen. 

7.4. Framtid 

Som det har konstaterats ovan varierar graden av användarinvolvering i utvecklingen mellan 

de olika leverantörerna, åtminstone när det gäller utvecklingen av läkemedelsmodulerna. Det 

är vår mening viktigt att tidigt få in läkare och annan sjukvårdspersonal som ska arbeta i sy-

stemen i utvecklingsprocessen, så att de kan påverka de slutgiltiga systemen och på så vis sitt 

arbetssätt. Detta då nya IT-baserade system påverkar läkarnas dagliga arbetsrutiner. Det är 

viktigt för patientsäkerheten att de är trygga med vad de utför i systemen och inte behöver 

känna oro över att inte vara utbildade i handhavanden av systemen eller att systemen, trots att 

de är utbildade, inte fungerar som de ska. 

Utöver en ökad användarinvolvering i systemutvecklingsprocessen tror vi att det skulle finnas 

stora fördelar i att utföra en större – och oberoende – studie för att undersöka, och fastställa, 

hur läkare vill jobba med IT i vården. Genom att utföra en sådan studie finns det, tror vi, stora  

möjligheter att öka patientsäkerheten genom att dels fastställa minimikrav för vad ett vårddo-

kumentationssystem behöver för grundfunktioner för att läkare och annan vårdpersonal ska 

kunna utföra sina arbeten på bästa sätt. En större studie kan ge utvecklare, både inom SIL 

samt den privata sektorn, en ökad insikt i hur systemen kan utformas för att vårdpersonalen 

ska finna systemen mer intuitiva att arbeta med. Genom att utforma mer intuitiva system kan 

mer pengar sparas på att ge mer adekvat utbildning av personal. 
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Därmed inte sagt att vårdpersonal inte ska utbildas, det är nämligen något vi vill se en ökning 

av. Genom våra intervjuer med läkare fick vi veta att de inte alltid får en tillräcklig utbildning 

i systemens olika funktioner och att man genom att utbilda personalen bättre förmodligen 

skulle kunna arbeta bort en del av de upplevda brister som finns i dagens system. Vi är dock 

även medvetna om att läkare inte alltid anser sig ha tid, eller är intresserade av, att erhålla 

utbildning i system. Men en grundutbildning bör vara obligatorisk för att stärka patientsäker-

heten. 

Slutligen tror vi att det är bra steg som tas idag, med exempelvis SIL för att kvalitetssäkra 

läkemedelsdata och visionen om ”en patient, en journal” även om systemen fortfarande kan 

utvecklas mycket för att öka användbarhet och därmed öka läkarnas belåtenhet med dessa och 

i förlängningen patientsäkerheten. Den här uppsatsen har i vår mening endast berört ytan till 

ett område som är i stort behov av fler och större studier för att undersöka läkares arbetssätt, 

behov samt olika viljor när IT införs inom vården. Det finns mycket kunskap samlad hos lä-

karna och all kunskap är inte explicit (dvs. uttalad). Därför finns det kanske ett behov av att 

lägga mer resurser på att komma åt den implicita kunskap som läkare besitter när informa-

tionssystem till vården ska utvecklas, det är trots allt med hjälp utav dessa system läkare och 

övrig vårdpersonal ska utföra sina arbeten. 
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