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SAMMANFATTNING 

Med en befolkning som blir äldre ökar trycket på sjukhusens vårdplatser vilket medför att 

överbeläggning blir alltmer vanligt. Syftet med studien var att undersöka informationsflödet för 

vårdplatskoordinering och hur det skapas en förståelse kring den samt ge ett designförslag på 

ett digitalt stöd för detta. Studien utförs med kognitiv etnografi med distribuerad kognition som 

teoretiskt ramverk. Förslaget på lösningen har genererats med hjälp av scenario-baserad design 

och skisser. Studien omfattade frågeställningarna, Vilken information är nödvändig för 

vårdplatskoordinering och hur skapas en förståelse kring den? Hur kan digitala artefakter 

effektivisera informationsflödet för vårdplatskoordinering? Hur bör nödvändig information för 

vårdplatskoordinering visualiseras i enlighet med designprinciper?  

Datamaterialet analyserades med hjälp av en teoridriven tematisk analys och resulterade i sex 

stycken teman som beskrev hur en förståelse för informationen skapades för 

vårdplatskoordinering och vilka problem som kan uppstå, Tillförlitlighet, Informationskällor 

och hjälpmedel, Lagra information, Samarbete och attityder, Tid och Patientsäkerhet, 

vårdtyngd och prioritet. Med riktlinjer från scenario-baserad design skapades även fyra 

problemscenarion som illustrerade informationsflödet. Dessa scenarion genererade sedan krav 

på nödvändig information för vårdplatskoordinering. Analysen besvarade således att 

information som var nödvändig berörde vårdavdelningarnas beläggning nutid, dåtid och 

planerad framtid, sjukhus i tillhörande regionens beläggningar, inflödet från akuten både i nutid 

och framtid samt patienternas vårdtyngd och behov.   

Från analysen skapades ett designförslag med hjälp av divergent och konvergent metod. Det 

resulterade i ett förslag för hur en surfplatta och platt-tv med pekskärm kan användas för att 

effektivisera informationsflödet genom att öka den delade situationsmedvetenheten. I enlighet 

med designprinciper visualiserades informationen, i förhållande till kraven om nödvändig 

information och informationsflödet, med hjälp av visuella hierarkier och informationsgrafik 

vilket bidrar till en snabbare förståelse för informationen i dåtid, nutid och framtid. 

Det visade sig att det fanns förbättringsmöjligheter i förhållande till de hjälpmedel som 

användes för att få informationen att flöda mer effektivt för vårdplatskoordineringen. Dock det 

fanns också sociala aspekter som påverkade informationsflödet negativt. Digitala artefakter kan 

bidra till att en del processer i systemet kan effektiviseras det finns sociala aspekter som måste 

lösas internt.  
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1. INLEDNING 

 

I ett samhälle som blir alltmer digitaliserat där teknik kan effektivisera och avlasta människor 

är det lätt att anta att teknik är lösningen på allt. Även om teknik har fördelar finns det nya 

problem som kan följa vid digitalisering som bör beaktas innan implementering. En god 

förståelse för vilka för- och nackdelar implementationen kan innebära är nödvändig för att 

säkerställa att förändringen leder till förbättringar.  

Med en befolkning som ökar och åldras blir sjukhusen belagda med fler patienter som kräver 

mer resurser. Sjukhusen måste därför öka antal vårdplatser för att säkerställa att det finns 

resurser som möter vårdbehoven. Om sjukhusen ändå inte kan erbjuda en vårdplats som 

motsvarar patienternas tillstånd innebär det en stor säkerhetsrisk. Följaktligen uppstår ett behov 

för koordinering och organisering av de resurser som finns. För att kunna utföra detta krävs 

goda kommunikationstillgångar då det involverar hela sjukhusets personal. Den här uppsatsen 

kommer att redogöra för en undersökning om hur informationsflödet för vårdplatskoordinering 

ser ut idag och vilken information som är nödvändig för att kunna koordinera vårdplatser. Detta 

för att sedan ge ett designförslag på hur digitala artefakter kan användas för att effektivisera 

informationsflödet för vårdplatskoordinering i enlighet med nödvändig information.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka informationsflödet för vårdplatskoordinering för att sedan 

ge ett designförslag på hur digitala artefakter kan effektivisera informationsflödet.  

Studiens omfattar följande tre frågeställningar: 

- Vilken information är nödvändig för vårdplatskoordinering och hur skapas en förståelse 

kring den? 

- Hur kan digitala artefakter effektivisera informationsflödet för vårdplatskoordinering? 

- Hur bör nödvändig information för vårdplatskoordinering visualiseras i enlighet med 

designprinciper?  

Frågeställningarna kommer att besvaras med hjälp av en kognitivt etnografisk studie med 

distribuerad kognition som ramverk och scenariobaserad design som metod för designförslaget.  
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1.2 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till en analys av problemet från ett distribuerat kognitivt perspektiv. 

Detta för att metoden passade in på frågeställningens natur och det breda perspektiv som 

distribuerad kognition innebär. Det är en vedertagen metod i liknande explorativa studier 

(Hutchins, 1995b; Lin, Chaboyer & Wallis, 2013). 

I enlighet med Distribuerad kognition och tidigare studier lämpar sig etnografiska 

datainsamlingsmetoder vid denna typ av frågeställningar.  För att öka förståelsen för hur de 

olika beståndsdelarna i systemet påverkar varandra och uppnår sitt funktionella mål analyseras 

detta med hjälp av etnografiska metoder. Således valdes kognitiv etnografi. 

Samarbetet med Cambio Healthcare systems AB har avgränsat studien till ett specifikt sjukhus 

eftersom att de som kund har efterlyst en teknisk lösning för vårdplatskoordinering. På grund 

av begränsad tid och komplicerad miljö har endast detta sjukhus observerats. Antal 

observationer och intervjuer har avgränsats till en vecka med kompletterande intervjuer och en 

workshop. 

Presentationen av resultatet har avgränsats till scenario-baserad design för att det har varit ett 

framgångsrikt sätt att presentera denna typ av resultat i enlighet med tidigare studier (Bödker, 

2000; Carroll, Rosson, Convertino & Ganoe, 2005). Det ger användare och intressenter ett sätt 

att förstå situationen från olika perspektiv och ger ett bra underlag för diskussion och validering. 

Samtidigt utgör detta ett initialt förslag till förbättring. 

1.3 Disposition 

Uppsatsens andra kapitel är en kort bakgrund till studien och domänen. Kapitel 3 innehåller 

sammanfattning för de teorier som funnits som ramverk till studien. Kapitel 4 tar upp metod 

och tillvägagångssätt. I kapitel 5 presenteras resultatet av studien där teman, scenarion, krav 

och skisser presenteras i enlighet med frågeställningarna. I kapitel 6 diskuteras resultatet i 

förhållande till det teoretiska ramverket samt metod. Kapitel 7 är en sammanfattning av studien 

samt indikationer på vidare arbete. Bilaga 1 består av intervjumallen som använts som underlag 

vid intervjuerna och bilaga 2 består av de återstående skisserna på designförslaget.  
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2. BAKGRUND 

 

Här presenteras kort studiens bakgrund och beskrivning av domänen.  

2.1 Uppdraget 

Undersökningen har utförts i samarbete med Cambio Healthcare Systems AB som är ett IT 

företag med inriktning mot vården, främst med sitt digitala journalsystem COSMIC som idag 

används inom många landsting i Sverige. En av Cambios kunder har eftersökt en teknisk 

lösning på problemet kring vårdplatser vilket blev utgångspunkten för studien.  

2.2 Vårdplatskoordinering 

Överbeläggning definieras av Socialstyrelsen (2012) som ”händelse när en inskriven patient 

vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats” och innebär att 

personalen på sjukhuset måste arbeta förebyggande för att detta inte ska ske om målet ”rätt 

patient på rätt plats” ska uppnås. Idag har sjukhuset anställt en vårdplatskoordinator. 

Vårdplatskoordinatorer är ofta legitimerade sjuksköterskor och deras arbete går ut på att avlasta 

akutpersonalen (jour och bakjour) i sökandet på en vårdplats till nya patienter med målet att rätt 

patient hamnar på rätt plats. De har även ansvar för inventeringen av sjukhusets beläggning på 

respektive vårdavdelning. För att lösa problem vid risk för överbeläggning utförs en 

vårdplatskonferens vilket är ett möte mellan personal och ledning för vidare åtgärder. Vidare 

åtgärder kan innebära öppnandet av extra vårdplatser och utlokalisering av patienter. 

Utlokaliserad patient är en inskriven patient som vårdas på en annan vårdenhet än den som har 

specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten (Socialstyrelsen, 2012).  

I regionen delar sjukhusen på vårdplatsresurser vid behov. Om sjukhuset inte har tillräckligt 

med vårdplatser kan ambulanser styras om till andra sjukhus i regionen. Detta är 

sjukhusintendentens ansvar. 

Sjukhuset är uppdelat i två divisioner, medicin och opererande. Inom varje division finns det 

tillhörande kliniker där avdelningar som bland annat tar hand om hjärtat, hjärnan, lungor, 

infektion och njurmedicin tillhör Division medicin. Onkologi, ortopedi, kirurgi, mage, 

gynekologen och öron tillhör Division opererande. Inom varje klinik finns det 2-4 tillhörande 

avdelningar och sammanlagt finns det 19 avdelningar på sjukhuset som observerades i studien.  
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Vårdplatskoordinatorn hade från början endast ansvar för Division Medicin då det var där 

behovet för vårdplatskoordinering var som störst. Med tiden har nya behov identifierats. 

Patienter flyttas mellan kliniker och för att vårdplatskoordineringen ska fungera behöver 

vårdplatskoordinatorn ett helhetsperspektiv för sjukhusets beläggning.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM  

 

Här presenteras sammanfattningar av de teorier som grundat metodval, analys och 

designförslag i studien.  

3.1 Tidigare forskning 

Det finns ett flertal studier som tidigare har applicerat distribuerad kognition och utfört 

etnografiska studier för att analysera, identifiera och lösa organisatoriska och tekniska problem 

inom vården. Nedan presenteras tre exempel på tidigare studier som haft relevans för arbetet. 

Lin, Chaboyer och Wallis (2013) använde distribuerad kognition och aktivitetsteori som 

ramverk för att förstå och identifiera riskerna i patientutskrivningsprocessen för att sedan ge 

förslag på förbättringar. De använde sig av etnografiska metoder vid datainsamlingen. Studien 

identifierade problem med verksamheten med hjälp av distribuerad kognition. Det visade sig 

att kommunikation, auktoritet, delad situationsmedvetenhet och medlemmarnas interaktion 

med de kognitiva artefakterna påverkade utskrivningsprocessen. En central del inom 

distribuerad kognition är att alla individer i ett komplext system bör vara medvetna om vad som 

händer, detta identifieras i studien som delad situationsmedvetenhet och begreppet refereras till 

Endsleys (1995) definition i sin artikel ”Torward a Theory of Situation Awareness in Dynamic 

systems”. 

Lin m.fl. (2013) drog slutsatsen att de artefakter som används måste utvärderas ofta för att 

avgöra dess användbarhet. Även om artefakterna utvärderas krävs det en utvärdering av 

strategier och rutiner för att öka den delade situationsmedvetenheten mellan individerna i 

verksamheten. Motivationen för studiens relevans i en vårdrelaterad miljö var att 

vårdpersonalen måste vara medvetna om vilken påverkan deras prioriteringar har och hur 

viktigt det är att försäkra att patienter skrivs ut löpande. De kom också fram till att distribuerad 

kognition och aktivitetsteori är passande ramverk för undersökning och förbättring av 

organisationer inom vården.  

I en annan studie undersökte Reddy, Dourish och Pratt (2001) hur ett delat informationssystem 

användes som stöd för att koordinera arbetet kring patienter på intensivvårdsavdelningar. Tre 

användargrupper observerades med motivationen att det var de som använde 

patientinformationssystemet. Även om alla användargrupperna arbetade med patienten i fokus 

fanns många olika motivationer, arbetsuppgifter och funderingar mellan de olika 



 

6 

 

användargrupperna. Slutsatsen var att tekniska hjälpmedel är ett bättre sätt att representera 

information än på papper. Detta med motivationen att olika intressen och behov kan tillgodoses 

och att arbetet blir mer effektivt (Reddy, Dourish, & Pratt, 2001). De menade också att det 

tekniska hjälpmedlet ordnade en balans mellan identisk information och olika representationer 

beroende på vem som använde det. Det räcker inte bara att representationerna är olika och 

anpassade, de måste innehålla identisk information för att personalen ska kunna arbeta 

tillsammans och på så sätt koordinera arbetet på ett effektivt sätt. Genom att representationerna 

utformas i förhållande till användargruppernas olika behov skapas också en bättre förståelse för 

varandras arbete och olika perspektiv.  

Carroll, Rosson, Conventino och Ganoe (2006) undersöker effektivitet i sin studie om 

uppmärksamhet och teknikassisterade samarbeten. De frångår tidigare studier om att gemensam 

kunskap är basen för samarbete och hävdar att det snarare handlar om vilka aktiviteter de 

inblandade delar med varandra när situationen blir mer komplex. Genom att undersöka 

situerade och sociala egenskaper kan tydligare riktlinjer för design formas och implementeras 

för delad uppmärksamhet. De kommer fram till att samarbete i komplexa miljöer ofta sträcker 

sig över tid och plats och handlar om socialt kapital, tillförlitlighet, utveckling, kommunikation 

och utförande samt samsyn. Implikationer för design kopplas till respektive teman med exempel 

på vilka tekniska artefakter som kan användas. För att till exempel tillmötesgå sociala kapitalet 

föreslås visualiseringar av aktiviteter, indikationer för resurser och uppmärksammandet av 

oegoistiska handlingar. Samsynen kan tillgodoses med hjälp av en överblick av arbetsplatsen 

och virtuella representationer av den fysiska miljön.  

Lin m.fl. (2013) är ett gott exempel på hur undersökningar i vårdmiljö kan utföras med 

distribuerad kognition som ramverk och har därför haft stor relevans. Reddy m.fl. (2001) har 

ett resultat som gett en indikation på vilka fördelar det finns med olika representationer vid 

delade informationssystem vilket har varit relevant för studiens frågeställning om hur digitala 

artefakter kan effektivisera informationsflödet för vårdplatskoordinering. Carroll m.fl. (2006) 

ger goda implikationer på hur design för samarbete och delad uppmärksamhet bör utformas. 

Detta har varit en viktig aspekt i utformandet av designförslaget för digitala artefakter i denna 

studie. 

3.2 Distribuerad kognition 

Det teoretiska ramverket som tillämpats på studien är Distribuerad kognition. 
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Distribuerad kognition är en psykologisk teori skapad av Edwin Hutchins (1995a) och innebär 

ett synsätt om tänkande distribuerat mellan de egenskaper och processer i ett system av 

människor som interagerar med varandra och artefakter i omgivningen. Teorin grundar sig i 

Herbert Simons (1996) teori om tänkande som beräkningar vilket innebär att hjärnas 

fysiologiska enheter tolkar symboler från omgivningen som sedan skapar mening. Att studera 

kognition som interna symbolsystem är enligt Hutchins (1995a) inte ett synsätt han ämnar att 

frångå i sin teori. Han beskriver i boken ”Cognition in the wild” (1995a) att Distribuerad 

kognition är ett sätt att se ett helt system av människor och artefakter som ett symbolsystem.  

Idag riktas fokus mot det kognitiva system som beskriver arbete i praktiken som till exempel i 

cockpits, sjukhus och flygtrafik (Rogers, 1997). Analysen innefattar individer i deras arbete för 

att visa hur intelligenta processer i aktiviteterna sträcker sig över gränserna för individen. 

I praktiken innebär det att information samlas via etnografiska studier där uppgifterna, målen, 

deltagarna, artefakterna, resurser och begränsningar, aktiviteter och samordningar som utförs i 

arbetet undersöks (Hutchins, 1995a). Hutchins menar att studier om kognition inte bara bör äga 

rum i laboratorium utan bör studeras ”in the wild” för att öka den ekologiska validiteten. Detta 

genom att i sina fältstudier använda sig av kognitiv etnografi. Kognitiv etnografi är baserad på 

traditionell etnografi men istället för att beskriva kunskap analyseras konstruktionen och 

användandet av kunskap. Syftet med kognitiv etnografi är att analysera hur kognitiva processer 

skapas i verkliga miljöer (Hutchins, 1995a). Vidare menar Hutchins att som kognitiv psykolog 

är det väsentligt att förstå interna kognitiva processer som sker hos individen, hur de olika 

komponenterna kommunicerar, hur kunskapsrepresentationerna ser ut samt hur informationen 

bearbetas och organiseras. Genom att använda distribuerad kognition finns möjligheten att 

observera systemets delar, även om det finns en del interna processer i individernas huvud finns 

det mer som är direkt observerbara. 

Hutchins (1995a) menar att till och med de mest simpla system av till exempel två människor 

som ska slå en spik med hammare behöver kognition för att koordinera individuella aktiviteter 

med den andres aktiviteter. Det handlar inte bara om att produkten som grupper åstadkommer 

tillsammans är bättre än på individnivå utan varför det är nödvändigt att de utför uppgiften 

tillsammans. Kognitivt arbete kan delas upp i två typer av arbete: kognition för uppgiften och 

kognition som styr koordinationen inom de olika elementen för uppgiften. En grupp som utför 

en kognitiv uppgift tillsammans kan ha kognitiva egenskaper som skiljer sig från de individuella 

kognitiva egenskaperna hos gruppens medlemmar.  



 

8 

 

Hutchins (1995a) menar även att distribuerad kognition är användbar när ett system ska 

analyseras för att kunna introducera förändringar. Att introducera förändringar i ett system kan 

få konsekvenser om det inte finns en förståelse för hur alla delar jobbar tillsammans. Ett 

exempel på hur detta kan utföras finns i Hutchins artikel ”How a cockpit remembers its speeds” 

(1995b) där han beskriver hur cockpiten som helhet fungerar kognitivt snarare än hur 

individerna i cockpiten fungerar internt. Minnet hos cockpiten genereras av aktiviteterna som 

piloterna utför men minnet som helhet genereras inte endast av piloternas interna minnen. 

(Hutchins, 1995b).  

Distribuerad kognition är således ett relevant teoretiskt ramverk för att besvara 

frågeställningarna. Genom att studera vårdplatskoordinering som ett system kan en förståelse 

skapas för informationsflödet och ger indikationer på hur digitala artefakter skulle kunna 

påverka. 

3.3 Artefakter 

Artefakter är ett centralt koncept inom distribuerad kognition. Eftersom ett designförslag på 

digitala artefakter ska introduceras i informationsflödet för vårdplatskoordinering har en mer 

utförlig teoretisk bakgrund undersökts för artefakters relation till kognition.  

Relationen mellan artefakter och kognition kan bli sedd på olika sätt beroende på 

forskningsfrågan och målet med studien (Garbis, 2002). Donald Norman (1991) introducerar 

begreppet kognitiva artefakter i sin artikel ”Cognitive artifacts”. Han menar att artefakter är 

representativa artificiella föremål som är designade till att behålla, visa eller agera på 

information. Hutchins (1995b) använder begreppet kognitiva artefakter med referens till 

Norman och beskriver hur artefakter är kopplade till Distribuerad kognition. 

Kognitiva artefakter kan enligt Norman (1991) ses som en förlängning av konceptuella 

mänskliga verktyg som har blivit externa och inbyggda i en fysisk struktur. Norman presenterar 

även två olika syner på kognitiva artefakter: systematiska synen och den personliga synen. Den 

systematiska synen innebär att en artefakt förbättrar mänsklig kognition, inte individens 

förmågor. Detta till exempel genom en att-göra-lista där listan och individen är ett kognitivt 

system som tillsammans utför uppgiften. Den personliga synen på artefakter innebär att 

användandet av artefakten är en uppgift i sig. Genom att skapa en att-göra-lista kan individen 

uppnå sina mål och det är skapandet av listan, att läsandet av listan och tolkningen av det som 

står, som är uppgiften för individen. 
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Alla artefakter har både en personlig och en systematisk aspekt. De ändrar alltid utförandet av 

uppgiften. Artefakter kan distribuera uppgifter över tid, distribuera uppgifterna mellan 

människor och ändra uppgifterna som krävs av individerna som utför uppgiften (Norman, 1991) 

Hutchins (1995a) har tagit Normans synsätt vidare och är starkt influerad av synen på att 

artefakter rekonstruerar strukturen på uppgiften. Som tidigare nämnt spelar artefakter en central 

roll inom distribuerad kognition och Hutchins menar att varje intellektuell teknologisk artefakt 

presenterar uppgifter som ett nytt kognitivt problem (Garbis, 2002). Det funktionella målet med 

uppgiften består men kräver andra kognitiva förmågor eller en annan organisering av 

förmågorna för att kunna lösa problemet. 

Hutchins (1995a) fokuserar på processerna som människor och artefakter utför tillsammans 

snarare än produkten av det utförda arbetet. Denna fokusering kan ge nya perspektiv på 

artefakternas funktion. Artefakter bistår med två aspekter. Den första är att de är en 

representation där beräkning uppnås med hjälp av det representativa tillståndet. Den andra är 

att begränsa organiseringen av handlingar. Snarare än att hjälpa kognitiva förmågor hos 

individen transformerar artefakterna uppgiften som ska utföras av individen genom att 

presentera det i en domän där svaret på lösningen uppenbaras (Hutchins, 1995a).  

Garbis (2002) presenterar att likheterna mellan Normans (1991) och Hutchins (1995a) syn på 

kognitiva artefakter är många men de skiljer sig främst i teorin om hur artefakterna används. 

För Hutchins används kognitiva artefakter som ett hjälpmedel inom det kognitiva systemet av 

människor och artefakter. Information kan förmedlas med hjälp av artefakterna för att kunna 

lösa ett visst problem. Norman (1991) menar att artefakterna är någonting som står mellan 

användaren och uppgiften och ser artefakter som extern kognition. Detta med tanken om att 

kognition finns inom individen och sedan externaliseras med hjälp av artefakter. 

I sin bok ”Things that makes us smart” beskriver Norman (1993) människans medvetande som 

begränsat i aspekter som minne och kunskap där artefakter fungerar som förlängningar av 

människans kapaciteter. Med hjälp av teknologi kan människor tänka bättre, klarare och kan 

jobba tillsammans oavsett plats och tid. Digitalisering kan även fördumma människor, 

exempelvis när nyheter presenteras på tv med syftet att underhålla snarare än att informera. 

Människan har uppfunnit många artefakter som hjälper både mentalt och fysiskt. Verktyg som 

papper, pennor, datorer och miniräknare är exempel på fysiska artefakter medan läsning, logik 

och språk är mentala artefakter som strukturerar information snarare än att förlänga kapaciteter 

med sin fysiska utformning. Oavsett artefakt har alla uppfunnits av människor och skulle inte 
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finnas om så inte var fallet. Norman (1993) menar att teknologi kan vara skadligt men att rätt 

design kan kontrollera vilken påverkan artefakterna har på mänskligt tänkande.  

Norman (1993) menar att frågan ”What can technology do to help?” oftast alltid är fel att ställa 

när det finns ett problem att lösa. Nya tekniska effektiva lösningar som avlastar minnet kan 

hjälpa men det finns också en risk i att bli beroende av en teknisk lösning som inte löser 

problemet, snarare omorganiserar det. Om frågan måste ställas är problemet oftast av en annan 

karaktär.  

När ny design introduceras menar Hutchins (1995a) att det är lokala anpassningar till 

arbetsprocessen som bidrar till förbättring snarare än att försöka styra individerna med hjälp av 

designen. Poängen är att om en utomstående designer inte är involverad i förändringar i 

systemet, sker förändringar tack vare medvetna val hos individerna som är involverade i 

arbetsprocessen. Således är det inte designen som har bidragit till lösningen. Om däremot 

delsystem i systemet endast blir varse om det övriga systemet när belastningen blir för hög finns 

det implikationer på att design kan lösa problemet. Det kan då dock finnas risk för att övriga 

systemets processer påverkas vilket gör att det blir en anpassning och utvecklande av systemet. 

Hutchins (1995a) menar vidare att ofta är de sociala och kulturella aspekterna problem som inte 

kan lösas med design.  

I denna studie har Hutchins syn på artefakter varit genomgående i enlighet med distribuerad 

kognition. Normans tankar om hur kognitiva artefakter kan omorganisera problemet snarare än 

att lösa det är en viktig aspekt att reflektera kring när en ny artefakt ska introduceras för en 

verksamhet.   

3.4 Visualisering 

Som tidigare nämnts menar Hutchins (1995a) att artefakter bistår med två saker, representation 

och begränsa organiseringen av information. För att säkerställa att dessa aspekter uppnås i en 

digital artefakt har teorier och designprinciper för visualisering undersökts. 

Visualisering innebär i stora drag att ta abstrakt data och göra den synlig. Informationsgrafik 

(information graphics) är en typ av visualisering och handlar om att presentera data visuellt på 

ett enkelt och klart sätt. Tidwell (2011) menar att informationsgrafik är ett bra sätt att presentera 

data på. En digitalisering kan utnyttjas för att visa relevant data genom interaktivitet. 

Designmönstret dynamiska frågor (dynamic queries) låter användaren utföra en filtrering direkt 

på data, genom att låta användaren själv kunna klicka på funktionen som filtrerar data. 
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Designmönstret översikt plus detaljer (overview plus detail) går ut på att placera en översikt av 

den grafiska informationen bredvid den detaljerade större representationen av samma 

information. Detta för att låta användaren behålla en översikt av informationen. Interaktiva 

tidslinjer är också ett sätt för användaren att förstå helheten i förhållande till den valda tiden. 

Framstående klar-knapp (Prominent done button) är ett designmönster som innebär att knappar 

som avslutar en handling bör placeras på en position som tydligt indikerar att uppgiften kan 

slutföras.  

Visuell hierarki låter människor fokusera på relevant information (Johnson, 2010). Detta är ett 

av de viktigaste målen vid strukturering av information. Informationen bör brytas ned i distinkta 

sektioner från stora sektioner till delsektioner. Informationen bör vara döpt på ett sätt som 

tydligt identifierar innehållet. Visuell hierarki låter människor separera vad som är relevant 

information från irrelevant information (Johnson, 2010).  

När grafiska representationer används är det viktigt att tänka på vad de representerar (Norman, 

1993). Om det handlar om numeriska värden har människor lättare att estimera antal om de 

presenteras i ett linjärt diagram istället för ett cirkeldiagram. Detta för att cirkeldiagram kan 

vara svåra att tolka korrekt i förhållande till den numeriska mängden till skillnad från 

linjediagram. Grafer är användbara för de kan visa abstrakta svårtolkade numeriska relationer 

till perceptuella bildliga relationer (Norman, 1993).  

Norman (1993) delar upp den naturliga synligheten för artefakter som ”yta” och ”intern”. 

Artefakter i kategorin ”yta” är de som visar informationen som den är, som till exempel en bok. 

Medan interna artefakter där informationen är representerad internt inom artefakten, osynligt 

för användaren. Interna artefakter kräver ett gränssnitt. Detta ställer krav på att designen möter 

användarnas behov medan den samtidigt öppnar möjligheter när fysiska begränsningar inte 

sätter stopp på samma sätt som för en ytlig artefakt (Norman, 1993).  

Vid användandet av informationsdisplayer finns det två större uppgifter som användaren ska 

kunna göra, hitta relevant information och beräkna den begärda slutsatsen. Kognition kan enligt 

Norman (1993) delas in i två delar, erfaren och reflektiv. Erfaren kognition innebär att 

människor med hjälp av erfarenhet av tidigare händelser snabbt kan agera på omgivningen. 

Reflektiv kognition handlar mer om beslutsfattning och planering. Skillnaden är att erfaren 

kognition ofta resulterar i snabb respons medan reflektiv kognition kräver eftertanke. En grafisk 

representation bör vara en erfaren kognitiv uppgift snarare än en reflektiv. Representationen av 

data ska inte vara svår att tolka och bör presenteras på ett sätt som är anpassad till vad 
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användaren ska förstå. En princip att förhålla sig till är naturlighetsprincipen vilket innebär att 

erfaren kognition stöds av representationer som matchar egenskaperna av objektet som blir 

representerad.  Perceptionsprincipen innebär att perceptuell och spatiala representationer är mer 

naturliga och därför föredras över icke-perceptuella, icke-spatiala representationer men då 

gäller det att representationen och vad den står för stämmer överens. Lämplighetsprincipen 

utgår ifrån att representationen som används av artefakten ska ge den exakta informationen som 

uppgiften innebär, inte mer eller mindre.  

Dessa riktlinjer och teorier har funnits som grund till visualisering av informationen på det 

digitaliserade stöd som visas i resultatdelen.  

3.5 Sammanfattning 

De teorier som finns som ramverk för denna studie är kopplade till kognition som utgår från ett 

systemperspektiv. De har valts för att de passar in på frågeställningarna och berör ett problem 

som involverar flera individer och artefakter. Distribuerad kognition är det övergripande 

teoretiska ramverk som studien utgår ifrån. Artefaktstudier är en del av distribuerad kognition 

och vid införandet av digitala artefakter blir teorier om artefakter mer central. Teorier och 

designprinciper kring visualisering är viktiga att fundera kring vid skissandet av designen av en 

digital artefakt då människor tolkar vad de ser beroende på hur informationen är visualiserad.  
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4. METOD  

 

I detta kapitel presenteras genomförandet av studien och de metoder som använts.  

4.1 Forskningsansats och metodologiska ställningstaganden 

Studien har utförts med kvalitativ metod där kognitiv etnografi har använts i enlighet med 

Distribuerad kognition som ramverk. Kvalitativa metoder är en vedertagen metod inom 

moderna sociologiska och psykologiska studier. Kvalitativa metoder resulterar ofta i rika 

beskrivningar av mänskliga beteenden och motivationer (Howitt, 2013). Analysen har utförts 

med teoridriven tematisk analys som metod samt riktlinjer från scenariobaserad design. 

4.2 Datainsamling, urval och tillvägagångssätt  

Nedan beskrivs datainsamlingen, urvalet och tillvägagångssättet i studien. Datainsamlingen har 

ägt rum på ett sjukhus och har bestått av observationer och intervjuer. Då det är många som är 

inblandade i vårdplatskoordineringen har olika personer observerats. Det praktiska arbetet sker 

på akuten, vårdavdelningarna och hos vårdplatskoordinatorn. Vid risk för överbeläggning är 

det fler som är involverade då det kräver särskilda åtgärder. Verksamhetschefer, chefsläkare 

och en sjukhusintendent har därför intervjuats. Relevanta dokument som används vid arbetet 

kring vårdplatser har granskats som till exempel rutiner för vårdplatskoordinering. 

4.2.1 Urval 

Som introduktion till den etnografiska studien gjordes ett besök där ledningen introducerade 

problemet med en beskrivning och deras tankar om vad som behövde lösas. Avslutningsvis fick 

även vårdplatskoordinatorerna beskriva sin arbetsprocess.  

 Mötet var en grund till användaranalysen av systemet för en vidare planering om vilka som 

skulle observeras och intervjuas. Detta skickades som ett förslag till kontaktpersonen på 

sjukhuset som sedan vidarebefordrade informationen till deltagarna samt kontaktinformation 

till de som kunde tänka sig att ställa upp. Urvalet har därför baserats på ett så kallat 

snöbollsurval som innebär att informanter samlas genom en initial informant (Bryman, 2011).   

4.2.1 Observationer 

Observationerna har varit semi-strukturerade vilket innebär att en klar frågeställning är i fokus 

men att det finns en öppenhet för andra aspekter som kan vara relevanta (Gillham, 2008). De 

har varit icke-deltagande vilket innebär att observatören inte deltar i aktiviteterna (Howitt, 
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2013). För att undvika feltolkningar har kontextuella intervjuer (Contextual inquery) använts, 

det innebär att observatören och användaren tillsammans skapar en tolkning av aktiviteterna. 

Detta genom att frågor kan ställas under arbetets gång som ger förståelse för den bakomliggande 

tanken med aktiviteten, bakomliggande fakta, eller rätta till feltolkningar. (Holtzblatt, Burns, 

Wendell, & Wood, 2005; Carroll & Rosson, 2002) 

Observationerna resulterade i 22 timmar, två heldagar med två olika vårdplatskoordinatorer, en 

eftermiddag med en jourläkare på akuten och en förmiddag med en receptionist på 

kirurgavdelningen.  

4.2.2 Intervjuer 

Intervjuerna har varit semi-strukturerade och har ljudinspelats. Semi-strukturerade intervjuer 

innebär att mallar med riktlinjer skapas inför intervjun för att hålla rätt spår men samtidigt kan 

styras utefter vad deltagaren berättar (Howitt, 2010). En intervjuguide har skapats med riktlinjer 

ifall intervjun skulle hamna på fel spår (se bilaga 1). 

Intervjuerna har utförts med personer som arbetar med vårdplatser på en högre nivå som även 

blir inkallade vid risk för överbeläggning. Chefsläkare och sjukhusintendenten arbetar på en 

nivå där beslut fattas kring åtgärder vid krissituationer. Verksamhetscheferna arbetar på en nivå 

där de har vårdplatsansvar var sjätte vecka. De har även blivit observerade under en 

vårdplatskonferens under dag ett med vårdplatskoordinatorn. Där tas beslut om åtgärd när 

sjukhuset riskerar att bli överbelagt. 

Fyra intervjuer resulterade i 4,5h inspelat intervjumaterial. Två verksamhetschefer och en 

patientsäkerhetssamordnare tog en timme vardera. Sjukhusintendenten och chefsläkaren 

intervjuades i par och tog 1,5h.  

4.2.3 Workshop 

En workshop har utförts för att validera forskarens tolkning av vårdplatskoordinering samt för 

att få feedback och låta användare och ledning vara med i ett tidigt stadie i utvecklingen av 

digitala artefakter.  

En workshop är ett möte som har ett syfte och där det finns ett mål med förväntningar på att 

någonting ska åstadkommas. Dessa möten leds av en workshopledare som ser till att 

mötesprocessen når målet. (Forsberg, 2012) 
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Workshopen utfördes under två timmar och sex personer deltog varav tre stycken var framtida 

användare av systemet och tre stycken var från ledningen. Användarna var en 

vårdplatskoordinator, och två avdelningschefer från två olika kliniker tillhörande division 

medicin respektive division opererande. Workshopen hade fyra scenarios som underlag till 

diskussion. Gruppen fick först läsa problemscenarion för vårdplatskoordinering för att sedan ge 

feedback ifall någonting inte stämde överens med deras arbetssätt. Gruppen fick även läsa 

respektive framtidsscenarion som sedan fanns som underlag till diskussion och feedback för 

vidare arbete av designförslaget. Avslutningsvis genererades en lista med krav och funderingar 

till framtiden. Workshopen spelades in och anteckningar fördes under diskussionerna.  

4.3 Databearbetning och analysstrategi 

Nedan beskrivs bearbetning av datamaterialet samt vilken analysstrategi som har använts där 

tematisk analys som sedan med hjälp av riktlinjer från scenario-baserad design har genererat 

problemscenarion som beskriver informationsflödet för vårdplatskoordinering. Detta har 

funnits som grund vid utformandet av designförslaget.  

4.3.1 Tematisk analys och organisering av data 

På datamaterialet från observationer och intervjuer utfördes en tematisk analys. En tematisk 

analys innebär att insamlad data bearbetas och sedan kodas för att bryta ner innehållet till 

meningsbärande enheter i förhållande till frågeställningen som sedan delas upp i teman. Detta 

utfördes med riktlinjer från distribuerad kognition vilket innebär att detta har varit en tematisk 

analys med förankring i teori än data i sig (Howitt, 2013). Koderna ska bestå av konceptuella 

beskrivningar av den rad i datamaterialet som behandlas. Detta utförs rad för rad.  

Observationsanteckningarna renskrevs samma dag som observationen utfördes för att 

säkerställa att det som observerades stämde överens med anteckningarna. Intervjuerna 

grovtranskriberades i enlighet med riktlinjer från Howitt (2013). Detta medförde att det fanns 

en nära bekantskap med datamaterialet. De meningsbärande enheter som togs ut handlade om 

händelser och motivationer, i förhållande till informationsflödet, där delad 

situationsmedvetenhet, lagarbete och kognitiva artefakter var riktlinjer i enlighet med 

distribuerad kognition. De teman som skapades baserades på antal förekomster av koder, orsak 

och relevans för informationsflödet. När flera koder hamnade i samma teman utfördes en 

ytterligare genomgång av datamaterialet och koder för att hitta mer konkreta teman.  
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Inför skapandet av scenario utfördes en mer konkret kartläggning de olika målgrupperna och 

deras arbetsuppgifter enlighet med scenario-baserad design. Carroll och Rosson (2002) menar 

att även om flera grupper bidrar till att målet uppnås finns det underliggande motivationer som 

kan skilja sig. Med hjälp av de teman som framkom ur den tematiska analysen blev detta en 

grund för problemscenarion.  

4.3.3 Scenarion 

Ett scenario är en skildring av en typisk situation som utförs av användarna. Den beskriver 

världen på ett sätt som användarna ser den. De beskriver ett typiskt och kritiskt exempel av de 

aktiviteter som användarna utför. Scenarion kan sedan finnas som grund till krav som utvinns 

från scenarion (Goodwin, 2009). De kan bidra till besvarandet av frågan ”vad behöver 

designern veta?” och användas som underlag för samarbete mellan användare och designers. 

Således lämpar sig scenarion bra som startpunkt i workshops, de kan fungera som ett sätt att 

validera observationer och intervjuer i fältstudier och för designers som ett sätt att förstå vilka 

krav som ställs på designen (Bödker, 2000). 

Varje scenario innehåller minst en aktör och ett mål. När fler aktörer och mål är involverade är 

oftast någon aktör mer framträdande än andra.  

Scenarion används för att design handlar alltid om avvägningar. En produkt som både ska 

tillfredsställa användaren och bidra till utförandet av ett bra arbete brukar ofta innebära svåra 

designbeslut. Designers kan då använda scenarios för att testa idéer och få feedback. Designers 

måste förstå användarens uppgifter för att kunna stödja detta med teknik, men den nya tekniken 

kommer att förändra vad användarna gör för att uppnå sina mål (Carroll & Rosson, 2002). 

Carroll och Rosson (2002) menar att det finns olika typer av scenarion, problemscenarion 

beskriver hur verksamheten fungerar idag. Problem står inte för att det är någonting 

problematiskt som beskrivs utan snarare att det är problemdomänen som beskrivs. 

I denna studie har scenarion använts för att analysera krav genom att skildra typiska situationer 

av informationsflödet för vårdplatskoordinering idag. Fyra problemscenarion har genererats för 

att illustrera hur delmål och mål uppnås. Efter analys och idégenerering har sedan tillhörande 

framtidsscenarion genererats där ett lösningsförslag med digitala artefakter har beskrivits 

utifrån samma situationer. Detta för att kunna göra avvägningar i designen och för att på 

workshopen tillsammans med användarna kunna diskutera den inför vidare arbete (Carroll & 

Rosson, 2002; Bödker, 2000). 
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4.3.4 Skisser 

För att generera ett konkret förslag på hur de digitala artefakterna skulle se ut och fungera i 

informationsflödet har divergent och konvergent metod använts. Där används ett iterativt 

tillvägagångssätt som innebär en växling mellan ett brett och fokuserat perspektiv på designen. 

Det breda perspektivet, divergens, genererar idéer medan det fokuserade perspektivet, 

konvergens, fördjupar och konkretiserar idéerna. Konvergensen kan leda till nya frågetecken 

vilken då med hjälp av divergens kan leda till nya idéer. Detta för att inte fokusera för tidigt 

eller hamna på ett mindre relevant spår i sin idéprocess/designprocess (Greenberg, Carpendale, 

Marquardt, & Buxton, 2012). Skisserna har haft en grund i teori, teman och krav från 

problemscenarion.  

4.5 Etiska överväganden 

Nedan beskrivs etiska överväganden under studien, med riktlinjer från Bryman (2011). 

Bryman (2011) redogör för fyra etiska principer. Den första är informationskravet, vilket 

innebär att deltagarna ska informeras i förväg om undersökningens syfte. Den andra principen 

är samtyckeskravet vilket innebär att det är deltagarna själva som bestämmer om de vill 

medverka. Den tredje är konfidentialitetskravet som innebär att all inhämtad data ska vara 

konfidentiell. Det är endast författarna som ska få tillgång till råmaterialet. Den fjärde principen 

är nyttjandekravet som innebär att all insamlad data endast får nyttjas för forskningsändamålet.  

 

Före den etnografiska studien har ett avtal skrivits med Cambio angående tystnadsplikt för 

patientsäkerheten. Avtalet om tystnadsplikt har meddelats sjukhuset innan observation för att 

få godkännande om att observera information om patienter som berör vårdplatskoordinering, 

som till exempel journalsystemet COSMIC. Informationen till deltagarna i studien har blivit 

vidarebefordrad från kontaktpersonen på sjukhuset. Alla personer som observerats och 

intervjuats är anonyma och har fått information om projektets syfte innan intervjuerna. De har 

även fått ge sitt medgivande innan observation och de inspelade intervjuerna.  All insamlad 

rådata har endast varit tillgänglig för författaren.  
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5. RESULTAT 

Nedan beskrivs resultatet av studien i två delar. Första delen redogör för analysresultatet av 

informationsflödet för vårdplatskoordinering ser ut idag med teman och problemscenarion. I 

andra delen presenteras en kravtabell kopplad till krav på nödvändig information från 

problemscenarion och samt designförslag i form av skisser med förankring i designprinciper 

om visualisering. Framtidsscenarion presenteras sist i kapitlet för att illustrera hur 

designförslaget på digitala artefakter skulle kunna effektivisera informationsflödet.  

 

5.1 Vilken information är nödvändig för vårdplatskoordinering 

och hur skapas en förståelse kring den? 

 

Analysen har resulterat i sex stycken teman. De beskriver hur informationen flödar och hur 

individerna skapar en förståelse för den med hjälp av andra individer och artefakter i sin 

omgivning. Det är en redogörelse för det som fungerar men även det som skapar komplikationer 

i informationsflödet. Problemscenarion illustrerar hur detta ter sig i praktiken. Från dessa 

problemscenarion har även kraven på nödvändig information i arbetet kring vårdplatser 

identifierats. Informationskraven presenteras i kravtabellen i avsnitt 5.2 (se figur 1).  

5.1.1 Tillförlitlighet 

Mycket av informationen som får arbetet kring vårdplatser att fungera handlar om att kunna 

förlita sig på att den stämmer och är uppdaterad. Vetskap om exakt hur många patienter som 

har en vårdplats just nu, om de ligger på rätt plats, vilka resurser avdelningarna har samt hur 

många som ligger inne på akuten måste vara korrekt. Om den inte stämmer finns det risk att 

beslut tas på felaktiga grunder som kan leda till en säkerhetsrisk för patienterna.  Information 

om eventuellt utskrivna patienter efter rond och en uppskattning av hur många patienter från 

akuten som kommer behöva en vårdplats är viktig för att kunna skapa en framförhållning. Även 

om det är värden som är mindre tillförlitliga är det viktigt att veta vid beslut om vårdplatser och 

vårdplatskonferens. Vårdplatskoordinatorn går en runda på sjukhuset och tar del av 

vårdavdelningarnas planerade utskrivningar genom muntligt utbyte och direkt observation av 

deras whiteboardtavla för att få korrekt information.  
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5.2.1 Informationskällor och hjälpmedel 

Informationen som krävs vid vårdplatskoordinering är distribuerad över hela sjukhuset, det vill 

säga, alla vårdavdelningar samt akuten. För att den ska flöda används flera olika hjälpmedel. 

Journalsystemet COSMIC används i första hand för att dela patientinformation mellan läkare. 

Vårdplatskoordinatorn tar del av journalen för att få information om akutens inflöde av 

patienter, vårdavdelningarnas beläggning och utlokaliserade patienter. På så vis skapas en 

förståelse för hur många som är på akuten just nu vilket med hjälp av erfarenhet skapar en 

förståelse för ungefär hur många patienter som kommer att behöva en plats på sjukhuset.  

 

På vårdavdelningarna rondas patienter dagligen och informationen delas via en whiteboardtavla 

som innehåller information om patienterna på avdelningen och deras vårdplan. Den uppdateras 

löpande och den finns synlig i receptionen för alla på vårdavdelningen. Vårdplatskoordinatorn 

tar del av denna information via rundan på sjukhuset som komplement till det som utbyts 

muntligt med vårdavdelningspersonalen.  

 

Klockan 11.45 varje dag ska intranätet Livlinan uppdateras av alla vårdavdelningar, där delas 

information om vilka patienter som ska skrivas ut och vilka som eventuellt ska skrivas ut. Detta 

för att det är den tiden som morgonronden ska vara klar på avdelningarna enligt rutin. 

Informationen gäller alla nivåer på sjukhuset och beläggningen på sjukhusen i regionen. Den 

informationen blir dock utdaterad snabbt. 

 

Telefonen används när beslut ska tas och vidare dialoger om patienter krävs. 

Vårdplatskoordinatorn och vårdavdelningen använder ofta telefonen för att komplettera det 

som missats på rundan. När en patient ska flyttas kan telefonsamtalet mellan 

vårdplatskoordinatorn och vårdavdelningspersonalen bidra till att patienten flyttas till rätt plats. 

Vårdplatskoordinatorn har inte bara översikt på sjukhusets beläggning utan vet också en del om 

vilken plats som är rätt i enlighet med patientens diagnos. 

 

Bakjour och vårdplatskoordinatorn utbyter information via telefon när en ny patient ska skrivas 

in från akuten. Vårdplatskoordinatorn delar med sig av informationen om beläggningen som 

bidrar till att patienten hamnar på rätt plats medan bakjour har informationen om patienten som 

ska in. Bakjour ringer sedan till tilldelad vårdavdelning.  



 

20 

 

När sjukhuset riskerar att bli överbelagt ringer vårdplatskoordinatorn till ansvarig 

verksamhetschef som kallar till vårdplatskonferens. Där medverkar alla vårdavdelningschefer, 

vårdplatskoordinatorn, sjukhusintendenten och ansvarig verksamhetschef. 

 

Vårdplatskoordinatorn använder en pärm som minneshjälp och denna kan sedan användas som 

beslutsunderlag. Denna tas med på rundan och vid vårdplatskonferens. På vårdplatskonferensen 

blir pärmen ett viktigt beslutstöd för vidare åtgärder på vårdplatskonferensen.  

 

Informationen som vårdplatskoordinatorn samlar på vårdavdelningar, COSMIC och Livlinan, 

gör det möjligt att använda informationen för att avlasta bakjour i sökandet på rätt vårdplats till 

en ny patient och ta beslut vid överbeläggning.  

 

5.1.3 Lagra information 

Vårdplatskoordinatorn använder, som tidigare nämnts, pärmen för att lagra information. 

Pärmen innehåller olika papper för olika typ av aktiviteter från många olika ställen. Detta för 

att få en överblick och minneshjälp. Pappret används även för att underlätta mobiliteten. Det är 

för tungt att ta med en bärbar dator på rundan och därför används hellre papper än COSMIC. 

Informationen sparas för att användas vid situationer då den är ett viktigt beslutsstöd. 

Det finns kritiska tider på dagen som vårdplatskoordinatorn behöver information om 

beläggningen för vidare planering och åtgärder. Klockan 12 bör senaste informationen från 

avdelningarna finnas tillgänglig för vårdplatskoordinatorn då ett beslut måste tas om 

vårdplatskonferens vid risk för överbeläggning.  

Innan vårdplatskoordinatorn går hem på kvällen ska det finnas en lista för nattpersonalen att 

utgå från vid inskrivning, utskrivning och flytt av patienter under nattetid när 

vårdplatskoordinatorn inte är på plats. Detta utförs med hjälp av ett papper med den aktuella 

beläggningsöversikten när vårdplatskoordinatorn går hem klockan 22. 

Planering är viktigt för att kunna vara förberedd på vad som kan ske. Således är trender och 

förändringar över tid nödvändigt. Idag finns det dock inte möjlighet att se information och 

statistik som blivit lagrad under en längre tid. Sjukhusintendenten skapar egna exceldokument 

från Livlinan för att hålla koll på trender idag.  
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5.1.4 Rutiner och attityder 

För att systemet ska fungera behöver hela sjukhuset samarbeta. Vid observationerna 

dokumenterades ett antal exempel på när samarbetet inte fungerade vilket resulterade i 

felskrivningar och mer arbete för att informationen skulle komma fram. Det kunde till exempel 

handla om att uppdateringen till Livlinan inte sker i tid eller att vårdplatskoordinatorn inte 

förstod varför en patient hade flyttats vilket var ett resultat av ett skrivfel i COSMIC.  

 

Vid observationerna och intervjuerna visade det sig även att de olika klinikerna på sjukhuset 

hade olika attityder mot Vårdplatskoordineringen. Detta grundar sig i att införandet av 

vårdplatskoordinatorn för division opererande (se avsnitt 2.2 om sjukhusets uppdelning) 

innebar nya rutiner och mer arbete. De nya rutinerna på division opererande upplevs som 

onödiga. Kirurgkliniken har redan ett system internt och därför kan en extra informationskälla 

innebära extra arbete vilket gör att anpassningen till de nya rutinerna blir problematisk. Det kan 

innebära att informationen inte delas till vårdplatskoordinatorn som behöver informationen för 

att kunna avlasta bakjour vid inskrivning av ny patient. Vid intervju med vårdplatskoordinatorn 

framkom det att detta inte gäller när avdelningarna börjar få ont om plats. Data från 

vårdplatskonferenser och intervjuer har visat att det vid överbeläggning inte endast handlar om 

att vårdplatserna är för få. Efter en vårdplatskonferens lyckas oftast alla vårdavdelningar skriva 

ut patienter och flytta patienter vilket resulterar i att systemet fortsätter fungera. Informationen 

om sjukhusets övriga beläggning får vårdavdelningspersonalen att tänka på sjukhuset som en 

helhet snarare än att endast fokusera på sin egen avdelning.  

5.1.5 Tid 

Även om samarbete och rutiner är en viktig del är det inte bara attityder som påverkar delningen 

av information. Sjukhuset är en stressig miljö vilket kräver en prioritering av arbetsuppgifter 

och ofta innebär brist på tid.  

Vårdplatskoordinatorn lägger mycket av sin tid till att dokumentera det som står i COSMIC för 

att få det nerskrivet till sin pärm. Det tar även tid att gå runt på vårdavdelningarna. Det är inte 

alltid det finns tid att dela informationen vilket gör att vårdplatskoordinatorn måste vänta på 

plats eller ringa upp senare när hen är tillbaka på kontoret.  

På vårdavdelningen är det patienterna som prioriteras högst. Personalen på vårdavdelningen är 

ofta ute på rond. Receptionisten kan vara på labbet eller hjälpa personalen på vårdavdelningen 

med andra arbetsuppgifter vilket gör att det kan ta längre tid att dela informationen.  
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På akuten finns det mycket annat att hinna med och telefonsamtalet till vårdavdelningen kan 

bli uppskjutet av andra uppgifter. Det kan då finnas risk att andra arbetsuppgifter hamnar 

emellan vid inskrivandet av en patient. Det tar tid att först ringa till vårdplatskoordinatorn och 

sedan ringa till avdelningen. Om det är mycket att göra på avdelningarna kan det vara 

problematiskt för bakjour på akuten att få tag i personalen för att kunna skicka patienten dit, 

framförallt på natten när bemanningen är betydligt mindre än på dagen.  

Bristen på tid gör att informationsflödet stannar upp. Det finns inte möjlighet att dela 

information på ett effektivt sätt idag.  

5.1.6 Patientsäkerhet, vårdtyngd och prioritet 

”En patient är inte bara ett huvud och en plats.” – Läkare på avdelning 

   (Observationsanteckning, 25 februari 2015) 

Alla ska inte kunna ta del av patientens information. Det är dock viktigt att veta vilka behov 

patienten har för att kunna flytta patienten om detta är nödvändigt samtidigt som det utgör en 

risk för patientsäkerheten att utlokalisera patienter. Detta ska enligt rutin åtgärdas så fort som 

möjligt och till största möjliga mån undvikas. Patienter får heller inte ligga kvar för länge på 

akuten, det är inte en säker vårdmiljö. Målet är att patienten ska bli inskriven eller åka hem 

inom tre timmar. 

På whiteboardtavlan på vårdavdelningen får endast namn eller personnummer dokumenteras 

och visas öppet. Det är inte tillåtet att skriva båda så att alla kan se. Mer information om 

patienten kräver tillgång till patientjournalen. Det viktigaste på whiteboardtavlan är information 

om vilken patient det handlar om och patientens diagnos samt nästa steg i vårdplanen. Vårdplan 

är viktigt i förhållande till vårdplatskoordineringen. Patienter som till exempel vårdas av 

kommunen behöver stanna fem dagar på avdelningen innan de kan bli hemskickade, detta för 

att personalen på kommunen ska kunna planera patientens ankomst. 

Patienternas vårdtyngd är viktigt för att veta vilka patienter som ska prioriteras vid beslut kring 

vårdplatser. Det finns dock gränser för vilken information som får delas vilket medför problem 

i informationsflödet.  

5.1.7 Problemscenarion 

Dessa scenarion skildrar typiska situationer för informationsflödet och arbetet kring vårdplatser 

idag. Alla situationer är påhittade men grundar sig i observationer, intervjuer och teman.  
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Scenario 1. ”Flytta patient” 

En patient har kommit in till akuten, patienten har fått en stroke. Detta registreras i Cosmic 

medan patienten får en bedömning av läkaren på akuten.  

Vårdplatskoordinatorn tittar i COSMIC och kan se att det är en inkommen patient på akuten 

som har fått en stroke. Hen tittar i sin pärm där hen har dokumenterat vårdplatsinventeringen 

på sjukhuset och ser att det är överbelagt på strokeavdelningen men att de har en eventuell 

hemgång och en flyttbar patient. Denna information har hen samlat på vårdavdelningarna 

genom att gå sin dagliga runda på avdelningarna.  

Efter 3 timmar ringer läkaren på akuten och berättar att strokepatienten behöver läggas in. 

Vårdplatskoordinatorn ringer till strokeavdelningen och frågar hur deras beläggning ser ut. 

Läget ser fortfarande ut som förut och vårdplatskoordinatorn förklarar att det finns en 

strokepatient som väntar på akuten och frågar om de kan ta emot patienten. Receptionisten ber 

att få ringa upp eftersom att läkarna inte har uppdaterat ännu, de har varken plats eller är 

bemannade för att kunna ta emot ytterligare en patient.  

 

På avdelningen tittar receptionisten på whiteboardtavlan och ser vem som är ansvarig för den 

flyttbara patienten, hen ringer upp läkaren och förklarar läget. Läkaren frågar vilken patient 

receptionisten syftar på, receptionisten tittar på whiteboardtavlan och berättar vad patienten 

heter samt vilken diagnos hen har fått tidigare. Läkaren tar beslutet att flytta patienten till 

lungavdelningen då det sedan innan är bestämt att detta ska göras om det är trångt på 

sjukhuset. Receptionisten ringer transport och får sedan en förfrågan om att hjälpa till med ett 

blodprov på labbet. När hen sedan är tillbaka i receptionen ringer hen vårdplatskoordinatorn 

och berättar om den flyttade patienten. Vårdplatskoordinatorn skriver då upp detta i sin pärm 

för utlokaliserade patienter, hen stryker över patientens namn på avdelningen för stroke och 

skriver in det på lungavdelningen samt vilken läkare som är ansvarig för patienten.  

Vårdplatskoordinatorn ringer till läkaren på akuten och ger numret till strokeavdelningen. 

Läkaren ringer sedan dit och ger information om patienten samt vilken diagnos patienten har. 

Patienten skickas sedan till strokeavdelningen. 

 

Scenario 2. ”Eventuell patient” 

En patient har rondats och fått en remiss till röntgen. Patienten är därför planerad som 

eventuellt utskriven nästkommande dag beroende på hur det går under natten. Detta 

dokumenteras på avdelningens whiteboardtavla i receptionen för att alla ska kunna se. Den 
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slutgiltiga bedömningen utförs inte förrän morgonens rond. Detta skriver läkarna även ner på 

receptionistens papper på skrivbordet. 

 

Läkarna på avdelningen påbörjar en sittrond där de går igenom nattens rapport, patienten som 

varit på röntgen dagen innan har inte blivit sämre under natten och är nu eventuellt redo att 

åka hem men detta vet dem inte säkert förrän efter ronden. De går och ändrar detta på 

whiteboardtavlan i receptionen genom att byta magnet till gul som betyder “eventuell 

utskrivning”.  

 

Vårdplatskoordinatorn har uppdaterat sig om nattens arbete via journalsystemet COSMIC, 

men hen vill veta inför eftermiddagen om hur det kommer se ut framöver. Hen går därför runt 

till avdelningarna för att se om det finns eventuella utskrivningar och vilka som är planerade 

att få åka hem. Hen vet av erfarenhet att mer information ges om sjukhusets beläggning på 

rundan istället för att ringa runt. Vid avdelningens reception frågar hen om avdelningens 

beläggning. Receptionisten tittar på whiteboardtavlan och informerar att det finns en eventuell 

patient. Vårdplatskoordinatorn skriver ned detta i sin pärm och går vidare.  

 

Vårdplatskoordinatorn vet nu att det kommer hålla inför eftermiddagens nyinkomna patienter 

då det finns en plats som eventuellt blir ledig, beslut om vårdplatskonferens tar hen inte förrän 

efter uppdatering om avdelningarnas beläggning på intranätet Livlinan. 

Efter ronden kommer läkarna till receptionen på avdelningen och stryker över patientens namn 

på whiteboardtavlan, patienten ska få åka hem. Receptionisten sammanställer informationen 

på whiteboardtavlan och uppdaterar Livlinan. 

Vårdplatskoordinatorn går in på intranätet ”Livlinan” och får se att patienten blivit utskriven. 

Hen skriver upp detta i sin pärm och tittar på inflödet av patienter på akuten via Cosmic. De 

kommer inte behöva öppna extra vårdplatser på avdelningen.  

 

Scenario 3. ”Nattens arbete” 

Vårdplatskoordinatorn börjar dagen med att kolla i sin pärm, där finns en lapp från gårdagens 

vårdplatskoordinator med en del anteckningar om gårdagens arbete. Vårdplatskoordinatorn 

tittar i COSMIC och ser vilka inskrivningar och utskrivningar som gjorts under natten. Hen 

tittar på varje avdelning och passar på att anteckna de utlokaliserade patienter med tillhörande 

ansvarig läkare som finns på sjukhuset och uppdaterar pappret genom att stryka över det som 

inte stämmer. Detta ser hen genom att se vilken klinik patienten tillhör och om det stämmer 
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överens med den klinik som visas just nu. Senare ska läkarna bli informerade om vart 

patienterna ligger inför ronden.  

 

Scenario 4. ”Överbelagt sjukhus” 

Sjukhuset är på väg att bli överbelagt, det är ett högt tryck på akuten i förhållande till antalet 

tomma platser. Vårdplatskoordinatorn har precis räknat ihop lediga och eventuella platser för 

respektive avdelning på sjukhuset och konstaterat att det inte kommer att hålla. 

Vårdplatskoordinatorn ringer till veckans ansvariga verksamhetschef som beslutar att kalla till 

vårdplatskonferens.  

 

På vårdplatskonferensen deltar sjukhusintendenten, verksamhetschefer, avdelningschefer och 

vårdplatskoordinatorn. Vårdplatskoordinatorn börjar med att berätta om vårdplatsläget på 

sjukhuset, de andra mötesdeltagarna lyssnar. Sjukhusintendenten berättar hur läget ser ut på 

övriga sjukhus i regionen. Mer specifika frågor kring avdelningarnas beläggning ställs till 

avdelningscheferna som bekräftar. Eftersom det är många eventuella hemgångar beslutar 

ansvarig verksamhetschef att de inte behöver öppna extra vårdplatser. Alla får gå tillbaka till 

sina avdelningar och jobba extra hårt för att frigöra platser fram till eftermiddagens möte. Om 

läget inte har förbättras ska de öppna extra vårdplatser vid nästa möte.  

 

På eftermiddagen har sammanlagt 34 platser blivit lediga på sjukhuset, de kommer inte att 

behöva öppna extra vårdplatser.  

 

5.2 Hur kan digitala artefakter effektivisera informationsflödet för 

vårdplatskoordinering? Hur bör nödvändig information för 

vårdplatskoordinering visualiseras i enlighet med designprinciper?  

 

I detta kapitel presenteras ett förslag på hur digitala artefakter kan effektivisera 

informationsflödet för vårdplatskoordinering samt vilka designprinciper som indikerar hur 

nödvändig information bör representeras med hjälp av visualisering på dessa. 

Från teman och problemscenarion har problem identifierats för informationsflödet för 

vårdplatskoordinering. Analysen har också genererat vilken information som är nödvändig för 
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vårdplatskoordinering. Informationskraven presenteras i en tabell (se figur 1). För att ge en 

indikation på vilka digitala artefakter som kan användas och hur de effektiviserar 

informationsflödet för vårdplatskoordinering visar tabellen även vilka skisser som tillgodoser 

behoven och vilka designprinciper som använts för att visualisera informationen. Skisserna 

presenteras i form av bilder där de tänkta digitala artefakterna presenteras som surfplatta och 

platt-tv med pekskärm. Avslutningsvis presenteras framtidsscenarion för att illustrera hur dessa 

skulle kunna fungera i framtiden med referens till skisserna.  

5.2.1 Krav på informationssystemet 

Tabellen visar kraven på vilken information som är nödvändig för vårdplatskoordinering, 

grundat i analysen av datamaterial, samt hur dessa har grundat designförslaget. 

Tillhörande beskrivning av funktionen, designprincip och bild presenteras för att ge en tydlig 

härledning till visualiseringen av informationen. De digitala artefakter som är tänka att 

användas är surfplatta och platt-tv med pekskärm. 

Kravtabell 

Krav på nödvändig information för 

vårdplatskoorindering 

Funktion Designprincip Bild 

Bibehållen koll på 

beläggningsöversikten 

På menyn finns en miniatyrbild av 

visualiseringen av 

beläggningsöversikten 

Översikt plus detaljer  

 

Bild 2 

Beläggningsöversikt på region, 

sjukhus, division, klinik och 

avdelningsnivå 

All data visualiseras för att se alla 

nivåer samtidigt för att sedan gå ner 

på detalj vid behov. 

Region finns på en egen sida, kan 

väljas i menyn. 

Visuell hierarki, stora 

sektioner delas till 

delsektioner 

 

 

 

Bild 1 

Bilaga 2.1 

Bilaga 2.2 

Bilaga 2.5 

Antal disponibla platser på alla 

nivåer 

Visas på beläggningsindikatorerna Visuell hierarki, visar relevant 

information via indikatorn 

 

Bild 1, Bild 2 

Bilaga 2.5 

 

Antal flyttbara patienter på alla 

nivåer 

Informationsgrafisk funktion som 

är valbar vid beläggningsöversikten 

samt vid planeringsöversikten. 

Mer information i tabellform finns 

på underrubriker 

Dynamiska frågor 

Visuell hierarki för relevant 

information  

Bild 1, Bild 2 

Bilaga 2.5 

 

 

Antal, plats och ansvarig läkare för 

utlokaliserade patienter 

Informationsgrafisk funktion, 

valbar vid beläggningsöversikten 

Visuell hierarki, visas mer 

detaljerat på egen sida 

Bilaga 2.2 

Bilaga 2.5 

Historik och statistik för tidigare 

arbete 

Tidsfunktion som ändrar 

beläggningsindikationerna.  

Mer information i statistisk graf 

finns på menyn. 

Naturlighetsprincipen  

 

Bilaga 2.1 

Bilaga 2.2 

Bilaga 2.3 
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Antal enkelrum Informationsgrafisk funktion, 

valbar vid beläggningsöversikten 

 

Dynamiska frågor  Bild 1, Bild 2 

Bilaga 2.1 

Bilaga 2.2 

Aktuellt antal patienter på akuten Informationsgrafisk funktion, 

valbar vid planeringsöversikten 

Visas högst upp på bilaga 3 

Perceptuella principen  Bild 3, Bild 4 

Bilaga 2.6 

Ålder, sökorsak, prioritet och klinik 

för patienter på akuten 

Visar kompletterande information 

än vid indikationen på 

planeringsvyn 

Visuell hierarki, visar 

informationen på en egen sida 

vid mer detaljer 

Bilaga 2.6 

Bemanning på avdelningar Visas på tabellvyn för 

underrubriken avdelning, valbar på 

menyn. 

Visuell hierarki, relevant 

information vid 

vårdavdelningens detaljerade 

beläggning  

Bilaga 2.7 

Kommunikation mellan avdelning, 

vårdplatskoordinator och akuten 

Meddelanden skickas vid 

inskrivning av ny patient. 

Telefonsamtal vid sekretessbelagd 

information om patient. 

Visuell hierarki för 

meddelandefunktion 

Bild 1- 4 

Bilaga 2.1–2.6 

Vårdplan kopplad till 

utskrivningsdatum och eventuellt 

utskrivna patienter 

Informationsgrafisk funktion vid 

planeringsvyn. 

Tidsfunktion som visar ett 

preliminärt antal under dagens 

kommande timmar  

Lämplighetsprincipen  Bild 1 

Bild 2 

Bild 3 

Bild 4 

Framförhållning för inflödet för 

patienter från akuten 

Informationsgrafisk funktion, 

valbar vid planeringsvyn. 

Tidsfunktion som visar ett 

preliminärt antal under dagens 

kommande timmar 

Översikt plus detaljer Bild 2 

Bild 3 

Uppdatering om vårdplan och beslut 

för patienter från avdelning 

Samma vy som underrubrik 

”avdelning” för skiss 1 med 

kompletterande patientspecifik 

information 

Prominent klar-knapp  Bild 5 

Underlätta akutpersonalens letande 

av vårdplatser. 

Indikation om vårdtyngd. 

 

Samma vy som 

beläggningsöversikten för en snabb 
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Meddelandefunktion för förfrågan 
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Visuell hierarki, relevant 

information för 
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vårdplatser.  

 

 

Bild 1 

 

Figur 1. Kravtabell 

5.2.2 Designförslag 

Nedan presenteras ett urval av skisser på designförslaget, resterande skisser återfinns i bilaga 

2. De krav och designprinciper som förslaget grundats på finns i kravtabellen (Figur 1). Således 

besvaras här hur den nödvändiga informationen för vårdplatskoordinering bör visualiseras i 

enlighet med designprinciper.    
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Bild 1. Översikt på alla sjukhusets nivåer, visas på surfplatta 

 

Bild 1 visar vårdplatsöversikten på alla sjukhusets nivåer. Utropstecknet visar en indikation på 

överbeläggning.  Informationen visas på en surfplatta.  

 

Bild 2. Meny med översikt och valbara sidor visas på surfplatta 

Bild 2 visar menyn innehållandes en bibehållen översikt på vårdplatssituationen. På menyn 

finns även valbara alternativ för planeringsvyn, detaljerad information om akuten, 
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utlokaliserade, statistisk beläggningsinformation och regionens beläggning. Informationen 

visas på en surfplatta. 

 

 

Bild 3. Tidslinje för indikation om vilken tid och plats som kommer bli överbelagd visas på surfplatta 

Bild 3 visar planeringsöversikten där valbara alternativ kan visa eventuella värden. Tidslinjen 

används för att se hur det kommer se ut framöver. Utropstecknet visar en indikation på vilken 

tid det finns risk för överbeläggning, samt vilken avdelning. Informationen visas på en 

surfplatta. 
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Bild 4. Valbara alternativ för eventuellt inskrivna visas på surfplatta 

Bild 4 visar de valbara alternativ som kan visa eventuella värden på planeringsöversikten. På 

tidslinjen finns även en indikation på när det finns en risk för att sjukhuset blir överbelagt. 

Informationen visas på en surfplatta. 

 

 

Bild 5. Uppdateringssystem för vårdplan för patienter visas på vårdavdelningens platt-tv med pekskärm. 
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Bild 5 visar vårdavdelningens platt-tv med pekskärm. Där kan information om 

vårdavdelningens patienter samlas och uppdateras. Informationen delas till systemet när 

vårdavdelningspersonalen klickar på ”klar”. I övre vänster hörn visas även en översikt på 

sjukhusets beläggning. Vårdplatserna på vårdavdelningen delas även in i vårdlag för vilka som 

är ansvariga vid ronden, därför representeras också detta. 

5.2.3 Framtidsscenarion 

De framtidsscenarion som presenteras nedan utgår från ett koncept baserat på 

informationskraven. Detta med hänsyn till hur informationsflödet ser ut idag och vilka problem 

som uppstår. För att illustrera förslaget finns hänvisning till bilder av visualiseringen i avsnitt 

5.2.2. 

Framtidsscenario 1. ”Flytta patient” 

En patient har kommit in till akuten, patienten har fått en stroke. Detta och tillhörande klinik 

registreras i Cosmic medan patienten får en bedömning av läkaren på akuten.  

Vårdplatskoordinatorn ser en indikation på överbeläggning (bild 1) och klickar på 

planeringsvyn (bild 2). Där ser hon ett utropstecken på tidslinjen och drar fram den till den 

tiden (bild 3), det är om tre timmar och hen ser att strokeavdelningen riskerar att bli 

överbelagd. 

 

Hen klickar på ”eventuellt inskrivna” (bild 4) och får se att det kommer att skrivas in fler 

patienter än vad som kommer skrivas ut. Hen klickar sedan på ”eventuella utskrivningar” (bild 

3) för att se om det finns några patienter som eventuellt är planerade att vara utskrivna vid den 

tiden. Det finns en eventuell utskriven patient, men hon kollar ändå om det finns flyttbara 

patienter som fortfarande ligger kvar på avdelningen vid den tiden om ingen tar den platsen 

innan dess. Hen ser även att det finns lediga platser på lungavdelningen vid den tiden, därför 

kommer det med största sannolikhet att gå bra eftersom att patienter kan flyttas dit.  

 

Tre timmar senare har bakjour beslutat att strokepatienten ska skrivas in på sjukhuset. Hen 

tittar på tavlan med vårdplatsöversikten och ser att det är överbelagt på strokeavdelningen. 

Hen skickar en förfrågan till vårdplatskoordinatorn om att få lägga in patienten på 

strokeavdelningen, samt en indikation på patientens vårdtyngd. Vårdplatskoordinatorn ser 

meddelandet och skickar en förfrågan om ny patient till vårdavdelningen samt vilken vårdtyngd 

patienten kräver. På vårdavdelningen ser receptionisten meddelandet och frågar ansvarig 

läkare om patientflytten, läkaren godkänner och receptionisten besvarar meddelandet. 
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Vårdplatskoordinatorn skickar då ett ok till bakjour som ringer till avdelningen för vidare 

instruktioner om patientens vårdplan.  

 

Framtidsscenario 2. ”Eventuell patient” 

En patient har rondats och fått en remiss till röntgen. Patienten är därför planerad som 

eventuellt utskriven nästkommande dag beroende på hur det går under natten. Detta 

uppdateras på avdelningens platt-tv i receptionen av läkaren med indikatorn ”eventuellt 

utskriven” och vilken tid detta beräknas att bli samt klickar på ”klar” (bild 5). Informationen 

om remiss och eventuell utskrivning uppdateras på vårdplatskoordinatorns platta. 

 

Läkarna på avdelningen konstaterar under morgonens rond att patienten är redo att åka hem. 

Detta uppdateras på avdelningens platt-tv och samtidigt ändras detta i systemet från ett 

eventuellt värde till ett bestämt värde som då representeras på vårdplatskoordinatorns platta 

och COSMIC. 

 

Vårdplatskoordinatorn tittar på planeringsvyn och ser att avdelningen som haft stort tryck 

dagen innan fortfarande är nästintill full fortfarande. Hen går in på planeringsvyn och får se 

att efter ronden kommer det att vara betydligt bättre.  

 

Framtidsscenario 3. ”Nattens arbete” 

Vårdplatskoordinatorn börjar dagen med att uppdatera sig om nattens arbete genom att titta 

på beläggningsöversikten och dra tidslinjen bakåt, då får hon snabbt se alla utskrivningar som 

skett under natten (bilaga 2.1). Hen passar på att klicka på knappen för ”utlokaliserade” för 

att snabbt få en överblick på hur många patienter som är utlokaliserade efter nattens arbete 

(bilaga 2.2). 

 

För att få mer konkret information klickar hen på statistiköversikten. Där visas vilka patienter 

som skrivits ut och skrivits in under natten, däribland flyttade patienter (bilaga 2.3). Hon 

klickar på utlokaliserade för att se vilka läkare som är ansvariga för att ronda patienterna 

(bilaga 2.4). Detta visas även på avdelningen vilket gör att de kommer att rondas av ansvarig 

läkare.  

 

Framtidsscenario 4 ”Överbelagt sjukhus” 
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Vårdplatskoordinatorn ser en indikation på överbelagt på sin platta. Hen tittar på 

planeringsöversikten och ser på sjukhusindikatorn att antalet tomma platser inte är tillräckligt 

i förhållande till hur många som eventuellt kommer skrivas in från akuten om 5 timmar och 

sjukhusets resurser. Hen klickar i knappen för eventuella patienter och ser att det inte räcker 

till precis som systemet har indikerat. Hen ser dock att det finns lediga platser på många 

avdelningar medan nästan hälften är överbelagda och klickar på ”division” för att se mer 

detaljerad information om vilken som är mest överbelagd. Hen ser att division medicin kommer 

att ha ett högre tryck än division opererande. Hen avvaktar med att kontakta ansvarig 

verksamhetschef innan morgonens rond är klar.  

 

På avdelningarna som riskerar att bli överbelagda har arbetet redan satt igång. De har sett att 

systemet indikerar risk för överbeläggning de ser också vilka avdelningar som fortfarande 

kommer att ha plats. Detta tar alla med sig under ronden.  

 

Efter ronden har många plaster frigjorts och en del patienter är nu skrivna som flyttbara. 

Vårdplatskoordinatorn tittar på planeringsöversikten och ser att det inte kommer att behöva 

öppnas fler vårdplatser. 

5.3  Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har studien resulterat i sex stycken teman som beskriver 

informationsflödet för vårdplatskoordinering och hur det skapas en förståelse kring den samt 

vilka problem som kan uppstå, Tillförlitlighet, Informationskällor och hjälpmedel, Lagra 

information, Samarbete och attityder, Tid och Patientsäkerhet, vårdtyngd och prioritet. Fyra 

scenarion har genererats för att illustrera typiska situationer av informationsflödet idag och har 

även genererat krav på nödvändig information.  

Kravtabellen, skisser och framtidsscenarion är ett förslag på hur digitala artefakter kan 

effektivisera informationsflödet. Detta med hänsyn till informationskrav samt för- och 

nackdelar med informationsflödet idag.  
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6. DISKUSSION 

 

I detta kapitel diskuteras resultatet, metoden och framtida forskning. Resultatet har en tydlig 

förankring till distribuerad kognition som teoretiskt ramverk samt de riktlinjer som finns inom 

scenariobaserad design och teorier om visualisering. 

 

Syftet med studien var att undersöka informationsflödet för vårdplatskoordinering för att sedan 

ge ett designförslag för hur detta kan effektiviseras med hjälp av digitala artefakter. Analysen 

gjordes av systemet som helhet med distribuerad kognition som ramverk. Således grundar sig 

förslaget både i vilka delar som kan effektiviseras och det som fungerar bra i informationsflödet. 

Scenarion har använts som metod för att belysa problematiken och vilka informationskrav som 

finns. Skisserna illustrerar hur förslaget uppnår kraven med hjälp av visualisering i enlighet 

med designprinciper och riktlinjer för detta.  

 

Inom distribuerad kognition består analysarbetet av tre dimensioner, kognition distribuerad 

mellan individer, relationerna mellan individerna och de artefakter de interagerar med 

(Hutchins, 1995a). Därför kommer syfte, frågeställningar och resultat diskuteras i förhållande 

till dessa aspekter. De teman som framkom ur data visade att informationsflödet för 

vårdplatskoordinering var komplext och att mer fältstudier hade behövts för att hitta fler 

eventuella problem i informationsflödet som eventuellt kunde orsaka risk för överbeläggning. 

Det visade sig bland annat att ingenting gick att utesluta vid analys, vårdplatskoordinering var 

beroende av alla användargrupper som observerades. Alla aspekter var viktiga för att ge en rik 

beskrivning av alla delar av systemet. Som i studien av Lin m.fl. (2013) visade det sig att sociala 

aspekter som samarbete och rutiner var en viktig del för att informationen skulle flöda.  

6.1 Delad situationsmedvetenhet 

Som tidigare nämnt har den här studien visat att arbetet kring vårdplatser är ett komplext system 

distribuerat mellan personalen på sjukhuset där vårdplatskoordinatorn, bakjour och 

vårdavdelning var de mest centrala individerna i arbetet. Varje individ har ett ansvar att samla 

information om vårdplatser samt dela den för att kunna utföra sitt arbete och ta beslut i ett 

dynamiskt system. Delad situationsmedvetenhet är viktig för att lagarbetet ska få ett optimalt 

resultat (Endsley, 1995). Teman som Tillförlitlighet, Rutiner och Attityder och Patientsäkerhet, 

Vårdtyngd och prioritet påvisar detta. Informationens tillförlitlighet är en viktig del för att 
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kunna ta beslut i ett dynamiskt system. Om informationen som delas från vårdavdelningarna 

via Livlinan och telefon inte är tillförlitliga blir vårdplatskoordinatorn tvungen att gå till 

vårdavdelningarna för att säkerställa att den stämmer. Vårdplatskoordinatorn behöver 

information om avdelningarnas beläggning, både stabila värden och indikationer för eventuellt 

utskrivna och inskrivna patienter. Detta för att skapa sig en bild inför vidare beslut. Rutiner och 

attityder är en anledning till att informationen inte delas i tid vilket då enligt 

vårdplatskoordinatorn förbättras vid personlig kontakt. Det är en nödvändighet eftersom 

rutinerna inte alltid fungerar idag vilket indikerar att det kan finnas andra delar som kan behöva 

lösas för att undvika att vårdplatskoordinatorn måste göra en runda på sjukhuset. 

Patientsäkerheten är också en anledning till att allt inte delas digitalt utan måste kompletteras 

via telefon och personlig kontakt. Patientens journal är sekretessbelagd och bör inte delas med 

obehöriga. Temat informationskällor och hjälpmedel visade vilka delar av systemet som 

fungerar när det gäller delad situationsmedvetenhet. Informationen delas oftast med hjälp av 

olika artefakter och mellan individerna. När de negativa aspekterna i systemet har orsakat att 

informationen inte delas kan det innebära att vårdplatskoordinatorn tillsammans med ansvarig 

verksamhetschef tar beslut om att kalla till vårdplatskonferens. Där medverkar alla individer 

som kommunicerar kring vårdplatser för att kunna ta beslut om vidare åtgärder vilket skulle 

kunna undvikas.  

Designförslaget förbättrar den delade situationsmedvetenheten genom att vårdavdelningarnas 

platt-tv med pekskärm innehåller beläggningsöversikten (se bild 4), och även indikationen om 

överbeläggning för att veta vad som händer på övriga sjukhuset. Den förbättras även genom att 

vårdavdelningspersonalen har möjligheten att snabbare uppdatera systemet om patienternas 

vårdplan. Med hjälp av en direkt uppdateringsfunktion på platt-tvn, som är en representation av 

den tidigare whiteboardtavlan kan det uppnås. För att det inte ska bli en helt ny arbetsuppgift 

används koncept som liknar de arbetsrutiner som utförs idag i enlighet med Hutchins (1995a, 

se avsnitt 3.3) förhållningssätt till ny design. Informationen som uppdateras på 

whiteboardtavlan blir transparent för vårdplatskoordinatorn och mer tillförlitlig, uppdaterad och 

tar inte lika lång tid att hämta. Vårdplatssituationen delas även på akuten för bakjour som då 

snabbt kan få stöd i letandet på en vårdplats till ny patient från akuten. För att säkerställa att 

vårdplatskoordinatorn fortfarande har kontroll på situationen skickas ett meddelande om 

godkännande, detta för att vårdplatskoordinatorn också har en bättre översikt på andra aspekter 

i systemet som kan påverka beslutet.  
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Detta stämmer överens med Carroll m.fl. (2006, se avsnitt 3.1) som menar att inte bara en 

gemensam förståelse för situationen är tillräckligt utan även gemensamma aktiviteter. Bakjour 

och vårdplatskoordinatorn interagerar fortfarande med varandra vid inskrivning, det är inte 

meningen att bakjour ska ta beslut på egen hand.  

Genom en översikt av vårdplatssituationen (se bild 1) finns det även en möjlighet för alla 

användargrupper att skapa sig en snabb bild av hur situationen ser ut just nu. Visuella hierarkier 

gör att det också blir lättare att se vårdplatssituationen ur olika perspektiv (Johnson, se avsnitt 

3.4). I och med att det är sjukhuset som visas högst upp riktas uppmärksamheten mot helheten 

men visuella hierarkier tillåter även en snabb överblick på alla nivåer och olika aktiviteter. 

Med hjälp av dynamiska frågor (Tidwell, 2011, se avsnitt 3.4) kan användarna sortera data 

beroende på vilken information som är viktig för tillfället. Denna sortering är viktig för 

vårdplatskoordinatorn och garanteras med hjälp av uppdatering av data från vårdavdelningen. 

Där är en viktig del är en prominent klar-knapp (Tidwell, 2011, se avsnitt 3.4) som gör att 

slutförandet av uppdateringen blir tydligt för vårdavdelningspersonalen.  

En annan aspekt av designförslaget är översikten på regionnivå (bilaga 2.5) där tanken är att 

alla sjukhus använder samma system och därmed kan se hur vårdplatssituationen ser ut ifall 

patienter behöver flyttas mellan sjukhus.  

6.2 Lagarbete 

En annan central del i distribuerad kognition är interaktionen mellan individer (Hutchins, 

1995a). En vanlig lösning för att nå beslut brukar innebära att en viss person ges auktoritet att 

avgöra vad som ska utföras (Hutchins 1995a). Om kommunikationen mellan individerna brister 

kan det medföra att individerna tar felaktiga beslut. Systemet kan då riskera att få ett felaktigt 

informationsflöde vilket kan ge negativa konsekvenser. 

Koordinering mellan människor och hjälpmedel innebär att mycket av det organisatoriska 

beteendet i systemet hamnar hos individen som koordinerar snarare än hos individen som utför 

handlingen (Hutchins, 1995a). Innebörden av koordinering är enligt Hutchins att sätta sig i en 

situation där handlingarna för det funktionella målet utförs av en annan del av systemet. Detta 

stämmer överens med resultatet i denna uppsats. Vårdplatskoordinatorn är inte personen som 

utför handlingarna. Besluten kring patienter tas av personer med auktoritet för att göra detta, 

det vill säga läkare och sjuksköterskor. Problemet som kan uppstå är att handlingar kan utföras 

utan vårdplatskoordinatorns vetskap. Temat rutiner och attityder påvisar att detta beteende 
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beror på ändringarna i rutiner och attityder kring detta. Problemet beror även på Tidsbrist -

vårdavdelningspersonalen hinner inte uppdatera vårdplatskoordinatorn i rätt tid. Auktoriteten 

kan även kopplas till besluten kring nya patienter och kommunikationen mellan bakjour och 

vårdplatskoordinatorn, nämnt i kapitel 6.1. 

Koordination är en uppgift som i teorin utförs utan sofistikerade resonemang om uppgifterna 

som koordineras (Hutchins, 1995a). Hutchins menar dock att det kan finnas tillfällen då 

individerna som koordinerar engagerar sig i vad uppgiften innebär och kommer leda till 

(Hutchins, 1995a). Detta visade sig vara fallet även för vårdplatskoordinatorn då hens 

erfarenheter ibland kunde användas som en guide till läkare på vårdavdelningar som behövde 

hjälp vid flytt av patient. Även om det egentligen inte var vårdplatskoordinatorns uppgift kunde 

hen ibland bidra till besluten mer än att bara genom att dela informationen om beläggningen.  

I designförslaget har dessa aspekter tagits i akt och därför finns vårdplatskoordinatorn 

fortfarande kvar som en resurs till systemet. Det kan hävdas att vårdplatskoordinatorns funktion 

blir onödig med tanke på att systemet samlar informationen samt att den delas till de personer 

som har auktoritet att ta besluten. Vårdplatskoordinatorns erfarenheter och praktiska 

vårdkunskap visade sig dock vara värdefull vid beslut om patienternas placering. Denna 

information är problematisk att representera i ett gränssnitt eftersom patienternas diagnoser kan 

vara varierande. Således finns även telefonen kvar i designförslaget som 

kommunikationskomplement vid situationer som kräver konsultation mellan 

vårdplatskoordinator, bakjour och vårdavdelning. Detta stärks även av temat Patientsäkerhet 

vårdtyngd och prioritet där det kan finnas en risk med att dela patientinformationen digitalt 

vilket medför att vårdtyngden blir svår att definiera i gränssnittet. Vårdtyngd är viktig 

information i beslutet kring vårdplatser och är kopplat till patientens behov och 

vårdavdelningens resurser. I framtida studier kan närmare analys på vårdtyngd utföras. I 

designförslaget finns en idé om en indikation om vårdtyngd som skapas av bakjour när patienten 

ska skrivas in. Detta är kopplat till bemanningen på vårdavdelningen, teknisk utrustning och 

enkelrum, vilket var de informationskrav som framkom under fältstudierna. 

Vårdplatskoordinatorerna nämnde ofta enkelrum som en viktig resurs på sjukhuset vid till 

exempel infektionsrisk. De menade även att vårdavdelningarnas bemanning var avgörande för 

att veta om de hade resurser för en nyinkommen patient. Därför bör en indikation om dessa 

aspekter tilldelas av bakjour i sökandet av vårdplats till ny patient.  
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I enlighet med Hutchins (1995a, se avsnitt 3.3) teori om lokala anpassningar och design är detta 

en del som inte designen kan lösa. En förändring i rutiner och attityder kring 

vårdplatskoordinering är en organisatorisk fråga som verksamheten arbetar med dagligen. Det 

digitala stödet kan dock effektivisera hela systemets informationsflöde eftersom att delarna 

bidrar till helheten. 

En annan aspekt i designförslaget är att anpassa gränssnittet till olika användargrupper med 

identisk information för att säkerställa tillförlitligheten. Vårdplatskoordinatorn ser till exempel 

inte allt som vårdavdelningspersonalen ser på sin platt-tv. Att patienten ska röntgas är inte 

relevant information för vårdplatskoordinatorn, det är informationen om att patienten kommer 

ligga kvar och den beräknade utskrivningstiden som är nödvändig. Detta i enlighet med 

resultatet Reddy m.fl. (2001, se avsnitt 3.1) kom fram till då olika användare kan behöva olika 

perspektiv på identisk information. Olika användargrupper kan behöva olika representationer 

av samma information för att jobba effektivt. Det skapar en ökad förståelse för de övriga 

användargruppernas motivationer och perspektiv eftersom att den är anpassad på ett sätt som 

är förståeligt och relevant. Detta gör också att representationen som används av artefakten ger 

den exakta informationen som uppgiften innebär i enlighet med Lämplighetsprincipen 

(Norman, 1993, se avsnitt l 3.4).  

6.3 Kognitiva artefakter 

Inom distribuerad kognition läggs stor vikt på att analysera vilka processer som innefattar 

artefakter och artefakternas funktion (Hutchins, 1995a, se avsnitt 3.2; avsnitt 3.3).  

 

Många artefakter används för att utföra uppgifter i arbetet kring vårdplatskoordinering. 

Vårdplatskoordinatorn måste samla information om vårdplatssituationen på flera håll för att få 

den information som behövs för att kunna ta beslut om vidare åtgärder som till exempel vart en 

patient ska läggas in eller flyttas. De artefakter som används idag fungerar främst som 

hjälpmedel för att samla informationen som finns hos andra användargrupper. Det tar tid och 

kräver manuellt arbete vid uppdatering. Detta kan med hjälp av designförslaget åstadkommas 

på samma sätt fast med andra hjälpmedel som har anpassats till hur informationen flödar idag 

och vad som stoppar den.  

 

Förslaget förkortar tiden det tar att samla information vilket förminskar systemets belastning. 

För att inte hindra vårdplatskoordinatorn att ta med sig informationen vid behov är förslaget 
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tänkt att representeras på en surfplatta. Det går då snabbt att uppdatera sig om 

vårdplatssituationen även om situationen kräver att vårdplatskoordinatorn ska förflytta sig till 

en annan del av sjukhuset. 

 

Temat Tid belyser det som tidigare varit problematiskt. Det är stressigt att jobba på sjukhuset 

och vårdplatskoordinering är inte vårdavdelningarnas främsta arbetsuppgift. Eftersom att data 

finns via journalsystemet COSMIC finns indikationer på att denna data kan användas på ett 

annat sätt. Även här finns det aspekter som kan kopplas till Carroll m.fl. (2006, se avsnitt 3.1) 

som menar att det finns fördelar med tekniken och det är bland annat att stora mängder data kan 

delas mellan människor som inte befinner sig på samma ställe. Att dela information har varit 

en stor del av motivationen för att lösa delar av dagens problematik. Dock finns det nackdelar 

med den delade informationen som bör beaktas, patientinformationen är sekretessbelagd och 

bör som tidigare nämnt inte finnas tillgänglig för alla. 

 

Tema Lagra information och Informationskällor och hjälpmedel påvisade att pärmen användes 

för att samla och lagra information. Förslaget på artefakten är en samlad översikt av den 

information som vårdplatskoordinatorn samlar, beräknar och utformar på egen hand. Den bild 

som skapas av den samlade informationen visualiseras och begränsar på så vis representationen 

till den information som är relevant i enlighet med Hutchins (1995a, se avsnitt 3.3) syn på 

artefakter. I enlighet med designprinciper uppnås detta även när användaren kan interagera med 

data som visualiseras för att snabbt kunna se olika värden för vårdplatssituationen olika tider 

på dagen (se funktioner i Tabell 1). I enlighet med Norman (1993, se avsnitt 3.3) visas de 

numeriska värdena som grafer formade som linjer snarare än cirkeldiagram eftersom att det är 

ett lättare sätt att tolka numeriska värden.  

 

Visualisering är användbart för snabb översikt och förhåller sig till Normans (1993, se avsnitt 

3.4) perceptuella princip. Ibland kan detaljerad information vara nödvändigt och därför finns 

också möjligheten att se informationen i tabellform vid behov. Statistiken visas med en statistisk 

graf och det är i enlighet med naturlighetsprincipen (Norman, 1993, se avsnitt 3.4).  

 

Digitaliseringen är avgränsad i förhållande till problematiken kring rutiner och patienternas 

vårdtyngd. Detta kan utvecklas i framtiden där nya rutiner kan bidra till en mer konkret bild av 

när en patient skrivs ut och skrivs in. Då skulle också statistiska algoritmer kunna användas för 

att räkna ut till exempel vårdtyngd på egen hand och säga ifrån när sjukhusets är på väg att bli 
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överbelagt. Det är dock viktigt att det finns en administratör av ett sådant system då vissa beslut 

och vissa patienter är svårare att bedöma. Ett första steg skulle kunna vara att göra detta för 

patienter som statistiskt sett är stabila och lätta att bedöma. Det är här den mänskliga faktorn 

och automationens negativa effekter måste övervägas (Norman, 1993, se avsnitt 3.3). En 

maskin är idag inte en läkare, beslut kring patienter måste ske av läkaren som har kompetensen 

och auktoritet för beslut.  

 

Avslutningsvis, genom att ändra på någon av dagens rutiner kan positiva aspekter påverkas 

negativt. Bara faktumet att vårdplatskoordinatorn inte behöver samla information från flera 

olika källor gör att systemet blir mer effektivt. Det har dock sina negativa aspekter på 

samarbetet och förlorad personlig kontakt och kommer kräva förändringar i rutiner.  Detta 

indikerar att problemet är av en annan karaktär och att en digitalisering som stöd kanske inte är 

svaret (Norman, 1993, se avsnitt 3.3). Med ett mer lättuppdaterbart system och en gemensam 

förståelse för situationen via en samlad beläggningsöversikt kan dock samarbetet förbättras, 

förutsatt att negativa attityder inte sätter stopp. I enlighet med Hutchins (1995a, se avsnitt 3.4) 

har organisationen för systemet förändras. Kognitionen som styr koordinationen inom de olika 

elementen för uppgiften utförs nu på nya sätt. Med ett effektivt informationsflöde kan de 

individuella delarna i systemet tillsammans uppnå målet, att lägga rätt patient på rätt plats, 

lättare. 

6.4 Metoddiskussion 

I och med att vårdplatskoordinering är ett relativt outforskat område ur ett distribuerat kognitivt 

perspektiv håller den explorativa forskningsansatsen. Metoden bidrar till en beskrivning av 

informationsflödet vilket är en av förutsättningarna för designbeslut och 

förbättringsmöjligheter. Studien av Lin m.fl.(2013), nämnt i teorikapitlet, har en liknande 

forskningsansats där frågeställningen berör utskrivningsprocessen av patienter. Detta kan ge en 

del indikationer på hur liknande problem bör lösas. De har fokuserat på en specifik 

arbetsprocess inom vårdplatskoordinering vilket medför att ett bredare perspektiv är lämpligt. 

Vidare utförs inte vårdplatskoordinering likadant på alla sjukhus vilket gör att det är 

problematiskt att dra slutsatser kring vårdplatskoordinering som ett generellt system.  

 

Att använda distribuerad kognition som teoretiskt ramverk har varit en passande 

tillvägagångssätt för att besvara frågeställningen då det har belyst problemet från ett 

helhetsperspektiv där en mer genomgående analys av hur systemet påverkas av digitala 



 

41 

 

artefakter har grundat designen. Det breda perspektiv som metoden innebär kan också ses som 

en nackdel då det är svårt att analysera alla delar av systemet på detaljnivå vilket gör att en del 

aspekter kan missas. Dock är helheten en bra utgångspunkt och kartläggningen identifierar de 

problem som behöver undersökas närmare.  

 

Den tematiska analysen bidrog till en strukturerad analys av datamaterialet. Det kan hävdas att 

den vid replikering av studien inte resulterar i samma teman. Dock bidrar det teoretiska 

ramverket till att det finns en relevant fokusering till informationsflödet och kan således finnas 

som grund för vilka flöden som utgör teman i liknande domäner. 

 

Scenario-baserad design har använts för riktlinjer kring metodiken när scenario används i 

design. Detta för att få en konkret vägledning för hur situationer bör beskrivas i enlighet med 

insamla data. Metoden har bidragit till beskrivande situationer som gett en djupare analys om 

användarnas mål och delmål. Validering av data och illustration av resultatet för designförslaget 

är också positiva aspekter av metoden. Följaktligen har det varit en passande metod i enlighet 

med uppsatsens syfte. Det finns mer i förhållande till scenariobaserad design som kunde använts 

i studien som till exempel personas vilket kan ifrågasättas. Antalet deltagare i studien har dock 

inte varit tillräckligt för att ge en korrekt generell bild av användarna (Carrol & Rosson, 2002 

(Bryman, 2011)). Det är viktigt att validera korrektheten i insamlad data och tolkningen av 

aktiviteterna som utförs av användarna. Detta gäller framförallt om scenarion ska finnas som 

grund för vidare arbete och designbeslut. Därför är workshops ett bra sätt att diskutera scenarion 

med användare för att säkerställa detta. (Badram, 2000) 

 

Workshopen har varit ett bra verktyg för att reda ut en del frågetecken men deltagarna 

konstaterade samtidigt att problemet är större än vårdplatskoordinatorns manuella arbete. En 

förutsättning för en lyckad workshop är att workshopledaren har färdigheter i facilitering, och 

utan detta är risken stor att gruppen inte når förväntat resultat. På grund av mina bristande 

erfarenheter som facilitator, och workshops som mötesprocess, kan resultatet påverkats 

negativt. Det var dock ett bra sätt att låta användare och ledning diskutera problemet 

tillsammans då resultatet i analysen belyste att det fanns olika uppfattningar om problemet. En 

diskussion om problemet blev en positiv aspekt av workshopen. Det som kunde utförts bättre 

hade varit att fokusera mer på målen med workshopen. Mer konkreta förslag på vad som ska 

finnas i en framtida produkt och hur den ska fungera kunde varit i fokus snarare än att endast 

belysa de problem som finns idag. Workshopen har ändå varit en givande del i studien och då 
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den bidrog till mer konvergens i utformandet av designförslaget tack vare feedback på 

framtidsscenarion. I framtiden bör workshopen utföras under en längre tid. Det bör även 

anordnas fler workshops kring olika problemområden.  

Att använda divergenta och konvergenta metoder har varit hjälpsamt i genereringen av ett 

förslag för hur en digitalisering kan se ut. Från informationskraven och teorin kommer 

indikationer till vad som behövs men för att få fram ett konkret koncept krävs idégenerering 

där teori och krav tillämpas.  

Domänkunskapen innan fältstudien var begränsad, vilket kan ha påverkat resultatet och 

tolkningen av arbetsprocesserna. Detta är också en styrka då det innebär att inga förutfattade 

meningar styr de semistrukturerade observationerna och semistrukturerade intervjufrågorna 

vilket lämpar sig bra för att identifiera praktiska problem och vad det beror på (Gillham, 2008). 

Det finns alltid en risk för att tolkningen av situationer sker på olika sätt när etnografiska studier 

utförs (Gillham, 2008) och innebär således att min tolkning av situationen kan skilja sig vid en 

replikering av studien. Observatörens närvaro kan påverka deltagarnas beteende vilket riskerar 

att påverka resultatet. 

De etiska åtgärderna i studien har förhållit sig till Brymans (2011) fyra etiska principer. Med 

tanke på att studien utfördes på ett sjukhus med organisationen i fokus och ingen 

sekretessbelagd information har dokumenterats har tystnadsplikten påskriven hos Cambio varit 

tillräcklig för patientsäkerheten. Alla deltagare i studien har fått information om studiens syfte 

och deras frivilliga deltagande innan observation och intervju. Att detta inte gjordes direkt av 

mig utan via min kontaktperson kan ifrågasättas men innan varje observation och intervju har 

deltagarna återigen fått information om studiens syfte samt tystnadsplikten som skrivits på via 

Cambio.  
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7. SLUTSATS 

Vilken information är nödvändig för vårdplatskoordinering och hur skapas en förståelse kring 

den? 

Vårdplatskoordinering är ett komplext system som kräver många kognitiva processer för att 

fungera. Informationen som var nödvändig berörde utskrivningsdatum, både fastställda och 

eventuella, vårdtyngd, resurser, och inflödet från akuten. Det var viktigt att få de eventuella 

värdena för att kunna göra en bedömning om sjukhusets framtida vårdplatssituation för vidare 

åtgärder. För att få en förståelse för informationen kommunicerade de olika användargrupperna 

på många olika sätt och använde olika hjälpmedel för att dela information. Det fanns delvis 

problem i att de hjälpmedlen var ineffektiva och att informationen snabbt blev utdaterad men 

det handlade även om sociala och rutinmässiga svårigheter som ibland orsakade ett stopp eller 

en försening i informationsflödet.  

 

Hur kan digitala artefakter effektivisera informationsflödet för vårdplatskoordinering? 

Analysen har utgått från ett systemperspektiv istället för individperspektiv vilket har varit 

relevant för resultatet av hur digitala artefakter kan effektivisera informationsflödet för 

vårdplatskoordinering. Digitala artefakter kan bidra till en effektivisering av insamlandet av 

information och förståelsen för den aktuella, historiska och framtida vårdplatssituationen 

mellan alla användare. Detta med hjälp av snabbare uppdateringsalternativ och visualisering av 

nödvändig information för vårdplatskoordinering. Visualisering är ett bra verktyg för att skapa 

en överblick och förståelse för större mängder information.  

 

Hur bör nödvändig information för vårdplatskoordinering visualiseras i enlighet med 

designprinciper? 

Med hjälp av visuella hierarkier visas nödvändig information så användaren först riktar 

uppmärksamheten dit det är relevant. Vårdplatserna kan visas på många olika sätt beroende på 

vad situationen kräver. Detta med hjälp av informationsgrafik som tillåter användaren att 

interagera med informationen på olika sätt för att se det som är relevant. Detta gör att 

informationen också kan delas och skapa en bättre situationsmedvetenhet för alla involverade. 

Att lättare kunna dela information bidrar till förtroendet för att innehållet är uppdaterat.  

 

Informationsflödet för vårdplatskoordinering kan effektiviseras med hjälp av digitala artefakter 

för att uppnå det funktionella målet, att få rätt patienter på rätt plats, i viss mån. Men teknik 
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löser inte alla problem. De sociala aspekterna måste lösas internt, men ett digitala artefakter kan 

effektivisera och bidra till nya rutiner, även om resultatet utgår ifrån att inte helt frångå dagens 

fungerande rutiner.  

7.1 Framtida studier 

I framtiden kan fler sjukhus observeras för vidare analys av vad som skapar förståelse för 

informationen kring vårdplatser i de olika systemen. Fler observationer och intervjuer kan 

tillföra rik data till de olika delprocesserna i systemet. Att dela information digitalt medför 

patientrisker och detta är en aspekt som bör studeras närmare i framtida studie. En digitalisering 

får inte innebära en ökad risk för patienten. 

 

Skissernas syfte är att vidare illustrera designkonceptet och bör i framtida studier analyseras 

och påbyggas ur ett gränssnittsdesignperspektiv. Vid vidare studier kan även användarnas 

interaktion med de digitala artefakterna testas och analyseras. Om förslaget i framtiden slutar i 

en produkt kan detta påverka vården på flera sätt precis som andra digitaliseringar har gjort 

idag, till exempel journalsystemet COSMIC. 
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BILAGA 1. Intervjuguide 

 

Nedan visas intervjuguiden som användes som stöd vid intervjuerna.  

Intervjuguiden 

Etiska aspekter: Godkännande för inspelning. Anonymitet. Information om studien. Valfritt 

deltagande. 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

 Vilka problem kan du stöta på? 

 Varför blir det så? 

 Hur ofta? 

 Kommunikation 

 Tekniska stöd 

 Tid 

 Vilja 

 

Kan du beskriva hur en patient skrivs in? 

Kan du beskriva hur en patient skrivs ut? 

Vilka är det som jobbar med vårdplatsarbetet? 

 Vad behöver dom veta? 

Vem är ansvarig för att systemet uppdateras? 

När förstår man att det kan uppstå problem? 

Finns det någon generell procedur för vårdplatser eller ändras denna över tid? 

Vilken roll anser du att du har inom vårdplatskommunikationen? 

Vad händer på en vårdplatskonferens? 

Hur kallar ni till möte? 
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 Hur vet alla att det är bråttom? 

Vad behöver man se för att förstå att det börjar bli kris? 

Kan du beskriva vilken information du får ta del av? 

Hur ofta måste du gå runt på avdelningen? 

Vilka enheter använder du för att få information idag? 

 

Hur ofta måste du använda telefonen varje dag? 

Vilka inblandade behöver veta denna information? 

Vilken information i Cosmic använder du dig av? 

Använder ni er av någonting för att alla ska få en bild av situationen? 

Hur uppdateras ni om situationen? 

Hur skulle en framtid utan telefon se ut?  
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BILAGA 2. Kompletterande skisser 

 

Nedan visas kompletterande skisser som illustrerar designförslaget i framtidsscenarion. Dessa 

finns refererade i Tabell 1.  

Skisserna  

 

 

Bilaga 2.1 Valbara tider för att se historik för beläggningen visas på surfplatta. 

Bilaga 2.1 visar tidslinjen på beläggningsöversikten som vid interaktion visar nattens arbete. 

Detta via beläggningsindikatorerna och valbara alternativ. 
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Bilaga 2.2. Valbara alternativ för att se utlokaliserade patienter visas på surfplatta. 

Bilaga 2.2 visar hur vårdplatskoordinatorn ser utlokaliserade patienter under nattens arbete 

genom att klicka på det valbara alternativet ”utlokaliserade” och dra i tidslinjen. Samma 

handling kan utföras för att se flyttbara patienter och enkelrum på avdelningarna.  

 

 

 

Bilaga 2.3. Valbar detaljerad vy av statistik och trender visas på surfplatta. 
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Bilaga 2.3 visar en detaljerad visualisering av tidigare arbete kring vårdplatser för att kunna se 

trender och uppdatera sig. Valbara alternativ finns för vilken nivå av sjukhuset som ska visas, 

vilken tid och vilka värden som ska visas. 

 

 

Bilaga 2.4. Detaljerad vy för utlokaliserade patienter visas på surfplatta. 

Bilaga 2.4 visar en detaljerad översikt på sjukhusets utlokaliserade patienter, denna kan väljas 

i menyn. 
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Bilaga 2.5. Jämförelse mellan regioner, visas på surfplatta. 

Bilaga 2.5 visar översikten på vårdplatssituationen på Region-nivå. Genom att klicka på ett av 

sjukhusen visas den detaljerade översikten. 
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Bilaga 2.6. Detaljerad vy av akutens inflöde av patienter visas på surfplatta. 

Bilaga 2.6 visar en detaljerad vy av akuten inflöde av patienter. Längst upp visas antalet och 

sedan mer information om varje patient. 

 

Bilaga 2.7 Valbara detaljerade vyer på olika nivåer, inkluderat bemanning, visas på surfplatta. 

Bilaga 2.7 visar underrubrikerna till de detaljerade vyerna för de olika nivåerna på sjukhuset. 

Här visas beläggningen, utskrivningstid, flyttbarhet. På avdelningsnivå visas även bemanning 

och enkelrum.  
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