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Populärvetenskaplig sammanfattning
Utvecklingen har tagit oss ifrån ett system där vården tillhandahålls på stora sjukhus till en
vård där all information går att nå ifrån hemmet och sjukhuset endast är en plats för direkt
behandling. Detta är den situation som sjukvården just nu befinner sig i. På samma sätt som
modern teknologi kontinuerligt integreras i människors privatliv, så fortsätter sjukvården att
rationaliseras och göra sina tjänster tillgängliga för allmänheten genom användning av
samma teknologi.
Syftet med detta arbete är att forska kring möjligheten att lyfta ut ännu en del av
behandlingen från sjukhuset och göra den tillgänglig för patienten på den plats där det
passar patienten bäst. Detta skall lösas genom att skapa en direkt kontakt mellan patient och
behandlare i en portal-baserad miljö där den fortlöpande behandlingen kan följas både av
patient och behandlare på olika sätt. På så vis kan patienten direkt få feedback på hur
behandlingen påverkar patientens medicinska situation och behandlaren kan direkt
uppmärksamma negativa trender och därigenom vidta åtgärder innan situationen hinner
eskalera.
Arbetet har begränsats till att eftersöka vad som kan komma att krävas av den här typen
av portal, samt konstruktionen av en prototyp för att ge en visualisering av de krav som
kommer att ställas i form av funktionalitet och bakomliggande system för att stödja den här
typen av behandling.
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Förord
Detta examensarbete har genomförts som sista moment i civilingenjörsutbildningen i
informationsteknologi vid Uppsala Universitet. Tidsbegränsningen på arbetet är satt till 20
veckor och startade februari 2008 och löper till mitten av juni samma år. Arbetet är
genomfört på Akademiska sjukhuset i Uppsala på avdelningen för medicinsk informatik och
teknik.
Handledare har varit docent Bo Sandhagen och sjukhusingenjör Urban Wallin med stöd av
systemadministratör Mats Andersson.
På universitetssidan har Bengt Sandblad, professor i människa-datorinteraktion vid uppsala
universitet, institutionen för informationsteknologi, fungerat som handledare.
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Ordlista
Databasförhållanden (1-N, N-M)
För att exemplifiera ett 1-N förhållande så ser vi 1-N förhållandet mellan Enkät och Frågor
tabellerna där 1 enkät kan ha flera (N) frågor alt Flera (N) frågor tillhör samma enkät.
N-M förhållande är som 2 1-N förhållanden. Som förhållandet mellan Svar och Frågor
tabellerna där 1 fråga kan ha flera (M) svar men även att 1 svar kan användas av flera (N)
frågor.
Kaskadborttagning: När huvud objektet tas bort så kommer alla rader i tabeller som
refererar till detta objekt också att försvinna.
Foreign key "FK" förhållande: Den tabell som refererar till en annan med ett "FK"
förhållande blir beroende av den raden som refereras till och värden i den refererande raden
kan inte anta något värde som inte existerar i den raden som refereras till.
Single sign-on, (SSO) är en metod inom sammansatta datasystem för att hantera
användare med aspekt på användarbehörighet och användarverifiering, så att dessa
användare endast behöver logga in en enda gång för att nå de system som är anpassade till
tjänsten.
Servlet är en specifikation som beskriver en implementation av ett API som låter
programmerare skapa dynamiskt web-innehåll med hjälp av programmeringsspråket Java.
En HTTP Servlet är ett objekt som accepterar en förfrågan från t.ex. en web-läsare och sedan
genererar ett svar med ett oftast dynamiskt innehåll.
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Introduktion
Förstudie
När vi först introducerades till grundidén bakom projektet så gjorde vi efterforskningar för
att utvärdera potentialen på vad detta arbete kunde resultera i. Efter att granskat redan
existerande koncept som viktklubb1 och GI Viktkoll2 med flera, kunde vi konstatera att
grundidén till uppdraget redan var ekonomisk gångbart. Med detta i beaktande gjorde vi
vidare studier för att klargöra direkta konkurrensfördelar. Efter att ha studerat vad som
existerar på marknaden och vad detta arbete skulle kunna resultera i, insåg vi att få eller inga
av de redan etablerade företagen hade tillgång till en liknande repertoar av medicinsk
utbildad personal som kunde inkluderas i projektet.
Efter att de möjligheter som presenterades hade övervägts fortsatte vi vårt förarbete genom
att diskutera viket språk och vilka utvecklingsverktyg som skulle användas. Då inga specifika
krav ställdes från beställaren valdes PHP3, Apache server4 och MySQL5. Dessa val
motiverades eftersom de skulle vara kostnadseffektiva alternativ till dyrare produkter. På
detta vis kunde vi hålla nere kostnaderna för utvecklingen och minska det kapital som
behöver investeras för att driva detta projekt till sitt slutgiltiga mål.

Bakgrund
Stressfaktorn inom vården är väldig hög och ständigt växande. Detta har lett till att många av
vårdgivarna blir tvungna att prioritera bort en del av sitt dagliga arbete. Läkarna och
sjusköterskorna som inte har tillräckligt med tid att svara på frågor som patienten ställer är
ett exempel på detta. Som konsekvens kan relationen mellan patient och vårdgivare bli kort
och ytlig och patienten får då otillräckligt med vård som denne behöver.
En lösning på detta problem, som sjukvården också tillämpar allt mer, är Internet-baserad
behandling, dvs. användningen av olika typer av webbtjänster.

1

Viktlubb (2008)
Gi viktkoll (2008)
3
PHP (2008)
4
Apache (2008)
5
MySQL (2007)
2
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Exempel på Internet-baserad behandling som används just nu:



smärtbehandling6 7
tinnitus 8

Olika varianter av webbtjänster är någonting som har en stor efterfrågan inom vården. Målet
är att man ska kunna utnyttja dessa för att få en förbättrad relation mellan patient och
vårdgivare.
Gemensamma mål med dessa webbtjänster som efterfrågas av Akademiska sjukhuset är:





Att på ett enkelt sätt kunna erbjuda bättre vård
Att kunna ge patienter tillräckligt med information t.ex. angående sin
behandling/sjukdom
Att ha en bättre och en mer regelbundet kommunikation mellan patient och
vårdgivare
Att kunna erbjuda olika typer av egenvårdsprogram

Vår rapport fokuserar på utveckling av en patientportal som dels ska vara generisk
konstruerad och även utvecklad för överviktsenheten.

Problemområde
Generisk prototyp
Avdelningen för medicinsk informatik och teknik ”MIT” uttryckte ett intresse att inte
”uppfinna hjulet igen” varje gång en ny avdelning väljer att integrera webbehandling. Därför
framfördes en förfrågan att prototypen som konstrueras skulle i största möjliga mån
konstrueras på en generisk grund. Detta möjliggör en kort tid för att anpassa prototypen till
att passa en helt annan avdelning och ett annat syfte. Detta ger även en uniform standard på
webbhandling och underlättar för underhåll och support. Utöver detta så underlättar det för
anställda som byter arbetsområde inom sjukhuset och kan känna igen upplägget på
systemet. Samma gäller även patienter som erhåller behandling på flera avdelningar eller
tidigare har fått behandling på en annan avdelning.
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Riksföreningen mot Smärta (2003)
Smärta (2005)
8
Tinnitus (2004)
7
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Överviktsenheten
Hos människor har övervikt och fetma blivit allt vanligare.
BMI (Body Mass Index) är en enkel metod som används för att räkna ut om en person är
överviktig eller har fetma (det är en funktion av längd och vikt = vikten/längden^2). I Figur 1
ges en överskådlig bild på hur man avgör sin viktstatus genom att följa längd och vikt:

9

Figur 1

Överviktiga har ett BMI som ligger mellan 25 och 30 och överstiger det 30 anses personen ha
fetma. De vanligaste följdsjukdomarna är högt blodtryck, ålderförkalkningssjukdomar med
proppar i hjärta och hjärna, typ 2 diabetes, gallsten, cancersjukdomar och risken att dö i
förtid är väldigt stor.
Behandlingen som överviktiga patienter får från överviktsenheten är i form av kognitiv
beteendeterapi. Behandlingen går ut på att man arbetar med att förändra patientens
beteende.
9

Charts, Graphs & Diagrams (2006)
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Detta åstadkoms genom att öka patientens självinsikt, och en självkritisk granskning där en
öppen dialog förs mellan behandlare och patient för att i hög grad låta patienten själv inse
resultaten av sina handlingar. Genom att isolera de stimuli som framkallar dessa
handlingsmönster kan patienten enklare aktivt förstå behandlingen och vilken stor roll den
spelar.
Behovet av en patientportal till överviktsenheten är tydligt uttalat, detta någonting som
krävs för att kunna upprätthålla en kontinuerlig kontakt med patienterna och ge en mer
effektiv behandling av sjukdomen, eftersom en av de största svårigheterna dessa patienter
har är att bibehålla en uppnådd viktsminskning.
Det finns många studier som har undersökt möjligheten att använda Internet som
professionellt verktyg vid behandling av fetma, med varierade resultat men det konsensus
som råder är att webbehandling har en positiv effekt på patientens utveckling.
Våran uppgift är att i nära samarbete med KBT-terapeut Katarina Lunner utveckla en
plattform som tillåter en djup kontakt mellan behandlare och patient. Detta inkluderar
många aspekter som måste tillgodoses dels ur utvecklingssynpunkt, men även för att
säkerställa att Patientjournallagen och Personuppgiftslagen efterlevs.
Ur ett utvecklingsperspektiv är uppgiften att designa och utveckla samtliga moduler till
portalen, designa och konstruera bakomliggande databas samt anpassa ”look and feel” på
portalen.
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Mål & Syfte
Inom sjukvården ställs det höga krav på att webbplatserna ska vara lätta att använda och det
ställs höga krav på snabbhet, tillgänglighet och en av de viktigaste aspekterna är
säkerheten.
Syftet med arbetet är att kunna möta alla dessa krav vid utveckling av en patientportal åt
överviktsenheten och undersöka möjligheterna med att skapa denna portal på ett generiskt
tillvägagångssätt.
Vår problemställning var att komma fram med en design till en patientportal som ska vara
generisk uppbyggd. Med utgångspunkt från den definitiva designen ska en prototyp
utvecklas och vid slutfasen kommer en utvärdering genomföras och detta kommer att
omfattas av system/enhetstestning och användarfallsundersökning, och slutligen skall detta
användas för att fullfölja en mer användarvänlig utveckling av prototypen

Uppdragsbeskrivning
För att undersöka möjligheterna med att bygga upp en patientportal åt överviktsenheten så
har vi haft ett nära samarbete med vår uppdragsgivare KBT-terapeut Katarina Lunner.
Samarbetet innefattar diskussion och åsiktsutbyte om hur strukturen på patientportalen
skall läggas upp med avseende på tidsplanen, vilka prioriteringar som bör göras från start
och hur kommande testfaser bör utformas.
Patientportalens konstruktion ska vara fullkomligt modulbaserad. Figur1 visar de
moduler som initialt planeras ingå i den fullständiga patientportalen.
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Flödesdiagram över komponenterna

Figur 2: Visuellt flödesdiagram av patientportalen.

Modulbeskrivning:
Inloggning
För att komma in i portalen krävs inloggning. Denna del hanterar även registrering av nya
konton till portalen.
Registrering
Ett obligatoriskt moment efter inloggning där man ska ange vikt, midjemått etc. för att
komma vidare till nästa fas.
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Självobservation
Består av undermoduler som omfattar matdagbok, motionsdagbok och sömndagbok. Dessa
ska användas för att registrera patientens dagliga/vecko/månads vanor när det avser
matintag, motion och sömn
Frågeformulär
Enkätundersökning som ska ske regelbundet och metodiskt beroende på vilken typ av enkät
det avser
Forum
Ett standardforum som består av diskussion och frågesektion.
Sökmotor
Informationssökmotor där man ska kunna hitta info om bland annat kost, motion, stress,
sömn, mediciner etc.
Kontakt
Kontakt mellan patient och behandlare sker inom portalen för att minimera risken att
personlig eller vård information behandlas i strid med de regler och förordningar som
bestämmer hantering av denna typ av information.
Påminnelser (e-post)
Ett påminnelsesystem som har till uppgift att meddela patienten eller vårdgivaren om
förekommande aktivitet eller process. Påminnelsen är enbart ett e-postmeddelande som
informerar om att ny information finns tillgänglig för att inte riskera att informationen
sprids.
Larm
Ett kontrollsystem som patienten kan använda för att kontakta/meddela vårdgivaren för
t.ex. akut hjälp.
Inloggningsbelöningar
Ett belöningssystem för att motivera patienten att nyttja systemet så att behandlingen blir
så effektiv den kan bli och den behandlande läkaren får tillgång till kontinuerliga
uppdateringar om patientens personliga utveckling.
Verktygslåda
Består av funktionsanalys, beteendeanalys, kedjeanalys, problemanalys, återfallsprevention.
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Gå vidare i behandlingen
Här kan patienten ensam eller i samråd med behandlaren etablera nya delmål, fördjupning
och utvecklingsmöjligheter.

Summering: Modul
Dessa är de väsentligaste modulerna som efterfrågas av vår uppdragsgivare KBT-terapeut,
Katarina Lunner. Med utgångspunkt i dessa moduler kom ett designförslag fram från vår sida
om hur man kunde utveckla portalen.
För att kunna ta fram en prototyp analyserades designförslaget i olika steg där vi använde
oss av Agile Unified Process10 vilket vi kände skulle passa den utvecklingstyp vi skulle
bedriva, där varje enskild modul designades, utvecklades, testades och utvärderades innan
nästa modul blev riktigt påbörjad. Detta passade också väldigt bra in med kontakttypen vi
höll med beställaren vilket gav oss kontinuerlig bekräftelse att vi var på väg mot rätt mål och
att den tilltänkta produkten och den skapade produkten sammanfaller.

10

Wikipedia Agile Unified Process (2008)
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Med avseende på vår tidsplan så har vi organiserat de olika modulerna i prioritetsordning
Prioritet: hög

Prioritet: medel

Prioritet: låg

Inloggning.
Registrering
Frågeformulär

Självobservation
Kontakt
Påminnelser (e-post)
Verktygslåda
Larm

Sökmotor
Inloggningsbelöningar
Forum
Gå vidare i behandlingen

Prioriteringen av modulerna är till för att underlätta utvecklingen av portalen på ett effektivt
sätt, där fokuset skall i första hand ligga på att utveckla de mest primära delarna av
patientportalen, dvs de viktigaste modulerna som utgör en central roll tilldelas högst
prioritet och de minde betydelsefulla modulerna får då lägre prioritet etc. Detta ska leda till
att snabbt få upp en fungerande prototyp för att man sen ska kunna utveckla vidare genom
att endast addera de resterande modulerna.
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Metod & Material
Redan under de första mötena innan arbetet påbörjats insåg vi att utvärdering och
omutvärdering är något som kommer att bli en central del av vår arbetsgång. Denna initiala
inställning fick oss att inte titta på arbetet ur ett perspektiv där tiden var den centrala
faktorn, utan där de olika funktionaliteterna var centrala och dessa försågs med en initial
tidsuppskattning. Men utöver denna tidsuppskattning så fick även funtionaliteterna inbördes
relationer då konstruktionen av funktionaliteten för att generiskt bygga en enkät från
databasen även resulterar i ~80% av funktionaliteten som behövs för att generiskt extrahera
svaren från databasen och presentera dessa. Utöver dessa relationers påverkan på
tidsuppskattningen så tillkommer även det faktum att arbetet må vara helt teknikbaserat
men innehållet av medicinsk natur vilket placerar oss närmare ett multidisciplinärt område
vilket vidare försvårar tidsuppskattningar.
Med konstruktionscykeln i fokus ser vi att vi hamnar i en expanderad iterativ kvantitativ
metod där insamling av fakta och information följt av analys och utvärdering kompletteras
av prototypkonstruktion och medicinsk verifiering som sedan förfinas över ytterligare
iterationer.

Litteraturstudie
En djupgående litteraturstudie som omfattar webbutveckling, eftersom vi i detta projekt
använt oss uteslutande av IBM´s utvecklingsverktyg Rational Application Developer 11 (RAD)
till den slutgiltiga versionen av prototypen så har majoriteten av informationen inhämtats
från IBM´s informationscenter12.
IBM´s infocenter är en onlinetjänst som IBM erbjuder alla sina kunder, här finns allt från
teknisk information till specifika lösningar eller konfigurationer för deras produkter.
Förutom IBM:s infocenter så har resurser skaffats fram från andra Internetkällor, vi kom i
kontakt med andra webbplatser som hade information och artiklar om täckte vårt område.
Annan litteratur som vi använt oss av är Redbooks13, dessa är böcker som produceras och
publiceras av IBM International Technical Support Organization, ITSO. Redbooks ger en mer
detaljerad vägledning, installation, steg för steg riktlinjer, typiska problem och lösningförslag,
för en viss applikation. IBM erbjuder en stor mängd Redbooks, i vårt fall så har vi avgränsat
oss till att endast använda oss av det som behandlar RAD och WebSphere.

11

IBM Rational (2008)
IBM Infocenter (2008)
13
IBM Redbook (2008)
12
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Jämförelse mellan de olika språken
Under de 20 veckorna som vi kontinuerligt arbetade med att konstruera patientportalen har
vi fått byta programmeringsspråk vid fyra tillfällen.
Dessa omväxlingar av språken har lett till att vi fått börja om med att utveckla portalen på
nytt från grunden och detta har i sin tur lett till omkonstruering av projektplanen med
avseende på den återstående tiden för projektet.
Programmeringsspråken som användes under projektets gång (se figuren nedan)

Java är det definitiva språket vi använde oss under den återstående tiden av projektet.
Under arbetets gång spenderade vi relativt stor tid på att studera dessa olika språk för att
kunna påbörja utvecklingen av portalen på ett effektivt sätt redan från början.

Återanvändning
Föra att göra arbetsgången mer effektiv redan från steg ett för vårt projekt med att utveckla
patientportalen har vi försökt att lägga mycket fokus på återanvändning av kod.
Fördelen är tidsvinster och effektvinster. I vårt projekt blir detta väldigt aktuell eftersom vi
kunde lösa ett återkommande problem på ett enkelt sätt därför att vi redan under design
fasen tillämpat denna metod.
18

Att återanvända designen har varit en väldig viktig faktor inom vårat examensarbete, där en
bra design är en av de viktigaste beståndsdelarna i utvecklingsprocessen och att kunna följa
med även när utvecklingsmiljö och språk har skiftat.

Intervjuer
Vi hade intervjuer i två omgångar med IBM personal som arbetar med RAD och WebSphere.
Denna möjlighet användes för att få ut mer information om utvecklingsverktyget och vilka
utvecklingsmöjligheter applikationen har.
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Övergripande beskrivning av de olika språken

PHP - HyperText Preprocessor
PHP är ett språk som är speciellt utvecklat för att användas på webben till att generera
dynamiska webbsidor. Det finns många versioner men den senaste versionen är 5.0 och där
finns det mer stöd för objektorientering och felhantering.
Koden i PHP skrivs direkt i html-sidorna blandat med den vanliga html-koden. PHP koden
exekveras endast i servern innan de presenteras för användaren och fördelen här ur
säkerhetssynpunkt är att PHP koden ej är tillgänglig för användaren eftersom det endast
exekveras i servern och det användaren endast kan se är html koden.
PHP är helt fritt att använda och det finns väldigt mycket funktionalitet och stöd tillgängligt
gratis utspridd på webben.
Till PHP finns det många utvecklingsverktyg tillgängliga för olika plattformar. Möjligheter till
felsökning beror mycket på i vilken miljö utvecklingen sker.
Ett PHP är ej plattformsberoende, kan t.ex. körs på en Linuxplattform tillsammans med
Apache, men det går lika bra att köra PHP och Apache på Windows.

ASP.NET
ASP14 står för ”Active Server Pages”, lanserades i december 1996 av Microsoft.
ASP.NET är ett mycket flexibelt språk och tillåter att webbsidor kan skapas utifrån andra
programspråk, t.ex. C# och VS.NET. ASP är ett kraftfullt verktyg för att utveckla avancerade
webbtjänster och webbplatser.
Det finns en mängd olika utvecklingsverktyg som Microsoft erbjuder, där deras främsta heter
Microsoft Developer, här finns möjlighet att utveckla i flera olika språk både för webb
baserad användning eller lokala applikationer. Nackdelen med ASP.NET är att det är
plattformsberoende. Om utvecklingen av en webbtjänst sker i ASP.NET så är man tvungen
att köra den på Microsoftwebbserver.

14

Microsoft ASP.net (2008)
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J2EE
Java 2 Enterprise Edition15 är en plattform där man kan utveckla avancerade och komplexa
applikationer.
För att utveckla dynamiska webbsidor och webbtjänster använder java sig av två
komponenter, och dessa är "Java Servlet API" och "JavaServer Pages (JSP)".
Servlet är program som är skrivna i Java som körs på servern, servlets kan användas för att
skapa allt från renodlade webbtjänster och stora webbplatser till att skapa enklare
webbsidor för det mindre företaget.
JSP är en server server-side teknologi där koden i JSP kan skrivs in direkt i html-sidorna
blandat med den vanliga html-koden som i PHP, dvs JSP ger möjligheten att blanda vanlig
statisk html med dynamisk genererad innehåll från servlets. JSP använder html-inbäddade
taggar där de speciella taggarna specificeras genom så kallade ”Tag libraries”. Man kan även
förutom de standardiserade taggbiblioteken som finns tillgängliga skapa egna för att förse
med ytterligare funktioner.
En kombination av dessa två komponenter ger ett kraftfullt verktyg för att skapa mer
funktionella webbplatser. En servlet laddas alltid dynamiskt och körs i serverns process i en
egen tråd. Detta ger bättre prestanda och effektvinster eftersom just den specifika
servleteten som efterfrågas vid ett klientanrop körs.
Till Java finns det en mängd olika utvecklingsverktyg och de två största utvecklingsverktygen
som finns ute i marknaden är Eclipse och IBM:s WebSphere, där IBM:s IBM:s WebSphere
bygger på utvecklingsverktyget Eclipse. I dessa verktyg finns goda möjligheter till
debuggning, felsökning och en hel del andra funktioner som en utvecklare kan önska sig av
en utvecklingsmiljö.

Utvecklingsverktyget Rational
Under projektets gång har vi arbetat med ett flertal olika utvecklingsverktyg. Detta beror
dels på att vi har fått byta utvecklingsspråket vid ett flertal tillfällen, men det avgörande och
det definitiva verktyget som vi kom fram till att använda i samråd med sjukhusets it
avdelning var en av IBM produkter Rational application developer.
Det här avsnittet kommer att ge en övergripande beskrivning av utvecklingsverktyget som
använts under projektets gång.

15

Sun Microsystems J2EE(2008)
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IBM Rational Software Delivery Platform16 har en rad med integrerade produkter som har en
gemensam teknisk pattform där hela grundstrukturen bygger på Eclipse17 3.2 ramverket.
IBM:s Rational Application Developer är utvecklingsverktyget som vi använt oss av för att
utveckla patientportalen. Figur 3 visar var Rational Application Developer produkten passar
in i den stora ”Rational Software Delivery Platform” produktfamiljen.

Figur 3

I vår uppsats fokuserar vi mest på utvecklingsverktyget Rational Application Developer
därför kommer vi inte att gå in i mer detalj på Rational Software Delivery Plattformens andra
produker.

16
17

IBM Rational Software Delivery Platform (2008)
Eclipse (2008)
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Rational Application Developer (RAD)
RAD är en komplett uppsättning av utvecklingsverktyg , analysverktyg och
distributionsverktyg för implementering av J2EE-applikationer, Enterprise JavaBeans (EJB),
portlets och webbapplikationer.

Figur 4: Ett sammandrag av funktioner som finns tillgängliga i RAD

Portal application development, HTML, JSP är de funktioner som varit mest intressanta i vår
fall. Eftersom dessa funktioner är de som vi utnyttjat mest under portalutvecklingen.

WebSphere
En portalserver är en plattform där processer, information och applikationer kan fungera
enhetligt och med hög säkerhet tillsammans. En portalserver består av många komponenter
som tillsammans bildar en väldigt komplex infrastruktur.
Valet av portalserver är någonting som påverkar framtida webbapplikationer och dess
utvecklingsmöjligheter och samlingen av komponenter som skall stödja tjänsten är inte alltid
självklart. Akademiska sjukhuset i Uppsala har ett nära samarbete med IBM som förser
sjukhuset med deras produkter och tjänster. IBM:s portallösning är någonting som kommer
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att tillämpas allt mer inom vården och detta är en av orsakerna till varför vår utveckling av
patientportal sker i en av IBM:s produkter. Det här avsnittet kommer att ge en övergripande
beskrivning av IBM:s portallösningsverktyg som vi använt oss av under projektet.

WebSphere Application Server
”WebSphere Application Server” är en webbapplikationsserver som tillhandahåller J2EE
tjänster för ”WebSphere Portal” miljön. ”WebSphere Application Server” är plattformen på
vilken WebSphere Portal körs på, och exekverar Java portlets, JavaBeans, JavaServer Pages
(JSP) och Enterprise JavaBeans (EJB)som används av WebSphere Portal.

WebSphere Portal Server
WebSphere Portal Server är en J2EE-applikation som körs på ”WebSphere Application
Server”. IBM WebSphere Portal är ett ramverk som innehåller en ”runtime” server, tjänster,
verktyg och många andra funktioner vilka man använda att för att bygga upp och driftsätta
en sammansatt applikation som kallas en portal.
Servern skapar en miljö som tillhandahåller uppkoppling, administration och
presentationstjänster som krävs.
Portalservern är till för att lösa många komplexa och infrastrukturella problem så att
utvecklarna kan vara inställd på och lägga ner mer tid på att ge slutanvändarna bättre
funktionalitet.
Beroende på vilka målgrupper som ska integreras i en portal kan portalservern samtidigt
hantera flera olika typer av portaler. Genom portalen kan man tillhandahålla olika
affärsapplikationer (business applications),
Exempel på olika typer av portaler, B2E (Business to Employee), B2C (Business to Consumer),
B2B (Business to Business) där B2E-portalens syfte är att öka effektiviteten hos personalen
genom ökad kommunikation och B2C-portalens huvudsyfte att kommunicera med sina
kunder och öka samarbetet etc.
Patientportalens syfte är på samma sätt att öka kommunikationen mellan vårdgivare och
patienten. Man kan skräddarsy eller anpassa gränssnittet så att det passar in i varje
målgrupp, eller enskilda användare. Figur 5 visar arkitektur på WebSphere Portal Server.
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Figur 5

Som Figur 5 illustrerar så finns det många portaler som kan använda sig av WebSphere
Portals tjänster.
Under vårt arbete har vi använt oss av ”WebSphere Portal Server V6.0.1”, det är den senaste
versionen som släppts av IBM och jämfört med de tidigare versionerna innehåller den flera
nya funktioner och förbättringar som gör det lättare att utforma, administrera och använda
systemet.
Några av WebSphere Portals grundlinjer och funktioner som kan användas för att bygga
skalbara och tillförlitliga portaler:
Anpassning (Customization)
Det finns olika verktyg som kan användas för att anpassa innehållet och utseendet och
layouten på sidorna. Varje sida kan ha sitt eget färgschema och kolumnlayout, vilket kan
anpassas efter användarens behov.
Personalisering (Personalization)
Denna komponent kan anpassa innehållet i en sida till de behov och intressen för varje
enskild användare. Verktyget är en väldig effektiv metod som man kan använda för att på ett
enkelt sätt anpassa och sätta rättigheter till innehåll som ska distribueras.
Portlets
Dessa är små applikationer som självständigt utvecklas, sprids ut och förvaltas (en mer
detaljerad beskrivning finns under avsnitt: Portal & Portlets)
Samarbete (Collaboration)
Funktionerna här är till för att hjälpa människor inom en organisation att samarbeta och
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utbyta information på nätet för att uppnå sina affärsmål, (t.ex. ”Instant messaging” och ”emeetings”)
Säkerhet (Security)
Omfattar en mängd olika säkerhetsfunktioner som finns tillgänglig och som kan användas av
applikationer och administratörer för att bättre skydda t.ex. värdefull information.
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Utseende
Alla portalsidor under webSphere Portal har följande egenskaper se Figur 6
* tema (theme)
* skal (skin)
* portlets
* sidor
* navigation
* innehåll

Figur 6 Illustrerar en portalsida med de olika beståndsdelarna som WebSphere portal tillhandahåller
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Portal & Portlets
Under de senaste åren har många organisationer och företag påbörjat implementering av
företagsportaler för att tillhandahålla interna och externa applikationer. Dagens marknad
erbjuder ett stort antal J2EE portal produkter och lösningar.
Förr i tiden så utvecklades portaler på ett annat sätt jämfört med utvecklingen i dagsläget.
Förr i tiden använde de flesta portalapplikationer eller portallösningar fördefinierade och
egna patentskyddade API:n för att bygga portletar (de applikationskomponenter som körs
innanför portalen). Detta resulterade i att portlets blev hårt knutna till enskilda produkter.
Detta var en nackdel för utvecklarna eftersom det gav en begränsad tillgång till utveckling av
dessa komponenter för andra portalplattformar.
Under år 2003 kom en portletstandard till, Java Portlet specifikation (JSR 168).
JSR 168 har utvecklats av en kommitté av J2EE portalleverantörer, där huvudsyftet är att
uppnå interoperabilitet (kommunikation) mellan portaler och portlets.
Standardiseringen är till för att förenkla utvecklingen av portlets och ge alla utvecklare
möjligheten att skapa komponenter som är körbara på alla kompatibla J2EE portalservrar.

Portal
En portal är en webbplats som förser användare med en enda åtkomstpunkt till resurser och
tjänster. Det är en webbaserad applikation där man kan komma åt flera tjänster samtidigt,
där har en användare möjligheten att på ett enkelt sätt utnyttja olika tjänster utan att
behöva besöka flera olika webbplatser.
En mening som summerar en bra portal lösning:
“A complete portal solution should provide users with convenient access to everything they
need to get their tasks done anytime, anywhere, in a secured manner.”
Stefen Liesche, IBM Portal Architect

En portal erbjuder en enhetlig tillgång på applikationer, innehåll, informationskällor och
affärsprocesser. En portal levererar integrerade innehåll och tillämpningar samt erbjuder en
enad och samverkande arbetsplats.
Portaler är nästa generations skrivbord som levererar ”e-business” applikationer via webben
till många olika client - enheter.
Efterfrågan bland de företag är att systemet ska vara skalbar, säker och ha en robust
infrastruktur, och dagens portaler är de som är utformade för att möta dessa behov.
Portaler kan tillhandahålla stora programmeringsramverk för att bygga användargränssnitt
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för komponentorienterade applikationer i tjänsteorienterade arkitekturer18 (SOA: ”ServiceOriented Architecture”). SOA är ett koncept som möjliggör kommunikation mellan system
som annars inte interagerar med varandra.
Portaler tillhandahåller möjligheten att förena och integrera användargränssnitt på samma
sätt som SOA möjliggör integration mellan tjänster.
Med hjälp av den existerande portalteknologin kan slutanvändaren utveckla, bygga upp och
anpassa portalen efter sin eget uppfattning.
Fördelarna med att ha portal
* minskar komplexitet
* förbättra kommunikationen mellan partner och leverantör
* effektivisera processer
Expempel på portaler:
*Uppsalauniversitets portal19
* IBM20
* Mainsoft21
m.fl.
Om vi tar exemplet med universitetsportalen där skaparen är självaste universitetet, brukar
deras tjänster oftast inrikta sig mot studenterna. Målet med portalen är att underlätta
studentens vardag med tjänster som t.ex online-scheman, e-post, kurs- och
betygsinformation etc.
WebSphere Portal är applikationen vi arbetat med för att utveckla patientportalen.

18

IBM Service-Oriented Architecture (2008)
Uppsala Universitet (2008)
20
IBM (2008)
21
Mainsoft (2008)
19
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Portlet
Den mest centrala delen av ”WebSphere Portal” handlar om portlets. Portlets är små
applikationer som är helt oberoende av varandra då det handlar om utveckling, installation,
förvaltning och visning av portleten.
Portlet är en javabaserad teknologi som används för att utveckla komponenter i en portal,
det kan t.ex. vara en tjänst som användarna av portalen kan använda sig av. Ett exempel på
sådan tjänst kan vara kalender, e-post, etc. I vårt fall handlar det om de moduler som vi i
skapat under designfasen vid utvecklingen av patientportalen.
Portlets körs inne i portletbehållare ”portlet container” av WebSphere Portal Server, på
samma sätt som en servlet körs på WebSphere Application Server. Portletbehållaren
tillhandahåller en runtime miljö där portletar är instansierade, och därifrån kan dessa
användas och även slutligen förstöras. Potlets har en mängd olika tillstånd, visningsläge,
händelsetillstånd och meddelandefunktioner.
Portlets använders sig av WebSphere Portal Servers infrastruktur för att få tillgång till de
olika användarprofils information, att kunna kommunicera och samverka med andra
portletar, att få tillgång fjärrinnehåll och leta upp rättigheter och lagra data.
Java Portlet Specification 1.0 är en standard som är skapad för att visa hur en portlet skall
vara konstruerad och hur den skall fungera, i allmänhet är detta är till för att standardisera
portletutvecklingen.
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JSR 168 - The Java Portlet Specification v1.0
Målet med JSR 168 är:






en enkel programmeringsmodell
Portabilitet
Utnyttja J2EE teknik
Samverka med andra Java tekik
Anpassad till WebServices for Remote Portlets22 (WSRP) webbtjänster för
fjärrportlets

JSR 168 definerar:




Portlet API (metoder för att återkalla portlet, metoder för att hämta information om
”runtime” miljön – ”response”, metoder för att generera output – ”request”)
Kontrakt mellan Portlet och Portal
Distributionsenhet (paketeringsformat och ”deployment descriptor”)

Portlet container





Är en utökning av ”servlet” containern
Utöver jsp och servletkomponenter så hanterar den portletkomponenter
Portlet exekveras i portletcontainern i webbservern
Har stora likheter med servletcontainern (båda exekveras i container och laddas
dynamiskt i webbservern, har samma sessions och ”request”hantering)

De största likheterna mellan portlet och servlet är att de båda är webbkomponenter och kan
komprimeras in i samma WAR fil (WAR är en komprimerings format som t.ex. zip och rar).
Portlet API:n är utarbetad utifrån ”servlets” API och dessa har även samma livscykel. Största
skillnaderna mellan portlet och servlet är att portleten inte är bunden till någon url som en
servlet är utan portleten existerar som en del av en portal och genererar delar av webbsidan
som utgör portalen.

22

OASIS (2003)
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Genom portalen kan portleten få till gång till användarinformation och har även funktioner
för att skapa urler till sig själv i portalen. En portalsida betsår av olika bitar eller fragment av
en webbsida som framställs av portlets, hela processen av hur en portal samlar alla dessa
fragment för att sen konstruera endast en sida som sedan skickas till klienten illustreras på
Figur 7.

Figur 7
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Databas
Under utvecklingen användes en Derby databas för lokal testning och utveckling. Detta
beslut baserades på Derbys korta setup tid vilket tillät en snabb start på utvecklingen och
användningen av databaskopplingar.
När utvecklingen hade kommit till den punkt där ordentlig testning kunde påbörjas så
migrerades strukturen till en DB2 databas som skulle vara den slutgiltiga. Detta förändrades
dock då några veckor av testning passerat då ett beslut fattades på Akademiska sjukhuset
om att databasstrukturen skulle bytas till Microsoft 2005 serverstruktur. Detta resulterade i
oplanerat arbete men öppnade även nya dörrar då Microsoft 2005 server gav möjligheten
att använda Transact-SQL (T-SQL) vilket gav möjlighet att flytta ut viss funktionalitet från
portalen till databasen samt effektivisera queries i portalen. Detta ger också markant
potential för nytänkande lösningar för vidare utveckling och underhåll av databasen.

Derby
Drivs av Apache Software Foundation har utvecklats ur IBMs couldscape och donerades till
Apache Software Foundation23 2004. Användes pga. tillgången till intergrenade JDBC drivers.

DB2
Drivs av IBM, har utvecklats sedan 1970 talet genom SEQUEL. Databasen tillämpas nu i alla
skalor från små inbyggda system till tyngre bakgrundssystem. Användes för att det redan var
etablerat på Akademiska Sjukhuset och har visat sig vara ett stabilt system för det tilltänkta
användningsområdet.

Microsoft server 2005
Drivs av Microsoft Corporation. Databasen fungerar enbart under Windows system och
återfinns generellt som tyngre databas till stöd för framförliggande system. Beslutet att
använda MS 2005 var fattat av IT avdelningen. Bytet ger tillgång till den expanderade SQL
versionen Transact-SQL (T-SQL). Bland de direkt applicerbara fördelarna med T-SQL bör BULK
INSERT nämnas då detta går att direkt applicera på prototypen för att förbättra prestanda.

23

Apache (2008)
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Prototyp

Vid utvecklingen och framställning av portalens prototyp använde vi först oss av
pappersprototyper. Dessa hade vi gjort i form av olika ritningar/skisser. Syftet med denna
typ av ansats var att få fram ett enkelt användargränssnitt som både skall vara
användarvänligt och funktionellt.

Gränssnitt & Design
Patientportalens gränssnitt är indelat i tre primära delar, och dessa är:
Logotyp och in- och utloggningsfunktion
Den här delen ligger alltid överst på sidan, och är som en standard för alla sidor. Förutom
logotypen (i vårt fall Akademiska sjukhusets logga) som alltid ska finnas med längst upp på
den vänstra sidan av portalen ska även in- och utloggningsfunktionerna finnas tillgängligt på
den högra sidan.
För att få tillgång till portalens tjänster och komma åt alla komponenter som portalen
omfattas av är man tvungen att gå igenom inloggningsfasen för att komma in i portalen, det
är en metod som används för autentisering så att ingen obehörig användare ska få tillgång
till portalens tjänster.
Inloggningssidan består av två inmatningsfält med användarnamn och lösenord och två
knappar en inloggning - och en avbryt - knapp. Dessa skall vara åtkomliga för användaren vid
autentisering se Figur 8.
När användaren loggar in i systemet och portalen ska ett textfält indikera vem man är
inloggad som och utloggnings - knappen ska då bli synlig för användaren.

Figur 8
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Menyrad och navigation
Menyraden blir först tillgänglig och synlig först efter att man loggat in i portalen, i vårt fall
kommer menyraden att bestå av de moduler som beskrevs under designfasen, bland annat
inloggning, registrering, frågeformulär, självobservation, kontakt etc. Dessa moduler ska i sin
tur vara länkade till portletbehållaren som ligger i den undre delen och som utgör den
största delen av sidan. Menyraden är placerad mellan logotyps-ramen och portletbehållaren,
detta ska ge en överskådlig bild på ett navigeringsfält och detta ska utgöras av våra moduler.
Portletbehållare
Behållaren kan bestå av en eller flera portlets, vilket beror på hur man vill tillämpa
modulerna. Det går tillexempel att montera in flera portlets i en och samma sida för att
sedan få dessa att kommunicera med varandra, eller så kan man sätta upp enskilda portlets
som är helt oberoende av de andra komponenterna. Den här sektionen ser till alla porlets
renderas och visas upp i portalen.

Teknik & Funktioner
Vid konstruktionen av webb applikationen fanns en mängd tekniska och funktionella
tillämpningar att väja mellan som erbjöds av IBM:s websphere portal. I detta avsnitt beskrivs
de funktioner som tillämpats i prototyputvecklingen.
Layouten och navigeringen av en specifik webbsida i portalen eller ändringen av hela
portalens utseende är något som är enkelt att utföra i ”WebSphere portal server”.
Funktionerna som används i detta avseende är teman och skal, och dessa jobbar i samverkan
med portalmotorn.
Teman tillhandahåller sidan med navigering, utseende, layout, färger och teckensnitt på
portalen. Skalfunktionen som har hand om renderingen av gränsen runt de olika
komponenterna som finns tillgänglig i portalen dvs. portletar.
Akademiska sjukhuset har ett eget framställd tema/skal som vi hade till vårt förfogande,
detta följde sjukhusets riktlinjer och principer när det gäller färgsättning, teckensnitt och
layout etc. och detta utnyttjade vi vid prototyputvecklingen och det gav oss mer tid att
fokusera på andra viktiga aspekter, bland annat systemutvecklingen.

Inloggningsmodulen är portalens inloggningsportlet. Portleten använder sig av en
tillämpning som kallas för Single Sign On (SSO). Det är en metod som används för
användarverifiering och autentisering. Fördelen med denna funktion är att användaren
endast behöver logga in en gång för att få tillgång till portalens alla applikationer.
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Personaliserings funktionen är en väldig användbar tillämpning som kom väl till pass under
vår prototyputveckling, detta ger stor nytta för administratören eller användaren där de själv
kan välja funktionalitet och hur denna skall fungera. Här så kan man anpassa innehållet i en
sida för varje enskild användare. Patientportalen för överviktenheten kommer dels att
omfattas av två användargrupper, vårdgivare och patienter, dessa kan i sin tur delas in i
mindre grupper som t.ex. vårdgivare kan bestå av läkare och psykologer etc.
Genom att tillämpa personaliserings funktionen kan man sätta rättigheter och tillträde till
portal – sidorna eller enskilda portlets med hänsyn till dessa användargrupper.

Figur 9: illustration av den aktuella prototypen för patientportalen med akademiska sjukhusets tema applicerad i
portalen

Enkät konstruktion
Frågeformulär modulen var en av de högst prioriterade delarna i systemet och därför lades
det ner mest tid på att konstruera denna del. Uppdragsgivaren tillhandahöll oss med en
mängd resurser som avser denna sektion, det omfattades av olika sorter enkätformulärer.
Vår uppgift här var att skapa ett system som kan producera dessa enkäter elektronisk på ett
effektivt sätt.

Databas
Enkätdelens databas
Databasen till prototypen är byggd för att underlätta operationer, förändringar och
uppdateringar utan att skapa ett för komplicerat system. Med detta och grundtanken av
hög modularitet så är databasen uppdelad efter sina respektive moduler. På detta vis kan
databasen tillhandahålla samma sorts modularitet som prototypen själv.
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Enkät
Enkät
Enkät_id

Enkät_namn

Huvudtabellen i systemet alla operationer utförda på denna tabell ger effekt på resterande
tabeller. Har ett 1-N förhållande till både Enkät Svar och Frågor tabellerna.
Enkät_id: Referensnummer till den aktuella enkäten, detta nummer automatgenereras på
SQL servern.
Namn: Referensnamn till enkäten, detta namn väljs av skaparen och bör beskriva enkätens
innehåll eller användningsområde.
Enkät svar
Enkät_svar
Counter

Patient_id

Enkät_id

Datum

S1-S40

Tabell som avser att lagra besvarade enkäter, har ett N-1 förhållande med Enkättabellen. Det
existerar även ett FK förhållande från Enkät_id till Enkät_id i Enkättabellen.
Counter: Identifierare till de olika raderna. Counter autogenereras i databasen.
Patient_id: Identifierare för vilken användare den specifika raden är genererad av och
hämtas ifrån det konto som användaren är inloggad med, detta sker via portalen.
Enkät_id: Identifierare till vilken enkät som den specifika raden är genererad ifrån, har ett FK
förhållande till Enkät_id i Enkättabellen.
Datum: Används för att specifikt bestämma när enkäten besvarades. Datum autogenereras i
databasen när enkäten besvaras.
S1-S40: Sparar svaren på frågorna i Enkäten, är begränsad till 40 efter utformningen av
nuvarande applicerade enkäter.
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Frågor
Frågor
Enkät_id

Fråge_id

Svar_typ

Beskrivande_text Fråge_text

Fråge_typ

Tabellen är konstruerad för att lagra samtliga frågor till enkäterna. Tabellen har ett N-1
förhållande med Enkättabellen och ett N-M förhållande med Svartabellen. Det existerar även
ett FK förhållande från Enkät_id till Enkät_id i Enkättabellen.
Enkät_id: Identifierare till vilken enkät som den specifika raden är genererad ifrån, har ett FK
förhållande till Enkät_id i Enkättabellen.
Fråge_id: Identifierar vilken fråga i ordningen raden refererar till.
Svar_typ: Skapar ett referensnamn till svarsalternativen som sedan definieras i Svartabellen.
Beskrivande_text: Text som inte direkt hör till den specifika frågan men som skall infogas
innan för att ge sammanhang åt frågan, frågegruppen eller enkäten.
Fråge_text: Representerar den text som utgör frågan som skall besvaras.
Fråge_typ: Referensnamn som används när en enkät skall genereras för att identifiera vilken
typ av alternativ som skall presenteras.
Svar
Svar
Counter

Svar_typ

Val_Värde

Val_Text

Tabell där de olika svarsalternativen till samtliga frågor sparas. Har ett N-M förhållande
med Frågortabellen och ett FK förhållande från svar_typ till svar_typ i Frågortabellen.
Counter: Används som identifierare till de olika raderna. Counter autogenereras i databasen.
Svar_typ: Namnet som används för att referera till svarsalternativen och svarsvärdet.
Val_värde. Alternativt värde till den aktuella raden för användning då viktning appliceras på
de olika alternativen.
Val_text: Den text som visas som svarsalternativ om detta är applicerbart.
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Summering

Figur 10: Illustration av Enkätdatabasen

Denna konstruktion med FK underlättar underhåll i databasen. Om du väljer att ta bort en
enkät kommer du enbart att behöva ta bort den i enkättabellen och kaskadeffekten
(referens beskrivande kaskadeffekt i SQL sammanhang) kommer att eliminera alla spår av
enkäten. Detta skapar dock ett dilemma som den som uppdaterar databasen bör vara
medveten om då informationen i enkätsvar kan vilja sparas för referens eller som en del av
patientjournalen och måste då lyftas ut innan enkäten avlägsnas från systemet.
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Utvärdering
De tre delarna som Examensarbetet naturligt kan delas upp i har alla varit väsentliga för
examensarbetets fortlöpande. Detta har gett examensarbetet något för stor bredd men
samtidigt krävt att var del har utvecklats på djupet. Det kunde ha varit önskvärt att avgränsa
examensarbetet något. Dock skulle detta ha medfört att resultatet hade blivit ofullständigt.
Det breda spektrum som examensarbetet inkluderar har dock presenterat stora utmaningar
vilket synnerligen satt en mycket stor del av de kunskaper som vi under de senaste 5 åren vid
Uppsala universitetet har lärt oss på prov. De tre delar som följer är alla nära sammanflätade
men går till viss del att separera men med den utvecklingsmodell som vi har arbetat efter
har dock gjort att varje förändring i en del direkt påverkar de andra. Dock har vi valt att i
rapporten försöka separera de olika områdena till den utsträckning det är möjligt.

Systemdesign
Systemdesignen har varit en av de största arbetsbördorna under examensarbetets
fortlöpande. Då inga direkta specifikationer existerade utan enbart riktlinjer vilka har
utvecklats under examensarbetet. Utvecklingen har guidats av ett samarbete med Katarina
Lunner och kompletterats med möten med andra läkare och psykologer vilkas synpunkter
och åsikter har vägts in i designen. Denna del har genomgått kontinuerliga utvärderingar och
anpassningar för att inte bara uppfylla de krav som ställs av portalen åt överviktsenheten
utan även anpassas för att fullgöra de behov som ställs för att även av behovet av en
generisk plattform.

Prototyputvecklig
Prototyputvecklingen har varit en riktig utmaning då vi inte kunde få ett specifikt
utvecklingsspråk. Vid starten av examensarbetet så valdes PHP då det inte förknippades med
några licenskostnader. Efter ca 3-4 veckor konstaterades det dock att kompetensen att driva
och underhålla en portal i PHP saknades, det beslutades då att ett annat utvecklingsspråk
skulle nyttjas. Efter en veckas diskussioner så bestämdes det att ASP.Net skulle användas vid
portalkonstruktionen. Detta kom dock att ändras efter 3-4 veckor då det förra beslutet om
ASP.Net upphävdes till fördel för java och IBM´s utvecklingsplattform Rational. Under
diskussionen med IBM lyftes den inkluderade funktionaliteten i Rational fram som den väg
utvecklingen borde ta. Även detta reviderades efter 4 veckor under ett möte med en
utvecklare från IBM då vi gick ifrån abstraktionen med jsf and SDO till fördel för renodlad
javaprogrammering.
Dessa byten av programmerings språk, miljö och typ har resulterat i att
prototyputvecklingen har fått startas om från noll vid tre tillfällen. Detta har naturligtvis
markant försenat utvecklingen av prototypen, men även försett oss med utmaningar att
anpassa till skiftande förutsättningar.
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Generisk design & utveckling
Detta sista område är till lika delar prototyputveckling och Systemdesign men viktigt nog att
lyftas fram som ett eget område. Det generiska tänket är något som genomsyrat hela
arbetets gång och reflekteras i allt från databasstrukturen´s möjlighet att återanvändas till
liknande applikationer till användarhierarkin på portalen och Portletarnas möjlighet att
enkelt kunna modifieras till att fylla ett snarlikt syfte.
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Diskussion & Slutsats

I detta avsnitt kommer vi att diskutera patientportalens olika utvecklingsfaser och hur den
iterativa konstruktionsdelen lett till utforskning inom olika delområden inom
systemutvecklingen.
Här så argumenteras och diskuteras de begränsningar som finns i den oavslutade prototypen
som vi konstruerat och vilka utvecklingsmöjligheter den har för att nå sitt mål. Här läggs
idéer och tankar upp som vi haft kring de outvecklade modulerna och vilka
tillämpningsmöjligheter det finns i den aktuella prototypen.
Ett mer övergripande förslag på en utvärderingsteknik kommer att läggas upp som grund för
att få ut mer av utav projektets utvecklingsprocess och vilka metoder man kan använda sig
av för att få en bekräftelse på om systemet verkligen uppfyller de krav och mål som ställts av
uppdragsgivarna.
Efterfrågan på internet-baserad behandling är någonting som stiger allt mer inom vården
och syftet med detta examensarbete var att skapa en generisk webbportal med fokus på att
anpassa denna portal åt överviktsenheten. Huvudskälet till detta är att lyfta ut en del av
behandlingen från sjukhuset och göra den tillgänglig i en Internetbaserad miljö för patienten.
Utifrån designen som skapades under systemets designfas skapades en prototyp med de
grundläggande funktionaliteterna av de moduler som var högst prioriterade.
Implementering och utveckling av prototypen skedde med IBM:s utvecklingsverktyg
Rational. Verktyget som IBM tillhandahöll utgjorde en central roll under examensarbetet.
Då prototypen inte blev färdigutvecklad så har vi inte haft någon möjlighet att göra en
utvärdering av systemet. Därför har det föreslagits från vår sida att föreslå en
utvärderingsteknik eller en metod som eventuellt kan användas som en öppning för
fortsättningen av projektet. Det finns en mängd olika utvärderingsmetoder att välja emellan
men det vi tänkte använda för vårt projekt var endast för att få fram information om
systemet uppfyllde de krav och mål som ställdes av uppdragsgivarna och användarna.
Det förslag som lades fram var olika former av tester och enkätundersökningar. Dessa tester
ska sedan ge oss utvecklare en uppfattning av användarnas tänkesätt och deras beteende
när de t.ex. utförar olika uppgifter, eller använder systemet för att söka efter något specifik
uppgift etc.
Hela testfallet går ut på att där användarens uppgift är att genomföra olika tester få en
uppfattning och komma med egna åsikter som vad som är bra respektive dålig med
systemet. Utvecklarens uppgift blir sedan att samla in all information från användarnas
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utvärderingar och analysera dessa och eventuellt göra förändringar i systemet för att
anpassa till de nya kraven.
Testuppgifterna kan variera från fall till fall beroende på i vilken utsträckning studien ska ske
med avseende på tidsplanen, vilken teknik man ska använda sig av och vilka delar av
systemets funktioner man ska använda.
Metoden som vi planerat att använda var en undersökning av användarnas beteende,
reaktioner, reaktionstid etc. när de utför ett antal specifika uppgifter som utformats av
utvecklarna. Dessa uppgifter har som mål att testa några av systemets elementära
funktioner. Saker man bör tänka på vid utformning av dessa tester/uppgifter är att sätta upp
ett tydligt mål och avgränsning för varje uppgift. De mest frekvent förekommande
uppgifterna som är betydelsefulla för systemet är de som ska läggas mest vikt på.
Uppgifterna ska även ha en varierande svårighetsgrad där man börjar med den lättaste
uppgiften först och därefter steg för steg går upp i nivå. Detta är ett effektiv sätt att gå
igenom applikationen systematiskt och studera de olika delarna var för sig för att ta reda på
om systemets funktioner är tillräckligt enkla att använda för användaren. Målet är att hitta
systemets nackdelar och svagheter och syftet med hela undersökningen är att eventuellt
förbättra och åtgärda dessa problem.

43

Fortsatt studie & utveckling
Då potentialen har visats och behovet finns så lämnar denna rapport ett sista förslag på vad
som inte bör glömmas och vad som bör läggas lite extra fokus på för att prototypen skall
kunna nå sin fulla potential. Det bör observeras att detta inte är den enda vägen att gå utan
bara den väg vi råder den som skulle råda den som fortsätter utvecklingen att följa.

Återanvändning/Generisk design
Bland det viktigaste att ta vara på är med all säkerhet det generiska tankesättet där
utvecklingen kan vara mot ett specifikt mål eller för att färdigställa en specifik modul men
tillvägagångssättet är så generellt som möjligt. Detta öppnar möjligheter att anpassa
innehållet till en modul eller för att lösa en uppgift som är snarlik. Med Denna insikt och
kunskapen om att många avdelningar kommer att arbeta med problem som kan ses som
snarlika är det inte ekonomiskt försvarbart att börja från noll vid utveckling av varje modul.

Modularitet
Som vi har diskuterat i tidigare kapitel i rapporten så vi vill ännu en gång betona vikten av att
hålla konstruktionen och designen i små autonoma moduler. Orsaken till detta är att
återanvändning av hela moduler eller delar av moduler skall underlättas och på så sätt
påskynda utbyggnad eller ombyggnad av systemet.

Användarcentrerad testning
Här kommer vi att ge en beskrivning på de metoder som vi anser har stor betydelse, dessa
metoder ska tillföra en mer användarcentrerad roll och utöka systemets användbarhet.
I detta sammanhang utgör användaren en central roll och detta för att systemet ska vara väl
anpassad till användaren och det är därför alltid användaren man utgår ifrån.
Användbarheten för systemet är något som vi funderat väldigt mycket på i detta
examensarbete, och det finns flera metoder och tillvägagångssätt att öka systemets
användbarhet. Den metod vi föreslår är att använda användarcentrerad testning där mest
fokus ligger på användaren. Användarcentrerad testning ska förhindra att systemets design
inte endast återspeglar systemutvecklarnas bild av gränssnittet utan att det även granskas av
användarna av systemet och vad de har för åsikter och tankar om gränssnittet.
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Detta avsnitt är väldigt MDI (människa och datainteraktion) relaterat och det huvudsakliga
syftet med det hela är att skapa en produkt i nära samarbete med användaren/kunden.
Det viktigt här är att använda sig av testpersoner som ska utföra olika tester på systemet
med jämna mellanrum, dessa tester är till för att få en inblick av hur användarna interagerar
med det befintliga systemet, utifrån detta analyseras testerna och testresultatet och nästa
steg blir att vidareutveckla systemet med avseende på testanalysen.
Det är även viktigt att analysera och ta reda på hur mycket kunskaper och erfarenheter
användaren har om systemet och dess användningsområden. Beroende på mängden
användare som ska delta i undersökningen kan dessa delas in och klassificeras i olika
grupper, systemet kan sedan i nästa utvecklingsfas utvecklas och anpassas med avseende på
de olika grupperna och deras önskemål.
Utvärdering är en viktig del av den användarcentrerade designen. Målet är att få mer
förståelse av användaren och användningen av systemet och dess begränsningar. Här kan
man jämföra olika designförslag och kontrollera att de standarder man satt upp för systemet
följs.
Här tar vi upp några exempel på de mest förekommande undersökningsmetoderna som
används och dessa anser vi är ett stort steg mot en användarcentrerade
utvecklingsprocessen.

Intervjumetoder
Intervjuerna kan omfatta olika målgrupper, vilka kan sedan delas in i olika grupper beroende
på gruppens storlek. Den målgrupp eller de målgrupper som kommer att använda sig av
detta system kan ha en varierande storlek och dessa kan beså av flera olika grupper därför är
gruppering ett bra sätt för att få en förståelse för hur människor tänker och resonerar kring i
vissa frågor.
Det finns olikheter mellan människor och därför är det viktigt att ta reda på deras handlande
och tankesätt vid olika situationer vilket denna metod är till för.
Den intervjumetod som avser detta sammanhang är kvalitativa strukturerade intervjuer och
djupintervjuer. Här så har man möjlighet att sälla strukturerade frågor, och påverka den
intervjuande genom att ställa kontrollfrågor.
Jämfört med enkäter är detta en dyrare och mer tidskrävande metod och där
svarsfrekvensen är mindre men här så har man möjlighet att påverka deltagaren på olika
sätt, som t.ex. att ställa följdfrågor.
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Denna metod är till för att förstå och tolka människors förståelse och upplevelser för olika
områden. Detta ska ge en bättre grund för utvecklarna att förstå hur de olika målgrupperna
tänker vid användningen av systemet, som i sin tur ska detta leda till att utvecklarna ska få
fram nya idéer om hur man bör strukturera om eller ändra systemet för få fram ett mer
användarvänligt system.

Observation
Detta är en utvärdering av faktiskt arbete där systemutvecklaren observerar när användaren
utför olika uppgifter på systemet, dessa uppgifter och tester ska skapas med avseende på
systemets olika funktioner.
När användaren utför de olika testerna så ska dessa analyseras och observeras, det man
fokuserar på är användarens reaktionsförmåga, tillvägagångssätt och deras handlingar.
Detta ger en bra uppfattning om vilken lösningsmetod användarna använder sig av för att
lösa de olika uppgifterna och man ser även hur de agerar i praktiken för att lösa dessa
problem. Här är det systemutvecklarens uppgift att endas att iaktta och analysera
användaren.
Fördelen med denna metod är att man har tillgång till användarens hela arbetssituation och
möjlighet till direkt kommunikation med användaren och nackdelen är att användaren kan
påverkas av situationen, och miljön de är i, och bli överkritiska.

Enkät/frågeformulär
Detta är en väldigt effektiv och enkel metod för att samla in data om användarens åsikter
och tankar och t.ex. systemets begränsningar, för och nackdelar etc. Denna metod har en
väldigt låg kostnad jämfört med de andra metoderna, kostnaden beror till största delen på
vilket enkätmetod man väljer dvs. brevenkät, epostenkät, webbenkät etc. En nackdel med
enkäter är att frågorna inte går att följa upp.
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Efter att dessa metoder har genomförts är det utvecklarnas uppgift att ta det insamlade data
från de olika undersökningarna och analysera dessa. Utifrån denna analys ska sedan ett nytt
förslag komma fram om vad eller vilka delar av systemet som man bör fokusera på eller
förändra på för att förbättra systemets användbarhet.

Användbarhet ökar systemets effektivitet där användare kan på ett intuitivt sätt att utnyttja
systemets tjänster funktioner och systemet är anpassat till de uppgifter som användarna ska
utföra. Så välgenomförda studier bör resultera i välgrundade slutsatser om vad som bör
omarbetas och varför. Och en ständig iteration över denna process i varierande frekvens och
magnitud kommer att spela en avgörande roll i systemets slutgiltiga kvalitet och den mängd
tid och resurser det krävs för att avhjälpa ett fel.
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