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Sammanfattning
För att förstå schemaläggningsproblemet krävs kännedom om hur sjukhusens organisation
ser ut. Enkelt beskrivet består ett sjukhus av ett antal kliniker med olika inriktningar. Varje
klinik är i sin tur uppdelad i ett antal avdelningar som i sin tur kan bestå av ett antal
enheter. Lite beroende på vilket sjukhus som avses innefattar schemaläggningsarbetet allt
från att schemalägga en enhet eller avdelning till att vara ansvarig för en hel kliniks läkarkår
som kan bestå av hundratals läkare.
Arbetet att schemalägga innebär att fördela läkare över de olika arbetsuppgifter som finns
baserat på ett antal variabler. Tiden som läkarna arbetar regleras av arbetstidslagstiftningen
och ser bland annat till att inga läkare arbetar för långa eller många skift i rad. Vilka
uppgifter en läkare kan utföra bestäms av kompetens och erfarenhet. För att inte tala om
själva antalet läkare som sätter den största begränsningen. Men schemaläggaren måste även
ta hänsyn till läkarnas personliga egenskaper. God stämning på arbetsplatsen och att rätt
person tar hand om de sjuka barn som kommer in är två skäl till att fingertoppskänsla spelar
in i valet av läkare.
Läkarnas behov och önskemål påverkar i sin tur schemaläggningen ur ett personalpolitiskt
perspektiv. Ledigheter ska fördelas, sjukfrånvaro måste täckas upp och ibland behöver
någon sluta tidigare för att hämta ett barn på dagis. Sammantaget blir arbetet att foga
samman de olika kraven och förutsättningarna ett stort pusslande med risk för misstag.
Datorer är tack vare sin uppbyggnad bättre än människor på att hantera stora mängder data.
Att sortera och optimera är två uppgifter de löser genom sin förmåga att utföra många
beräkningar snabbt. Därför är det tänkbart att använda ett datorsystem för
schemaläggningsarbetet.
Användbarheten hos systemet måste vara god för att det ska bidra till att lösa problemet och
inte bli ett problem i sig. Processen som kallas användningsbaserad systemdesign är till för
tillgodose de behoven. Den går enkelt beskrivet ut på att tidigt och ofta inbegripa
användarna utav det slutgiltiga systemet under utvecklingen. Tanken är att om systemet
beter sig så som användarna förväntar sig, kommer det att bli enklare att arbeta med det.
Jämför med en hammare, som har en tydligt greppvänlig ände och ett tungt platt huvud
som naturligt faller nedåt och sin egen konstruktion visar hur verktyget skall användas. Ett
datorsystem bör sträva efter att vara lika enkelt att begripa.
En metod för att åstadkomma detta beskrivs av Constantine & Lockwood och bygger på tio
väldefinierade steg. Utan att gå in på stegen i detalj går metoden ut på att hitta och beskriva
vilka roller som finns i arbetet, vad dessa roller utför för uppgifter och hur dessa uppgifter
kan utföras av ett datorsystem. Slutligen skissas ett antal prototyper för hur
användargränssnittet kan se ut och testkörs med riktiga användare. Användargränssnittet är
det som syns på skärmen när programmet körs. Men varje steg i processen utförs
tillsammans med användarna för att kontinuerligt stämma av att arbetet går åt rätt håll.

Slutsatsen av det här arbetet är att många tidskrävande uppgifter kan lösas snabbare och
bättre utav ett webbaserat datorsystem. Att mata in önskemål för hand i schemat kan helt
undvikas, likaså att behöva mejla ut ett nytt schema var gång en uppdatering sker.
Dubbelbokningar och regelbrott kan enkelt upptäckas av systemet och varnas för. Det kan
till och med bli möjligt att i framtiden låta läkare byta pass om systemet visar sig kunna
föreslå relevanta bytesmöjligheter, något som är mycket svårt att hitta idag.
Verksamhetschefer kan få ett verktyg som ger dem möjlighet att detaljstyra bemanningen
och på så vis spara pengar genom effektivare användning av läkarna. Läkarna kan få större
insyn i schemaläggningsprocessen och bli mer tillfreds med sina scheman. Sammantaget går
det att göra schemaläggningen effektivare och billigare och potentiellt utöka den i framtiden
till att samköras med schemaläggning av övrig personal på sjukhusen.
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Förord
Arbetet med att undersöka schemaläggningsprocessen på Sundsvalls, Gävle och Karolinska
sjukhuset var en trevlig upplevelse tack vare de många hängivna och bemötande personer
jag fick nöjet att samarbeta med. Läkare ställde ofta upp på intervjuer och möten och de
tillfällen tid inte fanns satt jag genom arbetet inne på förståelsen till orsakerna. Från min
handledare och uppdragsgivare Tord Aminoff hade jag alltid stöd och uppmuntran. Likaså
från de många kamrater som redan lyckats arbeta sig igenom det äventyr ett examensarbete
innebär för en civilingenjörsstuderande. Tack slutligen till min ämnesgranskare Jan
Gulliksen som visade stor förståelse när arbetet kändes övermäktigt samt till mina vänner,
för att de är så fina.
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2

Introduktion

Vården i Sverige idag är beroende av att ett komplext system av personal, patienter, resurser
och lokaler fungerar smidigt. Tusentals anställda tar hand om hundratusentals patienter och
omsätter flera miljarder kronor per år – per sjukhus. Att förvalta de resurserna så
ekonomiskt som möjligt ligger i allas intresse. Allmänheten ser förstås gärna att skattepengar
går till rätt ändamål och patienterna vill ha så god vård som möjligt.
Det har säkert inte undgått någon som varit på ett sjukbesök att ett sådant kan innebära
långa väntetider. I dagspressen går det att läsa om nedskärningar och sparplaner som bland
annat drabbar vården. Läkarna vill kunna rädda så många som möjligt från sjukdom och
död. Men att använda bästa tänkbara vård är dyrt, och resurserna måste prioriteras.
Ett sätt att nå närmare optimal vård är att skapa verktyg för att fördela resurserna så
effektivt som möjligt. Det kan röra sig om elektroniska journalsystem, effektivare medicinsk
apparatur eller något så enkelt som att ha en plan för hur patienter tas om hand när de väl
kommer till sjukhuset. Schemaläggningen av läkare ser till att de läkare som finns att tillgå
kan vara just där de behövs när de behövs som mest. Ett schemaläggningssystem skulle
kunna hjälpa till att lösa ovanstående problem.
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Syfte

Huvudsyftet med examensarbetet är att dokumentera schemaläggningsarbetet som det går
till idag och att utifrån detta formulera en flödesplan över hur ett schemaläggningssystem
skulle kunna lösa samma problem på ett bättre sätt. Tanken är att kunna dra generella och
specifika slutsatser från de olika kliniker som undersökts. Detta för att kunna skapa ett
system som har grundläggande funktionalitet med stöd för alla användare, men som även
kan modifieras för den enskilde användarens speciella krav.
Grunden till systemutvecklingen ligger i användarcentrerad systemdesign. Kunderna
inbegrips därigenom i analys och konstruktion för att skapa ett så välanpassat system som
möjligt. Poängen med arbetet är som ovan nämnt att schemaläggningen skall underlättas
utav systemet. Därför är ett av syftena att användarna ska vara delaktiga i designen av
systemet.
För att utveckla systemet krävs ett antal artefakter som dokumenterar funktionalitet och
bakgrund. Listor över roller skapas för att ge förutsättningarna för de uppgifter som ska
utföras i systemet. Alla roller måste inte nödvändigtvis användas i systemet senare, utan
mest ligga som stöd för uppgiftsinventeringen samt bildandet av en uppfattning om
arbetsplatsen. Uppgiftslistan däremot är tänkt att vara en direkt bas för
systemkonstruktionen. Kombinationer av delmomenten bildar scenarier för systemets
användning.
Scenarierna i sin tur skapas för att underlätta konstruktionen av användargränssnitt och
bildar i sig själva delar av en flödesplan. En pappersprototyp används för att skissa utseendet
hos det färdiga systemet. Ambitionen är att ge användarna en möjlighet att påverka
formgivningen innan den är gjuten i sten – eller i det här fallet kod. Den används också för
att ge systemutvecklare och gränssnittsprogrammerare en gemensam bild att arbeta mot
under utveckling och diskussioner.
De olika dokumentationsbitarna är slutligen tänkta att utmynna i en rapport till nytta för
både utvecklare och kunder. Utvecklarna kan använda den som ett av många
designdokument i systemutvecklingen. Kunderna i sin tur kan läsa det för att både förstå
sitt eget arbete bättre och kunna påverka utvecklingen vidare genom att kommentera dragna
slutsatser. Rapporten innehåller de problem som hittats samt förslag på åtgärder för dessa.
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Bakgrund

För att underlätta läsningen av rapporten presenteras här begrepp som förekommer frekvent
i rapporten övergripande. För ytterligare detaljer angående ord och uttryck som kan vålla
frågetecken hänvisas till ordlistan i slutet av rapporten. Där finns förklaringar till de flesta
termer som används inom sjukvård och systemutveckling och som inte kan räknas som
allmänt kända. Detaljerna rörande de sjukhus som inkluderats i arbetet finns med av samma
skäl som senare redogörs för i metoddelen. För att få förståelse för de problem som kan
uppstå på en arbetsplats samt även grunderna till lösningar på dessa är det relevant att
känna till ursprunget till omständigheterna för de som arbetar där. (1) Begreppen som tas
upp beskrivs i den kontext de används av den personal som kommer att använda
schemaläggningssystemet som rapporten ligger till grund för. Därför har orden inte
nödvändigtvis exakt den innebörd de ursprungligen var tänkta att ha eller den officiella
betydelsen.

4.1 Organisation
Sjukhusen i Sverige skiljer sig från varandra på en del punkter. Bland annat är utbudet av
vård olika på de olika sjukhusen. Vissa sjukhus har specialiserat sig på vissa
spetskompetenser för att kunna erbjuda det allra bästa inom just den kategorin av vård. (2)
Upptagningsområdet för sjukhusen skiljer sig även nämnvärt bland som en självklar följd av
befolkningsspridningen i Sverige. Båda dessa faktorer påverkar antalet vårdbesök och
därmed storleken och antalet läkare som finns på sjukhusen.
Organisationen för sjukhusen ser däremot ganska liknande ut för alla sjukhus och följer en
hierarkisk trädstruktur av divisioner, kliniker, sektioner samt avdelningar eller enheter. Den
största strukturen är ett antal divisioner, ofta indelade med avseende på funktion. Se
exempelvis Sundsvall-Härnösands sjukhus som består av de fyra divisionerna Medicin;
Opererande; Barn, Ungdom & Psykiatri samt Medicinsk diagnostik och Paramedicin. Var
och en grupperade efter specialiteter som på något vis hör samman funktionellt eller
kunskapsmässigt.
Divisionen Medicin består i sin tur utav fem kliniker som leds utav varsin verksamhetschef
och schemaläggs utav varsin schemaläggare som har huvudansvaret för schemaläggningen.
Var klinik har sin specialisering inom medicinområdet av flera skäl. Dels en rent
organisatorisk fråga för tillåta bättre översikt personal- och resursmässigt, dels för att enklare
kunna slussa patienter rätt vilket både är en ekonomisk och vårdmässig fråga. (2) För att
ytterligare avlasta verksamhetschefens arbetsbörda är klinikerna ibland uppdelade i sektioner
som styrs av varsin sektionschef. En klinik kan bestå av en eller flera sektioner varför orden
ibland lite slarvigt ersätter varandra i dagligt tal.
Klinikerna är i sin tur indelade på en mängd olika sätt beroende på verksamhet. Avdelning
avser både en del av sjukhuset, men framförallt den del där patienter ligger inlagda en längre
tid. På mottagningen däremot, tas de patienter om hand som kommer in över dagen. De
olika indelningarna kallas ibland även för enhet och har en enhetschef som rår över enheten.
(3)
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4.2 Läkare och personal
Liksom inom de flesta branscher och livet i stort byter läkare titel och funktion i takt med
erfarenhet och utbildning. Skillnaderna består dels i hur pass specialiserad läkarens
utbildning är, men det finns också ett antal administrativa poster att fylla som inte
nödvändigtvis kräver klinisk erfarenhet. Dessa nämndes ovan. Förutom läkarnas
administrativa tjänster finns även ett stort antal uppgifter som övrig personal utför som
kräver tillgång till läkarnas schema.
Grovt indelad består läkarkåren av underläkare (UL) samt överläkare (ÖL). Underläkarna i
sin tur kan delas in i främst fyra kategorier. Allmäntjänstgörande läkare (AT-läkare) är de
läkare som påbörjat sin fortbildning vid något sjukhus efter avslutad utbildning vid någon
högskola eller universitet. För att bli legitimerade läkare krävs att de fullgör ett antal
placeringar på olika kliniker under sin AT-tid. När de väl blivit legitimerade kan de välja att
börja arbeta som vikarierande UL.
Om de däremot väljer att fortsätta studera blir de specialtjänstgörande läkare (ST-läkare).
Även denna utbildning kräver ett antal allmänna placeringar. Som namnet anger innehåller
den även ett visst mått av specialisering, antingen inom en särskild gren av läkarvetenskapen
eller som allmänläkare. ST-läkare som tillfälligt är på en avdelning under utbildning kallas
randande läkare.
Efter avslutad ST-tjänst är läkaren slutligen överläkare. Dock fortsätter
kompetensutvecklingen fortgående resten av arbetslivet eftersom det ständigt pågår
forskning inom medicin och medicinteknik som förändrar vårdarbetet. Ibland krävs
kompetens som inte finns för tillfället på sjukhuset, antingen på grund av sjukdom eller för
att spetskunskaperna saknas. Vid sådana tillfällen hyrs en konsulterande läkare in, vilka
också kallas för stafettläkare.

4.3 Övrig personal
Som nämnts utför läkare en stor del administrativt arbete. Exempelvis ska recept skrivas ut
och journaler uppdateras. Dessa uppgifter ligger utanför examensarbetets ramar. Men
läkarsekreterarna som hjälper läkarna med pappersarbetet påverkas också av
schemaläggningsarbetet.
Mottagningssköterskor är de sjuksköterskor som möter patienten i telefon och på sjukhuset.
De bokar in tider för läkarmottagningen. Andra ansvariga för att koppla rätt person till rätt
läkare är personalen i växeln på sjukhuset. Operationskoordinatorns uppgift är att samordna
operationers personal. Slutligen är schemaläggaren oftast en överläkare, men kan även vara
en sjuksköterska med lång erfarenhet. (4)

4.4 Placeringar eller aktiviteter
Läkaren kan schemaläggas på ett antal olika aktiviteter vilket är detsamma som en post i
schemat som beskriver vad en läkare gör för arbetsuppgift. Namnet på aktiviteten beskriver
oftast fysisk placering antingen i tid eller i rum. När det talas om att lägga en läkare på viss
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aktivitet eller vice versa handlar det alltså om att föra in i schemat vilken uppgift en läkare
planeras utföra. Nedan en kort beskrivning av vanligt förekommande aktiviteter.
Avdelningsplacering avser att ha hand om de patienter som ligger på sjukhuset en längre tid.
Där tas alltså de patienter om hand som har större besvär än vad som kan lösas med ett
dagsbesök. De patienter som bokats in över dagen tas istället om hand av
mottagningsplacerad läkare.
Att vara jourplacerad avser alltid att vara tillgänglig för att lösa problem som uppkommer.
Primärjour innebär att arbeta på akutmottagningen. Dit kommer patienter som inte hinner
boka tid för läkarbesök. Den kan delas upp i både dagjour och nattjour, vars namn förklarar
sig själva. Läkare som går nattjour kan dock behöva support av en mer erfaren läkare. För
detta ändamål finns bakjouren. Under den tiden får den konsulterande läkaren vara utom
sjukhuset, oftast i hemmet, men vara beredd att svara på frågor via telefon och i värsta fall
inställa sig på sjukhuset för att hjälpa till på plats. (5)

4.5 Sjukhusen
Examensarbetet behandlar information om arbetet på några kliniker på främst tre sjukhus:
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, Gävle sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset i
Stockholm. De skiljer sig som nämnt i storlek och organisatoriskt från varandra. Därför
kommer det knappast som en överraskning att även schemaläggningsarbetet är upplagt på
olika sätt på vart sjukhus.
4.5.1 Sundsvalls sjukhus
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, hädanefter kallat Sundsvalls sjukhus, är som namnet
anger ansvarigt för vården i Västernorrlands län, där Sundsvall ligger. De cirka 520
vårdplatserna täcks av en personalstyrka om omkring 2900 personer. Vårdcentraler och
övrig primärvård täcker naturligtvis upp mycket av befolkningens akutvårdsbehov i länet.
Men för svårare fall är klinikerna ansvariga för ungefär 245 000 invånare. (6)
4.5.1.1 Medicin
Den största kliniken är kanske inte helt oväntat medicinkliniken. Schemaläggningen av
läkare på medicinkliniken omfattar ett mycket stort antal - runt 50 stycken. (3) En enda
schemaläggare har huvudansvaret för denna arbetsuppgift. Utöver detta måste även ATläkarnas utbildning läggas så att alla får de placeringar som krävs för legitimering. Den
schemaläggningen är dock inte detaljerad för varje övrig kliniks del utan innehåller bara
själva placeringen på kliniken ifråga.
4.5.1.2 Infektion
På infektionskliniken är arbetet uppdelat på flera schemaläggare. En person lägger
grovschema samt primärjourer medans en annan lägger bakjour för specialister samt
veckoschema. Detta trots att omfattningen är mellan 10 till 15 läkare. (5)
4.5.1.3 Ortoped
Liksom infektionsklinikens schemaläggning är arbetet på ortopeden uppdelat på två
schemaläggare. Även här lägger en person grovschema medans en annan lägger
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detaljschema, även kallat veckoschema. Antalet läkare är ungefär hälften mot
medicinklinikens och landar runt 25 – 30 läkare. (7)
4.5.2 Gävle sjukhus
Gävleborgs Landstings sjukhus för invånare i Gästrikland och norra Uppland heter kort och
gott Gävle sjukhus. Upptagningsområdet för sjukhuset är ungefär 170 000 invånare som
har att dela på cirka 300 vårdplatser. Något mindre än Sundsvalls sjukhus arbetar här runt
2400 personer med vården. Eftersom det är ett något mindre sjukhus är det också lättare att
ha en överblick av de anställda. (8)
På medicinska kliniken arbetar en läkaradministratör som schemalägger UL samt
sammanställer ett gemensamt klinikschema för de omkring 50 läkare som jobbar där.
Schemat sammanfogas utav varje avdelnings individuella schema. På varje enhet har
nämligen en ÖL ansvar för schemaläggningen utav specialistläkarna där (runt 10 läkare per
enhet). Det hela bildar en slags paraplystruktur för schemaläggningsarbetet. En annan
schemaläggare grovplanerar ST-läkarnas klinikplacering med hjälp av ST-läkarnas
handledare. (9)
4.5.3 Karolinska
Ett av Europas största sjukhus heter Karolinska universitetssjukhuset och ligger i
Stockholm. På grund av Sveriges storlek och Karolinskas roll som regionsjukhus har
sjukhuset ett antal specialiseringar som gör att upptagningsområdet är stora delar av Europa
för just sådana fall. Antalet vårdplatser är cirka 1600 och dessa täcks utav de omkring
15 000 anställda som arbetar där. Som universitetssjukhus bedrivs även medicinsk forskning
av runt 2100 forskare. (10)
En enda schemaläggare schemalägger läkarna på anestesikliniken (kliniken för sövning och
bedövning.) Det är ett jättelikt ansvar för nästan 100 läkares arbetsscheman. Till detta
kommer att hänsyn även måste tas till den forskning som många av läkarna bedriver vid
sidan av de kliniska arbetsuppgifterna. Därför är det också det enda schemaläggaren gör, till
skillnad från de övriga sjukhusens upplägg där de läkare som schemalägger gör detta vid
sidan av sina ordinarie uppgifter. (11)

4.6 Schemaläggningsprocessen
Schemaläggningsarbetet är en fortgående evolutionär process i den meningen att de läkare
som schemaläggs ständigt utvecklas genom kurser och arbetserfarenhet. Vårdbehov och
organisation förändras även under tidens gång. Grunden för schemat finns i just ovan
nämnda läkares kompetens att täcka det bemanningsbehov som finns.
4.6.1 Kompetenser
Läkarnas kompetenser definieras löpande allteftersom de förändras. Dels tillkommer ny
kunskap i takt med att AT- och ST-utbildningar genomförs, eller i överläkares fall, att
konferenser och kurser besöks. Den medicinska läkarvetenskapen förändras ständigt i takt
med
att
nya
forskningsrön
publiceras.
Kompetensen
innebär
i
schemaläggningssammanhang de aktiviteter en läkare kan läggas på. Ibland är det önskvärt
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att få en placering som inte tillhör det vardagliga yrkesutövandet för att repetera gamla
färdigheter och hålla dem levande. (12)
4.6.2 Bemanningsbehov
Bemanningsbehovet i sin tur är som namnet antyder den läkarstyrka som krävs för att täcka
den förväntade vården av patienter. Det kan antingen vara en något abstrakt känsla för
patienttrycket, sprungen ur schemaläggarens eller verksamhetschefens erfarenhet, eller en
mycket konkret bemanningsnyckel. Den senare anger antalet läkare som krävs för varje
aktivitet. Upplägget är olika för varje klinik. (11)
4.6.3 Önskemål
Själva arbetet börjar med insamlandet av de individuella läkarnas önskemål om främst
ledigheter. Vissa önskemål är bindande och ställs mer som krav. Exempelvis måste
föräldraledighet beviljas. Begäran om att få gå en kurs går i regel igenom eftersom det
förbättrar vårdkvaliteten på sjukhuset. De som tar besluten är dels schemaläggaren som ser
efter att schemat går ihop, men rätten att få ledigt ges utav verksamhetschefen som har
ansvaret för att vården håller tillräckligt hög nivå. Många önskemål är stående, som att vilja
ha en dag i veckan ledig för att ta hand om barn, eller att slippa nattjour efter uppnåendet
av en viss ålder. (3) Liksom kompetenserna förändras de stående kraven löpande i takt med
att läkarnas livssituation förändras. Önskemål kommer även in från bland annat
operationssamordnare och andra avdelningar som ibland har behov att låna läkare för
specialistkonsultering.
4.6.4 Grovschema
Ledigheter och deras tillhörande läkare läggs först in i ett översiktligt schema kallat
grovschema. Beroende på schemaläggarens föredragna metod beskriver schemat läkarnas
fördelning på klinikens avdelningar i olika detaljnivå. Vissa väljer att lämpa samman ett
antal aktiviteter som hör ihop för att placera läkarna på dessa. På Sundsvalls sjukhus kallas
de ibland för linjer. (13) Andra väljer att bara löst visa vilka läkare som går på vilka
avdelningar. (14) Tidsenheterna är vanligtvis veckovis för både placeringar och ledigheter
för överskådlighetens skull.
4.6.5 Uppföljning och avstämning
Efter att grovschemat lagts är det inte ovanligt att låta de berörda se det föreslagna schemat
för att komma med uppföljande kommentarer. Dels kan det vara orättvisor avseende
placeringar – att en läkare får ta särskilt många, tunga pass – som missats av
schemaläggaren, dels kan det vara förändringar i läkarnas ledighetsbehov som inträffat efter
insamlandet av önskemålen. Generellt bidrar synpunkter inkomna på ett tidigt stadium till
att krångliga omläggningar av schemat kan undvikas senare. (13)
4.6.6 Detaljschema
Efter avstämning av grovschemat med de berörda parterna tar det mer detaljerade
schemaläggandet över. Detaljschemat, även kallat dagschemat, beskriver placeringar dag för
dag för var läkare. Förutom dagschemat innehåller schemat jourplaceringar i form av dag-,
natt- och bakjoursscheman.
15

Bakgrund
4.6.7 Spridning
När schemat är färdiglagt sprids det till berörda parter på ett antal olika sätt. Liksom i Gävle
skickas schemat ofta ut till alla via mejl. (4) Dessutom är det mycket vanligt att den senaste
revisionen av schemat läggs upp på intranätet på sjukhuset. Berörda parter är som ovan
nämnts inte bara läkare och andra schemaläggare med direkt påverkan på schemat utan
även samordnare som växeltelefonister.
4.6.8 Löpande förändringar
Det färdiga schemat förändras sedan löpande av korresponderande ändringar i vårdbehovet.
Läkares begäran om ledighet för kurser eller andra anledningar som dykt upp efter schemats
läggande bidrar naturligtvis också till att bitar måste pusslas om. Sjukdomar drabbar inte
bara patienter och vid sjukfrånvaro måste ersättare hittas. Om ingen finns på avdelningen
kan det bli nödvändigt att ta in stafettläkare. Slutligen händer det att läkare vill byta pass
med varandra av rena bekvämlighetsskäl.

4.7 Läkarnas användning av schemat
Ovan tas främst schemaläggarnas sida av schemaläggningen upp. Men schemat ska även
läsas och användas av ett antal användare. Som nämnts är det fler användare än läkare som
läser schemat. Dock är just läkarna den absolut största gruppen som påverkas av schemat
helt enkelt eftersom det är deras scheman. Under rapportens gång är det alltså inte ovanligt
att ordet ”läkare” används slentrianmässigt istället för det mer korrekta ”schemaanvändare”
som blir något krångligt och tekniskt att läsa.
4.7.1 Läsa schema
Läsandet av schemat för att hitta sin egen placering är den i särklass viktigaste användningen
av schemat för läkare. (12) Detta kommer säkert inte som en överraskning med tanke på att
det är schemats själva syfte. Även kollegors tider kan vara av intresse för att rätt känna till
vem som kan assistera under eget pass, eller för att hitta en lämplig ersättare vid behov av
byte.
4.7.2 Önska inför kommande schema
Läkarens uppgift inför schemaläggningen är att komma med önskemål om sitt framtida
schema. Främst är det viktigt att formulera vilka ledighetsönskemål som finns och att
motivera dessa om de är särskilt viktiga. Allt för att underlätta schemaläggarens möjlighet
att lägga ett rättvist schema. Även önskemål om vissa placeringar kan vara på sin plats om
läkaren exempelvis känner behov av att fräscha upp kunskaperna på ett visst område. (12)
4.7.3 Önska i aktivt schema
Ovanstående önskemål kan självklart dyka upp med kortare varsel än att de är möjliga att ge
i tid till schemats läggande. Kurser och semesterplaner som ändrats i sista stund kan önskas
även för pågående schema. Önskemålen lämnas som annars till schemaläggaren. Kortare
frånvaro, exempelvis för tandläkarbesök, kan dock ofta lösas helt informellt utan
schemaläggares inblandning. En tråkigare sorts frånvaro rör sjukfrånvaro som måste
rapporteras till klinik och schemaläggare så att ersättare kan hittas. Sjukanmälan görs ofta
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via telefon och ersättare hittas vid de dagliga morgonmöten som hålls inför dagens arbete.
(12)
4.7.4 Rättvisa och statistik
För att läkarna själva ska känna ro över att deras placeringar sker rättvist är det viktigt att
kunna hålla någon slags koll på vilka pass som har jobbats. Även antalet pass är intressant
att veta. I dagsläget sker detta helt informellt antingen genom att läkaren själv för statistik
eller har en magkänsla för hur arbetet sett ut. (7)

4.8 Dagens verktyg
I dagsläget läggs de flesta scheman åtminstone initialt i pappersform. Önskemålen tas i
princip alltid in antingen på papperslappar eller via mejl. (13) Schemat skrivs sedan in i
Microsoft Word (Word) eller Microsoft Excel (Excel) antingen utav schemaläggaren själv
eller utav en sekreterare. En snabb blick bland de erhållna dokumenten visar att filerna inte
sällan blir oöverskådliga och ganska plottriga att titta i när läkarantalet växer. (15)
Byten och inställda tider meddelas ofta via telefon och måste sedan föras in i schemat för
hand. På samma sätt måste schemat spridas för hand antingen via mejl, intranät eller att
dela ut kopior för hand. Även statistik förs för hand genom att gå igenom gamla scheman
och skriva upp antalet placeringar läkare haft. (7)

4.9 Problem
Det allra största problemet framkom redan under det första mötet med schemaläggarna på
Sundsvalls sjukhus. Tidsåtgången för schemaläggning är långt större än önskat och
åtminstone på Karolinska även överskridande den för ändamålet utsatta tiden. (3) Att samla
in önskemål är ett stundtals tröttsamt göromål eftersom det ofta krävs flera påminnelser
innan alla läkare lämnat in lapparna, och ibland räcker det inte utan eftersläntrare kommer
efter deadline med extra önskningar.
Ständiga förändringar i schemat, bland annat på grund av senkomna önskemål – men även
för att arbetssituationen förändras kontinuerligt av sjukdom, ger även de upphov till
tidskrävande åtgärder. Ändringarna är i sig ett problem, eftersom pusslandet snabbt blir
oöverskådligt. Att sprida ett nytt schema varje gång något flyttats eller införts blir också en
det tröttsamt för både sändare och recipient.
På samma sätt är det svårt att undvika dubbelschemaläggning av läkare utan något
hjälpmedel som automatiskt håller koll på vilka läkare som lagts i schemat. Även
arbetstidslagstiftningsregler (ATL-regler) är komplicerade att lyckas följa då läkare ofta
tvingas jobba över och skapar ett stort kompberg av tid som måste tas ut i form av ledighet
eller lön. Ur läkarnas synvinkel är det relevant för skattesatser att inte ta ut kompensationen
i pengar. Sjukhuset i sin tur är måna om att inte bryta mot lagen samt att alltid ha tillgång
till läkare för bemanningen. (11)
Rättvis fördelning av arbetsuppgifter och ledigheter blir i sig ett stort bekymmer då det tar
mycket tid och kraft i anspråk att skaffa statistik över tidigare scheman. För
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verksamhetschefen är det också intressant för att kunna optimera bemanningen i framtiden.
Överskådligheten är svår att uppnå då det rör sig om många olika pass för ett stort antal
läkare under en lång tidsrymd. Läkarna kan också ha problem att läsa sitt personliga schema
som snabbt drunknar i övriga läkares tider om inte ett individuellt schema kan plockas fram
smidigt. (12)

4.10 Regler
Schemaläggarna använder sig utav ett antal formella och informella regler vid
schemaläggningen. Exempelvis måste EU-regler för arbetstidslagstiftningen följas, vilka är
desamma som ATL-reglerna. De behandlar bland annat hur mycket dygnsvila, veckovila
och liknande en läkare måste ha per viss tidsenhet. I synnerhet är det jourarbetande läkares
regler som är intressanta vid schemaläggning eftersom de påverkar vilka pass som kan tas i
övrigt. (16) (7)
Mer eller mindre nedtecknade finns även personliga regler för var läkare. Vissa läkare har
ansvar för barn både på och utanför sjukhuset. Andra läkare har ett visst behov av en
särskild placering vissa dagar eller önskemål om att slippa vissa pass. (17) En särskilt känslig
bit är skillnaden mellan kompetens och lämplighet att utföra vissa moment. Även om en
läkare strikt kliniskt är behörig att ha en viss position kan personliga egenskaper göra det
mindre önskvärt att placera denne där. Ta till exempel barnavdelningen som kräver en viss
personlighetstyp med handlag med barn. I linje med detta kan det finnas implicit hos
schemaläggaren vissa regler för de olika arbetsuppgifterna som måste följas. Slutligen
regleras hur ledigheter ska fördelas både formellt och informellt. Vissa ledigheter regleras i
lagstiftningen. Andra finns det principer för på kliniken eller sjukhuset. I slutändan är det
upp till schemaläggarens sunda förnuft att ta korrekta beslut.
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Ludvig XI av Frankrike sade ”Divide et impera” eller ”söndra och härska” som det något
missvisande har översatts på svenska. En mer effektiv tolkning innebär att varje problem
lättare löses genom att dela upp det i hanterliga delproblem. Metoden är tillämpbar både på
examensarbetet i stort och som iterativ metod att bearbeta delproblemen. Efter ett antal
iterationer är de uppdelade uppgifterna så små att de blir både överskådliga och lättlösta.
Grundvalarna för teorin i det här examensarbetet utgörs av detta eleganta axiom.

5.1 Användningscentrerad systemdesign
Det grundläggande angreppssättet utgår från Constantine & Lockwoods
användningscentrerade systemdesign. (1) Kort innebär det att de verkliga slutanvändarna av
systemet är med i hela utvecklingsprocessen. Syftet är att skapa ett system som så långt som
möjligt löser de problem användarna verkligen har idag på ett sätt de känner igen.
Användningscentreringen ligger alltså i tonvikten av att användningen av systemet är så
följsam som möjligt för kunderna. Detta gör också att utvecklingen av användargränssnitt
och underliggande funktionalitet går parallellt.

5.2 Att bekanta sig med arbetssättet
För utvecklarnas del är det viktigt att förstå användarnas arbetsplats. Därför måste
terminologi och psykologi vara bekant. Detta erhålls dels under projektets gång i takt med
att systemet utvecklas, men även i förebyggande syfte genom förstudier. På samma sätt är
det viktigt att ge användarna inblick i utvecklarnas språk för att kunna kommunicera
smärtfritt om olika systemegenskaper. (18) Därför inleds arbetet med en kortare orientering
för bägge parter om det kommande projektet.

5.3 Användardeltagande
Användarna inbegrips tidigt i systemanalysprocessen och fortsätter kontinuerligt under hela
konstruktionsfasen. Kravspecifikationer utgår ifrån användarna och deras arbetsvillkor och
hur arbetsuppgifter löses idag. Allt för att säkerställa att systemet faktiskt blir användbart
och effektivt. Designbeslut och systembeskrivning kontrolleras mot användarna innan själva
konstruktionen av systemet inleds. På så vis finns det möjligheter att sätta stopp för och
förändra felaktigheter innan de blir kostsamma problem i ett färdigt system. (19)

5.4 Lösning kontra upplevd lösning
Stor fokus ligger på gränssnittsdesignen samt definitionen av arbetsflödet i systemet. Det
viktiga är att problemen upplevs lösas på det sätt som användarna förväntar sig. Resultat
måste naturligtvis också överrensstämma med det väntade, men exakt hur funktionaliteten
under skalet förhåller sig till användarnas bild utav den är mindre intressant. Givetvis är det
inte otillåtet inom metoden att förbättra svagheter i nuvarande arbetsgång.

5.5 Agila metoder
På grund av de snäva tidsramarna tillämpas en variant av agil användningscentrerad metod
från Constantine & Lockwood (18) som bygger på ett antal tidigare metoder för liknande
systemkonstruktion som nämns i den refererade artikeln. Metoden underlättar att snabbt
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modellera och prioritera ett företags verksamhet för ett första utkast till systemdesign. Den
leder även till en samling av definierade uppgifter som kan komma ifråga för framtida, mer
utökade studier.
Constantine & Lockwoods metod består av 10 enkla steg:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Inventering av roller
Förfina roller
Prioritering av roller
Inventering av uppgifter
Prioritera uppgifter
Beskriva uppgifter
Organisera uppgifter i grupper och prioriteter
Pappersprototyp
Förfina prototyp
Gränssnittskonstruktion

Varje steg bör inte ta för lång tid i anspråk och hela processen är möjlig att genomlöpas på
runt två veckor. (18) Den ursprungliga metoden bygger på ett lag av olika specialister som
tar ansvar för varsin del av systemet, bland annat programmerare, gränssnittsprogrammerare
och användbarhetsexperter. Eftersom projektet i mångt och mycket genomfördes av en enda
person ströks vissa aspekter av analysen och en mer renodlad systembeskrivning av arbetet
idag blev det största resultatet jämte några få skisser för gränssnittets utseende. Mer
detaljerat om de tio olika stegen nedan.

5.6 Dokumentation och utveckling
Dokumentationen bör, för tempots skull, hållas på en begränsad nivå. Fokus ligger på få,
tydligt definierade fakta för varje punkt snarare än längre djupstudier. Ambitionen är att
undvika ambivalenta långdragna beskrivningar. I och med de införlivade prioriteringsstegen
kan projektcyklerna hållas mycket korta. Först åstadkoms ett system med den
grundläggande och avgörande funktionaliteten. Leverans för tester på plats i arbetet bör
därför kunna uppnås relativt snabbt. Därefter kan fler funktioner byggas på utifrån
designdokumenten i och med fler iterationer av processen.

5.7 De 10 stegen
Metoden bygger som nämnt mycket på användarnas deltagande. Deras bidrag är främst
information och återkoppling till idéer och slutsatser som designgruppen framlägger. Hur
informationsinsamlingen går till beskrivs efter de tio stegen nedan.
5.7.1 1. Inventering av roller
Roller, eller användarroller är enligt Constantine ”avskalade samlingar av karaktäristiska
behov, intressen, förväntningar och beteenden i relation till ett definierat system”. (20)
Användarroller spånas fram utifrån det intervjuunderlag som inhämtas. Beskrivningen sker
med en enkel men potentiellt effektiv kortbaserad teknik. Informationen skrivs ned på
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indexkort med tre kategorier som beskriver nyckelegenskaper hos rollen som kan tänkas
vara viktiga för systemdesignen. Egenskaperna är som följer:
•

Index och Namn, beskriver rollen i förhållande till system och arbete.

•

Kontext, övergripande ansvar för rollen samt arbets- och miljökontexten den
existerar i.

•

Karaktärsdrag, typiska interaktionsmönster, beteenden och attityder inom rollen.

•

Kriterier, vilka funktioner som behöver finnas för rollen samt speciella designkrav
som är viktiga för rollen.

5.7.2 2. Förfina roller
Efter att alla funna roller skrivits ner genomläses de för att upptäcka dubbletter och snarlika
roller som kan slås samman till större roller. Beskrivningarna ses över för att upptäcka
slarviga formuleringar och eventuella misstag som smugit sig in. Därefter skrivs alla roller
om till en mer allmängiltig form som inte tar hänsyn till den verklige användaren som yttrat
åsikter. Eventuella roller som missats läggs också till vilket även kan ske under hela
utvecklingsprocessen.
5.7.3 3. Prioritering av roller
När alla roller raffinerats och homogeniserats sorteras de efter hur de hör samman i
systemet. Roller som enligt användarna bedömts som viktigast för systemets funktionalitet
prioriteras liksom de roller som är ofta återkommande i systemet. När prioriteringen är
färdig finns rollerna sorterade efter den ordning de bör tas med i systemutvecklingen.
5.7.4 4. Inventering av uppgifter
Beskrivningen av uppgifterna som skall utföras i och av systemet sker på formen av
essentiella användningsfall. Dessa beskriver enligt Constantine & Lockwood ett
händelseförlopp mellan användare och system så enkelt som möjligt på en abstrakt nivå.
Målet är att ge en konkret bild av vad som utförs utan att ta några designmässiga beslut.
(21) Mer om detta under punkt sex. Med hjälp av användarna och de roller som definierats
tidigare i processen spånas även uppgifterna fram på indexkort, först endast med namn och
en mycket informell beskrivning.
5.7.5 5. Prioritera uppgifter
På samma sätt som rollerna prioriteras även uppgifterna efter viktighetsgrad. Inlemmat i det
här steget är eliminering av dubbletter och översyn av uppgifterna med avseende på saknade
uppgifter och tvetydiga uppgifter.
5.7.6 6. Beskriva uppgifter
Som nämnts definieras uppgifterna som essentiella användningsfall. De beskriver en uppgift
från två sidor: användarens och systemets. Användningsfallet är ett flöde av kommunikation
i ett antal steg mellan bägge parter samt de händelser som när som helst kan avbryta flödet.
Som små delproblem som ska lösas bildar fallen tillsammans en helhetslösning för
problemet schemaläggning. Varje steg definieras så kort som möjligt som vanligt. Nedan en
bild utav hur ett användningsfall struktureras:
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Indexnummer och namn på användningsfallet
Uppgiften inleds med kort beskrivning av kontext och syfte.
Asynkrona utvidgningar
Alternativ väg vid någon punkt {alternativ avsikt}
Alternativ väg vid någon punkt {alternativt ansvar}
1. Systemets agerande
2. Användarens agerande
3. osv.
5.7.7 7. Organisera användningsfall i grupper och prioriteter
I olika högar, eller i det här fallet: samlade dokument, samlas de användningsfall som
tillsammans bildar ett helt scenario. I Nielsens definition har ett scenario betydligt fler
detaljer än vad som åstadkoms ovan. Ett sådant slags scenario kan även innehålla vissa
designbeslut. (22) Här sparas det steget istället till nästkommande steg i arbetet. I det här
steget dupliceras de användningsfall som förekommer i fler än ett scenario.
Användningsfallen länkas också löst samman med de roller som utför dem för att skapa en
mer helhetlig uppfattning om arbetet. Scenarierna fungerar även som en slags flödesplan för
arbetsgången.
Därefter sorteras användningsfallen i tre olika prioritetsgrupper:
1)
2)
3)

Aktuella för första versionen av systemet
Önskvärda att hinna inlemma i första versionen av systemet
För senare versioner av systemet

Fördelningen är inte statisk utan kommer att förändras under arbetets gång efter
utvärderingar med användare och utvecklare. Vissa delar kanske vid närmare granskning
visa sig vara överflödiga. Andra funktioner kan vara allt för komplicerade för att hinnas med
i en första utgåva.
5.7.8 8. Pappersprototyp
Utifrån principen ”divide and conquer” skissas en pappersprototyp för användargränssnittet
fram i flera steg. Dels skapas den för varje användningsfall, dels för hela scenarier. För att
inte låsa systemet till en viss design försöker varje steg hållas separat och olika komponenter
som återkommer skissas för sig. Genom att sammanfoga komponenterna kan flera
användningsfall byggas från samma grundstenar.
Grundläggande designdrag som används i flera olika vyer beskrivs separat istället för att
teckna alla komponenter med liknande karaktär. Designen utvecklas i enlighet med John
Maedas tio lagar för enklare design (23) eftersom systemets syfte var effektivisering och
förenkling av schemaläggningsarbetet.
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Anledningen till att pappersprototyper användes var, liksom för metoden i stort, att hinna
göra ett antal flexibla förslag. Istället för att lägga tid på att programmera och rita
komponenter med hjälp av en dator kunde flera bilder skapas med enkla verktyg som penna
och papper. (24) Detta förenklade också möjligheten att snabbt kopiera upp förslagen och
tillåta användarna att själva anteckna åsikter direkt i prototypen.
5.7.9 9. Förfina prototyp
Prototypidéerna sammanfattas till olika vyförslag att presentera för användarna för
utvärdering. Skisser som inte håller måttet lagras för eventuell senare bearbetning. En vy
innebär den bild en användare ser av gränssnittet vid ett visst tillfälle under arbetet. Den
måste dock inte vara komplett utan främst innehålla de delar som faktiskt används vid varje
steg.
För att underlätta utvärderingen av prototyperna tillsammans med användarna ges
scenarierna lite mer kött på benen. Arbetsmoment motsvarande de som verkligen kommer
ifråga, komplett med namn och detaljer inramar användningsfallens stramare språk.
Mindre, mycket begränsade personas skapas också. Personas är enligt Constantine
”figurativa modeller … konstruerade att likna verkliga användare”. (20) Genom att fästa
personliga attribut på rollerna underlättas förhoppningsvis användarnas möjlighet att ta till
sig prototyperna. Inbegripet i steget är, liksom i någon grad i övriga steg, en rejäl
utvärdering av prototyperna tillsammans med användarna. Mer om presentationen och
utvärderingen nedan.
5.7.10 10. Gränssnittskonstruktion
Sista steget utförs inte på grund av tidsskäl samt att det går utanför examensarbetets
omfattning.

5.8 Informationsinsamling
5.8.1 Telefonintervjuer
Visserligen blir resultatet av sådana intervjuer ofta sämre än ett personligt möte men
möjligheten att utföra fler intervjuer bedöms som viktigare. (25) Som kuriös detalj kan
berättas att en psykolog i samtal berättat att ”man [under telefonintervjuer] bör vara
uppklädd som om man träffade personen på riktigt. I linje med detta bör man bete sig som
om personen satt mitt emot en, nicka, le, för att sända ut signaler om att man tar personen
på allvar.” (26)
Fokusgrupper (27) är en samling människor som sitter på relevanta kunskaper för syftet
ifråga. De uppmuntras att komma med åsikter och idéer om en specifik idé och att
kommentera varandras tankegångar för att snabbt hitta problem och fördelar. Genom att
flera olika kompetenser möts förväntas resultatet bli en skärskådning av ämnet som
behandlas.
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5.8.2 Avstämningsmöte
Utvärderingen av prototyperna sker till viss del i enlighet med Constantine & Lockwoods
metod att genom samarbete med användarna hitta defekter och felaktigheter i prototyper.
(1)
En plan för mötesgången upprättas som kort innehåller följande steg:
•

Presentation av mötesgången och syftet med mötet

•

Förklaring till hur utvärderingen kommer att gå till

•

Genomgång av varje scenario i form av pappersprototyp

•

Efter vart och ett scenario kort återkoppling till vad som var bra och vad som var
dåligt

•

Om tid finns: se över varje komponent för åsikter.

Presentationen av projektet förbereds grundligt för att kunna hålla fokus på de väsentliga
bitarna som önskas utvärderas. Det är viktigt att deltagarna i mötet blir väl införstådda i
syftet med mötet för att kunna lämna relevant återkoppling. Åsikterna bör främst behandla
felaktigheter i prototyperna eller lösningar som upplevs som osmidiga. Användarnas egna
lösningsförslag bör hållas till ett minimum – de är inte systemutvecklare. Däremot är det
önskvärt att de antecknar vad de tänkt på så att uppföljande intervjuer kan genomföras för
att utforska problemen närmare.
Under mötet tas användarnas åsikter in både verbalt och skriftligt. De direkta åsikterna tas
muntligt och antecknas direkt på pappersprototyperna. Kommunikation med användarna
om deras invändningar fungerar som en tankesporre till övriga användare att komma med
bifall eller mothugg. Tid ges efter varje scenario för eftertanke och möjlighet att nämna
tankar som förbigåtts under presentationen.

5.9 Validitetsdiskussion
Den i huvudsak använda agila metoden för användarcentrerad systemdesign som används i
arbetet har fördelen att den fokuserar på snabba resultat. Det går både fort att producera
artefakter och att utvärdera om något faktiskt har åstadkommits alls. Metoden innehåller få
odefinierade steg, av vilka några tas upp nedan, och mycket lite tid behöver läggas för att
åstadkomma övergångarna mellan de olika stegen i processen.
5.9.1 Problematiska artefakter
Trots att varje steg i princip uteslutande behandlar vilka dokument som ska skapas ligger
mycket liten fokus på produktion av hållbara artefakter som kan användas till mer än att
utföra nästa steg i processen. Förutom den avslutande pappersprototypen samt det i sista
steget skapade användargränssnittet är produkterna svåranvända av många skäl. Det visar sig
att de äldre artefakterna - framförallt rollbeskrivningarna - snabbt blir omoderna och att
tiden att uppdatera och förändra dem blir avsevärt större än nyttan de tillför. Den enda
övergripande bilden av bakgrunden till systemet finns snuttifierad i roll- och
uppgiftsbeskrivningarna. Därmed inte sagt att det nödvändigtvis är av ondo. Grundsyftet
med metoden är som nämnts ovan att åstadkomma snabba resultat. En positiv sidoeffekt är
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att skapandet av en uppfattning om arbetsplatsen bildas parallellt med att arbetet fortskrider
istället för att vara en tidskrävande post innan påbörjandet av arbetet. Under tidspress tycks
fördelarna överväga nackdelarna.
En egen slutsats är att det skulle behövas ett extra moment i varje steg för att gå igenom
artefakterna och utvinna essensen ur dem för mer generella slutsatser och designriktlinjer.
Visserligen sker det i någon mening då roller och uppgifter sorteras och grupperas, men det
skulle för användargränssnittets del vara nyttigt att även definiera återkommande
komponenter eller designbeslut i någon slags dokument.
5.9.2 Användning av pappersprototyper
Tydliga riktlinjer för utvärdering av prototyp saknas. Dessa togs istället från Constantine &
Lockwoods ”Software for Use”. (1) Förutom detta är validiteten hos utvärdering med hjälp
av pappersprototyper inte självklar. Vissa källor säger att det funkar väl medans andra säger
att utvärderingarna säger få saker om den faktiska funktionaliteten. (19) (24) Egen
erfarenhet pekar mot att vissa problem kan upptäckas omedelbart. I Sundsvall gladdes
användarna av att få se användargränssnittet innan det tillämpats. (3) Karolinska ville å
andra kunna leka med gränssnittet för att få en känsla för hur det funkar. På det viset är
färdig mjukvara bättre.
5.9.3 Ekonomiska aspekter
I efterhand kan det konstateras att det krävs kommunikation med systemkonstruktörer och
erfarna gränssnittskonstruktörer för att veta vad som helt enkelt är möjligt att skapa och vad
som är nödvändigt för att programvaran ska fungera. Dessutom visar det sig, när system ska
inkorporeras i befintliga system, vara viktigt att veta vilka förutsättningar som redan finns
för konstruktionen ur ekonomisk synvinkel. Det betalar sig inte nödvändigtvis att ha det
bästa systemet. I verkligheten styr kostnaden upphandling av system och längre projekt
kostar mer. (28) Frågan är dock om inte ett bättre utarbetat system i slutändan kostar
mindre. Hur som helst saknas verifiering av metodens kostnadseffektivitet i jämförelse med
exempelvis Eduard Metzker och Michael Offergelds ”An Interdisciplinary Approach for
Successfully Integrating Human-Centered Design Methods into Development Processes
Practiced by Industrial Software Development Organizations”. (29) Där finns en
utvärdering av hur kostnadseffektiv metoden är som ett första steg.
5.9.4 Användningsfall kontra scenarier
I frågan om hur uppgifterna skulle representeras stod valet mellan de av Constantine &
Lockwood förespråkade essentiella användningsfallen och scenarier. Bägge beskriver
händelseförloppet för en viss uppgifts lösning och kan knytas till en viss användare. De
tidigare är mer abstrakta och direkt tekniska. Med den insikten var det lämpligt att använda
båda slagen fast i olika situationer och till olika mottagare. För systemanalysen användes de
essentiella användningsfallen vilka enklare översätts till kod. När analysen däremot
presenterades för användarna var scenarier lämpliga då de är mindre tekniska och lättare att
tillgodogöra sig. Presentationen innehåller även designbeslut vilka kan vävas in i scenarierna.
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5.9.5 Roller kontra Personas
På samma sätt gick resonemanget kring valet mellan roller och personas. De mer
fullfjädrade och mänskliga personas är lättare att ta till sig vid presentationer för icketeknisk publik. Rollerna lämpade sig å sin sida väl för den formella utvärderingen av
användarna. Däremot skapades aldrig några verkligt nedtecknade personas eftersom det
bedömdes ta alltför lång tid i anspråk utan att ge några direkta vinster. Istället formades de
informellt, mentalt inför utvärderingen av projektet för att lättare resonera kring
användningen av prototypen.

5.10 Litteratur
Universitetsstudierna gav den första teoretiska grunden till arbetet. Därför var det också
rimligt att använda kurslitteraturen som första avstamp för de teoretiska studierna inför
arbetet. Med grund i att kursböckerna används som kurslitteratur och även har en gedigen
referenslista att ösa ur bedömdes de värda att använda i praktiken. Visserligen är de
förespråkade metoderna subjektivt vinklade till förmån för författarnas åsikter, men med
vetenskapsfilosofisk teori om omöjligheten att vara objektiv föredrogs att välja metoder med
påstådd praktisk framgång. I och med valet av metod valdes även att lita på vissa slutsatser
hos författarna vilka även visade sig stämma i viss mån.
Verktyget framför andra att söka underlag i litteraturen för examensarbetet var
webbsöktjänsten http://scholar.google.se. Med utgångspunkt i kurslitteraturen (1) vilken
använts under studier i människa-datorinteraktion, söktes på refererade verk för att hitta
verifierade källor med vetenskaplig stringens. Även sökningar med, bland andra, sökord
”user analysis”, ”interview technique”, ”roles personas” och ”usage-centered design”
utfördes för att hitta ytterligare underlag.
Även om projektets ämne i någon mening bearbetats inom medicinsk informatik gav
sökningar på schemaläggningsproblem mer träffar rörande algoritmer än utformandet av ett
smidigt gränssnitt. Därför valdes sökningar utifrån ovan nämnda sökord. Däremot finns det
gott om schemaverktyg att gratis ta del av och undersöka jämförande, exempelvis Uppsala
Universitets TimeEdit, Googles Google Calendar och Microsoft Outlooks
schemaläggningsverktyg. Främst det senare av dessa har använts personligen av läkare som
samtalats med under arbetet och kan därmed berättigas viss jämförelsegrund.
I brist på direkt tidigare studier uppsöktes istället litteratur om de olika momenten och om
generella designråd. Carolyn Snyders artikel om pappersprototyper gav stöd åt den valda
metodens tillämpning av desamma. (24) Tillsammans med bland annat (30) Virzi, Sokolov
och Karis mer skeptiska inställning till icke-interaktiva prototyper valdes dock att anlägga
en dos sund skepsis för resultatet av utvärderingar med hjälp av pappersprototyper.
För designens del fanns, förutom ovan nämnda aktiva programexempel, dels Constantine &
Lockwoods designprinciper dels John Maedas ”The Laws of Simplicity” (23) som riktlinjer
för arbetet. Istället för absoluta format innehåller de regler och direktiv som kan tillämpas
både generellt för hela programutseendet, samt för individuell komponentdesign.
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5.11 Källkritik
All information om sjukhusens schemaanvändning kommer från läkare, schemaläggare och
övrig personal på sjukhusen ifråga. Dokumentation finns i form av transkriberade intervjuer
eller intervjuanteckningar samt mötesprotokoll. Men en hel del information framkom även
i informella samtal med både användare och utvecklare på andra företag. Sådana uppgifter
har även valts att användas eftersom de visat sig ha betydelse för utvecklingen. Tiden att
undersöka om dessa uppgifter håller generellt har bedömts vara för lång för att vara värd
nyttan i att verifiera uppgifterna, som sällan varit avgörande för bedömningen av någon
analys. Dessutom är det rimligt att lita på att användarna vet vad de pratar om, även om det
inte sker under ordnade former.

5.12 Tidigare forskning
En jämförande studie av olika befintliga kalendersystem (Hartl, Rudolf Philipp, 2008) (31)
var till stor hjälp för att definiera olika kriterier som styr användbarheten hos ett
schemaläggningsverktyg. Studien behandlade främst visualiseringen av större mängder data.
(Smith et al) (32) behandlar liknande aspekter men ur ett webbaserat perspektiv. Verkligt
intressant är kommentarerna om behovet av att kontinuerligt kunna anpassa system och
schemaläggning efter en föränderlig verklighet.
Idéerna rörande automatisk sökning efter ersättare vid sjukdom och för byten, liksom
möjligheten att i framtiden halvautomatisera schemaläggningen utifrån användares
önskemål, behandlas i någon mening i (Haynes et al, 1997) (33) som tar upp datoriserade
agenter som löser problematiken vid val av mötestider utifrån ett antal styrbara parametrar.
Även (Faulring et al, 2006) (34) behandlar schemaläggningskriterier, men ur en
visualiseringssynpunkt som är intressant bland annat för användargränssnittet för
regelkonstruktion.
En annan del av problemet tas upp av (Dexter et al, 2007) (35) som beskriver
sannolikheterna att ett korrekt datoriserat system effektivare lägger schema än mänskliga
schemaläggare, mycket tack vare möjligheten att utnyttja stora mängder statistik. Vidare är
arbetet intressant eftersom rätt val av användargränssnitt och implementeringen av system
för hela sjukhus nämns som bidragande anledningar till framgångsrik tillämpning.
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6.1 Informationsinsamling
Genom möten och intervjuer samlades så mycket information som möjligt in. Dels
undersöktes det aktuella problemet, dels skaffades en helhetsbild av arbetsplatserna, en så
kallad domänbeskrivning. Denna syftade till att underlätta kommunikationen med
användarna under det kommande samarbetet.
6.1.1 Gruppmöten
Två gruppmöten genomfördes under början av examensarbetet med ett tiotal läkare och
schemaläggare samt två representanter för projektet. Syftet med mötena var att presentera
projektet, låta systemutvecklare och kunder träffas samt att samla in information för
systemutvecklingen. Presentationen beskrev målet för den tänkta programvaran och
användes som en första avstämning att tanken med projektet överensstämde med kundernas
behov. Att låta användarna och utvecklarna träffas fungerade som en dörröppnare för
kommande intervjuer.
Gruppmötena användes som fokusgrupper. Schemaläggarna fick lägga fram sina tankar och
idéer för varandra om hur schemaläggandet går till. Sporrade av de övrigas berättelser om
sitt arbete kunde därigenom skillnader och likheter snabbt påvisas. Under mötena kom den
grundläggande arbetsgången fram som låg till bas för senare intervjuguider.
6.1.2 Telefondjupintervjuer
På grund av att examensarbetaren satt i Uppsala och flertalet av de inblandade kunderna var
verksamma i Sundsvall användes telefonintervjuer för att följa upp gruppmötena. Material
som scheman och hjälpfiler till dessa fanns hos intervjuaren vid tillfället.
Först utforskades den rådande arbetsprocessen för schemaläggningens olika aspekter.
Schemaläggarna ombads att prata igenom arbetsgången vid schemaläggning. Uppföljande
frågor ställdes främst rörande vilka andra roller som inverkar på arbetet, i vilken miljö
arbetet utförs samt varifrån informationen som ligger till grund för uppgiften kommer.
Därefter utreddes även vilka som påverkas av det färdiga schemat.
Läkarna intervjuades i sin tur om var, när och hur de använder sina scheman. Även här
uppmanades de att prata relativt fritt om ämnet för att låta nya uppslag komma fram. För
att inte tappa fokus leddes dock samtalet med hjälp av frågor och kommentarer alltid
tillbaka till schemaanvändande.
Intervjuerna genomfördes efter avtalad tid följande upprättade intervjuguider med olika mål
beroende på rollen den intervjuade spelade och beroende på i vilket stadium av analysen
intervjun utfördes. För bägge målgrupperna ställdes även frågor om kommunikationen i
arbetssituationen för att få förståelse för hur arbetet i praktiken går till. Detta för att skilja
på officiella och inofficiella regler och arbetssätt.
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6.1.3 Intervjuoffer
Åtta stycken schemaläggare och läkare intervjuades, varav tre mer grundligt. De flesta
schemaläggare kom från Sundsvalls sjukhus och valdes ut genom den enkla principen att de
tog sig tid för intervjuer. Några äldre schemaläggare och verksamhetschefer intervjuades
också för att få en historisk och utomstående syn på schemaläggningen. Tillagt till detta bör
nämnas att betydligt fler läkare och schemaläggare konsulterades informellt i samtalsform.
Varje tillfälle som gavs att prata om examensarbetet med en läkare eller schemaläggare togs
vare sig platsen var på bussen eller i bastun.
6.1.4 Sparande av intervjuer
Intervjuerna transkriberades löpande under intervjuns gång. För att inte missa tonfall och
känslostämningar infogades korta beskrivningar av intervjuarens uppfattning om den
intervjuades inställning. Efter utförd intervju lästes materialet igenom för missade data och
korrigeringar av namn och uttryck medans de ännu låg färskt i minnet.

6.2 Analysmetod
Scheman från långt fler sjukhus, kliniker och avdelningar än dem som hördes under möten
och intervjuer jämfördes med avseende på gemensamt innehåll och uppbyggnad. För vart
schema registrerades axlarnas representation, utsträckning och definition av innehållet i
själva schemaområdet samt formulering av de olika datatyper som existerade.
En enkel komparativ metod utnyttjades också för att bedöma relevanta delar av
arbetsgångsbeskrivningarna från schemaläggarna. Intervjumaterialet genomlästes på jakt
efter korrelerande data och åsikter. Samtidigt jämfördes de för schemaläggaren specifika
schemat för att förstå de olika beskrivningarna bättre. Olika hjälpdokument i form av
regellistor och arbetsgångsbeskrivningar gav också stöd för intervjumaterialet.
6.2.1 Utvärdering och tolkning
Rollerna skapades genom att söka efter nyckelord i intervjumaterialet. För att lättare hålla
ordning på de skapade rollerna sorterades de först in under vissa informella grupperingar,
nämligen ”läkare”, ”schemaläggare” samt ”övriga”. Detta för att underlätta för minnet var
de huvudsakliga källorna till de olika rollbeskrivningarna hämtats. Senare togs dessa
grupperingar bort till förmån för mer generella roller eftersom vissa roller återkom för olika
kategorier av verkliga användare.
På samma sätt hittades nyckelbegrepp som beskrev de olika rollernas uppgifter i arbetet. I
tillägg till de scenarier som getts av schemaläggarna själva utnyttjades vetskapen om hur
datorsystem fungerar för att dela upp användningsfallen i små, essentiella steg.
Användningsfallen och rollerna jämfördes senare så att de innehöll homogena beskrivningar
av likartade egenskaper.
Översättningen av användningsfall till gränssnittsprototyper gjordes med hjälp av
jämförelser av olika komponenter i etablerade system. Valet av komponenter gjordes dels
genom popularitetsbedömning samt genom att söka efter lämpliga alternativ bland
internetdatabaser över designramverk. Utformningen tog även hänsyn till erfarenhet från
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teknisk personal på sjukhusen. Pappersprototyperna ritades på frihand med hjälp av
blyertspenna och papper och infogades med kommentarer om var dels roll under
arbetsgången.
Prototyperna presenterades på ett gruppmöte i slutet av projektet. Efter presentationen av
resultaten av studierna lämnades en enkät över för att snabbt undersöka vilken
funktionalitet som var mest önskvärd av användarna för jämförelse med de tidigare gjorda
prioriteringarna. En femgradig skala användes för att bedöma ett tjugotal funktioner som
skulle kunna komma att inkluderas i slutprodukten.
6.2.2 Testpersoner
Schemaläggarna på Sundsvalls sjukhus fick agera testpersoner och valdes ut dels genom sin
tidigare inblandning i projektet, dels genom att de visat intresse för systemet. Slutsatserna
för arbetet presenterades även för anställda på Time Care som fick komma med konstruktiv
kritik med bakgrund av sin erfarenhet av schemaläggningssystem.
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Intervjuerna med användarna och analyserna av de befintliga scheman och arbetsverktyg
som används gav som resultat nedanstående slutsatser. För varje steg i arbetsprocessen
beskrivs vilka uppgifter som kan vara lämpliga att lösa med hjälp av
schemaläggningssystemet. Avslutningsvis beskrivs några av de resulterande dokumenten mer
ingående samt en del generella egenskaper hos systemet som är lämpliga för att uppnå god
funktionalitet.

7.1 Läkarnas kompetenser
För att hantera information om varje användare skapas användarprofiler som även länkas till
användarens konto i systemet. Förutom persondata om användaren innehåller varje
läkarprofil dessutom ett kompetensregister. Som första lösning lagras kompetenserna som
tillåtna aktiviteter vilka läkaren kan placeras på i systemet. För en framtida lösning kan det
vara lämpligt att skilja på kompetens och aktivitet. Genom att exempelvis samla flera
aktiviteter inom en kompetens kan kompetenserna snabbare administreras.
Kompetenserna kan läggas till, ändras och tas bort både av läkaren själv och av
schemaläggaren med ansvar att schemalägga användaren. I och med att de användare som är
läkare har patienternas liv på sitt ansvar är det inte orimligt att de bedöms som lämpliga att
kunna administrera sin egen kompetens. I slutändan sker en kompetenskoll vid varje
schemaläggning när schemaläggaren lägger schemat.

7.2 Läkarnas stående önskemål och krav
Flera läkare har stående önskemål om sina placeringar som gäller tills vidare och inte måste
rapporteras inför varje schemaläggningsperiod. På samma sätt är det vanligt med stående
krav, exempelvis barnledighet, som måste uppfyllas vid schemaläggningen. Dylika önskemål
och krav kan definieras som regler knutna till en viss användarprofil.
Olika aktiviteter kan även ha olika viktning för att visa att vissa läkare visserligen har
kompetens för en aktivitet men av olika skäl inte bör schemaläggas på den. Exempelvis
slipper läkare på Sundsvalls sjukhus över en viss ålder att arbeta nattjour. I omvänd ordning
kan andra läkare vara mer villiga att ta vissa pass varför dessa aktiviteter får en viktning
därefter. Mer informella önskningar i stil med att vilja ha en och samma återkommande
handledare kan lämnas som kommentarer för läkaren ifråga.

7.3 Bemanningsnycklar
I schemat kan schemaläggare eller verksamhetschef lägga in värden vilka anger min- och
maxbehov av läkare per aktivitet. Nycklarna kan läggas in i olika upplösningar, både dag för
dag och för större sjok av tid för att tillåta långsiktig översiktsplanering liksom närmare
detaljplanering. Behovet kan förändras fram till aktivt datum; för att kunna detaljstyra
bemanningen kan därför även bemanningsnycklarna förändras fram till och med någon dag
före produktion. Viss framförhållning krävs av personalpolitiska och arbetsmiljömässiga
skäl. Schemat varnar när ett bemanningsbehov inte är uppfyllt och likaledes när en aktivitet
är överbemannad så att läkare kan frigöras till andra aktiviteter.
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7.4 Önskemål
För att underlätta och förkorta arbetet för schemaläggaren kan önskemål om schemat
lämnas direkt i systemet. Läkare kan önska framtida ledigheter och möjligtvis även vissa
placeringar. Operationskoordinator kan ange behovet av läkare för operationer. Andra
avdelningars schemaläggare kan få rätt att önska konsultläkare då experthjälp krävs. De
inlagda önskemålen kan visas direkt i schemaläggarens scheman vid schemaläggningen, men
även döljas vid behov.
7.4.1 Önskemålens innehåll
Önskemålen bör innehålla minst två av tre delar: vad som önskas, när det önskas samt vid
behov en motivering till önskemålet. Vad som önskas är möjligt att formalisera till olika
kategorier, främst ledighet och aktiviteter. Innehållet i dessa kategorier bestäms utav
schemaläggaren. Tidpunkten för önskemålet placeras direkt i schemat. Motiveringen kan
innehålla både en formaliserad kategori, exempelvis föräldraledighet eller semester,
prioritering av hur viktigt önskemålets uppfyllande är, samt möjligheten att lämna en
egenformulerad motivering till önskemålet. De formella delarna skulle underlätta för
schemaläggaren att sortera önskemålen efter viktighetsgrad.

7.5 Schemaläggningsförberedelser
Schemat låses upp för önskemål utav schemaläggaren. Då anges vilken
schemaläggningsperiod som avses, när deadline för önskemål är, vad som kan önskas samt
vilka som kan lämna önskemål i schemat. Startdatum för kommande period föreslås
automatiskt till dagen efter senaste önskeperiods slutdatum. På samma sätt kan övriga
inställningar väljas automatiskt utifrån föregående period för att slippa upprepa samma
arbetsuppgifter.
Meddelande om att schemat är öppnat för önskemål skickas automatiskt till berörda parter.
Eftersom vissa användare tenderar att glömma att lämna önskemål kan även automatisk
påminnelse för att lämna önskemål lämnas på två sätt. Dels kommer en påminnelse var
gång en användare loggar in på systemet för att läsa sitt schema, dels skickas en påminnelse
ut till de användare som glömt att lämna önskemål då deadline närmar sig.

7.6 Grovschemaläggning
Liksom idag är det lämpligt att låta schemaläggarna placera ut läkare på aktiviteter i en
bekant miljö. Schemats gränssnitt kan realiseras som ett rutnät med tid på en axel och
aktiviteter på en annan och innehållet i de bildade rutorna de läkare som placerats på vald
uppgift designerad tidpunkt. Läkarna väljs från en läkarpalett. Den har den speciella
egenskapen att kunna sorteras efter statistik över placeringar. Genom att välja en viss
aktivitet sorteras de läkare fram som är lämpligast att schemalägga. Detta avgörs utifrån en
rättvis fördelning av pass samt läkarnas personliga regler för placeringar.
För att tillåta både överskådlighet och detaljstyrning går schemats upplösning att förändras
för att visa alltifrån veckor – dag för dag, till år – månad för månad. På så vis blir det
möjligt att schemalägga grovschema och detaljschema i samma vy. Får flera schemaläggare
tillgång till samma schema kan en schemaläggare sköta grovschemaläggningen medans en
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annan lägger detaljschema, precis som idag. Å andra sidan är det inget som förhindrar
samma schemaläggare att sköta allt arbete.
Grovschemaläggningen anger fördelningen av läkare i stora drag, antingen över kliniker
eller avdelningar, eller på olika så kallade linjer. Större ledigheter märks även ut för att tidigt
kunna lösa personalbehovet. Genom att tillåta utplacering av placeringar över större
tidsenheter löses detta. Linjerna representeras som grupper av aktiviteter som snabbt kan
beläggas på samma sätt som en aktivitet. Bemanningsnycklar och preliminär
grovschemaläggning kan göras långt i förväg för att lättare kunna planera personalbehovet.
Den närmare schemaläggningen förenklas utav de formellt prioriterade önskemålen. I
schemaläggningsvyn skulle det kunna vara möjligt att välja vilka önskemål som ska visas
direkt i schemat. Till exempel kan enbart ledigheter sorteras fram, eller för den delen kan
önskemål som endast är önskvärda sorteras bort vid personalbrist.
Läkarnas placeringar förändras inte nödvändigtvis särskilt mycket från period till period.
Vid oförändrat schema skulle tidigare perioders beläggning kunna återanvändas för att göra
schemaläggningen snabbare. Problemet med dubbelschemaläggning och svårigheten att
följa ATL-regler löses genom att reglerna kan visualiseras i schemat. Pass som bryter mot
regler kan endast beläggas genom forcering. För mer grundläggande gränssnittsdetaljer
hänvisas till slutet av kapitlet.

7.7 Uppföljande önskemål
Schemat finns alltid tillgängligt över nätet vilket medför transparent utveckling av
schemaläggningen. Användarna kan följa utvecklingen så snart de fått tillgång till att läsa
eller ändra i schemat. När schemat är lagt kan schemaläggaren låsa upp det för uppföljande
önskemål och kommentarer. Användarna får möjlighet att markera sina placeringar och
kommentera dessa, men även att lägga nytillkomna önskemål. Eftersom läkarna redan
tidigare fått önska i schemat bör det vara möjligt att se vilka önskemål som bifallits. Om
någon önskning var viktigare än som tidigare angetts kan det vara lämpligt att kunna
upprepa den med starkare argument. Genom att kunna se andra läkares önskemål och
schema blir det lättare att koordinera sitt önskande för större framgång.

7.8 Detaljschemaläggning
Egentligen är detaljschemaläggningen exakt samma sak som grovschemaläggningen fast
potentiellt med mer detaljerade aktiviteter och kortare tidsspann. Enligt intervjuerna anger
detaljschemat placeringen av läkare på dagnivå över de olika aktiviteterna som tar ett antal
timmar i anspråk. Istället för att dela in det i dag- och jourschemaläggning av olika slag
läggs allt som aktiviteter i samma schema.
Aktiviteterna bestäms liksom för grovschemat utav klinikerna. Genom samkörning av olika
kliniker som använder systemet finns efter ett tag återkommande aktiviteter och regler
redan i systemet. I övrigt skräddarsys det utifrån klinikens behov. För att lättare hitta i och
lägga schemat finns det möjlighet att filtrera fram olika typer av aktiviteter i schemat,
exempelvis alla jourpass. Pass som liknar varandra och berör varandra grupperas i schemat,
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7.9 Spridning av schema
När schemat är färdigt behöver det inte längre mejlas ut till alla berörda. Istället finns det
alltid tillgängligt på nätet i senast godkända revision. Användarna behöver bara ha
rättigheter att se schemat för att logga in på sitt konto och få tillgång till sitt personliga
schema. Meddelande om att förändringar i schemat har skett kan automatiskt sändas till
berörda parter. Genom att schemat alltid finns på nätet undviks tidigare problem med att
veta vilket schema som gäller.

7.10 Begäran av ledigheter
På grund av kurser och konferenser liksom helt vanlig sjukdom finns det orsaker för läkare
att begära ledigt. I allmänhet beviljas ledighet för kurser eftersom de leder till högre kvalitet
på vården. (13) Önskemål om ledighet eller sjukfrånvaro kan liksom alla andra önskemål
lämnas direkt i schemat. Schemaläggaren får ett meddelande om önskemålet för att ta
ställning till det. Eftersom framförallt kursönskemålen dyker upp direkt i schemat är det
lättare för schemaläggare och verksamhetschefer att ta ställning till dem i rätt kontext.
Genom att ge verksamhetschefen befogenhet att godkänna kursledighet hamnar ansvaret på
rätt plats. Schemaläggaren kan sedan lösa schemaläggningsproblemet.

7.11 Byten av pass
Ibland vill läkare byta pass av rena bekvämlighetsskäl. (12) Idag finns redan funktionalitet
för att byta jourpass i systemet. Tanken är att bygga vidare på samma funktionalitet. Läkare
kan markera vilka pass de kan tänka sig att byta bort för att underlätta för andra läkare att
snabbt hitta bytbara pass. Systemet kan leta upp och föreslå lämpliga kandidater att byta
med genom att jämföra kompetens, schemaregler och möjlighet att gå ner i bemanning
utifrån bemanningsnycklarna. Därefter kan läkarna själva föreslå byten av pass med
varandra. Efter godkännande av bägge läkare utförs bytet i systemet och schemat
uppdateras.
Till att börja med kan schemaläggarna få befogenheten och ansvaret att godkänna alla byten
för att kontrollera att systemet fungerar korrekt. Efter hand som förtroende för systemet
byggs upp blir det möjligt att låta läkarna själva genomföra byten, på samma sätt som dessa
informellt löses genom möten i korridorerna på sjukhusen idag.

7.12 Förändringar av bemanningsbehov
Verksamhetschefen kan fram till någon dag före produktion gå in i schemat och förändra
bemanningsnyckeln efter yttre omständigheter. Schemaläggaren får därmed ett meddelande
om åtgärdsbehov. Antingen löses problemen genom ovanstående verktyg för byten. I övrigt
är det möjligt att lägga in stafettläkare i systemet som snabbt kontaktas för att fylla luckor i
schemat. De kan finnas inlagda som en speciell kategori av användare som inte ska
schemaläggas annat än vid brist på ordinarie personal.
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7.13 Grundläggande funktionalitet
Två av de mest basala funktionerna i systemet är möjligheten att läsa schemat samt att
hantera kommunikation mellan olika användare. Schemaläsningen funkar likadant för
läkare som för schemaläggare. Upplösningen kan förändras för att växla mellan översiktligt
och detaljerat schema. Det är även möjligt att visa schemat för endast en individ, eller i sitt
sammanhang med övriga verksamma läkare. På samma sätt kan olika aktiviteter filtreras
fram eller bort. Varje läkare kan se sitt eget personliga schema med en enkel
knapptryckning, istället för att som idag ibland behöva leta i oöverskådligt stora tabeller.
(36)
Alla handlingar som utförs sparas och kan ångras. På så vis behöver ingen oroa sig för att
begå större misstag. Meddelanden som skickats kan av naturliga skäl inte raderas annat än
av mottagaren, liksom mejl funkar idag. Kommunikationen kan skötas på ett antal olika
sätt beroende på användarens behov. Alla förändringar kan meddelas internt i systemet.
Dessutom är det möjligt att välja att sprida informationen via användarnas mejladresser.
Slutligen är det möjligt att bygga in funktionalitet för att skicka meddelanden via sms.
Eftersom allt som sker sparas finns statistik både över placeringar och beläggning och hur
arbetet med systemet går till. Därmed finns det en grund för att förbättra systemet till
framtida versioner. För återkommande arbetsuppgifter i flera led finns en tanke om att
systemet ska kunna minnas tidigare handlingar och föreslå hela kedjan som ett
arbetsmoment. Detta måste utforskas vidare.

7.14 Rollbeskrivningar
Användaranalysen resulterade i ett 30-tal rollbeskrivningar av vilken funktion användarna
kan ha i förhållande till systemet och i arbetsprocessen. Se bilaga för de exakta
beskrivningarna. Rollerna är opersonliga och inte knutna till någon speciell yrkesroll på
sjukhuset. Därmed sagt kan viss uppdelning dock märkas eftersom en del roller innehas
oftare av vissa grupper på sjukhuset. Således går det att skönja en uppdelning mellan läkare
och schemaläggare samt övriga anställda.
Många roller faller in under flera olika kategorier av verkliga användare. Exempelvis kan
rollen som önskemålsgivande vara både läkare, schemaläggare och operationskoordinator.
Vidare är alla roller förknippade med den grundläggande funktionaliteten i systemet
återkommande. Dessa roller berör främst navigering, läsning och kommunikation i
systemet.
Några roller visade sig finnas olika i kontext men i övrigt innehålla exakt samma
karaktärsdrag och kriterier. Ta som exempel de olika schemaläggningsrollerna. Önskemål
måste tas hänsyn till både för kommande och aktivt schema. Skillnaden är att ena tillfället
inte kräver lika snabb åtgärd samt att det finns större möjligheter till att stuva om i schemat.
Men bägge roller kräver liknande verktyg, den senare är mest en skräpning av den förra. På
så vis är det rimligt att konstruera systemet så att det alltid tillgodoser behoven hos den mest
krävande rollen.
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Rollerna sorterades efter hur viktiga de var för att framgångsrikt lösa grundproblematiken.
De roller som förknippas med både många kategorier av användare samt ofta
återkommande uppgifter prioriterades. Dessa sammanföll mycket med de ovan nämnda
rollerna.
Generellt påvisades på ett stort behov av att utföra vissa uppgifter snabbt. Det största
problemet med dagens system är trots allt att arbetet tar alltför mycket tid i anspråk. Ett av
de mest frekvent återkommande kriterierna var även möjligheten att enkelt kunna
kommunicera med övriga inblandade.
I några fall visades rollerna kunna automatiseras, exempelvis rollen som insamlare av
önskemål. Systemet klarar på egen hand av att utföra dessa uppgifter. Däremot inlemmas
delar av rollerna i andra roller. Urval av vilka önskemål som skall bifallas måste fortfarande
utföras av någon schemaläggare.
Rollerna identifierade en del steg som måste utföras utom systemet. Fördelningen av ansvar
för schemaläggningen sker helt utanför systemet. Andra roller existerar parallellt i och
utanför systemet. Det kan vara mer tidseffektivt att först komma överrens om byten av pass
genom personliga möten, för att senare realisera bytet i systemet.
Många roller var redundanta eftersom de bara var en specialisering i användarnas
begreppsrymd och inte en unik roll. Med andra ord fanns det flera beteckningar på
uppgifter som i strikt handlingssynpunkt var samma sak. De olika schemaläggningsbitarna
– grov-, detalj- och jourschemaläggning – innehåller egentligen samma moment och kan på
många sätt sägas utföras av samma roll.
Slutligen kan schemaläggningssystemet helt eliminera behovet av vissa roller. Renskrivning
av pappersscheman är inte längre aktuellt när schemat redan från början skapas i systemet.
Många andra sekreteraruppgifter försvinner tack vare att de kan utföras effektivt utav övriga
användare.

7.15 Användningsfall
Runt 70 användningsfall beskriver funktionaliteten hos systemet. Se bilaga för de exakta
beskrivningarna. De är indelade i uppgifter som krävs för att få till grundläggande
schemaläggning likt den som sker idag, uppgifter som skulle kunna underlätta arbetet
nämnvärt samt framtida uppgifter som inte nödvändigtvis är viktiga eller bedömdes som
oproportionerligt tidskrävande. Prioriteringarna skedde utifrån nedanstående kategorier.
7.15.1 Första prioritet - för första versionen
Främst valdes sådan funktionalitet som finns idag samt de specifikt önskade extra
funktioner i form av enklare regler och sådana uppgifter som med lätthet skulle kunna
implementeras. Tanken är att systemet redan med mycket begränsad funktionalitet ska
minska tidsbelastningen märkbart. Sådan information som idag endast finns informellt hos
schemaläggarna kan förbli där till senare versioner.
Grundläggande schemaläggningsfunktionalitet:
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•

Bemanningsnycklar

•

Grovschemaläggning

•

Detaljschemaläggning

•

Placera ut läkare och aktiviteter

•

Enklare regler: undvika dubbelbokning

•

Skapa aktiviteter och läkare

•

Önskemålsinsamling: bestämma period, sätta deadline, ta emot önskemål

•

Möjlighet att lämna önskemål

Grundläggande schemaläsningsfunktionalitet:
•

Personliga scheman

•

Samlade scheman för alla avdelningar

•

Möjlighet att se statistikrapport för valfri aktivitet och person

7.15.2 Andra prioritet - önskvärda funktioner
I andra hand valdes detaljerade regler för att underlätta schemaläggningen. Vidare
tillämpning av statistik för att utföra arbetet den behövs för. Mer detaljerade personliga
profiler med personligt bundna aktiviteter.
Avancerad schemaläggningsfunktionalitet:
•

Detaljerade regler för schemaläggning, exempelvis jourkompsledighetsregler

•

Hjälpmedel för schemaläggning, exempelvis att varna för underbemanning av
aktivitet

•

Se statistik direkt i schemat

•

Möjlighet att automatiskt hitta lämpliga byteskandidater

7.15.3 Tredje prioritet - för senare versioner
Till senare utveckling fördelades främst möjlighet att anpassa schemat till andra system och
möjligheten att ändra vyer på mer avancerade sätt. Se även avsnittet för framtida
tillämpningar för fler uppgifter som inte definierades under arbetets gång men som skulle
kunna passa in under ovanstående rubrik.
Användningsfallen fördelades även på de roller som utför dem. Sorteringen är halvfärdig
eftersom det visade sig vara ett hästjobb att fördela alla fallen. Dessutom tillkom nya
användningsfall och roller efter hand som ledde till att arbetet med att förändra
dokumenten blev mer tidskrävande än resultatets vikt.
Många användningsfall blev triviala. Deras syfte är att formellt beskriva allt som måste
utföras i systemet. Varje användningsfall innehåller alla de unika steg som krävs för att
utföra uppgiften. Däremot saknas ibland de återkommande triviala stegen att bekräfta svar,
spara alternativ och möjlighet att ångra handling. Dessutom ansågs det inte nödvändigt att
beskriva hur navigeringen i programmet går till då detta framgår av pappersprototyperna.
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Slutligen är det värt att nämna att prioriteringarna måste ses över av erfarna
programutvecklare som har större erfarenhet av vad som är möjligt att utföra med enkelhet.

7.16 Pappersprototyper
Istället för att beskriva pappersprototyperna här kommer en genomgång av resonemangen
bakom komponenterna som utgör gränssnittet istället. Anledningen är att
pappersprototyperna redan innehåller kommentarer som beskriver vad de gör samt de olika
tänkta stegen i arbetsgången. Kort är det värt att nämna att prototyperna beskriver den
främst prioriterade funktionaliteten. Utöver detta finns skisser på hur regelredigering och
byten av pass skulle kunna gå till. Nedan följer komponentbeskrivningarna.
7.16.1 Palett
Tanken bakom konceptet palett är att utnyttja metaforer som för tankarna rätt genom
association. Liksom inom måleri innehåller paletten ett antal alternativ som kan placeras ut,
eller ”målas”, i en applikation. Förslagsvis är applikationen ett schema. Om inte alla
alternativ ryms i paletten kan fler sidor av paletten bläddras fram. Till skillnad från
färgpaletter i verkliga världen kan alternativen flyttas runt för att bekvämt få tillgång till de
alternativ som önskas. Vid redigering av innehållet i en palett är det lämpligt att första
alternativet alltid är ”nytt alternativ” för att förstärka känslan av att nya inlägg skapas direkt
i paletten.
7.16.2 Aktivitetspalett
I många tillämpningar inom systemet krävs hantering av aktiviteter, till exempel för att
skapa regler. I aktivitetspaletten sorteras automatiskt de vanligast använda alternativen fram.
Möjlighet finns också för att ordna dem alfabetiskt eller helt fritt efter eget sinne.
7.16.3 Användarpalett
I de flesta scenarion är den användarpalett liktydig med läkarpalett, vilket också används i
arbetet. Liksom aktivitetspaletten innehåller läkarpaletten ett antal föreslagna läkare. Under
scenariot att meddela möjlighet att skriva önskemål kan paletten innehålla dels de läkare
som kan skicka önskemål. Men paletten skulle också kunna tillåtas innehålla andra
schemaläggare som skulle kunna vilja önska.
7.16.4 Kombinerad läkar- och aktivitetspalett
Vid schemaläggning placeras läkare på olika aktiviteter i schemat. Den kombinerade
paletten innehåller både läkare och aktiviteter. Genom att markera en aktivitet sorteras
paletten om för att främst visa de läkare som är mest lämpliga att schemalägga utifrån
tillgänglig statistik för deras tidigare placeringar. Läkarna sorteras även efter önskan att
schemaläggas på vald aktivitet. Alla läkare förekommer dock i paletten. Ett alternativt sätt
att ge en läkare en viss kompetens kunde vara att möjliggöra tilldelning direkt i paletten.
Avslutningsvis skulle det kunna finnas stöd för att visa vilken bemanningsgrad varje läkare
har.
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7.16.5 Regelpalett
Konceptuellt är regelpaletten mycket lik aktivitetspaletten. Den används i synnerhet vid
regelredigering för att snabbt välja vilken eller vilka regler som skall visas och kunna
redigeras. Genom att skilja på hur regler som ska visas och regler som ska kunna redigeras
markeras skulle det kunna vara möjligt att snabbt se förhållanden mellan olika regler.
7.16.6 Dialog
Många uppgifter kräver något slags val i något skede. Bland de vanligare är bekräftande av
att vald uppgift verkligen ska utföras. Standardutformning av dialogerna är att berätta all
relevant information, men inte mer information än vad som behövs. Generellt bör
dialogerna innehålla
•

Vad dialogen berör

•

Vilken kontext dialogen finns i

•

Vem dialogen berör

•

Vilka alternativa handlingssätt som finns samt hur dessa påverkar utgången

Ett exempel på det senare är forceringen av vissa regelbrott. Med en kryssruta kunde
visningen av varningen för regelbrottet väljas bort permanent. Men ett sådant val bör följas
upp omedelbart med information om hur valet i framtiden kan hävas.
7.16.7 Schablonschema
Vid framförallt regelredigering finns ett schablonschema med följande egenskaper. Det kan
förändras i tidsutsträckning för att lägga in regler för längre perioder. Möjligheten finns
också att ha bundna eller obundna dagar för att skilja regler som är knutna till veckodagar
från dem som är generella över en period. Schablonschemat fungerar i övrigt som ”duk” till
paletterna, platsen de olika alternativen kan placeras i.
7.16.8 Kommentarsfält
Till varje regel, önskemål och säkert många fler kommande uppgifter bör finnas
möjligheten att skriva en kommentar. Syftet är att låta användarna själva bestämma vilken
information systemet ska innehålla eftersom de bäst vet hur de vill ha den uttryckt.
Kommentarsfälten är helt enkelt textrutor som kopplas till en annan komponent för
ytterligare beskrivning.
7.16.9 Schemaposter
Vid schemaläggning är schemaposterna de kärl som läkare kan läggas i. Vid önskemål är de
istället de kärl som aktiviteter kan läggas i. Idén är att de alltså är rutorna i schemat något
kan placeras i.
7.16.10 Schemapass
När en läkare eller aktivitet ”målas” i schemat blir de schemapass. Dessa kan läggas till,
flyttas och tas bort. Genom att klicka och dra kan de flyttas runt eller förändras i
utsträckning. Information om vad passet berör finns i själva passet och möjlighet att visa
eller dölja detaljer bör finnas för överskådlighetens skull.
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7.16.11 Kommunikationsförslag
Varje gång en förändring sker, eller helt enkelt när någon användare på något vis behöver
meddelas någon slags information bör systemet kunna komma med förslag om hur detta
ska gå till. De vanligaste förslagen är tänkta att vara via SMS, mejl eller genom systemet
självt.
7.16.12 Bemanningsnyckel
Behovet att känna till och att kunna kontrollera antalet läkare som behövs på en post styrs
av bemanningsnyckeln. Den innehåller både minimi- och maximibemanning för att kunna
styra bemanningen flexibelt. Ett enkelt klick ger möjlighet att förändra värdena.
Vid schemaläggning syns bemanningsnyckeln förslagsvis på ett antal möjliga sätt. Dels som
en siffra i schemat som är lättöverskådligt. Dels som ett antal fack i varje post som läkare
kan placeras i. För att tillåta överbemanning kan ett fack vara till för att plussa på antalet
läkare. Det vill säga, om en läkare placeras i plusfacket kommer den läggas till som
överbemannad läkare och plusfacket hoppar ett steg ner.
7.16.13 Schemaläggningsstöd
I den kombinerade läkar- och aktivitetspaletten används statistik för att snabbt välja ut
lämpliga läkare. Andra sätt att visa lämpliga läkare är skuggplaceringar direkt i schemat –
passar utmärkt för att visa de bakjoursläkare som bör kombineras med nattjoursläkare. För
att använda samma exempel är det rimligt att länka de aktiviteter som är förknippade med
varandra i block för bättre överskådlighet. Regler bör också kunna visas direkt i schemat för
att undvika överdrivet många varningsmeddelanden från systemet som efter hand skulle
ignoreras.
7.16.14 Navigering
I likhet med MS Outlook-kalendern och Gmail:s kalender kan schemavyn modifieras på ett
antal grundläggande sätt. Upplösningen kan förändras för att visa större eller mindre antal
tidsenheter under en större eller mindre tidsrymd. För att snabbt navigera till rätt tidpunkt
finns snabbnavigering tillgänglig vid sidan av huvudschemat i form av minischeman.
Slutligen kan det vara lämpligt att med ett snabbt klick kunna komma tillbaka till aktuellt
schema.
7.16.15 Sökning och filtrering
För att snabbt hitta önskad person, aktivitet, datum eller annan information kan en sökruta
vara lämplig. Den presenterar efter sökning antal relevanta träffar och möjligheten att
bläddra mellan dem. Ett annat sätt att hitta rätt information går via filtrering. Själva
filterfunktionen saknar gränssnittsskiss i rapporten men tanken finns på en palettliknande
lösning.
7.16.16 Önskemålsdialog
Rör främst önskemål om ledigheter. För att underlätta senare prioritering av ledigheter bör
dessa märkas med förinställda vikter. Vissa ledigheter, som föräldraledighet, är tvingande
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och måste ges, till skillnad från kurser som inte är obligatoriska. Möjlighet till fria
kommentarer finns också för att kunna motivera en ledighetsansökan mer ingående.
7.16.17 Bytesbara pass
Tanken är helt enkelt att kunna markera de pass som var läkare kan tänka sig att byta bort.
I praktiken går lagen rörande jourkompensationsledighet inte alltid att tillämpa vilket
öppnar möjligheten för läkare att styra mer över sitt schema.

7.17 Schema
Som nämnts under navigering är designen för schemat lik den som används i MS Outlook
och Gmail som många användare redan är vana vid. Deras förslag liknar i sin tur de vanliga
papperskalendrar som använts under många hundra år. Skillnaden är möjligheten att snabbt
ändra vilket innehåll som visas.
7.17.1 Innehåll i schema
Innehållet i schemat bör hållas till ungefär detsamma som de flesta kliniker redan tillämpar
idag nämligen:
•

Läkare

•

Tider

•

Aktiviteter

•

Kompetenser

•

Frånvarande läkare

Att läkare, tider och aktiviteter bör ingå lär inte förvåna någon. De är de tre entiteter som
utgör basen för schemat. För att kunna minimera schemats utbredning och underlätta för
översikt är det inte orimligt att läkarna skulle kunna representeras antingen med för- och
efternamn eller bara som initialförkortningar. Tiderna representeras på två sätt: upplösning
och omfattning. Den förra beskriver hur stora tidsintervallen är som beskriver aktiviteterna
styckevis medan den senare är utsträckningen av schemat i en skärmvy. Exempelvis Kan en
normal vy omfatta en vecka uppdelad i dagar. Slutligen går resonemanget om aktiviteter
analogt med läkarna. Både läkare och aktiviteter kan dock få en mer ingående beskrivning
som presenteras vid behov.
Kompetenser avser främst vilken grad en läkare nått i sin utbildning. Det är lämpligt för
schemaläsare att snabbt kunna avgöra vilka läkare som är AT/ST/ÖL bland annat vid behov
av att kontakta rätt part. Ur schemaläggningssypunkt är det naturligtvis viktigt att se
kompetenserna exempelvis då byte av pass skall genomföras eller en sjukfrånvaro fyllas.
Frånvarande läkare kan också presenteras separat, alternativt som en egen aktivitet. Fördelen
med att presentera dem separat är att de inte misstas för att vara aktivt schemalagda då de
inte syns i schemat som resten av läkarna.

7.18 Övriga krav
Resultatet av en enkät utförd i samband med presentationen av arbetet på sundsvalls
sjukhus gav i stora drag följande svar om funktionaliteten i systemet. Allra viktigast var
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varningar för dubbelbokningar, möjligheten att snabbt kunna sprida nytt schema till
berörda parter samt att läkarprofiler med kompetenser fanns att tillgå. Nästan lika viktigt
var ett antal verktyg för att förkorta schemaläggningen såsom att skapa bemanningsmallar.
Även klinikanpassning stod högt i kurs. De enda två funktioner som stack ut som minst
önskade var beslutsstöd vid val av jour- och bakjoursläkare samt kommunikation via sms.
Värt att notera är att schemaläggarna själva kommenterade att det senare skulle kunna vara
en önskvärd funktion hos de yngre läkarna.
Från mötena och intervjuerna framkom bland annat följande krav som extra viktiga. Läkare
måste kunna flyttas runt mellan olika aktiviteter i schemat på samma sätt som detta är
möjligt i dagens Excel-baserade scheman. Varningar är vanskliga då de stör arbetsgången.
Det får alltså inte vara för många varningar som dyker upp och måste beaktas. De bör även
kunna stängas av vid behov. Förslag till lösning skulle kunna vara att varningarna snarare
syns hela tiden som förbjudna handlingar som måste forceras för att utföras. Om samma
handling ofta måste utföras går det snabbt att sluta sig till att regeln inte stämmer varvid
denna varning skulle kunna stängas av. Slutligen trycktes det genomgående på att regler och
aktiviteter måste kunna klinikanpassas eftersom arbetet ser olika ut på olika kliniker. (4) (3)
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8.1 Användarprofiler
Idag finns bland annat på Sundsvalls sjukhus halvformella användarprofiler uppdelade i
olika dokument. (17) Personalens utbildning finns dokumenterad i olika betyg och
utbildningsregister. Information om stående önskemål och krav samlas i ett stöddokument
för schemaläggaren. Kännedom om var och ens personlighetsdrag har schemaläggaren själv
utifrån sin egen erfarenhet av människorna.
I det nya systemet kan allt utom de uppgifter som kan inkräkta på personalens integritet
formaliseras och samlas på en och samma plats. Schemaläggaren behåller som tidigare den
personliga kontakten med personalen. Men läkarna kan genom sina profiler ges ett tydligare
verktyg för att påverka schemaläggarens uppfattning om deras formella kompetens. Fasta
linjer kan sparas i användarprofilen som kan möjliggöra ännu snabbare schemaläggning om
dessa kan läggas varje schemaperiod.
Vilket kompetensbehov som täcks utav den samlade läkarkåren på sjukhuset framgår av de
samlade profilerna. Genom att tidsstämpla all statistik om placeringar upptäcks snabbt när
någon kompetens börjar bli ringrostig och kan vara i behov av uppfräschning. ST-läkarna
kan på ett tydligare sätt visa på vilken del av sin utbildning de behöver för att bli godkända
som läkare enligt EU-direktiv som finns för en sådan utbildnings innehåll. (12)

8.2 Bemanningsnycklar
Den största anledningen till bemanningsnycklarna är att ge schemaläggarna tydliga direktiv
för hur många läkare som måste schemaläggas. En synergieffekt utav dem är att
verksamhetschefen får ett verktyg att detaljstyra verksamheten med. På så vis blir det möjligt
att löpande anpassa verksamheten för att undvika över- och underbemanning, något som
potentiellt kan spara mycket pengar. (11) Ett mer subtilt sätt att spara pengar på kan även
uppnås genom att det blir tydligare när ledigheter kan delas ut. Kompledighet kan beordras
för att minska ett mycket kostsamt jourkompberg, något både sjukhus och läkare tjänar på.
För sjukhusens del undviks att bryta mot reglerna för hur mycket jourkomp som får finnas
släpande. Läkarna å sin sida vill undvika att ta ut jourkompet i pengar för att slippa
överskrida skattegränser. (11) För läkarnas egen del kan nycklarna underlätta byten av pass
genom att det blir formellt när ett pass är bemannat mer än minimibemanning. Dock är det
viktigt att schemaläggaren ska ha möjlighet att bryta mot bemanningsnycklarna vid behov
så att verksamheten aldrig hotas av ett schema som inte tillåter schemaläggning.

8.3 Önskemålshantering
När läkarna kan lämna sina önskemål direkt i systemet behöver schemaläggarna inte längre
lägga tid på att föra över uppgifterna för hand från handskrivna blanketter eller mejl. Alla
som behöver önska något utav schemaläggaren får en enda kanal att göra detta genom som
dessutom tillhandahåller mer information om möjligheterna att få önskemålen uppfyllda,
åtminstone i fallen då önskemålen påverkar ett redan lagt schema. Därmed får även yttre
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berörda parter, som operationskoordinatorer och andra schemaläggare, möjlighet visa direkt
i schemat vilka deras behov är.
Huruvida möjligheterna att lämna detaljerade önskemål ger mer eller mindre jobb för
schemaläggaren återstår att se då detta är svårt att testa teoretiskt. Men en lösning på
problemet som redan föreslagits är att schemaläggarna själva får makten över vad som är
tillåtet att önska. En möjlighet som tillämpas av exempelvis Time Care är att användarna ser
varandras önskemål så att de själva kan anpassa sig efter varandra. (37) Hur som helst
uppnås större genomskinlighet i schemaläggningsarbetet när läkarna kan se vad som önskats
och jämföra detta med utfallet, något som uttryckts som önskemål i intervjuerna. (12)

8.4 Grovschemaläggning
Precis som idag kan all schemaläggning utföras av en eller flera personer eftersom
grovschemat blir direkt integrerat i hela schemat. (7) (5) Därmed kan sjukhusen själva välja
vilken organisation som skall användas. Genom att ledighetsönskemålen är fördefinierade
kan de snabbare tas ställning till. Även bemanningsnyckeln kan underlätta
schemaläggningsarbetet genom att ge tydligare direktiv. Om tidsåtgången blir mindre blir
det möjligt att schemalägga med större framförhållning vilket leder till bättre planering och
snabbare besked till läkare som i sin tur får lättare att planera sitt privatliv, vilket är
önskvärt. (12)

8.5 Uppföljning
Läkarna kan genom enklare påvisa om de är missnöjda med en placering men framförallt
komma med konstruktiva förslag själva genom att de kan jämföra önskningar med utfall
samt lämna nya önskningar. De kan ge tydligare direktiv till schemaläggaren om vad som
inte funkar och hur det helst skulle vara istället. Schemaläggarna slipper i sin tur att jaga
läkare som är sena med önskemål i samma utsträckning som förr – systemet kan göra det åt
dem istället. På vissa sjukhus läggs dagjoursschemat utav läkarna själva. (3) Med hjälp av
systemet finns möjligheten att utöka den metoden till att omfatta alla scheman.

8.6 Detaljschemaläggning
Som nämns i stycket om grovschemat finns grovschema och detaljschema tillgängliga
parallellt i det nya systemet. Alla poster på dagnivå finns med i samma schema och kan
döljas eller visas för att representera jourscheman, dagscheman och dylika scheman. En
fördel med ett sådant samlat schema är att det blir möjligt att visa exempelvis
bakjoursschema tillsammans med nattjoursschemat.
Att statistiken syns direkt i schemaläggningsvyn tillåter rättvisare schemaläggning, förutsatt
att schemaläggaren tar hänsyn till tillgängliga data. Regelbrott kan även enklare undvikas
med hjälp av att reglerna erbjuds som stöd direkt i schemat. Schemaläggningen kan på så
sätt potentiellt gå snabbare när systemet både erbjuder de utifrån statistiken lämpligaste
kandidaterna för varje post.
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8.7 Spridning av schema till berörda
Ett problem som löses är frågan om vilket schema som gäller. Med hjälp av systemet finns
alltid det enda och giltiga schemat online. Alla berörda har alltid tillgång till sitt schema så
länge det finns en dator med internetuppkoppling i närheten, något som är fallet på
sjukhusen och större delen av alla hem. Det är till och med möjligt att hålla reda på
schemaförändringar på semestern utomlands.
Behovet av en sekreterare som renskriver och sprider schemat försvinner helt. Däremot är
det möjligt att lägga upp aktuellt schema på intranät vid behov, exempelvis om inte alla
kliniker gått över till systemet ännu. Likartat är det möjligt att skriva ut schemat för den
som föredrar att läsa på papper. Men då skapas naturligtvis risken att det blir inaktuellt.

8.8 Ledighetsbegäran
Liksom önskemål kan ledighetsbegäran och sjukfrånvaro rapporteras direkt i systemet.
Schemaläggaren ser direkt i schemat hur frånvaron påverkar bemanningen.
Verksamhetschefen kan också se ledighetens påverkan för att ta bättre underbyggda beslut.
Systemet kan därefter leta upp lämpliga ersättare utifrån kompetens och schemaregler.
Alternativen får schemaläggaren sedan ta ställning till. På så vis är det möjligt att minska
tidsåtgången vid arbete med att hitta ersättare. Läkarna skulle till och med själva kunna leta
upp lämpliga ersättare med hjälp av systemet och avlasta schemaläggaren i princip helt.

8.9 Önskemål om byte
I likhet med ledighetsbegäran kan läkarna själva genomföra byten och avlasta
schemaläggaren nämnvärt. I dagsläget sker byten sällan eftersom det helt enkelt är ett
oöverskådligt problem att leta upp lämpliga kandidater att byta med. Men ett datorsystem
är mycket bättre på att hantera stora mängder data än en människa är. Därför är det möjligt
att med hjälp av systemet åtminstone utröna huruvida det är möjligt att byta eller inte.
Detta är svårt att testa teoretiskt utan måste genomföras med empiriska data.

8.10 Design
De scheman som används idag ser ut på ett visst sätt, igenkänningsfaktorn är viktig för att
användandet ska gå smidigt. Tidsangivelser kan exempelvis stå med i schemat med detaljer
på tim- och minutnivå. Men de krävs inte för att lägga schemat. Istället behövs tidsblock av
en viss storlek, vilka ofta är halvdagar eller kvartsdagar. Mindre detaljer kan visas vid behov,
färre detaljer ger bättre överskådlighet. Därför är det också rimligt att kunna zooma i
tidsperspektiv. Genom att skala av olika kategorier av aktiviteter blir det möjligt att få en
överblick av trycket på olika delars av klinikens verksamhet under året. Möjligheten att byta
mellan kategori på de olika axlarna skulle kunna tänkas för att sortera på olika sätt. Det
återstår att se.

8.11 Framtida utvecklingsmöjligheter
För den verkliga utvecklingen av schemaläggningssystemet behövs mycket mer insamlande
av rådata. Analyser av vilka aktiviteter som är gemensamma och skiljer sig åt mellan de olika
klinikerna och sjukhusen krävs för att kunna lägga in dem i ett aktivt system. Arbetet kan
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utföras genom att plocka alla aktiviteter som finns i klinikernas respektive scheman och
sedan intervjua schemaläggarna för att få veta vad de olika beteckningarna står för.
På samma sätt kan kompetenser definieras. Det krävs dock en djupare analys av skillnaden
mellan kompetens och aktivitet. Detta kan erhållas via intervjuer med schemaläggare och
anställda på företag som gör schemaläggningssystem. Gruppering och uteslutning av funna
aktiviteter och kompetenser kan även skapa en fungerande modell för kompetenser.
Färdigställande av en datoriserad prototyp av användargränssnittet för användarna att
provköra för återkoppling vore lämpligt ur användbarhetssynpunkt innan konstruktionen
av hela systemet påbörjas. För att åstadkomma detta skulle det vara lämpligt att för varje del
av systemet definiera alla komponenter och information som måste finnas med. Fokus i det
här arbetet har legat på en detaljerad bild av arbetsprocessen, inte en detaljerad bild av
systemets alla komponenter.
Slutligen skulle det kunna gå att utvidga systemet att inbegripa sjuksköterskornas
schemaläggning och koppling till logistiken rörande salar och verktyg. Eftersom arbetet på
sjukhus ofta utförs av lag från olika arbetsgrupper skulle ett sådant system kunna
effektivisera hela arbetsplaneringen på sjukhusen. Risken är dock att det blir ett alltför
omfattande och komplext system som istället faller på sin storlek.
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Arbetet om schemaläggningssystem är naturligtvis inte komplett då det alltid går att lösa fler
problem och lösa dem ännu mer fullkomligt. Men det är inte heller självklart att systemet
måste vara den bästa lösningen på problemet. Det är möjligt att ett system kan försvåra
arbetet snarare än förenkla det. Frågan är också om det bästa sättet att lösa problemet är
teoretisk analys eller empirisk testning av potentiella lösningar. Slutligen kan ett så pass
omfattande projekt dokumenteras till en viss grad utan att tiden att dokumentera kommer i
vägen för själva utvecklingen.

9.1 Pro schemaläggningssystem
De stora fördelarna med att använda ett datoriserat schemaläggningssystem ligger främst i
två olika genrer. Enligt gängse rutiner idag digitaliseras redan schemat före eller efter dess
läggande. Att datorisera schemaläggningen helt skulle alltså bara eliminera ett mellansteg
vilket tar mycket tid i anspråk. Kravet är att schemaläggningen är lika enkel och intuitiv
som att handgripligen göra den med penna och papper. Vilket leder till den andra fördelen:
att datorer är bättre på att lösa vissa problem som automatisk koll av regler och
dubbelbokning, genomsökning av stora mängder data och snabb spridning av information
till många mottagare. Med ett schemaläggningssystem kan många arbetsuppgifter
automatiseras i framtiden.
Läkare arbetar redan idag vid datorer, både med journalsystem och på egen hand för att
mejla eller sköta vardagsärenden. På så vis är det naturligt att även lägga scheman på nätet
för att göra dem ständigt tillgängliga i senaste revision. Även från hemmet blir det möjligt
att både läsa och interagera med det personliga schemat. Genom att möjliggöra
konvertering till standardiserade schemaformat skulle det kunna bli möjligt att synkronisera
schemat med ett personligt schema i MS Outlook eller liknande program. Om inte annat
går det att enkelt skriva ut schemat för att få en papperskopia.

9.2 Pro pappersscheman
Påtaglighet och överskådlighet är de främsta argumenten för att behålla pappersscheman.
Att kunna röra och flytta runt papper är intuitivt mycket mer tillfredsställande än att göra
motsvarande på ett datordito. Att kunna sprida ut schema och önskemål över en stor yta för
att se helhetsbilden är näst intill oslagbart och oefterhärmligt. Dessutom är det mycket
enkelt att ta med sig ett pappersschema för diskussioner, jämförelser eller helt enkelt för
egen läsning. Att anteckna i schemat kräver endast en penna. Renskrivningsarbetet kan
överlämnas till en sekreterare vilket frigör tid för schemaläggaren. Slutligen krävs ingen
datoruppkoppling för att läsa schemat.

9.3 Kontra schemaläggningssystem
Nackdelarna med en systemlösning är tätt förknippade med fördelarna. Det krävs en dator
med uppkoppling för att använda systemet. Därmed kommer risk för långsamt arbete och
haverier med dataförlust som följd. De flesta databashanteringssystem har dock väl
beprövade funktioner för att skydda mot sådana risker. Det som däremot är svårare att
bygga bort är den minskade påtagligheten och risken för osmidigt eller stelt arbete.
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Slutligen kostar det pengar både att utveckla och underhålla ett datorsystem som måste
vägas mot förtjänsterna.

9.4 Kontra pappersschema
Pappersarbete kräver ofta en sekreterare som renskriver och uppdaterar schemat vilket i
någon mening är dubbelarbete som kostar extra pengar för sjukhuset. Därtill finns det en
stor och uppenbar risk att missa dubbelbokningar och schemalägga felaktigt. Då schemat
ska överföras från papper till dator riskerar schemat att drabbas av fler slarvfel och det tar
mer tid i anspråk. Dessutom ska schemat redan spridas via datorer och intranät vilket talar
mot att ha det på papper. Risken är också att flera versioner cirkulerar samtidigt då det krävs
att varje ny version mejlas och skrivs ut av användarna.

9.5 Utveckling av bytessystem
Under analysen av arbetsprocessen har stora mängder dokument lästs igenom på jakt efter
övergripande information. Men för ett bytessystem som kan tillåta läkare att byta pass med
varandra enbart med schemaläggningssystemets hjälp finns mycket lite data att gå efter. För
att lyckas avgöra om ett sådant är möjligt på teoretisk väg skulle ett enormt antal scheman
behöv korreleras mot bytesönskemål som antingen bifallits eller avslagits. Listor över
bemanningsbehovet skulle också krävas för att kunna avläsa möjliga orsaker till utfallen i
ovanstående fall. Därefter skulle varje schema behöva undersökas med avseende på ATLregler. I de fall som fortfarande är oklara skulle intervjuer behöva utföras för att få svar på
kvarvarande frågor.
Ett mer effektivt sätt för både sjukhus och utvecklare skulle istället vara att konstruera
funktionaliteten och testa empiriskt om den är möjlig att utnyttja. De fall då något går snett
sparas för att hitta gemensamma springande punkter. På samma sätt analyseras de byten
som fungerat för att avgöra vad som ledde till det resultatet. Ett steg vidare vore att hitta
trender för de pass som ofta byts för att undvika att sådana läggs till att börja med. Oavsett
om systemet skulle visa sig fungera i längden kunde positiva följdeffekter vara att testerna
kunnat hjälpa till att hitta kriterier för att välja ut byteskandidater.

9.6 Dokumentation och användarcentrering
Syftet med projektet är att uppnå en grund för att bygga ett färdigt system på. Att
dokumentera allt arbete tar tid i anspråk från själva analysen. Å andra sidan är analysen i
någon mening och dokumentationen. Vidare underlättare det för andra utvecklare att ta vid
om det finns en gedigen dokumentation.
Utvecklingen av ett användbart användargränssnitt tar också mycket tid i anspråk. En
utvecklare nämnde att ”när upphandlingar sker är det hur mycket något kostar som räknas,
inte hur lättanvänt det är” (28) vilket påverkar hur mycket resurser som kan läggas på att
utveckla gränssnittet. I gengäld visar det sig ej sällan, exempelvis i fallet Rexnet från Tieto
(38), att ett bristande användargränssnitt gör ett system helt oanvändbart och i slutändan
mycket dyrare än ett mer förfinat system.
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9.7 Vaga önskemål
Ofta underlättar det för schemaläggaren att ha lite spelrum när det gäller att placera ut
framförallt de längre sommarledigheterna. För att tillåta detta skulle det vara intressant att
tillämpa möjligheten att lämna mer vaga önskemål som innehåller definierade utrymmen
att placera ut ett önskemål. Exempelvis kunde en femveckorsledighet placeras ut som
önskvärd under ett sjuveckorsintervall och på så vis ge en vecka i fram- och bakkant att
laborera med. Visserligen går detta att lösa genom att lämna ett antal önskemål av skiftande
grad, men detta skulle inte vara lika intuitivt.

9.8 Vag schemaläggning
Verkligheten är inte så exakt som ett schema kan ge sken av. I de olika passen ingår
förberedelsetid, tid för avstämning mellan överlämnande och övertagande läkare samt
behovet av att hinna ta sig från en avdelning till en annan. I dagsläget sker sådant informellt
utan att finnas med i schemaläggningen. Det kunde vara intressant att ta reda på hur
mycket arbetstid som går åt till dylika uppgifter och ifall den går att minska med hjälp av
effektivare schemaläggning.

9.9 Begränsningar hos arbetet
De flesta begränsningar är orsak av att omfattningen endast är ett examensarbete och inte
tillåter långtidsstudier. Under ett år infaller ett antal olika schemaläggningsperioder som
skiljer sig från varandra. Eftersom arbetets omfattning endast är ett halvår saknades
möjligheter att samla in vissa typer av data. Exempelvis hur lång tid schemaläggningen tar i
anspråk, samt hur lång tid de olika delarna kräver, skulle kräva en större mängd data än som
var möjlig att samla in för att få ett välgrundat material.
Statistik över önskemål, byten och själva dokumenten som följer desamma saknades även
och tillät inga studier över deras generella innehåll och frekvens. Detta gäller även för ett
antal andra kategorier som lättare testas med ett tillämpat system.
Systembeskrivningen tilläts att enbart innehålla roller, användningsfall och
pappersprototyper. Anledningen till detta var dels att metoden innehöll dessa steg, dels att
arbetet med att exempelvis bygga roll- och användningsfallskartor bedömdes ta större tid i
anspråk än åskådliggörandet motiverar. För att få en överblick av vilka delar som hör
samman är roller och användningsfall grupperade i relaterade grupper i
innehållsförteckningarna för respektive bilaga.
Roller och uppgifter som upptäckts vid skissande av prototyper kunde ha tillförts men
ansågs ta för lång tid i anspråk för att hinnas med under projektet. Istället valdes att
representera dem som bilder och kommentarer till bilderna i skisserna. Problemet låg
egentligen i den stora mängden dokument som måste ändras vid varje förändring.
Orsaken till begränsningarna hos antalet inblandade kliniker och användare är främst att
förhindra att datamängden blev oöverskådlig samt att hinna presentera ett användbart
resultat. Istället för att lägga mycket tid på att utföra stora mängder intervjuer valdes att
utföra ett fåtal, kvalitativa djupintervjuer. Efter en kort tid upptäcktes även att svaren ofta
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var identiska varför fler intervjuer inte bedömdes som särskilt relevanta. I analogi med detta
konstaterades att det var möjligt att dra slutsatsen att sjukhusen inte skiljer sig alltför
mycket från varandra varför resultaten skulle kunna tillämpas även utanför testområdet.
Tack vare att papper och penna är så pass smidiga verktyg vid skissandet av nya idéer för
gränssnitt valdes att inte använda någon datoriserad programvara för uppgiften. Dessutom
bedömdes arbetet att omvandla prototyperna från tanke till verklighet som mycket mer
kostnadseffektivt utfört av en erfaren gränssnittskonstruktör. Fokus på arbetet låg också på
själva systembeskrivningen och inte på att presentera ett färdigt gränssnitt.
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Under arbetet har ett antal begrepp dykt upp som används under rapportens gång. Många
uttryck förklaras i rapporten för att underlätta läsbarheten. Några finns med i ordlistan för
att underlätta läsande av bilagor. Ordlistan innehåller begrepp som dykt upp under
kommunikationen med läkare och schemaläggare. Vissa uttryck förekommer i rapporten,
andra står med för att underlätta framtida samarbeten med sjukhus.
A-jour är namn på jourlinje på Sundsvalls sjukhus medicindivision. Består av erfarna
internmedicinare.
Aktivitet är namn på det en läkare kan schemaläggas på, exempelvis operation.
ATL(-regler, arbetstidslagen)
jourkompensationsledighet.

används

i

rapporten

främst

för

regler

om

AT-läkare avser läkare under en period på 22 – 24 månader efter läkarexamen (6 månader
distrikt, 6 månader medicin, 6 månader kirurg) görs innan legitimation.
Avdelning används oftast om en del av sjukhuset med vissa specifika karaktärsdrag.
Patienter är inneliggande på avdelningen.
B-jour är namn på jourlinje på Sundsvalls sjukhus småkliniker (bland andra geriatrisk
rehabilitering, lunga, infektion).
Bakjour avser när personal får vistas i hemmet, men måste vara beredda att omedelbart
kunna stå till arbetsgivarens förfogande med viss inställelsetid.
Beredskapsersättning utgår vid bakjour under den tid inga störningar inträffar.
Chefsöverläkare avser den läkare som har det medicinska ansvaret för division och
sjukhuset.
Dagjour vid innebär primärjour under dagtid, avser placering på akuten.
Dagschema avser schema som beskriver aktiviteter dag för dag. Det mest detaljerade
schemat.
Division kan innehålla olika kliniker.
Enhet används ibland istället för klinik. Men enhet används även för olika vårdavdelningar
på kliniken.
EU-reglerna avser i sammanhanget regler för arbetstid och säger bland annat att en
arbetstagare
•

Skall ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila.

•

Skall ha ett visst antal timmar sammanhängande veckovila.

•

Inte får arbeta mer än 48 timmar per vecka under en 16-veckorsperiod.
54

Ordlista
Grovschema avser i sammanhanget oftast veckoschema som endast anger mer övergripande
placeringar. Kan ange fördelning av läkare på klinik eller grovplacering av läkare på olika
grupper av aktiviteter. Det minst detaljerade schemat.
Jourtid används ibland slarvigt om aktiv arbetstid. Innebär även arbetstid efter ordinarie
arbetstid. Dock har arbetsgivaren rätt att förskjuta ordinarie arbetstid.
Jourkompensation/jourledighet utgår efter egentlig jourtid, det vill säga efter den jourtid
som läggs efter ordinarie arbetstid.
Jourschema beskriver läkares jourtider.
Nationella jouravtalet säger att måste vara ledig dagen efter ett jourpass.
Första Linjechef är arbetsledare för läkarna.
Förstärkningsjour är namn på en jourlinje på Sundsvalls sjukhus. Används för att avlasta
A- och B-jour som fått för hög belastning. Alla läkare kan bemanna dem, men sällan
specialister.
Klinik är en del av ett sjukhus; ibland är den indelad i specialiteter, ibland avser den en
specialitet. Kallas ibland sektion.
Klinikchef avser ofta verksamhetschef.
KS avser Karolinska Sjukhuset.
Jourlinje är en fysisk placering men även en kompetens kopplat till tider. Dels en placering
i schemat, dels kopplat till en minimikompetens som även är kopplad till ersättning. Om
du går jour kan du få ersättning i tid. Den går att växla in mot ledighet eller pengar.
Läkare är samlingsnamn för alla personer med läkarutbildning vid universitet. Används här
för rollen som verkställande läkare till skillnad från exempelvis schemaläggare och
verksamhetschef (vilka också ofta är läkare i grunden).
Läkarsamordnare är en informell arbetsledare för läkarna som håller i medicinska råden
och håller koll på doktorer.
Läkarsekreterare avser sekreterare som hjälper läkare.
Morgonmöte avser möte som läkare har om morgonarna för att planera dagen och stämma
av närvaro.
Mottagning avser inbokade patienter som kommer över dagen.
Mottagningssköterskor avser sjuksköterskor som bokar in patienter under läkares
mottagningstid. På medicinmottagningen är de sektionerade, de har egna mottagningar.
Nattjour innebär primärjour under nattetid.
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Operationskoordinator har ansvar för att samordna operationer eftersom det förutom
läkare krävs sjuksköterskor och undersköterskor.
Primärjour vid Sundsvalls sjukhus infektionsklinik innebär akut mottagning av patienter på
sjukhuset. Läkaren är på plats. Bortsett från dagjour: tider då dagverksamheten avslutats,
dvs. kvällar, nätter och helger.
Randläkare avser läkare som arbetar tillfälligt på en avdelning. ST-läkare under utbildning,
specialiserar sig.
Sektion är liknande klinik, men underordnat klinikbegreppet. En klinik kan innehålla flera
sektioner. KS är sektionsindelat; vissa uppgifter har verksamhetschefen delegerat till
sektionscheferna för att minska arbetsbördan.
Sektionsöverläkare har ansvaret för vårdavdelning rörande patienthantering.
Schemaläggare avser de sjuksköterskor eller läkare som schemalägger läkare.
ST-läkare avser läkare som ska bli specialister inom ett område. Är ungefär 5 – 5½ år. Vissa
delar är fasta, vissa är valbara.
Stafett(-läkare) avser konsulterande läkare som hyrs in under begränsad tid.
System Cross avser ett journaldatasystem.
Time Care avser ett schemaläggningssystem samt företaget med samma namn som gör det.
UL (underläkare): dels är det AT-läkare, dels är det ST-läkare. Slutligen vikarierande UL
som är legitimerad och provar på olika uppgifter men inte är under ST-utbildning.
Verksamhetschef är ansvarig för den fulla verksamheten på en klinik, eller inom en
division, oftast specialitetsinriktat. Innebär ekonomiskt ansvar, personalansvar samt ansvaret
att utveckla eller inveckla kliniken. Har krav på långsiktiga strategier. På Sundsvalls sjukhus
har verksamhetschefen det övergripande ansvaret för en division.
ÖL (överläkare): är färdigutbildade ST-läkare. Kan vara specialister eller allmänläkare.
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L01 – Roll att ge önskemål för sitt framtida schema
Kontext
För att schemaläggare ska kunna lägga korrekt schema, sker efter påminnelse från
schemaläggare, eget ansvar för användarens egna framtida schema.

Karaktärsdrag
En gång per schemaperiod innan deadline för önskemålsinlämning, formaliserade
önskemålskrav, klinikberoende framförhållning, olika duktiga på att hålla deadline,
information till systemet.

Kriterier
Definierad deadline, tydliga önskningar avseende tidpunkt, placering och motivering,
formaliserat önskemålsformulär, påminnelse för att inte glömmas, eventuellt viktning av
önskemål, eventuellt möjlighet att lämna önskemål i efterhand (se roll för lämnande av
uppföljande önskemål).
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L02 – Roll att läsa aktivt schema för eget bruk
Kontext
För att användare ska känna till sitt arbetsschema, sker kontinuerligt under och utom
arbetstid, sker på och utanför arbetsplats.

Karaktärsdrag
Sporadiskt läsande i korta intervall, information från systemet.

Kriterier
Omedelbart finna sig själv i sitt eget schema, olika upplösningar i tid för olika översikt,
filtrera och sortera efter placering, möjligt att ta med sig, innehålla alla placeringar samlade.
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L03 – Roll att läsa gamla scheman för eget bruk
Kontext
För att användare ska se tidigare placeringar, sporadiskt hemma eller på arbetet, möjligen
för att kolla rättvisa i placeringar.

Karaktärsdrag
Sporadiskt läsande, kritiskt granskande, jämföra eget och andras scheman, information från
systemet.

Kriterier
Filtrera och sortera efter placering, tid och person, möjlighet att jämföra antal placeringar,
ingen gräns bakåt i tiden (bortsett från vad som finns i systemet).
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L04 – Roll att komma med uppföljande önskemål till aktivt schema
[eventuellt redundant, se L01]
Kontext
Användare behöver byta pass i schemat av olika anledningar, sporadiskt, på arbetet.

Karaktärsdrag
Lämnar önskemål till schemaläggare, kollar eventuellt med sektionschef, går till den instans
som ger snabbast resultat, ofta kort varsel (dagar till veckor), information till systemet.

Kriterier
Formaliserat ansökningsformulär, snabba svar (inom dagar till veckor), möjlighet till dialog
med schemaläggare.
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L05 – Roll att kommentera preliminärt schema
Kontext
Schemaläggare har lagt preliminärt schema och önskar kommentarer så allt är rätt, en gång
per schemaperiod, för att fånga upp missade eller ouppfyllda önskemål, på eller utanför
arbetsplatsen.

Karaktärsdrag
Kollar snabbt (under några minuter) av främst ledigheter i schemat, accepterar oftast
schemat av pragmatiska skäl, lämnar sporadiskt uppföljande önskemål, information från
och till systemet.

Kriterier
Formaliserat kommenteringsförfarande, (kanske) möjlighet att se både önskemål och
schema, snabbt svar (inom några dagar), möjlighet till dialog med schemaläggare.
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L06 – Roll att hjälpa till att lösa långa frånvaroproblem [eventuellt
redundant, se L02 och S09]
Kontext
Lucka i schemat på grund av frånvarande kollega, användare samlas i möte för att hitta
utfyllande ersättare, på arbetsplatsen (eller utanför om uppringd i hemmet).

Karaktärsdrag
Diskussion om möjlighet att arbeta dubbelt, omprioritering av arbetsuppgifter, god vilja att
ställa upp för varandra, praktisk problemlösning, information till systemet (om genomfört
byte).

Kriterier
Se placering för frånvarande användare, se möjliga kandidater till ersättare, snabba beslut
(några minuter), rapportering till berörda yttre parter om schemaförändringar.
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L07 – Roll att hjälpa till att lösa korta frånvaroproblem [eventuellt
redundant, se L02 och S09]
Kontext
Kollega behöver vara frånvarande några timmar en dag, på arbetsplatsen.

Karaktärsdrag
Diskussion med kollega om möjlighet att täcka upp, god vilja att ställa upp för varandra,
praktisk problemlösning, sporadiskt, (kanske) information till systemet (om genomfört
byte).

Kriterier
Information om möjlig användare att byta med, snabba beslut (inom några minuter),
rapportering till berörda yttre parter om schemaförändringar.
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L08 – Roll att rapportera frånvaro
Kontext
Användare har blivit förhindrad att komma till arbetet, sker utanför arbetsplatsen.

Karaktärsdrag
Meddelar frånvaro till (kollega eller sekreterare på) kliniken, (ganska) formaliserade giltiga
orsaker, information till systemet.

Kriterier
Snabbhet, tydlighet (så att ersättare hittas), kännedom om giltigt förfall, möjlighet att nå
kliniken.
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L09 – Roll att byta jourpass på egen hand [finns i tidigare system;
eventuellt redundant, se L11]
Kontext
Användare behöver byta bort jourpass, på eller utanför arbetsplatsen.

Karaktärsdrag
Letar efter personer som är känt villiga att byta, tjänst- och gentjänstmentalitet, dialog
mellan användare, kännedom om vilka byten som är möjliga, rapportering till
schemaläggare om färdiga byten.

Kriterier
Snabbhet (inom någon timme), geografisk flexibilitet (måste gå att lösas där man är för
tillfället).
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L10 – Roll att lägga eget akutschema (Gävle)
Kontext
Akutjourschemat måste läggas, möte med övriga berörda användare samt schemaläggare, på
arbetsplatsen.

Karaktärsdrag
Vilja att komma överrens - annars lägger schemaläggare schema, diskussion om möjliga
tider, information till systemet.

Kriterier
Snabbhet (löses under mötet, runt en halvtimme), överblickbarhet (allas önskemål synliga),
rättvisa.
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L11 – Roll att ge bort eller byta bort pass
Kontext
Användare vill eller behöver bli av med ett pass, på eller utanför arbetsplatsen, på eller
utanför arbetstid.

Karaktärsdrag
Letar efter personer som är känt villiga att byta, tjänst- och gentjänstmentalitet, dialog
mellan användare, kännedom om vilka byten som är möjliga, rapportering till
schemaläggare om färdiga byten.

Kriterier
Snabbhet (inom någon timme), geografisk flexibilitet (måste gå att lösas där man är för
tillfället).
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S01 – Roll att sätta deadline för önskemål
Kontext
Inför varje schemaläggning måste önskemål tas in, inleder schemaläggandet, görs på
arbetsplatsen.

Karaktärsdrag
Väljer ett datum i god tid (ett par veckor till månader) innan schemaperiod, sker en gång
per schemaperiod, information till systemet.

Kriterier
Tidsbundet (måste läggas i god tid), tydlighet (alla berörda måste få veta vad som gäller).
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S02 – Roll att ta in önskemål från användare
Kontext
Inför varje schemaläggning måste önskemål tas in, inleder schemaläggandet, görs på
arbetsplatsen.

Karaktärsdrag
Formaliserade önskemålsriktlinjer, påminner användare om deadline, kör (inte) över de
användare som inte lämnar i tid, information till systemet.

Kriterier
Formaliserade önskemålsformulär, måste komma in i tid, måste påminna användare flera
gånger, sorterbara.
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S03 – Roll att ta in önskemål från andra avdelningar
Kontext
Andra avdelningar behöver låna läkare för sin verksamhet, inför varje schemaläggning måste
önskemål tas in, görs på arbetsplatsen.

Karaktärsdrag
Formaliserade önskemålsriktlinjer, tjänst- och gentjänstmentalitet, sporadiskt, dialog mellan
schemaläggare, information till systemet.

Kriterier
Formaliserade önskemålsformulär (vilken person, när), måste komma in i tid, sorterbara,
kunna föra dialog.
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S04 – Roll att ge önskemål till andra avdelningar
Kontext
Avdelningen behöver låna läkare för sin verksamhet, inför varje schemaläggning måste
kvoten läkare uppfyllas för att kunna schemalägga, görs på arbetsplatsen.

Karaktärsdrag
Formaliserade önskemålsriktlinjer, tjänst- och gentjänstmentalitet, sporadiskt, dialog mellan
schemaläggare, information till systemet.

Kriterier
Formaliserade önskemålsformulär (vilken person, när), måste ges i god tid (dagar till
månader), sorterbara, kunna föra dialog.
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S05 – Roll att ta emot operationsschema [eventuellt redundant, se S03]
Kontext
Inför schemaläggning måste operationer kännas till, görs på arbetsplatsen.

Karaktärsdrag
Schemaläggare får lista med operationstillfällen av operationschef, sporadiskt, viss dialog
kan ske.

Kriterier
Formaliserat schemainnehåll, måste ges i god tid (dagar till månader), kunna föra dialog.
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S06 – Roll att lägga grovschema (veckoschema) för UL och ÖL
Kontext
Efter att önskemål har kommit in, för att lämna vidare till detaljschemaläggare, under
schemaläggningstid, på eller utanför arbetsplatsen.

Karaktärsdrag
Följer önskemål så gott det går, sortering och prioriteringsarbete, rättvisetänk, information
till systemet.

Kriterier
Överblickbarhet (detalj- och helhetsperspektiv), statistik för rättvis placering, snabbhet (ont
om tid att lägga schema), visa och dölja önskemål, lista över läkare i tjänst, följa ATL- och
EU-regler.
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S07 – Roll att lägga detaljschema (dagschema) för UL och ÖL
Kontext
Efter att grovschema har lagts, för att lämna vidare för kommentarer till användare, under
schemaläggningstid, på eller utanför arbetsplatsen.

Karaktärsdrag
Följer önskemål så gott det går, systematiskt arbete, kreativa lösningar, kommunicerar
oklarheter med sektionschef och användare, tar beslut om prioriteringar, information till
systemet.

Kriterier
Kännedom om kompetenser, kännedom om bemanningsbehov, tydlighet (undvika
dubbelbokningar), överblickbarhet (detalj- och helhetsperspektiv), statistik för rättvis
placering, snabbhet (ont om tid att lägga schema), visa och dölja önskemål, följa ATL- och
EU-regler.
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S08 – Roll att lägga jourschema för UL och ÖL
Kontext
Efter att önskemål kommit in, under schemaläggningstid, på eller utanför arbetsplatsen.

Karaktärsdrag
Följer önskemål så gott det går, sortering och prioriteringsarbete, rättvisetänk, information
till systemet.

Kriterier
Överblickbarhet (detalj- och helhetsperspektiv), statistik för rättvis placering, snabbhet (ont
om tid att lägga schema), visa och dölja önskemål, lista över läkare i tjänst, följa ATL- och
EU-regler.
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S09 – Roll att administrera byten
Kontext
Sker efter att schema gått i produktion, före eller efter att läkare kommit överrens om byte,
med och utan schema, på arbetstid.

Karaktärsdrag
Administrativt arbete (vid färdiga byten som ska in i schema), beslutsfattande arbete (vid
önskade byten som inte är färdiga), tjänst- och gentjänstmentalitet, problemlösning, dialog
med inblandade parter, information från och till systemet.

Kriterier
Överblick av bemanningssituationen, snabbt (att hitta och ändra schema), beslut från
sektionschef eller ansvar för att utföra uppgiften, kännedom om läkares kompetenser (för att
kunna ersätta placering), tillgänglig (för läkarna att lämna information till).
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S10 – Roll att själv fylla frånvaropositioner [redundant, se S06 och S07]
Kontext
Sker då någon läkare är frånvarande och ingen annan läkare kan hoppa in, på arbetstid, på
arbetsplatsen.

Karaktärsdrag
Praktiskt arbete, problemlösning, ansvarskänsla, information till systemet.

Kriterier
Kännedom om alla möjliga kandidater, överblick av bemanningssituationen, möjlighet till
egen kompensation senare, tillgänglig (att fylla placering).
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S11 – Roll att lägga in schemaregler [redundant, se U14]
Kontext
Under schemaläggning, eventuellt vid administration, på arbetsplatsen.

Karaktärsdrag
Känner till regler (både formella och informella) för schemaläggning, stor kunskap om
arbetsplatsen, få eller inga dokumenterade regler.

Kriterier
Arbetsplatserfarenhet, schemaläggningserfarenhet.
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S12 – Roll att lägga in läkarkompetenser [redundant, se U17]
Kontext
Under schemaläggning, eventuellt vid administration, på arbetsplatsen.

Karaktärsdrag
Känner till kompetenser (både formella och informella) för schemaläggning, stor kunskap
om arbetsplatsen, god kännedom om arbetskamrater, få eller inga dokumenterade regler.

Kriterier
Arbetsplatserfarenhet, schemaläggningserfarenhet, god social kompetens.
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S13 – Roll att skicka preliminärt schema för översyn till användare
Kontext
Efter att detaljschema har lagts, före produktion, på arbetstid, på eller utanför arbetsplatsen.

Karaktärsdrag
Kommunikation med användare om kvarvarande önskemål, vilja att fånga upp missar,
problemlösning, information från och till systemet.

Kriterier
Färdigt preliminärt schema, möjlighet att nå användare.
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S14 – Roll att sprida färdigt och förändrat schema till berörda parter
Kontext
Schemat är lagt eller förändrat, de som berörs av förändringarna måste få uppdaterad
version, på arbetsplatsen, på arbetstid.

Karaktärsdrag
Rutinarbete, sprida information, sker ofta vid uppdateringar av schema, kommunikation
med många berörda parter, information från systemet.

Kriterier
Kännedom om berörda parter, möjlighet att nå parter med nytt schema, snabbhet (några
timmar), tydlighet (vilket schema som gäller).
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S15 – Roll att lägga ut schema på intranätet [Designbunden]
Kontext
Schemat är lagt eller förändrat, alla scheman skall enligt rutiner läggas ut på intranät, på
arbetsplatsen, på arbetstid.

Karaktärsdrag
Rutinarbete, sprida information, sker ofta vid uppdateringar av schema, information från
systemet.

Kriterier
Schema i digital form, intranätsbundet, datorbundet.
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S16 – Roll att samla statistik
Kontext
Sker inför läggande av nytt schema, behövs för att lägga rättvisa scheman, på arbetsplatsen,
på arbetstid.

Karaktärsdrag
Tidsödande, genomgång av gamla scheman, rutinarbete, information om systemet.

Kriterier
Uppdaterade scheman, överskådlighet, snabbhet (får inte ta mer tid än det ger).
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S17 – Roll att ringa patienter vid inställda mottagningstider
Kontext
Läkare har fått ställa in mottagningstid, på arbetsplatsen, på arbetstid.

Karaktärsdrag
Rutinarbete, tidsödande, sker varje gång mottagningstid ställs in, sporadiskt, ofta med hjälp
av sekreterare, information från systemet.

Kriterier
Kontaktuppgifter till berörda parter, kommunikationsmedel, uppdaterade scheman, måste
ringas i tid (innan tiden skulle varit).
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S18 – Roll att besluta (schemamässigt) om läkares ledighet för kurs
[eventuellt redundant, se S09]
Kontext
Läkare behöver byta bort pass för kurs, läkare har fått klartecken från klinikchef om byte, på
arbetsplatsen, på arbetstid.

Karaktärsdrag
Kommunikation med läkare, kreativ problemlösning, tjänst- gentjänstmentalitet,
information från systemet.

Kriterier
Överskådlighet (kunna hitta ersättare), snabbhet (för att kunna ta beslut inom någon
timma), arbetsplatskännedom, möjlighet till dialog.
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U01 – Roll att läsa aktivt schema för att koppla person som söker läkare
Kontext
Läkare har ibland konsulttjänst eller behöver nås av andra skäl, för att koppla till rätt läkare
eller kunna meddela läkares placering, på arbetsplatsen, på arbetstid.

Karaktärsdrag
Kommunikation, under stress (många samtal som väntar), vänligt bemötande, information
från systemet.

Kriterier
Snabbhet (hitta rätt läkare inom några sekunder), uppdaterade scheman, tillgänglighet.
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U02 – Roll att lämna operationsschema till schemaläggare [eventuellt
redundant, se S04]
Kontext
Inför operationer behöver operationschef opererande läkare, på arbetsplatsen, på arbetstid.

Karaktärsdrag
Informationsöverlämning, kommunikation med schemaläggare, information till systemet.

Kriterier
Framförhållning (någon månad innan schemaläggning), möjlighet till dialog (om eventuella
förändringar av operationsschema), tydlighet (vad som önskas när).
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U03 – Roll att diskutera eventuella förändringar i operationsschema
med schemaläggare
Kontext
Operationsschema har överlämnats till schemaläggare, schemat behöver förändras av någon
anledning, på arbetsplatsen, på arbetstid.

Karaktärsdrag
Kommunikation med schemaläggare, problemlösning, information från och till systemet.

Kriterier
Uppdaterade scheman (för bägge parter), kännedom om personal, kännedom om
arbetsplats, möjlighet till dialog.
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U04 – Roll att renskriva pappersscheman på dator [Designbundet]
Kontext
Detaljschema färdiglagt av schemaläggare, innan schema skickas ut till berörda parter, på
arbetstid, på arbetsplats.

Karaktärsdrag
Renskrivningsarbete, rutinarbete, information till systemet.

Kriterier
Färdiglagt schema, tydlig information (för att renskriva rätt schema), möjlighet till dialog
med schemaläggare (vid eventuella oklarheter).
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U05 – Roll att sprida färdigt och förändrat schema till berörda parter
[redundant, se S14]
Kontext
Schemat är lagt eller förändrat, de som berörs av förändringarna måste få uppdaterad
version, på arbetsplatsen, på arbetstid.

Karaktärsdrag
Rutinarbete, sprida information, sker ofta vid uppdateringar av schema, kommunikation
med många berörda parter, information från systemet.

Kriterier
Kännedom om berörda parter, möjlighet att nå parter med nytt schema, snabbhet (några
timmar), tydlighet (vilket schema som gäller).
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U06 – Roll att lägga ut schema på intranätet [redundant, se S15]
Kontext
Schemat är lagt eller förändrat, alla scheman skall enligt rutiner läggas ut på intranät, på
arbetsplatsen, på arbetstid.

Karaktärsdrag
Rutinarbete, sprida information, sker ofta vid uppdateringar av schema, information från
systemet.

Kriterier
Schema i digital form, intranätsbundet, datorbundet.
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U07 – Roll att läsa schema för att kunna kalla patienter
Kontext
Schemat är lagt och spritt till alla berörda, blivande patienter ringer för att få komma och
bli undersökta, på arbetsplatsen, på arbetstid.

Karaktärsdrag
Många samtal under kort tid, kommunikation med patienter, information från systemet.

Kriterier
Uppdaterade scheman, tydlighet.
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U08 – Roll att ringa patienter vid inställda mottagningstider
Kontext
Läkare har fått ställa in mottagningstid, på arbetsplatsen, på arbetstid.

Karaktärsdrag
Rutinarbete, tidsödande, sker varje gång mottagningstid ställs in, sporadiskt, ofta med hjälp
av schemaläggare, information från systemet.

Kriterier
Kontaktuppgifter till berörda parter, kommunikationsmedel, uppdaterade scheman, måste
ringas i tid (innan tiden skulle varit).
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U09 – Roll att lägga ST-läkares utbildningsschema i samråd med
densamma (Gävle) [eventuellt redundant, se S04]
Se S04
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U10 – Roll att ge schemaläggningsansvaret [utomsystemlig]
Kontext
Läkare måste schemaläggas, klinikchefen har ansvaret att delegera schemaläggningsansvaret.

Karaktärsdrag
Chefsarbete, formellt uppdrag.

Kriterier
Arbetsplatskännedom, personalkännedom.
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U11 – Roll att i princip bestämma om läkarnas kompetens
Kontext
Läkare har uppdrag att vårda patienter, klinikchef har ansvaret för att rätt läkare ger rätt
vård (även om det till viss del är delegerat till schemaläggare och läkare själva).

Karaktärsdrag
Sporadiska insatser, formellt uppdrag, agerar i princip endast vid oklarheter.

Kriterier
Arbetsplatskännedom, personalkännedom.
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U12 – Roll att besluta (ekonomiskt) om läkares ledighet för kurs
Kontext
Läkare har sökt ledighet för kurs, på arbetsplats, på arbetstid.

Karaktärsdrag
Diskussion med läkare, sporadiskt.

Kriterier
Kännedom om arbetssituationen, kännedom om vårdansvar, kännedom om ekonomi,
möjlighet till dialog.
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U13 – Roll att vara vikarierande läkare med tillfälliga scheman
[Eventuellt redundant, se L02]
Kontext
Ordinarie läkare är sjuk, frånvaro går inte att fylla med hjälp av kollegor, på arbetsplatsen,
på arbetstid.

Karaktärsdrag
Tillfälligt arbete, sporadiskt, information från systemet.

Kriterier
Tydlighet (rätt information om placering för läkare), snabbhet (läkare måste hitta sin
position omedelbart), möjlighet till dialog med kollegor och schemaläggare (för att snabbt
få rätt information).
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U14 – Roll att lägga in regler i systemet
Kontext
Schemaläggningssystemet ska följa gällande regler, på arbetstid, på arbetsplats.

Karaktärsdrag
Modifiering av systemet, mycket sporadiskt, tekniskt arbete, information till systemet.

Kriterier
Formaliserade och definierade schemaläggningsregler, kännedom om schemaläggning,
kännedom om arbetslagstiftning, personalkännedom, gränssnitt som efterliknar tankesätt.
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U15 – Roll att ställa in personliga inställningar för visning av systemet
Kontext
Läsande och läggande av schema, på eller utanför arbetsplatsen, på eller utanför arbetstid.

Karaktärsdrag
Modifiering av systemets presentation, mycket sporadiskt, information till systemet.

Kriterier
Tillgängliga inställningsreglage, anpassningsbart system, snabbhet (några sekunder).
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U16 – Roll att korrigera fel
Kontext
Schema och verklig arbetssituation stämmer inte överrens, på arbetsplatsen, på arbetstid.

Karaktärsdrag
Administrativt arbete, mycket sporadiskt, problemlösning, information till systemet.

Kriterier
Möjlighet att ändra gamla data, information om verkligt arbete, möjlighet till dialog med
påverkade läkare, möjlighet till dialog med systemleverantören.
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U17 – Roll att administrera användare av systemet
Kontext
Olika användare har olika tillgång till olika funktioner, inför schemaläggning, inför
schemaläsning, på arbetsplats, på arbetstid.

Karaktärsdrag
Administrativt arbete, mycket sporadiskt, information till systemet.

Kriterier
Möjlighet att lägga till och modifiera användare, information om användare.
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U18 – Roll att uppdatera detaljschema vid frånvaro på enhet (Gävle)
Kontext
Läkare har rapporterat frånvaro, inför letande efter ersättare, på arbetsplats, på arbetstid.

Karaktärsdrag
Administrativt arbete, sporadiskt, information till systemet.

Kriterier
Snabbt (minuter), tydligt (så att rätt läkares frånvaro rapporteras), möjlighet till
kommunikation med schemaläggare.
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Första prioritet
T74 – Ångra/gör om senaste aktivitet
När helst någon handling utförts som vill ångras. För att snabbt åtgärda felhandlingar.
1. Välja ångra eller göra om aktivitet
2. Återställ systemet till tillstånd i önskad riktning
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Bilaga 2: Användningsfall

T32 – Lägga in bemanningsnycklar
Kontinuerligt under schemaanvändning. För att kunna optimera schemaläggningen genom
att definiera hur många läkare som behövs på var aktivitet.
Asynkrona utvidgningar
Alternativ väg vid någon punkt {spara nyckel och avsluta}
Alternativ väg vid någon punkt {spara val temporärt}
1. Välja lägga in bemanningsnycklar
2. Visa alternativ för bemanningsnycklar
3. Alternativ [Utföra T40 – Byta upplösning av schemat]
4. Alternativ [Utföra T49 – Aktivera visning av statistik]
5. Välja pass att lägga in nyckel i
6. Visa valt pass samt eventuellt redan aktiv bemanningsnyckel
7. Välja antal läkare för bemanningsnyckel
8. Visa ny bemanningsnyckel
9. Välja spara nyckel
10. Begära bekräftelse för att spara
11. Bekräfta spara
12. Bekräfta val samt spara ny nyckel
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T70 - Ändra bemanningsnyckel
Se T32.
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Bilaga 2: Användningsfall

T67 – Välja nästa schemaperiod
Inför schemaläggning. För att definiera perioden läkarna kan önska under.
1. Visa schema med redan definierade schemaperioder
2. Välja starttid för schemaperiod, antingen sluttid för sista period eller annan tid
3. Visa vald starttid
4. Välja sluttid för schemaperiod
5. Visa vald starttid och sluttid
6. Välja spara schemaperiod
7. Begära bekräftelse att spara
8. Bekräfta spara
9. Bekräfta val och spara period
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T14 – Markera nästa deadline i schemat
Inom T16 samt eventuellt inom T17. För att visa deadline för önskemål i schemat.
1. Välja markera deadline
2. Visa val samt visa schema
3. Alternativ [Utföra T40 – Byta upplösning av schemat]
4. Markera tidpunkt i schema
5. Visa val samt begära bekräftelse av val
6. Bekräfta val
7. Bekräfta val samt spara tidpunkt för deadline

113

Bilaga 2: Användningsfall

T16 – Aktivera möjlighet att lämna önskemål
En gång per önskemålsperiod, före T17. För att tillåta läkare att lämna önskemål om sitt
framtida schema.
1. Välja aktivera möjlighet att lämna önskemål
2. Begära val av nästa schemaläggningsperiod
3. Utföra [T67 – Välja nästa schemaperiod]
4. Visa vald schemaläggningsperiod samt begära tidpunkt för deadline
5. Utföra T14 – Markera nästa deadline i schemat
6. Begära bekräftelse av att aktivera möjlighet att lämna önskemål
7. Bekräfta val
8. Bekräfta val samt aktivera möjlighet att lämna önskemål
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T15 – Meddela läkare kommande deadline
Inom T17. För att meddela läkare om kommande deadline.
1. Alternativ [Välja meddela deadline manuellt]
2. Lägga till meddelande om deadline samt aktivera visning av deadline i
berörda läkares scheman
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T17 – Meddela möjlighet att lämna önskemål
En gång per önskemålsperiod, efter T16. För att göra läkare uppmärksamma på att lämna
önskemål.
1. Välja meddela möjlighet att lämna önskemål
2. Alternativ [Uppmana till att ange deadline]
3. Alternativ [Utföra T14 – Markera nästa deadline i schemat]
4. Visa möjliga läkare att meddela
5. Välja läkare att meddela
6. Visa valda läkare samt visa val att skicka meddelande
7. Välja att skicka meddelande
8. Begära bekräftelse för att skicka meddelande
9. Bekräfta att skicka meddelande
10. Bekräfta val samt meddela valda läkare
11. Utföra T15 – Meddela läkare kommande deadline
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T12 – Skriva önskemål
Efter T17 eller T18, före T13. Producera önskemål för att påverka sitt eget framtida
schema.
1. Välja skriva önskemål
2. Visa önskemålsformulär samt eventuell deadline
3. Markera önskade ledigheter
4. Visa vald önskade ledigheter
5. Alternativ [Motivera önskade ledigheter]
6. Markera önskade aktiviteter
7. Visa valda önskade ledigheter och aktiviteter
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T13 – Skicka önskemål till schemaläggare
Efter T12. Meddela schemaläggare om önskemål.
1. Välja att skicka önskemål
2. Begära bekräftelse på att önskemål verkligen ska skickas
3. Bekräfta eller avslå att skicka önskemål
4. Bekräftelse på valt alternativ
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T05 – Placera ut ÖL och UL enligt statistik, prioriteringar och regler
för veckoschema (klinikberoende)
Efter T02, före T08, inkluderar T01, T48 och T49. Lägga aktiviteter för ÖL och UL på
veckoschema.
1. Utföra T49 – Aktivera visning av statistik
2. Bekräfta aktiverad visning av statistik
3. Alternativ [Utföra T48 – Välja källa till statistik]
4. Utföra T01 – Placera läkare på aktivitet
5. För varje aktivitet utföra T48 – Välja källa till statistik
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T10 – Placera ut ÖL och UL enligt statistik, prioriteringar och regler
för dagschema (klinikberoende)
Efter T08, före T54. Lägga detaljerade pass för ÖL och UL på dagschema.
1. Välja lägga dagschema
2. Visa Vecko- och jourschema
3. Alternativ (för operations och andra avdelningars önskemål) [Utföra T04 – Placera
ut önskemål]
3. Utföra T49 – Aktivera visning av statistik
4. Bekräfta aktiverad visning av statistik
5. Alternativ [Utföra T48 – Välja källa till statistik]
6. Utföra T01 – Placera läkare på aktivitet
7. För varje aktivitet utföra T48 – Välja källa till statistik
8. För varje läkare:
– Visa aktiviteter som hör till grovschemats aktivitet
– Markera tider som inte bryter mot ATL
– Markera tider som inte bryter mot andra regler
– Visa läkares individuella regler
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T08 – Placera ut ÖL och UL enligt statistik, prioriteringar och regler
för jourschema (klinikberoende)
Efter T05, före T10. Lägga jourpass för ÖL och UL på jourschema.
1. Välja lägga jourschema
2. Visa veckoschema
3. Utföra T49 – Aktivera visning av statistik
4. Bekräfta aktiverad visning av statistik
5. Alternativ [Utföra T48 – Välja källa till statistik]
6. Utföra T01 – Placera läkare på aktivitet
7. För varje aktivitet utföra T48 – Välja källa till statistik
8. För varje läkare: Markera tider som inte bryter mot ATL
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T04 – Placera ut önskemål
Efter T25, före T02. Placera ut önskemål på schema för överskådlighet.
1. Välja placera ut önskemål
2. Visa inkomna önskemål samt tillhörande läkare
3. Alternativ [utföra T18 - Påminna om önskemål]
4. Välja bekräfta utplacering
5. Visa placerade önskemål
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T11 – Identifiera grund till önskemål
Vid bedömning av önskemål. För att rättvist bedöma önskemål.
1. Visa önskemål
2. Alternativ [Välja specifikt önskemål]
3. Välja visa motivering till önskemål
4. Visa motivering till önskemål
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T02 – Placera ut ledigheter
Efter T04, före T01. Placera ledigheter på läkare och tid.
Asynkrona utvidgningar
Alternativ väg vid någon punkt {visa/dölj önskade ledigheter}
Alternativ väg vid någon punkt {eventuellt meddela underbemanning}
1. Välja placera ledigheter
2. Visa önskade ledigheter samt vilka som önskat dem
3. Alternativ [utföra T06 – Kommunicera med läkare om ledigheter]
4. Alternativ [utföra T03 - Rangordna ledigheter]
5. Välja ledigheter att bekräfta
6. Visa bekräftade ledigheter samt obekräftade ledigheter
7. Välja att flytta ledigheter
8. Visa bekräftade ledigheter samt obekräftade ledigheter
9. Placera ledighet på läkare och tid
10. Visa placerade ledigheter
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T03 – Rangordna ledigheter
Före T02, efter T04. För att mer rättvist placera ut ledigheter.
Asynkrona utvidgningar
Alternativ väg vid någon punkt {rangordna ledigheter automatiskt}
1. Välja rangordna ledigheter
2. Rangordna ledigheter och visa dem tydligt efter prioritering
3. Alternativ [Byta rangordning på ledigheter]
4. Visa ny rangordning av ledigheter
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T01 – Placera ut läkare på aktivitet
Efter T02. Placera läkare på aktivitet och tid.
Asynkrona utvidgningar
Alternativ väg vid någon punkt {ångra/gör om senaste handling}
Alternativ väg vid någon punkt {T29 – Forcera regelbrott}
Alternativ väg vid någon punkt {meddela regelbrott}
1. Välja placera läkare på aktivitet
2. Visa tillgängliga läkare och aktiviteter
3. Välja aktivitet att placera på
4. Visa vald aktivitet och visa tillgängliga läkare
5. Välj specifik läkare
6. Visa vald läkare och vald aktivitet
7. Placera läkare på aktivitet
8. Visa placerad läkare på aktivitet samt möjlighet att förändra placering
9. Alternativ [Förändra placering]
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T07 – Ändra schemat efter tillkomna önskemål
Inom schemaläggning, främst inom T05, T08 och T10. För att anpassa schemat efter
tillkomna önskemål från läkare och andra avdelningar.
1. Utföra T04 – Placera ut önskemål, för de tillkomna önskemålen
2. Utföra T02 – Placera ut ledigheter, för de tillkomna önskemålen
3. Utföra T05, T08 och T10, för de tillkomna önskemålen.
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T69 - Visa regelbrott
Inom schemaläggning. För att se när regelbrott har begåtts.
1. Visa regelbrytande placeringar
2. Utföra T01 – Placera ut läkare på aktivitet
3. Visa regelbrott i schema samt kommentar om typ och orsak
4. Alternativ [Utföra T29 – Forcera regelbrott]
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T29 – Forcera regelbrott
Inom schemaläggning. För att lösa problem pragmatiskt när reglerna är alltför rigida.
1. Meddela regelbrott
2. Alternativ [Utföra T42 – Ställa in aktiva varningar]
3. Välja att utföra placering ändå
4. Bekräfta och spara regelbrott
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T38 – Aktivera senaste revision av schema
När schema förändrats på något sätt, efter T07, T28 och T61. För att endast aktuellt
schema ska vara tillgängligt.
1. Visa nuvarande schema samt senast aktiva revision
2. Välja att aktivera senaste revision av schema
3. Bekräfta val
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T33 – Lägga in ny läkare
När ny läkare ska kunna schemaläggas. För att skapa ny användare av systemet av typen
läkare.
1. Välja lägga in ny läkare
2. Visa formulär för ny läkare
3. Välja lägga in personliga uppgifter
4. Välja lägga in kompetenser
5. Alternativ [Utföra T63 – Lägga in personliga regler]
6. Visa valda inmatade uppgifter
7. Välja skapa läkare
8. Visa val samt begära bekräftelse för val
9. Bekräfta val
10. Bekräfta val samt skapa läkare
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T36 – Redigera läkare
När en läkares kompetens eller övriga information förändrats. För att inte fel information
om läkare ska användas i systemet.
1. Välja visa aktuella läkare
2. Visa aktuella läkare
3. Välja läkare att ändra
4. Visa vald läkare
5. Välja ändra läkare
6. Bekräfta val att ändra läkare
7. Välja information att ändra
8. Markera tillgängliga alternativ eller tillåt inmatning av ny information
9. Ändra information om läkare
10. Visa ändring av information samt begär bekräftelse av ändring
11. Bekräfta ändring
12. Bekräfta val, spara ändring av läkare
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T37 – Ta bort läkare
När en läkare slutat arbeta på arbetsplatsen. För att inte läkare som inte finns längre ska
kunna schemaläggas.
1. Välja visa aktuella läkare
2. Visa aktuella läkare
3. Välja läkare att ta bort
4. Visa vald läkare
5. Välja ta bort läkare
6. Begära bekräftelse av att ta bort läkare
7. Bekräfta att ta bort läkare
8. Bekräfta val, ta bort läkare från aktuella läkare men behåll läkare i
databasen som borttagen
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Bilaga 2: Användningsfall

T47 – Läsa statistik
Används löpande vid behov av statistik. För att se statistik för schema utifrån olika
perspektiv.
Asynkrona utvidgningar
Alternativ väg vid någon punkt {Utföra T48 – Välja källa till statistik}
1. Välja läsa statistik
2. Visa val för statistik
3. Välja val för statistik
4. Visa valda val för statistik samt statistik
5. Alternativ [Utföra T46 – Skriva ut schema]
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Bilaga 2: Användningsfall

T64 – Lägga in aktivitet
Görs innan schemaläggning av aktivitet kan påbörjas. För att tillåta schemaläggning av ny
aktivitet.
1. Välja lägga in aktivitet
2. Visa verktyg för aktivitet samt schema
3. Välja tidpunkter för aktivitet
4. Visa valda tidpunkter
5. Ange namn för aktivitet
6. Visa namn och valda tidpunkter
7. Välja spara aktivitet
8. Visa val samt be om bekräftelse för val
9. Bekräfta val
10. Bekräfta val samt spara aktivitet
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Bilaga 2: Användningsfall

T65 – Redigera aktivitet
När en aktivitets tider eller övriga egenskaper förändrats. För att inte fel information
aktiviteter ska användas i systemet.
1. Välja visa aktuella aktivitet
2. Visa aktuella aktiviteter
3. Välja aktivitet att ändra
4. Visa vald aktivitet
5. Välja ändra aktivitet
6. Bekräfta val att ändra aktivitet
7. Välja information att ändra
8. Markera tillgängliga alternativ eller tillåt inmatning av ny information
9. Ändra information om aktivitet
10. Visa ändring av information samt begär bekräftelse av ändring
11. Bekräfta ändring
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Bilaga 2: Användningsfall

T66 – Ta bort aktivitet
När en aktivitet inte längre används. För att inte aktiviteter som inte finns längre ska kunna
schemaläggas.
1. Välja visa aktuella aktivitet
2. Visa aktuella aktiviteter
3. Välja aktivitet att ta bort
4. Visa vald aktivitet
5. Välja ta bort aktivitet
6. Begära bekräftelse av att ta bort aktivitet
7. Bekräfta att ta bort aktivitet
8. Bekräfta val, ta bort aktivitet från aktuella aktiviteter men behåll aktivitet
som borttagen
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Bilaga 2: Användningsfall

T40 – Byta upplösning av schemat
Används löpande under schemaanvändning. För att kunna se fler eller färre detaljer i
schemat.
1. Visa schema samt schemaverktyg
2. Välja annan upplösning av schema
3. Visa ny upplösning av schema samt förändrad mängd detaljer
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Bilaga 2: Användningsfall

T21 – Hitta specifik läkare i schema
Vid schemaläsning då andras scheman också syns. För att snabbt hitta specifik läkare i
schema.
1. Välja att visa specifik läkares positioner i schema
2. Visa läkarens positioner i schema
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Bilaga 2: Användningsfall

T22 – Hitta alla aktiviteter för specifik läkare
Vid schemaläsning, startvy för personligt schema med eget schema som förvalt alternativ.
För att se schemat för specifik läkare.
1. Välja att se läkares schema
2. Visa läkares schema med alla aktiviteter

140

Bilaga 2: Användningsfall

T55 – Läsa mottagningsläkares schema
Se T21
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Bilaga 2: Användningsfall

T52 – Läsa konsultläkares schema
Se T21
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Bilaga 2: Användningsfall

T46 – Skriva ut schema
Används löpande under schemaanvändning. För att få tillgång till schema på papper.
1. Välja att skriva ut schema
2. Begära val av upplösning och perspektiv
3. Alternativ [Om rätt upplösning och perspektiv, välj skriva ut]
4. Utföra T40 – Byta upplösning av schemat, och T41 – byta perspektiv i schemat
5. Visa vald upplösning och perspektiv samt utskriftsalternativ
6. Alternativ [Välja ytterligare utskriftsalternativ]
7. Välja att skriva ut
8. Visa val samt begära bekräftelse av val
9. Bekräfta val
10. Sända schema för utskrift
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Bilaga 2: Användningsfall

Andra prioritet
T43 – Filtrera vy
Löpande under schemaanvändning. För att endast visa delar av schemat.
1. Visa schema
2. Välja filtrera schema
3. Visa filterverktyg
4. Välja filterparametrar
5. Visa val
6. Välja aktivera filter
7. Visa filtrerat schema
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Bilaga 2: Användningsfall

T73 – Visa dagens schema
Vid schemaläsning. För att snabbt hitta dagens schema
1. Välja visa dagens schema
2. Visa dagens schema
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Bilaga 2: Användningsfall

T24 – Hitta specifika aktiviteter i schemat
Kontinuerligt under schemaanvändning. För att hitta en specifik aktivitet i schemat.
Asynkrona utvidgningar
Alternativ väg vid någon punkt {alternativ avsikt}
Alternativ väg vid någon punkt {Visa möjlighet att söka efter aktivitet}
1. Välja hitta specifik aktivitet
2. Visa möjlighet att söka efter aktivitet
3. Välja aktivitet att hitta
4. Visa första förekomst av eftersökt aktivitet i schemat samt sökalternativ
5. Alternativ [Välja sökalternativ, exempelvis [Hitta nästa förekomst av aktivitet i
schemat]]
6. Utför sökalternativ
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Bilaga 2: Användningsfall

T19 – Meddela följder av försenade önskemål
Inom T18. För att förmå läkare att skicka in önskemål före deadline.
1. Skriva meddelande om följder av försenade önskemål
2. Lägga till meddelande till påminnelse
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Bilaga 2: Användningsfall

T39 – Meddela berörda parter om ny revision av schema
Inom T38. För att meddela läkare om ny revision av schema.
1. Visa möjliga och berörda användare att meddela om förändringar
2. Välja användare att meddela om ny revision av schema
3. Visa valda användare samt begära bekräftelse för att meddela dessa
4. Bekräfta val
5. Bekräfta val samt aktivera senaste revision och skicka meddelande
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Bilaga 2: Användningsfall

T54 – Aktivera senaste revision av schema för kommentarer
Efter T10. För att upptäcka schemaproblem i god tid.
1. Välja aktivera senaste revision av schema för kommentarer
2. Visa val samt be om sluttid för kommentarer
3. Ange sluttid för kommentarer
4. Visa val samt visa berörda parter att kontakta
5. Välja parter att meddela
6. Visa valda parter
7. Välja skicka meddelande om preliminärt schema
8. Visa val samt be om bekräftelse att skicka
9. Bekräfta att skicka
10. Bekräfta val samt skicka meddelanden
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Bilaga 2: Användningsfall

T50 – Meddela frånvaro
När läkare blivit sjuk. För att meddela schemaläggare och kollegor om sjukdom.
1. Visa startsida
2. Välja meddela frånvaro
3. Visa vald frånvaro samt efterfråga slutdatum för frånvaro
4. Alternativ [Välja slutdatum för frånvaro]
5. Välja bekräfta frånvaro
6. Bekräfta val samt meddela schemaläggare
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Bilaga 2: Användningsfall

T51 – (Eventuellt) markera förväntad återkomst [Ingår i T50]
Se T50
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Bilaga 2: Användningsfall

T49 – Aktivera visning av statistik
Används löpande under schemaanvändning, samt inom T05, T08 och T10. För att se
statistik över tidigare placeringar som underlättar vid schemaläggning.
Asynkrona utvidgningar
Alternativ väg vid någon punkt {efter punkt 2: välja annat val för statistik}
1. Välja aktivera visning av statistik
2. Visa standardval för statistik samt övriga valmöjligheter
3. Alternativ [Välja annat val än standardval]
4. Alternativ [Utföra T48 – Välja källa till statistik]
5. Bekräfta val
6. Visa statistik enligt val
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Bilaga 2: Användningsfall

T48 – Välja källa till statistik
Används löpande under schemaanvändning, samt inom T05, T08, T10, T47och T49. För
att påverka vilken statistik som visas.
Asynkrona utvidgningar
Alternativ väg vid någon punkt {välja källa automatiskt om inte annat valts}
1. Visa möjliga källor till statistik
2. Alternativ [Tillåta automatiskt val av statistik]
3. Välja källa till statistik
4. Visa val
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Bilaga 2: Användningsfall

T68 - Se vilka läkare som jobbat mest (statistik)
Specialisering utav T47 – Läsa statistik. Används för att välja ut vilka läkare som ska
schemaläggas på olika aktiviteter så rättvist som möjligt.
1. Välja aktivitet att visa statistik för
2. Visa aktivitet och läkare sorterade på hur många pass av den aktiviteten de
haft senaste valda tidsperiod.
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Bilaga 2: Användningsfall

T42 – Ställa in aktiva varningar
Används löpande under schemaanvändning. För att slippa få varningar om exempelvis
regelbrott. På omvänt sätt för att slå på varningar igen.
1. Meddela varning samt alternativ att stänga av denna
2. Välja att stänga av varning
3. Alternativ [Välja personliga inställningar]
4. Visa personliga inställningar
5. Välja stänga av specifik varning
6. Visa val samt begära bekräftelse för val
7. Bekräfta val
8. Ändra inställningar
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Bilaga 2: Användningsfall

T18 – Påminna om önskemål
Om läkare glömt att lämna önskemål, före deadline, inom T04. För att kunna lägga
schemat rätt.
1. Välja att påminna läkare som inte lämnat önskemål
2. Visa möjliga läkare att meddela samt val att skicka påminnelse
3. Alternativ [Utföra T19 – Meddela följder av försenade önskemål]
4. Välja att skicka påminnelse
5. Visa val samt begära bekräftelse för att skicka påminnelse
6. Bekräfta val
7. Bekräfta val samt skicka påminnelse
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Bilaga 2: Användningsfall

T27 – Hitta ersättare i schema
Eventuellt efter T25, under T07, före T28; när läkare inte kan ta sitt pass. För att hitta
ersättare för läkare som inte kan ta sitt pass.
1. Välja läkare och pass att hitta ersättare för
2. Visa markerad läkare och pass
3. Utföra T43 – Filtrera vy, med avseende på läkare som uppfyller formella
kompetenskrav
4. Visa läkare som kan ersätta läkare som inte kan ta sitt pass
5. Alternativ [Utföra T43 – Filtrera vy, med avseende på aktivitet (som är lämplig att
plocka ersättande läkare från)]
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Bilaga 2: Användningsfall

T57 – Ge bort pass i schema
Efter T22, före T58. För att läkare ska bli av med ett oönskat pass.
Asynkrona utvidgningar
Alternativ väg vid någon punkt {Utför T40 – Byta upplösning av schemat}
1. Välja ge bort pass
2. Bekräfta valt alternativ
3. Välja pass att ge bort
4. Visa markerat pass i schemat
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Bilaga 2: Användningsfall

T60 – Överta pass i schema
Efter T57 före T25. För att ta annan läkares oönskade pass.
Asynkrona utvidgningar
Alternativ väg vid någon punkt {Utför T40 – Byta upplösning av schemat}
1. Visa bortgivna pass
2. Välja önskat pass att ta
3. Visa markerat pass samt visa effekt på eget schema
4. Välja ta emot pass
5. Begära bekräftelse av att ta emot pass
6. Bekräfta val
7. Spara önskat byte för bekräftelse av schemaläggare
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Bilaga 2: Användningsfall

T72 - Markera pass som kan bytas bort
Före T71 För att läkare ska bli av med ett oönskat pass.
Asynkrona utvidgningar
Alternativ väg vid någon punkt {Utför T40 – Byta upplösning av schemat}
1. Välja markera pass som kan bytas bort
2. Visa schema
3. Välja pass som ska markeras
4. Visa markerade pass i schemat
5. Bekräfta val
6. Bekräfta val
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Bilaga 2: Användningsfall

T71 - Be att få ta över pass
Efter T72, före T57 och T25. För att be om att ta annan läkares pass.
Asynkrona utvidgningar
Alternativ väg vid någon punkt {Utför T40 – Byta upplösning av schemat}
1. Välja att visa möjliga pass att ta över
2. Visa schema och möjliga pass att ta över
3. Välja önskat pass att ta
4. Visa markerat pass samt visa effekt på eget schema
5. Välja begära att ta över pass
6. Begära bekräftelse för att skicka förfrågan
7. Bekräfta val
8. Spara önskat övertagande för bekräftelse av läkare och schemaläggare
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Bilaga 2: Användningsfall

T59 – Skriva önskemål om byte
Efter T22, före T58 eller inom T62. För att föreslå ett byte av pass med annan läkare.
1. Välja byta bort pass
2. Bekräfta valt alternativ
3. Välja pass att byta bort
4. Visa markerat pass i schemat samt begära bekräftelse av val
5. Bekräfta val
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Bilaga 2: Användningsfall

T58 – Skicka önskemål om byte
Efter T57 och T59, inom T62. För att andra läkare ska kunna ta emot byte.
1. Välja visa möjliga läkare att byta med
2. Visa möjliga läkare att byta med
3. Välja läkare att skicka önskemål om byte till
4. Visa valda läkare att skicka till samt begär bekräftelse av val
5. Bekräfta val
6. Visa önskat byte
7. Alternativ [Bifoga meddelande med önskemål]
8. Välja skicka önskemål för bekräftelse
9. Begära bekräftelse för att skicka
10. Bekräfta val
11. Bekräfta val samt skicka önskemål om byte
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Bilaga 2: Användningsfall

T25 – Ta emot önskemål om byte
Under produktion, före T28 och eventuellt före T27. För att utvärdera läkares önskemål
om byte.
1. Visa att önskemål om byte finns
2. Välja visa önskemål om byte
3. Visa önskemål om byte
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Bilaga 2: Användningsfall

T26 – Bedöma önskemål om byte
Vid bedömning av önskemål om byte. För att avgöra om bytet är möjligt eller inte.
1. Visa önskemål om byte
2. Välja specifikt önskemål
3. Visa konsekvenser i schema samt eventuella varningar
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Bilaga 2: Användningsfall

T62 – Besvara önskemål om byte
Efter T58, före T25. För att ta emot ett bytesönskemål och ge ett förslag till pass att byta
mot.
1. Visa möjliga pass att byta till
2. Välja pass att byta till
3. Visa valt pass samt eget schema
4. Alternativ [Utföra T41 – Byta perspektiv i schemat]
5. Utföra T59 – Skriva önskemål om byte
6. Utföra T58 – Skicka önskemål om byte
7. Spara önskat byte för bekräftelse av schemaläggare
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Bilaga 2: Användningsfall

T28 – Genomföra byte i schema
Eventuellt efter T27, eller när byte föreslagits och godkänts utanför systemet. För att byta
två läkares pass.
1. Välja läkare och pass att byta bort
2. Visa markerad läkare och pass
3. Välja läkare att ersätta bortbytande läkare med
4. Visa markerade läkare samt konsekvenser för schemat
5. Välja genomföra byte för valda läkare
6. Begära bekräftelse på val av byte
7. Bekräfta valt byte
8. Bekräfta bekräftelse av valt byte
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Bilaga 2: Användningsfall

T61 – Godkänna byte i schema
Efter T25. För att inte byten som äventyrar verksamheten ska kunna ske.
1. Alternativ [Godkänna byte av pass]
2. Alternativ [Avslå byte av pass]
3. Begära bekräftelse på valt alternativ
4. Bekräfta valt alternativ
5. Skicka meddelande till berörda parter om beslut
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Bilaga 2: Användningsfall

T09 – Lägga in ATL-regler i schemat [Redundant]
Samma som T30.
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Bilaga 2: Användningsfall

T30 – Lägga in regler om hur aktiviteter följer varandra
Före schemaläggning. För att systemet ska kunna varna för brott mot regler samt för att
underlätta schemaläggning.
Asynkrona utvidgningar
Alternativ väg vid någon punkt {T40 – Byta upplösning av schemat}
Alternativ väg vid någon punkt {Spara regel}
Alternativ väg vid någon punkt {Välja att negera aktivitet}
Alternativ väg vid någon punkt {Välja schablondagar}
Alternativ väg vid någon punkt {Visa/Dölja borttagna regler}
Alternativ väg vid någon punkt {Visa tillgängliga aktiviteter}
Alternativ väg vid någon punkt {Visa möjlighet att namnge regel}
Alternativ väg vid någon punkt {Visa verktyg för regler}
1. Välja lägga in regler om hur aktiviteter följer varandra
2. Visa schablonschema samt verktyg för att bygga regler
3. Välja aktivitet att placera
4. Visa vald aktivitet och möjliga placeringar
5. Placera aktivitet i schema
6. Visa vald placering och övriga möjliga placeringar
7. Placera övriga aktiviteter på samma sätt
8. Visa valda placeringar
8. Välja spara regel
9. Visa möjlighet att namnge regel
10. Alternativ [Namnge regel]
11. Begära bekräftelse för att spara regel
12. Bekräfta val
13. Bekräfta val och spara regel
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Bilaga 2: Användningsfall

T31 – Lägga in regler om grupper av aktiviteter
Före schemaläggning, samma som T30.
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Bilaga 2: Användningsfall

T34 – Ta bort regel
När en regel blivit inaktuell. För att inte fel regler ska användas i systemet.
1. Välja visa aktuella regler
2. Visa aktuella regler
3. Välja regel att ta bort
4. Visa vald regel
5. Välja ta bort regel
6. Begära bekräftelse av att ta bort regel
7. Bekräfta att ta bort regel
8. Bekräfta val, ta bort regel från aktuella regler men behåll regeln som
borttagen regel.
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Bilaga 2: Användningsfall

T35 – Ändra regel
När en regel blivit inaktuell, ibland före T09, T30 och T31. För att inte fel regler ska
användas i systemet.
1. Välja visa aktuella regler
2. Visa aktuella regler
3. Välja regel att ändra
4. Visa vald regel
5. Välja ändra regel
6. Bekräfta val att ändra regel
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Bilaga 2: Användningsfall

T63 – Lägga in personliga regler
Vid administrering av läkare, inom T33 och T36. För att underlätta framtida
schemaläggning.
Asynkrona utvidgningar
Alternativ väg vid någon punkt {Välja visa alla aktiva regler}
Alternativ väg vid någon punkt {Visa alla aktiva regler}
1. Välja lägga in personliga regler
2. Visa verktyg för att lägga in personliga regler samt schablonschema
3. Alternativ [Välja ledigheter]
4. Alternativ [Välja önskade aktiviteter]
5. Alternativ [Välja oönskade aktiviteter]
6. Alternativ [Välja följder av aktiviteter]
7. Alternativ [Välja önskade läkare att placeras med]
8. Alternativ [Välja fria kommentarer]
11. Visa val
12. Välja spara regel
13. Visa val samt begära bekräftelse att spara
14. Bekräfta val
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Bilaga 2: Användningsfall

Tredje prioritet
T41 – Byta perspektiv i schemat
Används löpande under schemaanvändning. För att lättare se den information som
eftersöks.
1. Visa schema ur ett perspektiv
2. Alternativ [Välja källa till nytt perspektiv]
3. Välja byt perspektiv
4. Begära källa till nytt perspektiv
5. Alternativ [Välja byt perspektiv]
6. Välja källa till nytt perspektiv
7. Visa schema ur nytt perspektiv
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Bilaga 2: Användningsfall

T44 – Konvertera schema till kompatibelt format
Eventuellt innan T45. För att kunna använda schemat i andra system.
1. Välja konvertera schema
2. Visa möjliga format
3. Välja format
4. Visa val
5. Välja spara
6. Spara schema i alternativt format
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Bilaga 2: Användningsfall

T45 – Lägga ut schema på intranätet
Efter T44. För att sprida schema till avdelningar som saknar systemet.
1. Utföra T44.
2. Lägga ut schema på intranät (utomsystemligt)
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14 Bilaga 3: Gränssnittsskisser
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