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The health care sector is one of the most information-intensive institutions in
Sweden. Big investments in information technology have been made to ensure
efficiency and quality within organisations in health care. This has led to high
requirements in documentation and resulted in an increase in administration which
gradually more often is done by nurses and doctors. A major problem is that it is
difficult to gain access to the information recorded in all the different systems, which
is their objective. This causes double documentation instead of being a support in
follow-up performance.
This study investigates the use of a central warehouse to enhance how people work
with statistics at a clinic. The purpose of the project was to identify need and issues
surrounding the clinical internal statistic of the Department of Neurosurgery and then
give an improvement proposal in the form of a prototype software tool. During the
project a requirement analysis in the form of interviews and observations in the clinic
was carried out and the project team could identify users, systems, artefacts and
information needs were identified.
The result of this work is a prototype which was developed in a user-centered
process, where contact with the IT-department (e-Hälsa) provided opportunities for
access to data. The project has contributed a survey of the clinic where informationand functional needs about administrative statistics have been compiled and are the
basis for a prototype that demonstrates a possible concept for recording and
monitoring.
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Populärvetenskaplig sammanfattning
En av de mest informationsintensiva institutionerna i Sverige är hälsooch sjukvården. I samband med att stora satsningar görs på
informationshantering av vården ökar krav på dokumentation. Detta
har resulterat i en ökad administration som alltmer ofta görs av
sjuksköterskor och läkare vilket gör att de får mindre tid för vård av
patienter. Ett stort problem är att det är svårt att få tillgång till den
information som registrerats i alla olika system, vilket är det
huvudsakliga syftet; att kunna följa upp resultat är viktigt men en stor
utmaning.
Detta examensarbete har utförts som en fallstudie på Neurokirurgiska
kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Syfte och mål
med studien var att identifiera behov av- och problem kring klinikintern statistik på Neurokirurgiska kliniken, för att därefter ge ett
förbättringsförslag i form av en prototyp för ett statistikverktyg.
Projektet avgränsas genom att slutresultatet av det inte skulle vara en
implementerbar produkt, utan snarare ett koncept som kan påvisa hur
redan registrerad information kan nyttjas för att undvika ”ännu ett
system”. En annan avgränsning är att prototypen endast rör verksamhetsstatistik som inte innehåller individorienterade uppgifter. Projektet syftar inte heller i att utvärdera funktionaliteteter i befintliga
system.
Under arbetets gång genomfördes intervjuer och observationer på
kliniken för att identifiera användare, system, artefakter och
informationsbehov av statistiska data. Det framkom att det på kliniken
läggs mycket tid på att rapportera in journaler och annan information
i olika IT system. Det saknas dock en integration av det som görs och
uppföljningen på administration och punktinsatser är nästan obefintlig.
Arbetet fortskred sedan genom att fokusera på den befintliga
månadsrapporteringen som görs avdelningsvis. För att hitta en lösning
till en mer effektiv månadsrapportering undersöktes både de som
arbetar med detta idag men också de som kommer i kontakt med sådan
typ av statistiska frågeställningar. Utifrån detta mynnade två behovskategorier ut: informationsbehov (vilken information som efterfrågas)
och funktionsbehov (vilken funktionalitet krävs för att uppfylla behov
på användning).
Information som registreras idag kan täcka upphittade behov, genom
att använda det centrala datalagret där informationen lagras. Denna
upptäckt blev grunden för hur ett statistikverktyg skulle kunna göra
arbetet med statistik mer effektivt genom automatisering från datalagret. Prototyputveckling skedde utifrån en användarcentrerad process
där kontakt med e-Hälsa funnits för att säkerhetsställa möjligheter av
tillgång till data. Utifrån de upphittade behoven som kom från alla

avdelningar och olika typer av användare kunde projektgruppen identifiera tre extra viktiga faktorer vilka sattes upp som ett ramverk för
prototypen. Dessa var avdelning, informationskategori och tid. Utifrån
detta ramverk som testades med potentiella användare togs en prototyp
fram som även den utvärderades.
Projektet har bidragit med en kartläggning av kliniken där
informations- och funktionsbehov kring administrativ statistik
sammanställts och varit grund för en prototyp som visar på ett möjligt
koncept för registrering och uppföljning. Projektgruppen har med hjälp
av en användarcentrerad systemdesignprocess kunna visa hur ett
statistikverktyg kan täcka de behov som finns kring information för att
förhoppningsvis få fler på kliniken att kommunicera och hitta
information de letar efter. Den största begränsningen är däremot
svårigheten till att få åtkomst till (göra automatisering av information
möjlig) data från KarDa vilket kräver arbete, både med att få ut
information men sedan också att bearbeta den så att den blir rätt.
Nyckelord: människa-datorinteraktion, behov, klinikintern statistik,
prototyp.

Förord
Denna rapport utgör redovisningen av ett examensarbete som är det
slutgiltiga momentet på min civilingenjörsutbildning i System i Teknik
och Samhälle vid Uppsala universitet. Examensarbetet utfördes på
uppdrag av Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa (CTMH). Jag vill
tacka alla som på olika sätt bidragit till mitt arbete. För det första min
samarbetspartner Gustav Rannestig för ett gott samarbete under hela
våren. Vårt arbete hade inte varit detsamma utan våra olika
kompetenser och givande diskussioner. Jag vill även tacka mina
handledare Christian Bremer och Lisa Sahlin Torp från Clinical
Innovation Fellowship (CIF) vars stöd har varit en förutsättning för
detta arbete. Med nära kontakt genom hela resan har projektet
verkligen strävat framåt. Jag vill också tacka annan personal på CIF och
CTMH som jag träffat under våren.
Jag vill också rikta ett tack till mina kontaktpersoner på
Neurokirurgiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset, Peter
Rydén och Emma Hammarlund. Ni välkomnade oss på ett fantastiskt
sätt och tack vare er fick vi en värdefull inkörsport på kliniken. Ett
särskilt stort tack vill jag ge all personal på kliniken som varit
inblandade i projektet genom intervjuer, observationer, möten,
utvärderingar och andra sammanträden. Jag är hänförd över det arbete
som utförs på er klinik och är så tacksam att ni bemött mig så väl och
gett mig denna unika inblick i er verksamhet. Ett tack skall också riktas
till Gunnar Ekeving på e-Hälsa som tagit emot oss på intervjuer och
möten.
Till sist vill jag tacka mina vänner och min familj som alltid stöttar och
tror på mig.
Tack!

Tova Boustedt

Uppsala, augusti 2014

Innehållsförteckning
Figur- och tabellförteckning ....................................................... 4
Begrepp och förkortningar.......................................................... 5
1 Inledning ................................................................................. 6
1.1 Bakgrund.................................................................................. 6
1.2 Syfte och mål ........................................................................... 7
1.2.1 Frågeställningar ................................................................. 7
1.3 Avgränsningar .......................................................................... 7
1.4 Organisation runt examensarbetet............................................ 8
1.4.1 Uppdragsgivare och pilotklinik ........................................... 8
1.4.2 Projektgrupp ...................................................................... 9
1.5 Läsanvisningar ........................................................................ 10
2 Informationshantering i vården .............................................. 11
2.1 Informationsteknik i vården .................................................... 11
2.2 Utveckling av IT-system .......................................................... 12
3 Neurokirurgiska kliniken, Karolinska sjukhuset Solna ............ 13
3.1 Organisation och funktion ....................................................... 13
3.1.1 Avdelningar ....................................................................... 13
3.1.1.1 Neurokirurgiska klinikens mottagning .................................................................. 13
3.1.1.2 Neurokirurgiska klinikens intensivvårdsavdelning (NIVA) ..................................... 14
3.1.1.3 Neurokirurgisk intermediärvårdsavdelning (NIMA) .............................................. 14
3.1.1.4 Vårdavdelning R16 ............................................................................................... 14
3.1.1.5 Neurokirurgisk operationsavdelning .................................................................... 14
3.1.1.6 Vårdavdelning R14 ............................................................................................... 15

3.1.2 Sektioner........................................................................... 15
3.1.2.1 Vaskulära sektionen – Kärlsektionen .................................................................... 15
3.1.2.2 Tumörsektionen - Maligna tumörer ..................................................................... 15
3.1.2.3 Sektionen för skallbaskirurgi - Benigna tumörer................................................... 15
3.1.2.4 Spinala sektionen ................................................................................................. 16
3.1.2.5 Traumasektionen ................................................................................................. 16
3.1.2.6 Funktionell neurokirurgi ....................................................................................... 16
3.1.2.7 Utlandssektionen ................................................................................................. 16

3.2 IT-stöd på NKK ....................................................................... 16
3.2.1 TakeCare ........................................................................... 16
3.2.2 Orbit ................................................................................. 17
1

3.2.3 Heroma ............................................................................. 17
3.2.4 CliniSoft ........................................................................... 17
3.2.5 VIS – portalen & VISARE .................................................... 17
3.3 IT-strategi .............................................................................. 17
4 Teori ...................................................................................... 19
4.1 Interaktiva system .................................................................. 19
4.1.1 Människa-datorinteraktion ................................................ 19
4.1.2 Användbarhet ................................................................... 20
4.2 Användarcentrerad systemdesign ........................................... 20
4.2.1 Förståelse av krav ............................................................ 20
4.2.2 Synliggörande av idéer ......................................................22
4.2.2.1 Prototyp ............................................................................................................... 22

4.2.3 Design ..............................................................................23
4.2.4 Utvärdering ......................................................................23
4.3 Visualisering av statistik ........................................................ 24
4.3.1 Presentation av kvantitativ data ....................................... 24
4.3.2 Datalager i sjukvården ......................................................25
4.4 Användning av teori ................................................................25
5 Metod .................................................................................... 26
5.1 Vetenskapligt angreppssätt..................................................... 26
5.2 Fas1: Behovsstudie ..................................................................27
5.2.1 Datainsamling ...................................................................27
5.2.1.1 Val av intervjuobjekt ............................................................................................ 28

5.2.2 Operationalisering ........................................................... 29
5.2.3 Analys av insamlade data ................................................. 30
5.3 Fas 2 – Prototyputveckling ...................................................... 31
5.3.1 Krav .................................................................................. 31
5.3.2 Datakälla för statistik........................................................32
5.3.3 Design ..............................................................................32
5.3.4 Utvärdering ......................................................................33
5.4 Studiens trovärdighet ........................................................... 34
6 Resultat och analys ................................................................ 36
6.1. Behovsstudie ......................................................................... 36
6.1.1 Arbetet med statistik på kliniken ...................................... 36
6.1.2 Behovskategorier ............................................................. 38
2

6.1.3 Kartläggning .................................................................... 38
6.1.4 Månadsrapportering......................................................... 39
6.1.4.1 Artefakter och system .......................................................................................... 39
6.1.4.2 Direkta användare och behov .............................................................................. 40
6.1.4.3 Indirekta användare och behov ............................................................................ 42

6.1.4 Krav & behov.................................................................... 43
6.2 Prototyp ................................................................................ 46
6.2.1. Förståelse av krav ........................................................... 46
6.2.1.1 Identifierade möjligheter med datalagret KarDa .................................................. 47

6.2.2 Synliggörande av idéer ..................................................... 48
6.2.3 Design ............................................................................. 49
7 Diskussion ............................................................................. 52
7.1 Arbete med statistik på kliniken ..............................................52
7.2 Framtagande av ett system för visualisering av klinikintern
statistik....................................................................................... 54
7.3 Slutsats.................................................................................. 56
8 Utvärdering av studien och förslag på vidare forskning ......... 58
8.1 Mitt bidrag ............................................................................ 58
8.2 Arbetsprocessen .................................................................... 58
8.3 Vidare forskning .................................................................... 60
Referenslista ............................................................................ 62
Primärdata .................................................................................. 62
Sekundärdata .............................................................................. 63
Böcker...................................................................................... 63
Vetenskapliga artiklar .............................................................. 64
Webbsidor, artiklar och rapporter ............................................ 64
Appendix A: Personas ............................................................... 68
Appendix B: Scenarion .............................................................. 69
Appendix C: Prototyp .................................................................72
Scenario A ....................................................................................72
Scenario B ....................................................................................73
Scenario C ................................................................................... 74
Appendix D: Intervjuguide ........................................................ 76
Appendix F: Intervjusammanställning ....................................... 77
Appendix E: Kravspecifikation .................................................. 85
3

Figur- och tabellförteckning
Figur 1: Organisation, Neurokirurgiska kliniken ............................... 13
Tabell 1: Respondenter på NKK ....................................................... 29
Tabell 2: Övergripande behov kring statistik på Neurokirurgiska
kliniken .......................................................................................... 38
Figur 2: Kartläggning av Neurokirurgiska kliniken med avdelningar,
system, artefakter och informationsflöde till dem. ......................... 39
Tabell 3. Informationsbehov på Neurokirurgiska kliniken................ 44
Tabell 4: Funktionsbehov på Neurokirurgiska kliniken ....................... 45
Tabell 5: Möjligheter och begränsningar i utnyttjande av datalager
KarDa för att möta informationsbehoven på kliniken....................... 47
Figur 3: Ramverk för prototyp med byggstenskategorierna avdelning,
informationskategori & tid.............................................................. 48
Figur 4: Startsidan prototypöversikt NKK ....................................... 49
Figur 5: Navigering mellan grafer och rådata .................................. 50
Figur 6: Ange tidsintervall .............................................................. 50
Figur 7: Uppdatera data ................................................................... 51

4

Begrepp och förkortningar
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eHälsosystem
Informationsteknik som tillämpas i vård- och
omsorgssektorn
Elektiv
”I förväg utvald; elektiv kirurgi innebär ett kirurgiskt
ingrepp som görs vid ett i förväg bestämt tillfälle,
dvs. inte i en akut situation” (Nationalencyklopedin,
2014a).
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KPP
Kostnad Per Patient
KS
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specifik tidpunkt eller från ett specifikt delprojekt.
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”Dels uppgifter om omvärlden i numerisk form,
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och presenteras.” (Nationalencyklopedin, 2014c).
USK
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1 Inledning
Här ges en kort introduktion till det ämnesområde som denna uppsats är
skriven inom, rapportens syfte och mål, frågeställningar, uppdragsgivare, avgränsningar, organisation kring arbetet samt disposition av rapporten.

1.1 Bakgrund
En av samhällets mest informationsintensiva institutioner är hälso- och
sjukvården (Scandurra, 2013). De senaste åren har det i Sverige gjorts
stora satsningar på informationshantering inom sjukvården, såsom utveckling av hälsodata- och kvalitetsregister, insamling av data och möjligheter till öppna jämförelser. Detta i syfte att förbättra vården, då
tillgången till data om insatser och behandlingsresultat bidragit till att
Sverige har mycket bra hälso- och sjukvårdsresultat internationellt
jämfört. Denna satsning har medfört att krav på dokumentation har blivit större, vilket har resulterat i en ökning av administrativa arbetsuppgifter för sjukvårdspersonalen. Information om patienter och vård
skall rapporteras in i olika register och andra uppföljningssystem, både
på kliniknivå och nationell basis. Det har framkommit att administration av remisser, in- och utskrivningar, platstillgång och kvalitetsregister är betungande och att sjukvårdspersonal får mindre tid för mötet
med patienter samt att det är svårt att få tillgång till den information
som registrerats (Socialstyrelsen, 2013).
Väl fungerande IT-system är ett krav för att kunna bemöta de utmaningar som vården står inför för att både effektivisera verksamheten
samt stödja de som arbetar där. I Sverige har nästan alla landsting någon form av datorbaserade stöd för vårddokumentation, vilka anses
vara komplexa (Jervall & Pehrsson, 2013) och användbarheten av dessa
så kallade e-hälsosystem är än så länge inte helt perfekt. Enligt Scandurra (2013) får inte användandet av tekniken vara ett hinder för att
kunna ge den vård som behövs på ett effektivt sätt. Från hennes undersökning om e-hälsosystemens användbarhet framkom att dagens system
måste förbättras, bland annat genom att dubbeldokumentation måste
upphöra och automatisk överföring måste påskyndas. Vidare måste det
som rapporteras in i systemet kunna nyttjas av flera typer av användare. Bo Bergman, professor i kvalitetsutveckling för nationella plattformen för förbättringskunskap säger att öppna jämförelser är viktiga
och kan göras på flera nivåer; övergripande nationell-, landstings- och
kliniknivå. Där gäller framförallt att se hur statistik ändras över tid för
att till exempel identifiera om punktinsatser gett resultat (Bardon,
2013). Bergman säger:
”- För vi vet att när vi lagt in data har det hänt något. Så fort data är
inlagda borde de också synas i resultaten. Då skulle vi få en starkare och
bättre uppföljning. Man skulle snabbt kunna få reda på om en förändring
6

verkligen har blivit en förbättring! Oftast måste man idag göra separata
uppföljningar för att snabbt få sådan information.”
Att kunna följa upp all den information som rapporteras in dagligen
verkar alltså vara viktigt, men en stor utmaning.

1.2 Syfte och mål
Projektets övergripande syfte är att kartlägga en kliniks behov och
eventuella problem kring intern statistik för att därefter kunna ge förslag på ett statistikverktyg som kan leda till förbättringar kring uppföljning och utveckling av verksamheten.
Målet med projektet är att göra en behovsanalys av vilken typ av statistik som rapporteras och efterfrågas och skulle vara användbar för
medarbetare i arbetet på kliniken. Denna behovsanalys kan senare fungera som en övergripande kravspecifikation att utgå ifrån vid utvecklingen av ett mjukvaruverktyg. I samråd med kliniken väljs de viktigaste
behoven ut och utifrån dessa ska en prototyp tas fram som visar hur ett
verktyg för statistisk rapportering och visualisering kan se ut och tas
fram.
1.2.1 Frågeställningar
För att kunna uppfylla syftet skall följande frågeställningar besvaras:


Hur går arbetet med statistik till idag på kliniken?
o Vilken typ av information handlar det om?
o Vilka system och andra hjälpmedel används?
o Vilka användarroller finns för ett statistikverktyg?



Hur kan ett system för visualisering av klinikintern statistik
designas?
o Vilka funktioner måste finnas?
o Kan den information som registreras idag täcka upphittade
behov?
o Vilka begränsningar och möjligheter finns?

1.3 Avgränsningar
Med anledning av den begränsade tiden för projektet togs några tidiga
beslut gällande omfång och avgränsning i samråd med handledarna.
Dessa beslut fattades för att säkerställa att det i slutändan av projektet
skulle levereras någonting som kunde bidra till kliniken på bästa sätt.
För det första bestämdes att arbetet inte skulle leda till en implementerad lösning utan istället till att ta fram ett koncept. I och med detta
kunde mer tid läggas på en behovsstudie och kartläggning av kliniken
7

vilka är viktiga delar i ett utvecklingsprojekt. Författaren är dock
medveten om att det trots detta val säkerligen finns behov som inte
blivit upptäckta. Dessutom bestämdes att systemet ska nyttja den
information som redan finns registrerad för att undvika dubbeldokumentation och på så vis kunna effektivisera arbetet på kliniken.
För att undvika tidsfördröjningar bestämdes också att inte arbeta med
medicinsk statistik1, utan snarare statistik av mer administrativ
karaktär då dessa data är lättare att få fram och finns i olika system
redan idag. Med arbete kring denna typ av information undviks också
individorienterade uppgifter vilka enligt patientdatalagen inte vem
som helst får tillgång till. Detta har medfört att intervjuer och andra
träffar har skett på avdelningsnivå, då sektionerna arbetar med mer
medicinsk information. Däremot har behov kring denna typ av
information noterats, då behovsstudien är en leverabel i sig.
Vidare skall tilläggas att arbetet inte utvärderar funktionaliteter i nuvarande system, utan fokuserar på vilka behov som finns kring arbetet
med statistik. Författaren tar inte heller ställning till huruvida detta
eventuellt borde lösas på central nivå utan har endast utgått från
klinikens behov. Vidare kommer endast ett eller två behov att väljas för
att hinna leverera ett slutresultat. Detta leder till att vissa specifika
funktioner har fått en mer framträdande roll under arbetets gång.
Prototypens potentiella implementerbarhet har begränsats av den
centrala IT-institutionen e-Hälsas rekommendationer och verktyg.
Därför ligger fokus på interaktionsdesign snarare än teknisk implementerbarhet; alltså vilka data som finns och hur de kan presenteras på ett
tydligt sätt. För ändamålet utgått sätt

1.4 Organisation runt examensarbetet
I detta stycke beskrivs uppdragsgivarna till examensarbetet, deras roll
samt hur organisationen kring projektet sett ut.
1.4.1 Uppdragsgivare och pilotklinik
Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av CTMH (Centrum
för teknik, medicin och hälsa) mot Neurokirurgiska kliniken på Karolinska sjukhuset. CTMH är ett samarbetsorgan mellan Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms Läns
Landsting (SLL) som finns i syfte att bidra till att utveckla Stockholmregionen som ett medicintekniskt centrum i världsklass. En av de
verksamheter som CTMH bedriver är CIF (Clinical Innovation
Fellowship), där multidisciplinära team om fyra personer årligen antas

1

Med detta menas den typ av information som handlar om patienter och deras
diagnoser.
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och blir kopplade till samarbetskliniker inom SSL, för att skapa innovationer samt handleda examensarbeten. En av de tre kliniker som är
med år 2013/14 är Neurokirurgiska kliniken (NKK), hädanefter kallat
kliniken, på Karolinska Universitetssjukhuset (KS) i Solna. Under hösten 2013 utfördes där en behovsanalys, där ett av de behov som
identifierades gett upphov till detta arbete. Projektets utgångspunkt
var från uppdragsgivarna att ”tidseffektivisera medarbetarnas framtagande av medicinsk, administrativ och ekonomisk statistik; detta
genom att ta fram ett pilotförslag på hur den interna statistiken kan
presenteras för identifierade användargrupper”.
1.4.2 Projektgrupp
I CIFs tillsättning av examensarbetare valdes en projektgrupp på två
personer. Författaren till denna rapport tillhör lärosätet Uppsala
universitet och har gjort det i samarbete med Gustav Rannestig som
läser Medieteknik vid KTH. Dessa två examensarbetare kallas hädanefter i rapporten för projektgruppen. Projektgruppen bistods med två
handledare från CIF (civ.ing. Christian Bremer (och leg. läkare Lisa
Sahlin Torp). Utöver dessa utfördes ett samarbete med Neurokirurgiska
kliniken som bistått med handledning av Peter Rydin (IT-ansvarig på
avdelning NIVA) och Emma Hammarlund (Sjuksköterska & controller
på mottagningsavdelningen). Detta samarbete har gett tillgång till
kliniken för att kunna utföra behovsundersökningar samt testning av
framtagen prototyp. Projektet hade också en referensgrupp bestående
av verksamhetschef och fyra till personer på kliniken. Dessa var med
och fattade beslut under projektets gång. Vid projektets start fanns
också en initial kontakt med e-hälsa/strategisk IT som arbetar med ITstrategin på KS.
Projektgruppen har planerat och genomfört studien tillsammans och
har som grupp presenterat sina rekommendationer för kliniken. Då
projektgruppen består av studenter från olika lärosäten har de haft
ämnesgranskare och examinatorer från respektive universitet. Detta
betyder att projektet görs tillsammans men att det vid projektets slut
finns två stycken examensarbetesrapporter. Dessa kommer att syfta till
att besvara närliggande (men olika) frågeställningar utifrån det arbete
som genomförts. Författaren för denna rapport har gått mer in på teorier för en användarcentrerad systemdesignprocess och hur dessa
använts i projektet för att ta fram en prototyp. Den andre projektmedlemmen har fokuserat mer på vilka möjligheter och begränsningar som
finns i nuvarande IT-arkitektur på Karolinska universitetssjukhuset och
hur det på bästa sätt kan dras nytta av denna för ett statistikverktyg.
Hans arbete har också gått mer in på datakvalitet och hur information
från vyerna i datalagret KarDa kan extraheras. Även fast rapportskrivandet har skett parallellt kan likheter i rapporterna finnas såsom
figurer och tabeller som projektgruppen tagit fram tillsammans.
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1.5 Läsanvisningar
I det inledande kapitlet beskrivs projektets syfte, mål, frågeställningar
och avgränsningar. Här presenteras även en bakgrund som beskriver
brister i dagens vårddokumentation och informationsförsörjning i
Sverige vilka kan relateras till problem på neurokirurgiska kliniken.
I kapitel två avhandlas information om sjukvården i Sverige och dess
IT-system.
Kapitel tre beskriver avdelningar och sektioner på fallkliniken, neurokirurgiska kliniken. Vidare presenteras den IT-miljö som finns där idag.
I kapitel fyra avhandlas den teori som har legat till grund för arbetet.
Denna handlar om alla steg i processen av framtagandet av en prototyp
vilket framför allt är teorier inom användarcentrerad systemdesign
Det femte kapitlet behandlar de metoder av kvalitativ ansats som har
använts och diskuterar varför just dessa har valts.
Kapitel sex presenterar resultaten av arbetet med de faser som presenterats i metodkapitlet. Första fasen beskriver behovsstudien och andra
fasen presenterar prototypen.
I kapitel sju diskuteras frågeställningarna och utifrån detta presenteras en slutsats.
I det sista kapitlet presenteras författarens bidrag till arbetet, följt av
en utvärdering av arbetsprocessen samt förslag på vidare forskning.
I bilagorna finns personas, scenarier, en kravspecifikation, skärmavbildningar av prototypen, en intervjuguide samt intervjusammanställningar.
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2 Informationshantering i vården
Detta kapitel beskriver hur informationshantering i vården i Sverige
fungerar, vilka krav som finns på registrering samt hur ÏT-system utvecklas för att kunna stödja detta arbete.

2.1 Informationsteknik i vården
De senaste årtiondena har den svenska sjukvården förändrat många av
sina arbetsprocesser. Alltfler system och IT-stöd har blivit en vardag i
personalens sysslor och det gamla pappersarbetet är nästan borta (User
Awards, 2010). Dessa så kallade eHälsosystem hanterar utmaningar i
samhället såsom demografisk utveckling, finansiering av välfärd och
behov av mer tid för patienter. I Sverige har organisationer kommit
långt när det gäller användandet av IT-system i den dagliga
verksamheten (socialstyrelsen 2013). I Vård IT rapporten 2010 (User
Awards, 2010) framläggs hur personalens erfarenheter av IT blev mer
enhetliga från 2004-2010 mellan professioner och skilda vårdmiljöer.
Detta beror bland annat på att kommuner och landstings satsningar och
utbyggnader av informationsteknologi lett till tydliga IT-strategier och
bättre anpassade lagar. Det har också bidragit till färre och mer kompletta journalsystem. I undersökningen visades att 75 % av vårdpersonalen menar att IT-system underlättar arbetet, men samtidigt visar
undersökningen att det finns problem såsom teknik, design och
användning som gör att systemen blir mindre effektiva.
I en undersökning av socialstyrelsen (2013) framläggs att läkare och
annan sjukhuspersonal tycker det är svårt att få tillgång till information från systemen. Därför arbetas det för fullt med att ta fram
nationella patientöversikter, elektroniska beslutstöd, enhetliga
journalstrukturer. Om IT-stöd och IT-verktygen blir väl anpassade kan
rapportering och administration förenklas vilket också frigör resurser.
Den 21 november 2013 togs vid ett regeringssammanträde beslut om att
skapa en nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom
hälso- och sjukvården. Denne skall analysera hur hälso- och sjukvård
kan använda de resurser som finns på ett mer ändamålsenligt och
effektivt sätt. Denna analys skall för det första ta fram vilka problem
som finns idag. Utifrån detta skall sedan dialog skapas mellan berörda
aktörer för att ge förslag på hur arbetet kan göras mer effektivt, genom
att använda tid, kunskap och engagemang. Detta tros öka effektiviteten,
bidra till högre kvalitet och lägre kostnader. De tre grundläggande
frågorna för arbetet är; hur nyttan för patienten kan öka, hur det
administrativa arbetet kan förenklas samtidigt som uppföljning
förbättras och hur en mer kostnadseffektiv vård kan drivas. Denna
studie är relevant framförallt för den andra frågan.
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2.2 Utveckling av IT-system
I Vård IT rapporten 2010 (User Awards & Vinnova, 2010) visas att
många användare är besvikna på hur deras åsikter tas till vara vid
utvecklingen av nya system. Systemen uppdateras inte heller efter nya
krav och behov. Om IT-systemen skulle fungera som önskat skulle
mycket tid sparas, vilket gör en att även pengar skulle sparas. En av de
vanliga anledningarna till tidspill är tröghet i systemen och den brist
som finns i integration mellan olika IT-system. Då IT-stöd ofta har olika
tekniska uppbyggnader försvåras utbyte och hopsättning av information. Att systemen blivit alltmer komplexa gör också att många tycker
att det görs en överdokumentation i jounalsystemen (Socialdepartementet, 2006). Bristen på kommunikation mellan system gör att medarbetare får lägga mer tid på att sätta sig in i de olika systemen som
kan ha olika användargränssnitt, inloggningsuppgifter och funktionaliteter. Dessutom är systemen ofta uppbyggda så att det är svårt (om ens
möjligt) att lägga till nya funktioner. Socialstyrelsen menar att om
detta fungerade bättre skulle system som används till dokumentation
och administration kunna kompletteras med olika kunskaps- och
beslutsstöd. Dessa kan till exempel visa vårdkonsumtion, läkemedelsanvändning och förebyggande av hälsohot. Dessutom skulle
informationen kunna nyttjas för att följa upp arbete, forskning och
säkra vårdkvalitet.
I januari 2014 publicerades i Dagens Medicin (Nilsson et. al, 2014) en
artikel om distriktläkarnas krav på IT-utvecklingen. Där sägs att dagens
olika journalsystem (som skiljer mellan olika landsting) har för dålig
överskådlighet och får komplicerade inloggningar. Dessutom är de
dåliga på att ta emot och kunna generera eferfrågade data. Då
nationella och lokala krav på kvalitetsuppföljnigar blir större ger detta
problem och medför effektivitetsförluster som gör att tid för patienter
minskar. Artikelns författare lägger också fram att nya program som
tas fram på nationell nivå inte är kompatibla med de olika
journalsystemen och att läkare och IT-specialister har svårt att
kommunicera på grund av olika språk (Nilsson et. al, 2014).
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3 Neurokirurgiska kliniken, Karolinska sjukhuset Solna
I detta avsnitt beskrivs neurokirurgiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset som är den klinik där examensarbetet har genomförts.
Kapitlet ger en översikt över klinikens organisation och vårduppdrag
samt vilket IT-stöd som finns och används idag.

3.1 Organisation och funktion
Neurokirurgiska kliniken (NKK) vid Karolinska Universitetssjukhuset
är välkänd och är Sveriges största högspecialiserade klinik inom kirurgi
i hjärna och ryggmärg. NKK är en regionklinik och har ett upptagningsområde för hela Stockholm och Gotlands län vilket motsvarar cirka 2,2
miljoner invånare. Här kan även patienter från andra län och land tas
emot efter specialistvårdsremisser eller överenskommelser med
Stockholm Care. Kliniken ligger under huvuddivisionen tillsammans
med tolv andra kliniker och består av en mottagning och fem
avdelningar. Dessa är operationsavdelningen, neurointensivvårdavdelningen (NIVA) samt tre neurokirurgiska avdelningar (NIMA, R14
och R16). Kliniken ansvarar också för regionens barnneurokirurgi och
har ett forskningslaboratorium för experimentell neurokirurgi (Karolinska.se, 2014a). Det är verksamhetschefen som har helhetsansvaret
för klinikens produktion och bestämmer budget. Det medicinska ansvaret ligger på läkar- och sektionschefer och det ekonomiska ansvaret på
avdelningsnivå ligger på chefssjuksköterskorna (respondent D). På de
olika avdelningarna arbetar sjuksköterskor, undersköterskor administrativ personal samt läkare (Karolinska.se, 2014a). Läkarna tillhör dock
inte någon specifik avdelning utan tillhör en av sektionerna. I figur 1
illustreras en bild över verksamheten som är en mer avdelningsbaserad
organisation (respondent D).
Verksamhetschef
Läkare
(sektion)

Mottagning

Operation

NIVA

NIMA

R16

R14

Figur 1: Organisation, Neurokirurgiska kliniken
3.1.1 Avdelningar
I denna del beskrivs de olika avdelningarna på kliniken.
3.1.1.1 Neurokirurgiska klinikens mottagning

För att som patient bli behandlad på NKK är den vanliga vägen att bli
kallad till nybesök av klinikens mottagning. Detta görs efter bedömning
av remiss från annat sjukhus och hos mottagningen görs ett ställningstagande till kirurgi. Patienter som tidigare opererats på kliniken kallas
13

också till återbesök på mottagningen. De som arbetar på mottagningen
är sjuksköterskor med erfarenhet av neurokirurgisk vård. Dessa ger telefonrådgivning till patienter och koordinerar mottagningsbesök och
telefontider till läkare. De patienter som är akut insjukna och behöver
neurokirurgisk vård tas först om hand via akutmottagning på respektive hemsjukhus (Capio S:t Göran, Danderyd, Karolinska Huddinge,
Karolinska Solna, Norrtälje, Södersjukhuset och Visby). Läkare på
hemsjukhusen kontaktar därefter den jourhavande läkaren som finns
på kliniken vid akuta frågeställningar (Karolinska.se, 2014b). Förra
året öppnades även en kvällsmottagning vilket har inneburit att fler patienter kan tas emot (respondent A).
3.1.1.2 Neurokirurgiska klinikens intensivvårdsavdelning (NIVA)

På NIVA finns det fjorton vårdplatser, varav nio i dagsläget hålls öppna
(respondent F). Hit kommer de patienter som är svårast sjuka eller de
som genomgått längre och omfattande neurokirurgiska ingrepp (Karolinska.se, 2014c).
3.1.1.3 Neurokirurgisk intermediärvårdsavdelning (NIMA)

NIMA har liksom NIVA personal på övervakningssalarna dygnet runt.
På denna avdelning vårdas alla typer av patienter som har genomgått
neurokirurgiska operationer. Oftast tar avdelningen hand om de
patienter som opererats, efter behandling på NIVA och ibland patienter
som behöver övervakning före operation (Karolinska.se, 2014d). På
NIMA finns det tillgänglighet för14 platser men i dagsläget är elva
platser öppna, vilket beror på personalbrist (respondent G).
3.1.1.4 Vårdavdelning R16

För planerade operationer kommer majoriteten av patienterna till
vårdavdelning R16 för inskrivning och förberedelser. Avdelningen
består av nitton vårdplatser. Här får patienterna träffa neurokirurger,
anestesiläkare, sjuksköterskor, undersköterskor och ibland även sjukgymnaster, kuratorer och arbetsterapeuter (Karolinska.se, 2014e).
3.1.1.5 Neurokirurgisk operationsavdelning

På Neurokirurgens operationsavdelning finns fyra operationssalar.
Verksamheten bedrivs dygnet runt och varje år opereras virka 2500 patienter. När en patient skall opereras tas han eller hon om hand av ansvarig sjuksköterska på den vårdavdelningen där patienten är. Efter
operation väcks patienten på salen och förs sedan till uppvakningsavdelningen för postoperativ vård. Operationskoordinatorn på neurokirurgen är den som planerar operationsprogrammet och samordnar all
preoperativ utredning. (Karolinska.se, 2014f).
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3.1.1.6 Vårdavdelning R14

Denna avdelning är en veckoavdelning (har öppen måndag-fredag) som
har femton vårdplatser. R14 är speciellt inriktad på funktionell
neurokirurgi. Detta innebär behandlingar av svåra smärttillstånd och
rörelserubbningar. Hit kommer också den patientgrupp som ska
behandlas med stereotaktisk strålkirurgi (gammakniven/strålkniven).
Detta är en metod som precisionsbestrålar förändringar i hjärnan som
till exempel kärlmissbildningar. Patienter som skall genomgå avancerade diagnostiska röntgenundersökningar vårdas också här. Om en patient inte är utskrivningsklar en fredag så sker en flytt till NIVA, NIMA
eller R16 (Karolinska.se, 2014g).
3.1.2 Sektioner
NKK är även uppdelad i sektioner som tar hand om patienter med olika
typer av diagnoser. Sektionerna består av läkare med specialiseringar
som har ronder där de diskuterar olika fall. Samarbete sker ibland över
olika sektioner.
3.1.2.1 Vaskulära sektionen – Kärlsektionen

Den vaskulära sektionen handlägger, utreder, rådgiver och behandlar
patienter med pulsåderbråck och olika typer av kärlmissbildningar av
hjärnans kärl och hjärnblödningar (Karolinska.se, 2014h).
3.1.2.2 Tumörsektionen - Maligna tumörer

Tumörsektionen tar hand om patienter med maligna hjärntumörer och
oklara tumörer som behöver särskilt utredning. Vårdkedjan för dessa
patienter går till som så att elektiva remisser bedöms kontinuerligt och
gås igenom på en multidisciplinär terapirond två gånger i veckan. Efter
detta går vidare handläggning beroende på beslut. Vissa patienter
kallas till klinikens mottagning om de anses vara i behov av neurokirurgi. Strål- och medicinsk behandling sker på onkologkliniken
(Karolinska.se, 2014i).
3.1.2.3 Sektionen för skallbaskirurgi - Benigna tumörer

Patienter som behöver skallbaskirurgi eller har benigna tumörer hör
till denna sektion. Det finns ett nära samarbete med de andra
högspecialiserade inriktningarna inom Karolinska Universitetssjukhuset och den strålkirugiska sektionen på NKK. Sektionen ingår i skallbasscentrum där ett samarbete med öron- näsa och halskirurger,
käkkirurger och ögonkirurger sker. De patienter med benigna tumörer
som bedöms behöva en neurokirurgisk åtgärd kallas till mottagningen
(Karolinska.se, 2014j).
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3.1.2.4 Spinala sektionen

Den spinala sektionen vårdar patienter med skador i halsryggen och
tumörer inom hela spinalkanalen, diskbråck, missbildningar och
senkomplikationer efter trauma samt kirurgi med av nervrötter till
ryggmärgen (Karolinska.se, 2014k).
3.1.2.5 Traumasektionen

De patienter som drabbats av traumatiska hjärnskador och behöver
initial vård på NIVA ansvaras av traumasektionen (Karolinska.se,
2014l).
3.1.2.6 Funktionell neurokirurgi

Denna sektion utför årligen cirka 250 kirurgiska operationer där
huvuddelen av dessa ingrepp fördelar sig på sjukdomsområdena;
smärta, rörelsetubbningar, spasticitet och epilepsi. Kirurgin innebär
ofta att en svag elektrisk stimulering av hjärna, ryggmärg eller nerv
försöker blockera nervimpulser som ger upphov till besvären. Denna
sektion är också väldigt forsknings och utbildningsaktiv (Karolinska.se,
2014m).
3.1.2.7 Utlandssektionen

Varje år tar kliniken emot ett stort antal remisser från andra länder.
Dessa gäller ofta förfrågningar kring avancerade operativa ingrepp. Vid
de olika speciallistronder som går på kliniken bedöms dessa fall av
läkare på olika sektioner och multidisciplinära utredningar och
operationer görs. Dessa remisser administrerar genom Stockholm Care
AB samt utlandskoordinator vid NKK (Karolinska.se, 2014n).

3.2 IT-stöd på NKK
På Neurokirurgens olika avdelningar används mängder av IT-system,
både i det dagliga vårsrelaterade arbetet men också i det administrativa
(journalföring, operationsplanering, lönehantering och så vidare.) Det
finns både inköpta och egenutvecklade system. I nästkommande stycken
redogörs några av de system som är av vikt för denna rapport.
3.2.1 TakeCare
TakeCare är det centrala systemet för klinikens journaldokumentering.
Information om alla patienter finns alltså i detta system och det omfattar sjukhusvård, akutvård, högspecialiserad vård samt primärvård.
TakeCare används på alla sjukhus i Stockholm sedan 2012 och används
även i Dalarna och Gotlands län. Varje dag används systemet av 16000
olika användare och har en databas med över 2,7 miljoner patienter
(Profdoccare.se, 2014). Detta är det tredje journaldokumenteringssystemet som används på NKK på tolv år (respondent B).
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3.2.2 Orbit
Detta system är det som hanterar operationsplanering och är central
komponent i den dagliga verksamheten då operationer är en vanlig
vårdhändelse på kliniken. Systemet erbjuder grafiska översikter där
planering och övervakning av operationer kan följas (Evry.se, 2014).
3.2.3 Heroma
Heroma är ett personalsystem som används chefer på de olika
avdelningarna för bland annat lönehantering och schemaläggning.
3.2.4 CliniSoft
CliniSoft är ett kliniskt övervakningssystem som används på patienter
på intensivvårdsavdelningen NIVA. Systemet kopplar upp till de olika
medicintekniska utrustningarna och ger en överblick över patienternas
status.
3.2.5 VIS – portalen & VISARE
De data som registreras i TakeCare, Orbit och andra system, förs över
till det centrala datalagret KarDa på daglig basis. Det är IT-avdelningen
på SLL som ansvarar för denna. Av denna data har olika utdataportaler
och applikationer byggs upp. Två centrala är VIS-portalen och VISARE.
VIS-portalen är patientcentrerad och har en massa olika web-baserade
applikationer medan VISARE innehåller översikt om ickepatientcentrerade data, t.ex. ekonomi och personal. Dessa portaler kan
användas av de som får licens till dem, vilket söks hos verksamhetschef.

3.3 IT-strategi
Som de två tidigare kapitlen beskrivit har Neurokirurgiska kliniken
avdelningar som alla interagerar med många olika IT-system. Några av
dessa administreras av personer på kliniken, men de flesta IT-frågorna
hanteras av den centrala IT-avdelningen e-Hälsa och Strategisk IT.
Denna avdelning finns på ett kontor i centrala Stockholm och ansvarar
för alla IT-frågor på Karolinska. Deras ansvar är att utveckla IT-strategi
för sjukhuset och se till att säkerhetsställa de behov av IT som finns
(Karolinska.se, 2013). Utöver detta ansvarar de bland annat också för
att beställa sjukhusövergripande IT, följer upp effekten av gjorda investeringar och stödjer verksamheten inför förhandling av leverantörsöverenskommelser med SLL IT.
Det är även e-Hälsa som ger behörigheter till personal för de olika
applikationer och system som finns. I samråd med verksamhetschef kan
ansökan göras om att få tillgång till skyddad information som finns i
olika lager: hela sjukhuset, division eller bara kliniken (respondent T).
I Center för e-Hälsas handlingsplan för 2013-2018 (Sveriges Kommuner
och Landsting, 2012) finns en tydlig målbild hur arbeta med
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medarbetarperspektiv bör bedrivas. Några av de punkter som tas upp
där vidrör innehållet i denna studie. I målet framgår att det bör finnas
tillgång till samtliga uppgifter som krävs för att ge högkvalitativ vård
och dessa uppgifter bör endast registreras en gång. Vidare önskas att
medarbetare skall kunna använda den data de registrerat för
kvalitetskontroll av sitt arbete.
Det finns en mängd med applikationer och system som används av olika
personer på kliniken. Vissa av dessa system används till rapportering
av kvalitetsregister, vilka speciell access krävs att ha för användning
(respondent C). På kliniken finns även en IT-ansvarig som ansvarar för
installationer av system och allmän hjälp med utdata till olika register.
Denna person kan däremot inte ge licenser till medarbetare utan även
han måste förhandla med IT-avdelningen. På KS intranät finns åtkomst
till applikationer som Karolinskas Uppföljning, Vårdstatistik och
Väntetider. Dessa visar olika information som uppföljning av vårdgaranti, patientflöden, personal, ekonomi och enkla överskådliga grafer
över verksamheten.
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4 Teori
Detta kapitel presenterar den teori som studien är baserad på. Kapitlet
introducerar viktiga begrepp och metoder för projektets två faser och
behandlar teorier kring hur kvantitativ data kan presenteras för att
uppfylla önskat syfte. Allt sammanfattas genom att författaren
sammanställer hur dessa teorier använts i studier.

4.1 Interaktiva system
Ett system som är datoriserat och där användare kan interagera med
det så att information både kan tas från- och ges till det är ett
interaktivt system (Benyon, 2010). För att ta fram ett sådant system är
det många faktorer som bör has i åtanke. Det handlar om olika människor som använder teknologier för att utöva olika typer av aktiviteter i
olika sammanhang. Detta gör framtagandet till en utmaning, om något
ändras så kanske inte systemet kan användas som det är tänkt. Från
detta har Benyon (2010) tagit fram ramverket PACT (från engelskans
people, activities, context & technology) vilket används för att
analysera situationen och designa ett så välanpassat system som
möjligt. Människor (people) varierar i fysisk karaktär, psykiska skillnader och i deras användande av system. Aktiviteter kan innefatta
skillnader i tid, innehåll, komplexitet och om de görs på egen hand eller
genom samarbete. Kontexten kan också variera i termer av fysisk, social
och organisatorisk. Gällande teknologi kan frågor som input, output,
kommunikation och innehåll som stöttas vara viktiga faktorer att veta
för design av ett system. Om dessa PACT-element tas i beaktande under
en utvecklingsprocess så är det lätt att få rätt omfång på arbetet.
4.1.1 Människa-datorinteraktion
Det första elementet i PACT, människor, är grundstenen för att ett
system skall bli användbart (Benyon, 2010). Om ett system inte är lämpat för en god användning så kommer det heller inte användas.
Människa-datorinteraktion (MDI) är ett multidisciplinärt ämne som
studerar relationen mellan användare och system. Detta anses vara ett
viktigt forskningsområde då arbetsuppgifter blir alltmer datoriserade
och vänder sig till alltfler yrkesgrupper (Preece et.al, 2011). Men bara
för att denna utveckling sker betyder det inte att användare behöver
vara datorexperter. Berg (1999) beskriver i en artikel i International
journal of medical information om vikten av att ha en förståelse för det
arbete som användarna utför. I denna studie är det till exempel vård av
patienter som är sjukhuspersonalens huvudsakliga uppgift. Detta medför att det är viktigt att prioritera användbarheten under framtagandet
av ett system.
Målet med människa-datorinteraktion är att skapa system som genom
god användbarhet gör att användaren kan utföra sitt arbete på ett så
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effektivt och tillfredsställande sätt som möjligt. Detta innebär att MDI
handlar om mer än bara en snygg design; användare, arbetsuppgifter
och samspel är viktigt för att få en fungerande interaktion. Kapitel 4.3
går närmare in på den process som ett användarcenterat systemdesignprojekt innefattar.
4.1.2 Användbarhet
Den internationella organisationen för standardisering, ISO (2010), har
definierat användbarhet som (fritt översatt): ”den utsträckning i vilken
specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt
mål på ett kraftfullt, effektivt och tillfredsställande sätt i ett givet kontext”. Kraftfullhet (eng. effectiveness) refererar till i vilken utsträckning ett mål är nått medan effektivitet (eng. efficiency) beskriver den
grad av ansträngning (resursåtgång och noggrannhet) som krävs för att
slutföra och uppnå ett mål eller en uppgift. Med tillfredsställande (eng.
satisfaction) menas den grad av tillfredsställelse och positiva känslor
som en produkt tar fram vid användning. En rad av forskare och författare har ställt upp ytterligare krav för att en produkt kan sägas vara
användbar.

4.2 Användarcentrerad systemdesign
Tidigare stycken har framlagt fördelarna med att använda en
användarcentrerad process i framtagningen av interaktiva system. Enligt Benyon (2010) handlar en sådan om delprocesserna förståelse, synliggörande av idéer (eng. envisionment), design och utvärdering. Implementationen kommer efter dessa processer och kommer inte presenteras i denna studie då projektet inte handlar om en färdig produkt.
Dessa delprocesser har valts som utgångspunkt och teoretiskt underlag
då de går att anpassa till studien och innefattar det som anses vara
viktigt i en designprocess. Utvärdering är den mest centrala delen i en
användarcentrerad process, då de andra delprocesserna blir utvärderade under processens gång. Förloppet kan också starta i vilken ände
som helst, ibland finns en design färdig eller så kanske det startas med
att skapa en förståelse av vad som skall göras. Utifrån Benyons (2010)
uppsättning av processen följer härefter en redogörelse av de fyra delprocesserna.
4.2.1 Förståelse av krav
Förståelse handlar om vad systemet skall göra, hur det skall vara och
hur det skall passa in i den miljö där det skall användas. Företeelser
som måste undersökas i detta steg är bland annat faktorerna i PACT;
antalet människor, aktiviteter, teknik och den kontexten man verkar i
(Benyon, 2010). Det är utifrån förståelsen av dessa faktorer som krav
på systemet kan sättas upp. Det är dock svårt att få fram alla krav i en
tidig fas, dessa kan även uppkomma ur de andra faserna i processen
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och därför är det viktigt att vara nära användarna under processen.
Användarkrav är centrala och viktiga i framtagning av nya system både
på design och utvecklingsnivå (Gulliksen & Göransson, 2002). Det finns
två typer av krav, funktionella och icke-funktionella; vad en produkt
måste göra eller vilken kvalité den måste ha. För båda dessa typer av
krav ligger inte fokus på hur teknologin skall anpassas till kraven, detta
är något som kommer fram senare i processen (Benyon, 2010). Krav tas
fram genom att prata med människor som vill använda eller komma i
kontakt med systemet samt genom att undersöka system som används
och andra liknande system. Det räcker alltså inte som designer att gissa
hur systemet skall vara.
Det finns många typer av intervjumetoder. En uppdelning av dem är
strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade. I de strukturerade intervjuerna är alla frågor gjorda på förhand vilket gör de lätta att
genomföra, dock kan det bli svårt för intervjuaren att följa upp
oväntade svar. Den semistrukturerade intervjun har också förberedda
frågor men är mer upplagd för att även kunna ta reda på nya saker beroende på hur intervjun utvecklas. Fungerande metoder under
intervjuer är att använda sig av scenariobaserade frågor såsom ”hur
utför du denna uppgift?”. Denna typ av fråga kan fånga in vilka steg
användarna gör, hur de gör det och vad som saknas. I senare stadie av
systemutvecklingsprocessen när en prototyp tagits fram kan återigen
användaren få utvärdera, till exemepel genom ett scenarion. En metod
som kan användas för att få ut så mycket information av användaren
som möjligt är ”think-aloud”. Detta innebär att respondenten bes säga
vad hon/han tänker när uppgifter utförs. Krav kan också fås in genom
att göra frågeformulär. Dessa är praktiska då mycket kvantitativ data
behövs eller när det inte finns möjlighet till intervjuer (Benyon, 2010).
En viktig del i insamling av krav är att göra en artefaktinsamling. Artefakterna kan identifieras i intervjuer, enkäter och under observation.
Dessa är viktiga för att förstå hur och med vad respondenten arbetar.
All typ av kravinsamling tar tid och beror på antalet personer (användare) som väljs ut och som vill/kan arbeta med projektet.
Projektgruppens storlek påverkar också storleken på problemet som
skall lösas (Holzblatt et.al, 2005).
I Gulliksen & Göransson (2002) resonemang kring viktiga steg i en
användarcentrerad process (innan en prototyp tas fram) presenteras
användar-, uppgift- och informationsanvändningsanalys, vilka kan liknas med innehållet i Benyons förståelse. Syftet med en användaranalys
är att ta reda på användare och uppgifter och frågor som kan tänkas
ställa är ”vem?” och ”hur fungerar nuvarande system och hur kan det
förbättras?”. Användaranalysen kontrollerar vilka användarkategorier
som finns samt vilka egenskaper och skillnader som finns. Dessa ger
användarprofiler, designrekommendationer och underlag för kravspecifikationer. En informationsanvändningsanalys är vidare till för att
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beskriva vilka bedömningsuppgifter som ingår i arbetet och hur data
används för att lösa dessa uppgifter. Denna utförs genom att göra en
allmän beskrivning av arbetsuppgifters innehåll, samlar in kopior på
dokument och annat som ingår. Detta kan liknas med en artefaktinsamling.
4.2.2 Synliggörande av idéer
Denna process innebär att de krav som är uppsatta gås igenom och
utvecklas till någon typ av visuell representation. Processen kan hjälpa
att upptäcka, kommunicera och utvärdera nya designkoncept. Val av
sätt och teknik för synliggörande av idéer beror på typ av projekt, fas i
projektet samt vilka resurser som finns tillgängliga. Det viktiga är att
det blir något representativt för både designern och andra. Benyon
(2010) föreslår att processen i detta steg går till som följer:
1. Gå igenom krav och scenario
2. Synliggörande
a. Utveckla representation av designidén
b. Om produkten är ny, experimentera med olika designkoncept
c. Utvärdera koncept med framtida användare
3. Gå igenom resurser och detaljerad design
4. Ompröva de uppsatta kraven
Några av basteknikerna i steg 2 är sketcher och snapshots. Dessa ger en
snabb överblick av idén, som enligt Schneiderman (1998) är det första
steget när data och idéer ska presenteras. Därefter funktioner tas fram
och till sist detaljer. En sketch med papper och penna kräver inte
mycket tid och är effektiv för att ta fram koncept, både till sig själv men
också för att diskutera med andra. En snapshot kan till exempel visa
hur en design skall fungera och kan vara sketcher eller delar av så
kallade story boards, en teknik som visar nyckelaktiviteter och hur de
hänger ihop (Benyon, 2010).
4.2.2.1 Prototyp

En prototyp är en konkret representation av ett interaktivt system
(Beuaouin-Lafon, 2003). Prototyper är användbara för att testa funktionalitet och design genom utvecklingsprocessen för att kunna besvara
frågor och se till att projektet går åt rätt riktning. De hjälper också till
att få in framtida användare i ett tidigt stadie. Prototyper kan ha många
skepnader. De kan till exempel vara pappersbaserade, videosimulerade
eller hyperlänkade skärmdumpar (Preece, 2002). Story boards som
presenterades i tidigare kapitel kan vara grunden för en prototyp, skillnaden är att en prototyp är mer interaktiv; någonting händer när användaren trycker på en knapp. De finns två huvudtyper av prototyper:
lo-fi (låg trohet) och hi-fi (hög trohet). En lo-fi prototyp är oftast en
pappersprototyp vilken kan tas fram på kort tid. En annan egenskap
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den har är att den är mer fokuserad på de stora underliggande designidéerna såsom innehåll, struktur, nyckelfunktioner och navigationsstruktur. En lo-fi prototyp tas ofta fram i ett tidigt stadie och är till för
att hjälpa processen att få fram så många designlösningar som möjligt.
En hi-fi lösning är mer lik den förebådade finalprodukten. Dessa
lösningar producerad i någon typ av mjukvara, antingen densamma
som den som skall användas för implementation, eller i något som
tillåter interaktiva effekter. De är användbara för att gå igenom detaljerad utvärdering, både designmässigt men också hur användaren
upplever och kan använda den. Ett problem med att utveckla hi-fiprototyper är att människor tror på dem såsom att de är riktiga, vilket kan
vara farligt om designers inte tänkt igenom alla funktioner innan de
testas (Benyon, 2010).
4.2.3 Design
Designprocessen består av konceptuell- och fysisk design. Den konceptuella designen synliggör tanken med systemet i termer av integrerade
idéer och koncept. Den fysiska designen konkretiserar den konceptuella
modellen till ett fysiskt system (Benyon, 2012). I konceptuell design är
det viktigt att överlägga vilken information och vilka funktioner som
behövs för att ett system skall nå sitt syfte. Att modellera detta finns
det olika metoder för. En av de viktigaste punkterna i konceptuell
design är att tänka vad istället för hur (Holtzblatt et.al, 2005). Ett sätt
att förstå aktiviteter i nuvarande och framtida system är att göra
scenarion. Dessa är iscensatta händelser, byggda på hur en viss person
utför en uppgift. Scenariot är uppbyggt från personas, som representerar och beskriver de användarprofiler som hittats i analysarbetet (Gulliksen & Göransson, 2002). Personas ger mer resultat i utvecklingen av
ett system om den är uppbyggd på väl insamlad kontextuell
information. Personas gör att ett fokus läggs på behov och karaktär av
användaren, vilket gör att systemet inte blir för personifierat och att
alla som är inblandade i framtagandet kan få en mer gemensam förståelse av vad som behövs. En persona är ofta en hopsättning av flera
användare som delar yrkesroller, demografi eller behov. En persona
brukar bli tillsatt en arbetsroll, vilka uppgifter hen är ansvarig för samt
vilket mål som finns i arbetet. Detta görs för att det skall vara lättare
att sätta sig in i vad de gör och hur ett system skulle kunna hjälpa dem
i arbetet (Holzblatt et.al, 2005).
4.2.4 Utvärdering
Beroende på hur designkonceptet valts att presenteras kan en utvärdering se olika ut. Den kan vara att granska, prova och testa en design idé,
en bit av en mjukvara eller en produkt för att se om den möter de
uppsatta kraven. Det finns olika utvärderingsmetoder att välja mellan
där omständigheterna ofta angör vilken som är den bästa (Benyon,
2010). Som tidigare nämnt är utvärderingsprocessen väldigt nära
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bunden med de andra nyckelaktiviteterna. Många av de metoderna som
presenterades under ’synliggörande av idéer’ är desamma för
utvärderingsprocessen. I en användarcentrerad process utvärderas
designen tidigt i utvecklingsstadiet. Det finns två huvudtyper av
utvärderingar. Den första är att använda sig av användbarhetsexperter
eller en interaktionsdesigner som kan titta igenom en version och testa
den mot olika standarder och heuristiker. Ett annat sätt är att hitta
representanter som kan komma använda systemet när det är klart, så
kallade slutanvändare. Detta föredras för projekt som är ”in-house”.
Viktigt är att få in feedback tidigt. Detta kan fås genom att visa
användarna sketcher eller prototyper (Benyon, 2010). Nielsen & Mack
(1994) menar att en testgrupp på mellan tre till fem personer är
optimalt för att testa användbarhet. Som designer är det viktigt att
tänka på vad som ska testas (vilka funktioner) och anpassa
utvärderingen utefter detta och i det kontext testarna kommer vara i
och vilka aktiviteter de kommer utföra.

4.3 Visualisering av statistik
Här sammanställs resultat från forskare kring visualisering av information inom vården.
4.3.1 Presentation av kvantitativ data
Visualisering av publik hälsodata har bevisats vara användbart för att
öka kunskap och stötta beslutsfattande. Att analysera data och visualisera den finns det många tekniker för. I rapporten ”Visualising a Statewide Patient Data Collection: A Case Study to Expand the Audience for
Healthcare Data” visar Luo et.al (2010) hur data som samlas in kontinuerligt inom vården på ett effektivt sätt kan presentera information
som underlag för beslut, både medicinska och organisatoriska. De visar
att interaktiva grafer och plottar kan tydliggöra skeenden så mycket
mer än bara siffror i sig. Författarna menar att grafer och andra
tekniker gör att det kan bli lättare att upptäcka avvikelser, både
positiva och negativa vilket kan göra att åtgärder görs. Trender är också
något som kan synliggöras av detta, t.ex. säsongstrender. En fjärde viktigt punkt som styrker varför det är betydelsefullt att visualisera information och göra den mer tillgängligt är att det har identifierats
forskningsvärde av insamlad data. Dessa metoder verkar vara effektiva
men har utmaningar för att fungera. Några av de saker som undersöks
är hur kvalité fås i presentationer, vilket mycket har att göra med
insamlingen av data. Ett av de exempel som tas upp i rapporten (Luo
et. al, 2009) är presentation av DRG-data. De visar hur man utifrån
kunskap om patientens ålder och om den kommit in akut eller elektivt
kan tydliggöra skeenden genom att presentera dessa i ett histogram. En
annan teknik som presenteras är tidsplotten som tydligt kan visa
trender såsom säsongsmönster. En viktig sak i visualisering av
kvantitativ data är att i så stor utsträckning det bara går eliminera allt
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som inte bidrar med information, vilket Tufte (1990) presenterar i “the
visual display of quantitative information”. Han understryker också
vikten och effektiviteten av att visualisera information i grafer. Vidare
menar han att lättbegriplig information oftast uppfattas som roligare.
Däremot menar han att det alltid är betydande att ha en möjlighet att
se siffrorna (datakällan) för att det grafiska ska bli mer trovärdigt.
4.3.2 Datalager i sjukvården
En svårighet i visualisering av data är att informationen för jämförande
ofta ligger i olika typer av databaser på olika sjukhus (Luo et.al, 2010).
Liknande problem kan också ske på mindre skala (till exempel ett
sjukhus eller klinik) då information lagras på många ställen i olika system. För att kunna visualisera data måste själva informationen finnas
samlad någonstans, vilket ofta är i ett datalager. Dessa används för att
strukturera och förstå information och användas för att till exempel ta
strategiska beslut (Han & Kamber, 2006). Uppbyggnaden av ett datalager för klinisk information är en utmaning då den innehåller så mycket
olika typer av information, definitioner och journaler men är viktigt för
beslutsstaganden (medicinska och organisatoriska) och också för till
exempel forskning (De Mul et.al., 2010). I en studie om klinisk användning av datalager (Evans et. al., 2012) framkommer att kommunikation
mellan användare och utvecklare av datalagret, är väldigt viktigt. Ett
datalager skall också gärna vara integrerade, där information kommer
från flera olika källor och kunna lagra data som är föränderlig över
tiden. Att strukturera en stor mängd information för analys kan ge
upphov till fel som är viktiga att känna till. Det kan handla om design
och strukturfel i datalagret, insamlingsfel, fel vid i sammanställning av
data, frågefel och fel som uppkommer vid integrering av data (Berndt
et.al, 2001). Efter en studie av ett datalagers användning på ett sjukhus
i Florida säger Bernt et. el (2006) att det kan stödja många syften med
användare som; administratörer, sjukvårdspersonal och forskare.

4.4 Användning av teori
De teorier och metoder som ovan presenterats har varit till grund för
projektets två faser och har hjälpt projektgruppen att fatta beslut längs
vägen. För att uppfylla syftet med studien var en ordentlig kartläggning
av klinikens behov och problem kring statistikarbete av vikt. Med PACT
i fokus och metoder från kapitel 4.2.1 förståelse av krav, anses denna
kartläggning kunna göras på ett realistiskt sätt. Både syfte och mål med
projektet är att identifiera användares behov och ta fram ett förslag på
ett statikverktyg som kan ge framtida användning. Därför har den användarcentrerade systemdesignprocessen presenterats och sedan tillämpats. Kapitel 4.3 stödjer vikten i att presentera information från
vården grafiskt och lägger fram exempel på hur detta kan göras men
också vilka svårigheter som kan finnas, speciellt på hur svårt det kan
vara att lagra information från olika källor.
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5 Metod
I detta kapitel presenteras de metoder som har använts i examensarbetet
vilket består av två faser; en behovsstudie följt av en prototypframtagning. Behovsstudien är en leverabel i sig för att kartlägga klinikens
system och behov men var också en grund till att hitta ett lämpligt
område att gå vidare med för en prototypframtagning. Dessa två faser är
inte separerade utan överlappade varandra. I kapitlet diskuteras även hur
de metodologiska valen kan ha gett konsekvenser för resultaten och vilka
alternativa metoder som har valts bort.

5.1 Vetenskapligt angreppssätt
I denna rapport utreds hur arbetet med statistikföring och uppföljning
ser ut på en klinik och hur detta skulle kunna förenklas för en mer
effektiv framtid. För att få ett grepp om ämnesproblematiseringen har
ett stort urval av vetenskapliga artiklar studerats. Dessa artiklar
synliggjorde liknande fall och kunde användas för att ta fram lämpliga
teorier och tillvägagångssätt för denna fallstudie. Litteratur om
forskningsmetodiker,
användarcenterarad
systemdesign,
andra
examensarbeten och olika websidor har också studerats för att få en
bättre grund i ämnesområdet. Arbetet handlar om att identifiera behov
i en komplex miljö där flera faktorer och aktörer spelar in. För att förstå
denna helhet och samtidigt komma in på djupet har en kvalitativ metod
valts i datainsamlingsdelen (Holme & Solvang, 1997).
Projektet kan ses som en fallstudie då det utfördes på en av alla kliniker
på Karolinska Universitetssjukhuset. Statistikföring och uppföljning är
inte unikt för denna klinik. Enligt Merriam (1994) ger en fallstudie ett
stort värde som vetenskaplig metod då man kan få djupgående insikter
i komplicerade skeenden. Studien tillåter närhet till det som skall
undersökas och fokus ligger mer på att upptäcka processer snarare än
att bevisa utfall. Vidare skall tilläggas att en fallstudie kan göra att mer
generella slutsatser kan dras vilket gör att studien kan vara av intresse
för fler kliniker på Karolinska Universitetssjukhuset. Bryman (2011)
hävdar att om ett fallstudieobjekt inte valts ut slumpmässigt blir
konsekvensen att en generalisering blir svårare. Han menar däremot
att resultaten som tas fram kan ge incitament för fortsatt forskning
inom området eller kopplingar till tidigare resultat. Detta ser
projektgruppen som en styrka i arbetet, då det vore önskvärt att kunna
effektivisera sjukvård överallt.
Till en början utgick arbetet från det behov som CIF hittat under hösten
2013; ”statistisk data för förbättring av kliniken”. De hade också en
plan med en tydlighet i att en behovsstudie (av författaren kallad fas 1)
måste göras för att sedan ta fram en prototyp (fas 2). För att nå dessa
mål satte projektgruppen upp en projektplan med tydliga milstolpar,
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vilka begränsade tiden för diverse delar i studien. De moment som
ingick var:
1) Planering av projekt - förstudie
2) Behovsstudie på Neurokirurgiska kliniken
a) Kartlägga kliniken (användare, system, behov)
b) Presentera för ledningsgrupp
3) Prototyputveckling
a) Fastställa krav
b) Design och funktion
4) Utvärdering, rekommendationer och presentation

Fas 1

Fas 2

5.2 Fas1: Behovsstudie
Här beskrivs val av och diskussion kring de metoder som användes för
att genomföra behovsstudien. Denna del av arbetet var till för att
identifiera nyckelpersoner och hur arbetet med statistik ser ut idag.
Denna fas blev också en grund för att analysera tillgänglighet av – samt
möjligheter och begränsningar i nuvarande IT-stöd.
5.2.1 Datainsamling
Datainsamlingen startades genom att samla in bakgrundsinformation
från olika hemsidor för att skapa förståelse för sjukvårdens system och
organisation. Som tidigare nämnt valdes att komma ut på kliniken för
att få en djupgående förståelse i den dagliga verksamheten. Därför
valdes exempelvis enkätstudier bort, då snabb respons var viktigt samt
att projektgruppen inte ville ta för mycket tid från personer som ändå
inte kanske var viktiga för studien. Med hjälp av CIF framlades också
viktiga saker att tänka på vid besök av en klinik som till exempel
klädsel, vilka tider på dagen som är minst stressiga och hur personalen
ska kontaktas på bästa sätt. Den första träffen med personer på kliniken
var med handledarna som har befattningarna IT-ansvarig och
koordinator på mottagningen. Denna träff var mer som ett möte än en
intervju då det diskuterades hur datainsamlingen skulle bli så effektiv
som möjligt både för både projektgruppen och kliniken. Som kvalitativa
datainsamlingsmetoder valdes intervjuer och observationer.
Intervjuerna var personliga och utfördes på kliniken. Detta val gjordes
för att projektgruppen vill vara nära respondenternas vardagliga miljö
och undvika missförstånd, som enligt Bryman (2011) till exempel kan
ske vid en telefonintervju. Vid en så kallad ansikte-mot-ansikte intervju
kan dessutom kroppspåk och uttryck hos respondenterna avläsas vilket
kan ge en större förståelse i svar som fås. Då frågor om hur systemen
fungerar idag kunde projektgruppen också få se dessa på plats, och
dessutom fråga om någonting var oklart. Projektgruppen utförde också
tre observationer där projektgruppen följde läkare, undersköterska och
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sjuksköterska i deras dagliga arbete. Detta är en användbar metod för
att upptäcka saker som kanske inte framkommer i en intervju.
Observationer är också användbara för att få bättre förståelse av
helheten av kliniken och de arbetsuppgifter som görs.
Utöver dessa insamlingsmetoder försökte projektgruppen vara så
mycket på kliniken som möjligt för att förstå verksamheten. Deltagande
vid skiftesmöte, i fikarummet under luncher och småprat i korridoren
gjorde att projektgruppen träffade många personer på kliniken.
5.2.1.1 Val av intervjuobjekt

Utifrån de initiala kontakter som fåtts på kliniken via CIF och
handledare på kliniken kunde lämpliga första respondenter
identifieras. Då CIF gjort en behovsstudie på kliniken tidigare och
träffat väldigt många i personalstyrkan presenterade de oss för
personer som uttryckt de behov som var projektets utgångspunkt. Det
finns några nyckelpersoner gällande statistik och uppföljning på
kliniken, bland annat en person som arbetar med kvalitetsuppföljning,
en som är chefssjuksköterska och fört statistik över olika poster i
många år och en som är ansvarig för att se till att klinikens blivande
patienter inte får vänta för länge för att komma till mottagningen. Med
tanke på projektets omfattning var det viktigt att få in många
människor, inte bara yrkesgrupper utan användargrupper. Detta för att
så många behov som möjligt kring statistik2 skulle tas fram.
Då kliniken är relativt liten gjordes ett snöbollsurval. Projektgruppen
utgick från de kontakter som fåtts initialt för att med hjälp av dessa
sedan kontakta ytterligare relevanta respondenter (Bryman, 2011).
Under arbetets gång introducerades projektgruppen för många
personer med olika yrkesroller (se tabell 1) och erfarenheter, vilket var
fördelaktigt för kartläggningen och har gjort arbetet mer tillförlitligt.
Projektgruppen såg till att träffa personer på alla avdelningar då det i
ett tidigt skede kom fram att det är viktigt att med hjälp av statistik
följa upp varje avdelning. Däremot var det inte lika viktigt att träffa
personer som representerade de olika sektionerna då det i projektets
avgränsningar var sagt att arbetet inte skulle behandla ”patientspecifik
statistik”.
Att djupintervjua många personer gjorde att projektgruppen kunde
identifiera faktorer som är återkommande. En risk med djupintervjuer
kan vara att mötena blir för personliga och att då intervjuare och
respondenter kan påverka resultaten (Denzin & Lincoln, 1994). Då detta
bara var en behovsstudie sågs inte detta som någon stor risk då syftet
var att utan värderingar kartlägga vad som gjordes och behövdes på

2

Med detta menar författaren både registrering- och uppföljning av klinikintern
statistik.
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kliniken gällande statistik. De som i slutskedet fanns med i behovsstudien var de som fanns tillgängliga. Alla personer uttryckte inte behov
av statistik, men var värdefulla att träffa för att förstå roller och
arbetsuppgifter på kliniken. Utöver dessa intervjuer, möten och
observationer på kliniken kontaktades vissa av dessa personer igen i
senare faser i arbetet. Dessutom etablerades en kontakt med e-Hälsa
där fyra möten ägde rum med personer som arbetar med uppföljning
på olika sätt.
Tabell 1: Respondenter på NKK
RESPONDENT ROLL PÅ KLINIKEN
A
Sjuksköterska & controller (för
vårdgaranti), mottagningen
B
Chef. läkarsekreterare
C
Ansvarig för kvalitetsuppföljningar
D
Ekonomiansvarig & controller
E
IT-ansvarig
F
Chefssjuksköterska, NIVA
G
Chefssjuksköterska, NIMA & R16
H
Chefssjuksköterska, R14
I
Utbildningsansvarig
sjuksköterska,
NIVA
J
Biträdande chefssjuksköterska &
flödeskoordinator, NIMA
K
Verksamhetschef
L
Operationskoordinator
M
Jourläkare
N
Undersköterska NIMA
O
Sjuksköterska NIVA
P
Medicinskt ansvarig NIVA
Q
Läkare & forskare
R
Sjuksköterska (statistikansvarig) R14

TYP AV TRÄFF
Intervju & möte
Intervju
Intervju
Intervju
Intervju & möte
Intervju
Intervju
Intervju
Intervju
Intervju
Möte/Intervju
Intervju
Observation
Observation
Observation
Möte
Möte
Intervju

5.2.2 Operationalisering
För att intervjuerna skulle bli så informationsuttömande som möjligt
valde projektgruppen att utgå från några huvudfrågor kring
arbetsuppgifter och informationshantering som skulle täcka det som
behövdes för behovsstudien. Dessa punkter hämtades bland annat från
teorier kring användarcentrerad utveckling och kravhantering (se
kapitel 4.3.1) och sammanställdes i en intervjumall. Då intervjuerna var
av undersökande karaktär där projektgruppen var öppna för alla typer
av svar behövde inte intervjuerna struktureras mer än så. Detta
medförde också att intervjuerna inte blev för styrda. Intervjuerna kan
kallas semistrukturerade, då projektgruppen säkerhetsställde att deras
huvudfrågor blev besvarade men att respondenten sedan kunde komma
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med spontana tillägg relevanta för sammanhanget (Preece et.al, 2011).
Beroende på vem respondenten var blev också intervjuerna av lite olika
karaktär då vissa var mer tidsbegränsade än andra och vissa hade
mycket mer att berätta och visa rörande projektet. Frågorna som
ställdes var både öppna och stängda (se appendix D). Ett exempel på en
öppen fråga i detta arbete är: ”Vilken information behöver du ha
tillgång till för att lösa dina uppgifter?”. Beroende på respondenten blir
svaren till en sådan fråga väldigt olika, vilket kan göra att studien inte
blir alltför styrd. En annan fördel med dessa typer av frågor är att
respondenten använder sitt ”eget” språk (Bell, 200) med termer som
används på kliniken. För att respondenterna skulle ha en uppfattning
om vad intervjuerna skulle handla om mejlade projektgruppen dem en
sammanfattning om projektet och hur en intervju skulle hjälpa studien.
Några intervjuer blev dock väldigt spontana de dagar projektgruppen
vistades på kliniken och blev introducerade till nya personer.
Projektgruppen gjorde de flesta intervjuer tillsammans där den ene
personen ställde frågor och den andre antecknade. Intervjuerna
spelades även in för att kunna transkriberas efteråt. Efter några
intervjuer såg projektgruppen mönster i respondenternas svar och alla
frågor behövde inte ställas då projektgruppen efter ett tag till exempel
fått en bild på hur avdelningarna fungerade. Tiden för intervjuerna
varierade mellan 40 minuter till en timme. Under observationen med
en jourläkare satt projektgruppen i hans arbetsrum under tre timmar
och observerade hur arbetet gick till. Anteckningar fördes utefter de
huvudfrågor som intervjumallen innehöll. När den observerade hade
tid kunde frågor ställas om vad som gjordes och varför.
Observationerna med en sjuksköterska och en undersköterska gick till
på likande vis. Projektgruppen följde dem i deras vanliga arbete och
ställde frågor om arbetsuppgifterna de utövade när tid fanns.
5.2.3 Analys av insamlade data
Efter varje genomförd intervju gick projektgruppen igenom den
tillsammans för att jämföra uppfattningar och reflektera över vad som
hade sagts. Detta noterades i intervjudokument som sedan var lätta att
gå tillbaka till. De första längre intervjuerna transkriberades även från
inspelningarna som gjorts. Detta för att ingenting skulle missas eller
bli bortglömt. Enligt Holme och Solvang (1997) är analys av information
som samlats in i kvalitativa studier ofta en tidskrävande och omständlig
process, då kvalitativa data sällan har kategoristruktur och saknar
standardiserade regler gällande analys. Med detta i åtanke skapades
analysmallar efter några uppsatta kategorier (användare, befattning,
system, artefakter, behov, informationsbehov, krav på information och
övrigt) för att förenkla analysen av den insamlade datan. Valet av
kategorier kom både från frågeställningarna samt teorier om
användarcentrerad systemdesign (se kapitel 4.3). Frågor kring dessa
kategorier användes i både intervjuer, observationer och möten (med
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lite olika typer av frågor) och underlättade sammanställningen av all
insamlad information. Att sammanställa information från olika källor
som behandlar samma område eller situation leder till en bättre
behovsanalys med mer fullkomligt material, vilket ger bättre
förutsättningen för att kunna belysa viktig information från olika
aspekter (Holme och Solvang, 1997).
För att göra en tydlig analys gjordes en tabell med de uppsatta kategorierna som fylldes i efter varje intervju. I denna sammanställning kunde
gemensamma och skilda behov ses övergripligt vilket underlättade en
analys av vilka typer av användare som fanns och vilka system som användes. Denna sammanställning tydliggjorde gemensamma problem på
olika avdelningar.

5.3 Fas 2 – Prototyputveckling
Det andra målet med projektet var att ta fram en prototyp som påvisar
möjligheter för hur rapportering och uppföljning av statistisk kan utformas och designas. Efter att projektgruppen tillsammans med
referensgruppen bestämt vilka behov som skulle tas vidare kunde detta
arbete påbörja, först genom att ta fram en kravlista och sedan genom
att designa och utvärdera en interaktiv prototyp. Projektgruppen använde en användarcenterarad utvecklingsprocess och arbetade i
samarbete med identifierade nyckelpersoner på kliniken och var också
i dialog med e-Hälsa för att säkerhetsställa att prototypen representerar något som rent tekniskt och informationsmässigt skulle vara
möjligt.
5.3.1 Krav
När ett spår valts ut började projektgruppen med att titta på de
övergripande behoven och kraven, funktionella och icke-funktionella,
för detta område. För att underlätta uppstaplingen av kraven och inte
missa något sattes rubriker såsom generella krav, användare, inmatning, visualisering av information och layout. Projektgruppen tittade
på andra system som används på kliniken idag för att se om det fanns
några viktiga aspekter att tänka på i en prototyp, som kanske inte fåtts
fram under intervjuerna. De transkriberade intervjuerna gicks också
igenom en gång till för att se till att inget gick missat.
En av avgränsningarna i projektet var att ta fram ett nytt system som
inte inmatning av sådant som redan registreras (se kapitel 3.1). Istället
skulle information som redan finns användas, men på ett mer effektivt
sätt. För att säkerställa dessa möjligheter presenterade projektgruppen
dessa delar av kravlistan för e-Hälsa under två möten. Under dessa
möten bestämdes också att projektgruppen skulle få ta del av ett urval
av riktig data från deras databas KarDa, som kunde användas i prototyputvecklingen.
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5.3.2 Datakälla för statistik
I början på projektet var det oklart vilken form fas 2 skulle ha. Frågan
var om prototypen skulle gå att implementera och testa med riktiga
data, om den skulle vara kopplad till något befintligt system eller
behandla så kallad dummy-data och snarare visa möjligheter än att bli
brukbar. Det sista alternativet valdes av flera anledningar där tiden var
en avgörande faktor. Med projektets begränsade tid var det oprioriterat
att lägga tid på att eventuellt kunna synka en prototyp till ett annat
system. Då skulle det behöva läggas mycket fokus på utveckling och
tekniska möjligheter/hinder. Detta valdes bort eftersom projektets
syfte var att lyfta fram ett koncept snarare än en produkt. En annan
faktor var de informationsspärrar som finns. Att få tillgång till all
information skulle ha krävt ett stort arbete och att sedan förstå hur allt
fungerar skulle kunna vara ett examensarbete i sig. En sista faktor var
att projektet innehåller så pass mycket informationsposter att
omfånget skulle bli för stort om riktig, färsk data användes. Däremot
ville projektgruppen se att prototypen endast presenterade
genomförbara funktioner. Därför togs med hjälp av e-Hälsa några vyer
fram från databasen. Dessa innehöll krypterade personnummer och representerades i Excelblad. Utifrån denna data kunde projektgruppen
leka med riktig data och göra olika beräkningar (till exempel antal
inkomna akuta patienter under januari månad till avdelning x) samt på
olika sätt presentera detta grafiskt. Detta gjorde att prototypen blev
mer verklighetstrogen, även om den inte var kopplad till dagsfärsk
information och inte heller gick att modifiera.
5.3.3 Design
Som presenterats i teorikapitel 4.2.2.1 är en prototyp inom området
människa-datorinteraktion en representation av ett interaktivt system.
Prototypen görs för att besvara frågor och se till att det som sedan skall
utvecklas fyller de krav som finns. Designarbetet påbörjades med att ta
fram en principiell design som beskrev de viktigaste komponenterna.
Vidare kom funktioner, vilka handlingar som skulle utföras och till sist
fokuserade projektgruppen på detaljdesign såsom ikoner och färgval.
Skepnaden som valdes för prototypen var hyperlänkade skärmdumpar,
detta för att smidigt kunna illustrera ett koncept (Preece, 2011). Men
dessförinnan använde projektgruppen pappersbaserade prototyper och
utvärderade dessa med varandra och handledare för att få fram en
stabil och kravaccepterad grund. Stort fokus låg på att säkerställa att
systemet inte bara skulle vara en variant av det arbete som görs på
kliniken idag. De sketchade pappersbaserade bilderna översattes
ganska snabbt till en hi-fi prototyp genom hjälpmedelverktyget
Balsamiq. Detta verktyg valdes då det är internetbaserad och
projektgruppen därför kunde sitta på distans och arbeta. Balsamiq är
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också väldigt enkelt att arbeta med då det har en massa färdiga funktioner och ritobjekt som är enkla att flytta runt. Verktyget gjorde att det
blev lätt att utvärdera prototypen, göra ändringar och bygga upp olika
scenarion (Preece, 2011). Om projektgruppen varit fysiskt närmare
testanvändarna hade en övervägning gjorts i att utveckla lo-fi prototyper under längre tid.
Den strategi som valdes för prototypframtagningen var scenariobaserad prototyp för att verklighetstrogna situationer skulle kunna testas.
Detta anses av Beaudouin-Lafon (2003) vara den bästa så intervjuer
och observationer av användarna är utgångspunkten i utvecklandet. Utöver att utgå från kravsammanställningen gjordes tre personas med
tillhörande scenarion för att inte projektgruppen skulle missa saker i
utformandet.
Förutom funktion ville projektgruppen säkerhetsställa att den var visuellt tilltalande. Först undersöktes hur de system som personalen
arbetar med idag ser ut, för att hämta idéer på färgval, ikoner och så
vidare. Om en verklig implementering av det koncept som prototypen
påvisar skulle kunna bli av skulle inte arbetet med de Excelblad som
förs på de olika avdelningarna behöva göras. Då detta däremot är ett
verktyg som används av många på kliniken designades prototypen så
att den var påminner om Excels fliksystem.
5.3.4 Utvärdering
Som tidigare nämnts i kapitel 5.3.2 var konceptet viktigare än en färdig
produkt. Därför fokuserade projektgruppen på att utvärdera prototypen och säkerställa att funktioner och design var tillfredsställande
vilket var ett av huvudkraven. Fyra testanvändare för prototypen
valdes ut. Dessa var de som arbetar med den typen av uppgifter som
prototypen skulle effektivisera och som projektgruppen ansåg skulle
vara huvudanvändare. Utifrån de personas som tagits fram kunde även
andra användarroller testas. Tillsammans med handledare på kliniken
bestämdes att inte anordna någon workshop för utvärdering, då det
dels skulle vara svårt att få till när alla jobbar olika tider. Dessutom
arbetar de utvalda med statistik på olika sätt och risken är att någon i
en workshop skulle bli för dominant om prototypen utvärderades i
grupp.
Då prototypen innehåller många funktioner valdes några specifika
scenarion ut under test och utvärdering. Utifrån dessa scenarion
byggdes prototypen upp efter hur projektgruppen tänkt att den skall
användas. Detta gjordes för användarna skulle kunna få känna på hur
prototypen skulle kunna användas i deras arbete. En risk med denna
typ av prototyp är att användarna kan tycka att den ser färdig ut och
därför inte vågar kritisera den. En annan risk är att testaren kanske går
in på små detaljer istället för själva funktionen (Preece, 2011). Med
detta i åtanke såg projektgruppen till att testa prototypen i ett tidigt
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stadie, just för att säkerhetsställa funktion istället för detaljnivå. Prototypen testades av de utvalda personerna i två omgångar på kliniken.
Tiden för testen var mellan femton minuter till en timme.
Projektgruppen lät testarna klicka runt och använda think-aloud
metoden, där de sa vad de gjorde och hur de tänkte. Allt som sades
antecknades för att sedan kunna användas för förbättringar. Efter att
ha testat med olika användare gjordes en lista med saker att ändra,
vissa var mer självklara då många användare uttryckt samma åsikter.
Dessa kommentarer diskuterades igenom av projektgruppen och
ändringar i prototypen gjordes.

5.4 Studiens trovärdighet
Reabilitet och validitet är två viktiga kriterier i kvantitativa studier för
att kunna avgöra kvalitén på studien, framförallt behovsstudien. Dessa
begrepp är det dock inte relevanta inom kvalitativ forskning. Bryman
(2011) diskuterar alternativa kriterier som är mer passande för
kvalitativa studier. De som valts ut för denna rapports kvalitetsanalys
är tillförlitlighet och äkthet uppkomna av Guba och Lincoln (1994).
Äkthet evalueras från delkriterierna: rättvis bild, katalytisk
autenticitet, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet samt
taktiskt autenticitet (Bryman, 2011).
För att skapa en rättvis bild av Neurokirurgens användning och behov
av system och statistik, intervjuades anställda med olika yrkesroll på
de fem avdelningarna. Vidare intervjuades både personer som
använder olika system på daglig basis och rapporterar olika dataposter
likväl personer som inte kommer i kontakt med administrativa system
så ofta men eventuellt kommer göra det i framtiden eller som bara
skulle kunna vara intresserade av statistisk information. Denna bredd
av respondenter valdes för att inte missa några viktiga behov och
användningsområden. Respondenterna har också olika erfarenheter
och har varit på kliniken olika länge vilket bidrar till att studien kan
anses ge en rättvis bild av situationen. En kritik mot urvalet kan vara
att det skulle göras på sektionsnivå istället för avdelningsnivå, och på
detta sätt pratat med fler läkare eller personer som registrerar i egna
databaser/system. Resultatet hade kanske sett lite annorlunda ut då, vi
hade kommit åt fler av de IT-system som används idag. Men då ett
behov kring statistik var satt kan detta anses som tillräckligt. Dessutom
användes fler empiriska insamlingsmetoder, intervju, observation och
litteratur, vilket ökat möjligheten för att framställa en rättvis bild av
respondenternas situation och miljön projektet verkar inom. Tack vare
transkribering och analys av insamlat material har också
projektgruppen sett till att inte viktig information försvunnit.
Författaren märkte under intervjuerna att många respondenter inte
funderat över hur statistik förs, varför och vad det skulle kunna ge för
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verksamheten. Därav är författaren övertygad om att denna studie har
hjälpt personer som medverkat att få en bättre bild av de problem som
finns idag (ontologisk autenticitet). Vidare har många av
respondenterna varit med under projektets gång och varit intresserade
av resultat, lyssnat på presentationer och de kommer förhoppningsvis
ta del av denna rapport vilket gör att de får en bättre bild över hur det
ser ut på kliniken och vilka möjligheter som finns. Projektet har också
visat hur problem och lösningar finns på de olika avdelningarna, vilket
förhoppningsvis bidrar till bättre kommunikation (pedagogisk
autenticitet).
En katalytisk autenticitet uppfylls om de som medverkat i studien kan
förändra sin situation (Bryman, 2011). Då denna studie är till för att
förenkla och effektivisera det arbete som sker idag och
respondenternas information är det som behoven baserats på har detta
kriterium delvis blivit uppfyllt. Den taktiska autenticiteten blir däremot
svår att uppfylla då respondenternas dagliga arbete inte ändrats på
grund av detta projekt. Men problem och behov har däremot blivit mer
uppmärksammade på flera håll.
Tillförlitlighet utvärderas utifrån kriterierna pålitlighet, trovärdighet,
överförbarhet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Pålitligheten
av studien kan säkerställas genom att alla delarna av arbetet presenteras och finns tillgängliga i denna rapport. Trovärdigheten är god då
intervjuerna utförts efter de regler som presenterats för kvalitativa
undersökningsmetoder. Datamaterialet har även presenterats för
många av de berörda för att säkerhetsställa att projektgruppen fått rätt
uppfattning om situation, behov och så vidare.
Överförbarheten är också god då det genomförts många djupgående
intervjuer på ett och samma område, vilket gett detaljerade och
djupgående beskrivningar av hur statistik förs idag och hur användare
skulle vilja att det fungerande för att vara mer effektivt och
användarvänligt. Detta gör att andra kan bedöma om det går att överföra till annan miljö, till exempel en annan klinik. Medvetenheten om
att det inte går att presentera en helt objektiv bild av verkligheten är
viktig för att kunna styrka och konformera resultaten. Detta gör att
personliga värderingar inte skall speglas i presenteras i resultaten av
insamlad data. Genom att transkribera intervjuerna samt diskutera de
i projektgruppen undveks personliga tolkningar och värderingar av
respondenternas svar, detta gör att resultaten kan styrkas och
konformeras.
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6 Resultat och analys
I detta kapitel presenteras resultaten av studien vilket blir ett underlag
för att besvara de frågor som sattes upp i starten av projektet. Då
resultaten bygger på varandra är detta kapitel också av analyserande
typ. Först presenteras en sammanställning av behovsstudien och sedan
presenteras prototypen och de olika delmomenten (från teorikapitel) i
utvecklingsprocessen.

6.1. Behovsstudie
Utifrån de intervjuer som genomfördes kunde klinikens system,
artefakter och användare av statistik identifieras. Nedan presenteras en
sammanställning av övergripande statistikarbete och behov på kliniken
intervjuer och en bild över kliniken. Sedan presenteras krav och
detaljerade information- och funktionsbehov till valt problemområde.
6.1.1 Arbetet med statistik på kliniken
På Neurokirurgiska kliniken finns det personal på varje avdelning som
arbetar med, eller åtminstone kommer i kontakt med, klinikintern
statistik. Projektgruppen mötte många personer som visade hur de
arbetar med statistik och vilka svårigheter som finns med detta arbete.
Verksamhetschefen menar att statistik är otroligt viktigt, både för
arbetet och utveckling på kliniken men också för att högre led skall se
hur det går för kliniken. Med ordentlig registrering på kliniken kan
punktinsatser följas upp och trender identifieras (Respondent K). En av
respondenterna säger: ”Ja det är jättebra, just när han visar för
divisionen och när han går till sjukhusledningen så har han väldigt fina
uppställningar som visar… och det är det som talar egentligen. Man kan
stå där och pladdra hur långe som helst, men har man statistiken och
bevis där så då lyssnar dom mycket mer”.
Arbetsuppgifterna kring statistik har skiftande omfattning och många
på kliniken är inblandade i arbetet då det sker en ständig inrapportering i olika system. Däremot är utdata och resultat av detta något inte
lika många ser. På kliniken används många system för att samla in
information, både om patienter och produktion. Dock finns inget
verktyg för utdata för klinik och avdelningar. Det system som en stor
del av personalen använder dagligen är journalsystemet TakeCare.
Detta system används för inrapportering men också för att hämta information om patienterna på avdelningarna. Där kan listor på patienter
tas fram, både sådana som är inne på kliniken men också väntar på operation eller mottagning (respondent E). Operationssystemet Orbit
används för att ta fram statistik om genomförda operationer men också
för att se köer till operation (respondent M). Heroma används dels på
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ekonomiavdelningen för att hålla koll på löner men också av cheferna
för att se personal, följa upp övertidstimmar, ekonomiska
totalsummeringar, byten, och övertid. På NIVA används CliniSoft för
att kunna ta fram statistik gällande vårdtyngden (respondent C).
Utöver dessa system finns personer på avdelningarna som registrerar
information i olika register, egna databaser och dokument. Det finns
även en egenutvecklad databas som används för att införa information
om patienter och används både på avdelning och sektionsnivå. Ett
problem med denna är dock att alla inte använder den då det inte finns
något krav på registrering till den. Detta gör att informationen då inte
är helt tillförlitlig. Dessutom är detta system inte bundet till
folkregistret vilket gör att det inte går att säkra att det är rätt
information som finns där (respondent B). Det finns också egna initiativ
kring statistik på kliniken. Ett exempel på detta är respondent F som
har ett stort eget intresse av att samla in och sammanställa
information, såsom personal eller produktion, för att se hur det går för
avdelningen. Från detta har egna sammanställningar utvecklats, såsom
att se på hur personalers löner stiger i grupp. Respondenten utför också
månadsrapporteringar för sin klinik, ett arbete som också görs på tre
av de andra avdelningarna, detta på initiativ av verksamhetschefen.
Flera av de intervjuade respondenterna uttryckte ett indirekt behov av
att enklare kunna följa upp och visa upp sitt arbete. Utdata av det som
registreras finns i system och applikationer som Strategisk IT och eHälsa tar fram. Dessa används av viss personal på kliniken men för
många av applikationerna krävs speciell behörighet. För att ta sig förbi
dessa spärrar måste ansökan göras till e-Hälsa genom verksamhetschefen (respondent S). Dessutom tycker några respondenter att
applikationerna anses vara otillräckliga då de inte kan få fram statistik
över önskad tidsperiod och inte heller kan lite helt på dem.
Verksamhetschefen menar att den statistik som går att få ut från
VIS/Visare och andra applikationer är anpassad för ”alla” och borde bli
mer klinikanpassad och ge möjligheterna att kunna välja egna parametrar. Detta skulle medföra att det gav en mer korrekt bild av kliniken,
vilket i sin tur gör ett mer trovärdigt och jämförbart beslutsunderlag;
både för kliniken men också på ledningsmöten. Verksamhetschefen
trycker på att operationsstatistiken är den allra viktigaste: ”klinikens
faktiska hjärta, vi är kirurger”. Därför är användningen av resursen och
personal, salar, lediga sängar med mera väldigt viktigt att hålla koll på
(respondent K).

37

6.1.2 Behovskategorier
Utifrån de intervjuer och observationer kunde olika typer av behov
kring statistik på kliniken identifieras och presenteras i Tabell 2.
Tabell 2: Övergripande behov kring statistik på Neurokirurgiska
kliniken
Beläggning
Väntetid från
klinikfärdig till
utskrivning &
var de väntar på
utskrivning
(rehab,
hemsjukhus)
Antalet patienter
Vårdtyngden
Antal lediga
platser och hur
många som
kommer in från
jouren

Bemanni
ng
 Frånvaro
 Personal
från BMC
 Övertid
 Löner

Medicins
kt

Produktion

Allmänt

 Antal
Antal
 Återkoppling på
reoperatio
operationer,
kvalitetsmätning
ner
per avdelning & ar
 Antal
sektion
 Bättre
infektioner Köstatistik som
presentation av
uppdateras
information i
dagligen
Händelsevis
Möjlighet att se  Kommunikations
datum för
vägar för
beställda
statistik som
röntgenundersö kompletterar
kningar
mail & möten

6.1.3 Kartläggning
Tillsammans med referensgruppen bestämdes utefter tidsaspekt, möjligheter samt hur många behov som kunde bli täckta på flera avdelningar, att gå vidare med att försöka effektivisera månadsrapportering
som förs på klinikens avdelningar. I figur 2 presenteras en bild av
verksamheten som kunde ritas upp efter genomförda intervjuer och
observationer. I bilden illustreras Neurokirurgens olika avdelningar
och vilka system som används på respektive avdelning för registrering
av den information som används till månadsrapporterna. Bilden visar
också hur denna information lagras i datalagret KarDa och hur
applikationerna VIS och VISARE kan tas fram utifrån informationen i
detta datalager. Informationen till den manuella statistikinsamlingen
som görs på avdelningarna är spridd och att komma åt den tar tid, vilket
blev det problem som projektgruppen tyckte var viktigast att försöka
arbeta bort. Varje avledning gör på sitt sätt och det finns ingen bestämd
metod om hur information hämtas. Projektgruppen såg att all den
information som hämtas från e-Hälsas applikationer finns i KarDa,
liksom den information som hämtas direkt ur systemen som används
på avdelningen, gör.
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Figur 2: Kartläggning av Neurokirurgiska kliniken med avdelningar,
system, artefakter och informationsflöde till dem.
6.1.4 Månadsrapportering
Efter behovsanalysen valde projektgruppen att gå vidare med behovet
av att förenkla arbetet som idag sker med att samla statistik över daglig
verksamhet på klinikens avdelningar. Flera av de upptäckta behoven
blev då täckta. Som kartläggningen visar finns det någon på varje
avdelning som för regelbunden dokumentering om frågor såsom
produktion, personal och beläggning (respondent F, G, H, J och L ).
6.1.4.1 Artefakter och system

De respondenter som har arbetsuppgiften att sammanställda statistik
gör detta i egenutformade dokument med hjälp av programvarorna
Microsoft Excel och Microsoft Word. Excel används av de som sysslat
med insamlingen ett tag (respondent F & G). Denna statistik är
uppdelad i sammanställningar för varje månad, vilka var uppbyggda
genom olika flikar för olika kategorier. Dokumenten är inte likadana
avdelningarna emellan. Då man jobbar med manuell inmatningen i
dessa dokument skrivs ofta papper ut från olika system såsom
TakeCare, varav information sedan matas in. Ett exempel på detta är
antalet patienter på en vårdavdelning som skrev ut en gång per dag, i
en pärm för att lättare hålla koll. Det finns också uppgifter som samlas
in på papper eller egna anteckningsblock och sedan för in i dessa blad,
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till exempel information om bemanningen. Informationen som hämtas
och dokumenteras kommer från många olika källor.
6.1.4.2 Direkta användare och behov

Initiativet till arbetet med månadsrapportering från varje avdelning
kommer från verksamhetschefen. Han menar att detta kan vara
avgörande för kliniken, både för att se hur det går och också kunna
använda siffror för att få mer resurser till kliniken (respondent K).
Rapporteringen sker avdelningsvis men vissa uppgifter görs manuella
totalsummeringen på. En av chefssjuksköterskorna (respondent F)
menar att detta arbete är viktigt för att kunna se hur patientvård och
bemanning kan pressas beroende på resursers som ekonomi och
kompetens. Viktiga faktorer blir då till exempel är att titta på patienters
hemort (vilka är trauma, hotellpatienter, utomläns & utomlands).
Respondent F menar också att det är viktigt att kunna visa för högre led
är antalet jourfall, då det utifrån sett kan verka som att kliniken har
lediga platser medan det i själva verket är så att sängar måste hållas
lediga då cirka 20 % av patienterna är jourfall. Fler poster som är av
vikt går att se i tabell 2.
På NIVA, NIMA och R16 har denna typ av rapportering gjorts i cirka två
år, medan det är helt nytt på R14. Även om lite olika typer av uppgifter
fylls i då avdelningarna skiljer sig på olika sätt så finns gemensamma
problem kring detta arbete. Respondenterna uttrycker att de tar tid då
mycket manuellt arbete genom att logga in i olika system krävs.
Respondent G drar ut information från operationsprogrammen och
räknar dagligen manuellt hur många operationer NIMA/R16 haft
tillsammans på order av verksamhetschefen. Detta upplevs som
dubbelarbete eftersom det redan finns i systemen, men förstår att detta
gör det mer överskådligt.
Hur allt skall rapporteras och räknas är inte heller självklart. På
kliniken arbetar man treskift, så den information som rapporteras in
(om bemanning och beläggning) representerar hur det ser ut klockan
12 varje dag och innehåller därför egentligen gårdagens uppgifter.
Användarna har också lite olika typer av intresse i detta arbete. Majoriteten av respondenterna som arbetar med denna månadsrapportering
har funnits på kliniken länge och har koll på verksamheten. De utrycker
alla behovet av att information borde kunna kommuniceras lättare.
Respondent G säger att sådan information mejlas ut ibland men att
personalen inte kollar deras mejl så ofta. G spekulerar i att det skulle
finnas något som var mer tillgängligt, ett smidigare och snyggare
system för att ” sitta på kammaren och göra egna saker känns lite
gammalt på något sätt… bättre att vi gör om det liksom och att det
anpassas till alla enheter så att man har liksom en grund ändå”.
Respondenten gör månadsrapportering för de två avdelningarna R16
och NIMA, vilka skiljer sig åt en del eftersom patienter både skrivs in
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och ut från R16. I dessa registreras också antalet klinikfärdiga patienter
vilket respondent J ansvarar för att ta fram.
På klinikens operationsavdelning för operationskoordinatorn statistik
över genomförda och strukna operationer. De strukna operationerna
kan också vara sjukhusrelaterade eller inte vilket är av intresse att
veta. Operationskoordinatorn för statistik i egna Worddokument. Det
system som används är Orbit och ett egenutvecklat program som är en
databas från Orbit (respondent L). Statistik som förs är
operationsbunden statistik såsom hur många operationer av en viss typ
som gjorts. Arbetet kring att ta fram hur många operationer som gjorts
totalt räknas manuellt.
En annan sak som framkommer av intervjuerna är hur respondenterna
ofta får korrigera i datan. Respondent H säger: ”Jag har försökt att få
fram statistiken så att jag hade svart på vitt på dom som är opererade
på Sophiahemmet, men det finns inte, då måste man räkna för hand.
Jag försökte även få fram statistik på patienter i den funktionella
gruppen”. H menar att om det fanns ett sätt att få fram detta enkelt
vore det väldigt bra men att det saknas en funktion så att hon kan trycka
på en knapp för att se hur många som har en viss diagnos till exempel.
Respondent F delar liknande tanker kring detta och säger: ”… absolut,
det från TakeCare och CliniSoft skulle man gärna ha genom att klicka
på en knapp. Att manuellt kolla patienter och vårdtillfällen känns dumt.
Sen handlar det ju mycket om inmatning så en dubbelcheck skadar inte,
annars så, att man inte jämt måste göra detta, annars gör jag ju detta
varje dag”.
Respondenterna saknar statistik med grafer, diagram och trendlinjer
där information kan ses över tid. Respondent F tycker att det är otroligt
viktigt och effektfullt att kunna visualisera det som registrerats och
säger: ”Vi vill se vilka problem vi har för att bli bättre. Vad ska vi
prioritera? Vi måste prata samma språk och vilka språk är det? Förut
gjordes månadsrapporteringen i text men nu som Excelark vilket är helt
nytt”. Respondenten berättar vidare hur ett arbete med att dokumentera produktionsavsättning i siffror påbörjats och är bättre (och blir
mer levande) än när den finns i löpande text. Arbetet med de olika
månadsrapporteringarna på avdelningarna är olika. Avdelningarna har
prioriterar olika typer av information beroende på avdelningens funktion. Nyckelanvändarna har även arbetat med detta olika länge och har
alla olika datavana och använder olika verktyg.
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6.1.4.3 Indirekta användare och behov

De som jobbar med att sammanställa statistik, vilket handlar om
uppgifter som antalet som personal, produktion, beläggning med mera
anser att arbetet är viktigt, både för att de själva var intresserade men
också för att det är andra på kliniken som efterfrågade data. Utöver de
som jobbar direkt med månadsrapporterna finns andra åsikter som kan
vara av intresse för denna typ av arbete. Respondent A som är
flödeskoordinator på mottagningsavdelning arbetar med att se över hur
klinikens olika sektioner lever upp till vårdgarantin, vilken har med
väntetider att göra. Hon önskar att informationen från TakeCare går att
få fram oftare från VISARE och karolinskas uppföljning. Nu uppdateras
detta bara en gång i veckan vilket gör att resultatet inte blir tillförlitligt
i slutet av veckan. Att komma åt denna typ av information smidigare
vore önskvärt och skulle även vara användbart för annan personal
menar respondenten. För att underlätta arbetet gör A egna sammanställningslistor som förs över kliniken och dess olika sektioner. I dessa
listor sammanställs hur många patienter per sektion som fått vänta mer
än 30 dagar utifrån TakeCare. Dessa sorteras också medicinska- och
vårdgaranti skäl. Ett önskemål som upplyses är att kunna se hur
väntelistorna ser ut över tid. En sak som respondent E uttrycker är att
information skall kunna ändras och inte bara finnas för använda den
som den är. Ibland kan en inmatning vara fel, och att då kunna spåra
detta tycker respondenten är viktigt för arbetet.
Respondent C har också administrativa uppgifter med ansvar för
kvalitetsregistrering vilket innebär att samla in information om olika
kvalitetsindikatorer på kliniken. Denna information är mer medicinskt
och patientnära, men kräver dock samma typ av grovarbete för att ta
fram. Informationen kan också vara av intresse för övrig personal men
är svår att nå ut med. Respondenten säger: ”Det är ju inte bara en sak
mellan mig och chefen för då spelar det ju ingen roll liksom, utan vi vill
ju att medarbetarna ska veta det.” Respondenten berättar vidare hur
man borde ha ett mer enhetligt system så att man som verksamhet kan
få tillgång till sina data lättare, men förstår att detta är svårt då det
styrs på högre nivå. Respondenten säger: ”Men jag menar det borde ju
vara tillgängligt, för att annars, hur ska vi förändra människors beteende om dom inte själv ser resultatet av mätningarna.” Annan personal
såsom undersköterskor, sjuksköterskor, utbildningsansvarig och jourläkare uttrycker också att en överblick och uppföljning av arbetet och
på kliniken är önskvärt. Respondent Q berättar hur han skulle föreläsa
och ville ha siffror på antal operationer per diagnos, vilket var helt
omöjligt att få fram svar på. Han fick gå och fråga sektionsansvariga
och fick uppskattningar såsom: ”det är väl en 3,4,500 stycken om året”.
Flera av respondenterna tycker att detta borde ske automatiskt då allt
är datoriserad på kliniken. Men ”allt är slutet så vi inte kan få ut någon
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information och statistik och det gör att alla för sin egna statistik, och
ingen vet vad de andra gör”, säger respondent C.
6.1.4 Krav & behov
För att hitta en lösning till en mer effektiv månadsrapportering
undersöktes både de som arbetar med detta idag men också de som
kommer i kontakt med sådan typ av statistiska frågeställningar. Utifrån
detta fanns två övergripande krav på en lösning till dessa vilka var:



Rätt information som redan finns registrerad och går att spåra.
Systemet ska vara tillfredsställande vid användning och ge en
märkbar förbättring över nuvarande lösningar.

Dessa två krav mynnade ut i två behovskategorier:
 Informationsbehov - vilken information efterfrågas.
 Funktionsbehov - vilken funktionalitet krävs för att uppfylla
behov på användning.
Tabellerna på nästkommande sidor illustrerar och beskriver de sex
stycken informations- och funktionsbehov som identifierades.
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Tabell 3. Informationsbehov på Neurokirurgiska kliniken

STATISTISK

INFORMATIONSBEHOV
Beläggning

Bemanning

Produktion

• Antal
patienter
på
avdelning

• Frånvarotid
per orsak
(sjukdom,
VAB,
utbildning,
vakant,
övrigt)

• Antal
operationer

• Antal
inkomna
(akut/
elektiva,
utomläns,
utomlands)
• Antal
utskrivna

• Övertid
• Antal
arbetade
timmar
• Extrapersona
l

ENS

REFER

FÖRKLARING

• Frisktal

• Antal
operationer
per
sektion(diag
nos)

Vårdtyngd

Väntetid

• Vårdtyngdsmått:
maxvårdtyngd
per dag,
medelvårdtyngd

• Antal i kö

• Antal
patienter
som
behandlas på
vårdavdelning per
diagnos

• Antal
som
väntat
längre än
90/30
dagar

Tid –
Klinikfärdig
• Hur många
färdigbehandlade
patienter ligger
kvar och hur
länge ligger de
kvar.

• Antal
som riskerar att
få vänta
för länge

• Antal
operationer
som stryks
med
anledning av;
medicinska
skäl,
patientskäl,
klinikskäl

Statistik över
hur många
akuta och
elektiva
patienter som
kommer in
och åker ut,
samt hur
många patienter som ligger
på
avdelningen
kl. 12 varje
dag. Förs idag
på de olika
vårdavdelningarna.

Statistik över
bemanning förs
idag i Excelark
på avdelning
NIMA/R16,
NIVA, R14.
Denna statistik
finns tillgänglig
i personalsystem Heroma
där
personalansvarig också jobbar
med att föra in
information om
ledighet,
timanställningar,
frånvaro.

Statistik över
vilka patienter
som
behandlas på
kliniken med
avseende på
diagnos och
vilka
operationer
som utförs.

Statistik över
vårdtyngd efterfrågas som ett
komplement till
statistik över beläggning på
vårdavdelning för
att få ett balanserat mått.
Vårdtyngd mäts
idag på NIVA i
CliniSoft. Det
finns ett behov av
att mäta vårdtyngd på andra
vårdavdelningar,
främst NIMA.

Att ta fram
översikt
över hur
många patienter som
väntar på
operation
och
mottagning
är en
uppgift som
utförs på
kliniken.
Nuvarande
system
stödjer
detta, men
ej optimalt.

Statistik över den
tid som
neurologiskt färdigbehandlade
ligger kvar på
vårdavdelningarna förs idag
på NIMA/R16 och
NIVA. Finns ett
behov av att få
tillgång till dessa
siffror då de
behövs för att
följa upp
förbättringsarbete
med utskrivningsprocessen.

F, G, H, R, K

F, G, H

H, K, L

F, G, O

A, G

F, G
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Tabell 4: Funktionsbehov på Neurokirurgiska kliniken

REFERENS

FÖRKLARING

FUNKTION

FUNKTIONSSBEHOV
Bättre
Tidsintervall
kommunikati för statistik
on av statistik

Statistik
Redigera/
för
hela komplettera
kliniken
data

Undvika
dubbeldokume
ntering

Möjlighet
att se siffror
för
visualiserad
statistik.

Krav på hur
statistik ska
dokumenteras;
ett gemensamt
sätt för hela
kliniken som är
synligt*.

Kunna välja fritt
vilken tidsperiod
man vill se
statistik över.

Kunna se
sammanställd
statistik för
hela
kliniken.

Möjlighet att
komplettera med
information och
ändra felaktig
information som
hämtats från
olika system.

Information som
finns tillgänglig
ska automatiskt
matas in i
statistikdokumentation.

Det ska vara
enkelt att se
data i tabellform med ev.
källhänvisning
för grafiskt
presenterad
data.

Information/stat
istik om
klinikens verksamhet bör vara
tillgänglig och
synlig på
kliniken för att
undvika dubbelarbete med
att föra statistik
samt onödig tid
för att få fram
den. Detta
innefattar informationsbehoven men även
kvalitetsmätningar så
som punktprevalenser.

Olika
tidsintervall på
statistiken är
nödvändigt för
att den ska
komma till sin
fulla
användning.
Vissa
uppföljningar
görs bäst över
längre
tidsintervall(kva
rtal, år). I andra
uppföljningar
kan det vara av
intresse att titta
på specifika tider(t.ex.
sommarmånaderna).

En
respondent
uttrycker
detta som
“Vi är ett
team”.
Vårdkedjan
spänner ofta
över olika
avdelningar
på kliniken,
därför viktigt
att statistik
går att få
fram för
poster för
hela kliniken.

Mycket av den
information som
sammanställs
kontrolleras och
ifrågasätts.
Därför viktigt att
det finns
möjlighet att
ändra,
kommentera,
och komplettera
information för
att få så sann
information som
möjligt.

Information som
matas in ska
endast matas in en
gång vid källan,
om informationen
är felaktig ska den
kunna ändras. Vi
vill dock undvika
att information
ska kopieras över
från system till
system för
minimera misstag
vid överföring och
spara tid.

Det ska vara
enkelt att se
vart data kommer ifrån för
att kunna
ifråga sätta
den. Om detta
krav ej
uppfylls faller
systemet på att
användaren
inte litar på
det.

A, C, F, G, H, I, K

C, F, K

C, F, K, Q

C, E, F, G

C, F, G, H

A, C, F, G, K

* Med synligt vill
vi poängtera att
tillgänglighet
inte är tillräckligt, utan det
måste också
kommuniceras
att den är
tillgänglig (ej
svår att hitta)
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6.2 Prototyp
I detta kapitel presenteras projektgruppens prototyp och framtagandeprocessen av denna. Kapitlet presenteras efter de viktiga punkter som
tagits upp i teori och metodkapitlet.
6.2.1. Förståelse av krav
Behovsstudien gav projektgruppen förståelse i användarnas arbete och
önskade behov. Därför fanns en framtagen grund att börja på när
prototypen skulle tas fram. Ambitionen var att ta fram ett koncept som
bygger på hur information som redan finns registrerad kan nyttjas,
detta för att undvika dubbeldokumentering som var ett av
funktionsbehoven som upptäcktes. Projektgruppen identifierade i fas1
att mycket av informationen borde finnas i det centrala datalagret
KarDa och såg en möjlighet i att kunna sammanställa information
därifrån automatiskt tillbaka till personer på kliniken som arbetar med
statistik. Projektgruppen trodde på att man i och med detta kan bygga
upp ett mer robust system där statistiksammanställningar blir mindre
beroende av enskilda personers arbete med att manuellt föra denna typ
av statistik. Informationsbehoven i tabell 3 tydliggör vilken typ av
information det handlar om; vårdplatsutnyttjande, patientflöde och
bemanning. Funktionsbehoven är dock också viktiga och där kom bland
annat fram att en mer enhetlig rapportering är viktig av flera
anledningar, dels att lättare kunna lämna över sina arbetsuppgifter, att
alla på kliniken kan se vad som händer, lättare att totalsummera
klinikens produktion och få en tydligare översikt om vad som händer
och har hänt.
Utifrån informations- och funktionsbehoven som kommer från alla
avdelningar och olika typer av användare kunde projektgruppen
identifiera tre extra viktiga faktorer vilka sattes upp som ett ramverk
för prototypen. Dessa var avdelning, informationskategori och tid. Då
arbetet med statistik (månadsrapporteringen) görs separat på de olika
avdelningarna vill de fortsätta med detta. Däremot var det flera
medarbetare som uttryckte önskemål att kunna se hur det går för andra
avdelningar samt för kliniken i stort. Informationskategori handlar om
de olika poster som det finns störst intresserad av att se statistik inom.
Att föra all statistik på samma ställe uppfattas som rörigt, då
information kommer från olika ställen och uppdateras olika ofta. Tid är
den tredje kategorin som togs fram som viktigt för prototypen. Flera av
respondenterna uttryckte att dagens uppföljningssystem inte kan visa
statistik över tid (endast möjligt ett år eller kvartal i taget). Därför såg
projektgruppen denna kategori som viktig, att användaren skall kunna
få ut information över önskat tidsintervall. Innan projektgruppen gick
vidare med att ta fram en möjlig lösning för dessa behov behövde det
undersökas om, och i så fall vilken information som går att få fram från
KarDa.
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6.2.1.1 Identifierade möjligheter med datalagret KarDa

Ett av de identifierade funktionsbehoven var att undvika
dubbeldokumentering, alltså att den information som redan en gång
har registrerats inte skall behövas registreras en gång till. Ett sätt att
lösa detta är att den informationen kan finnas tillgänglig för automatisk
inmatning för statistikdokumentation. Projektgruppen såg att mycket
av information som rapporterad in i olika system finns att få tag på i
olika applikationer framtagna av e-Hälsa och visste att mycket av
informationen lagrades i KarDa. Därför hade gruppen en idé om att få
tag på den informationen som idag hämtades manuellt genom att
automatisera detta från KarDa (se figur 3). För att komma framåt i
framtagandet av en prototyp träffade projektgruppen personal på eHälsa för att stämma av med dem vad som är möjligt att då tag på ur
datalagret. De flesta informationskategorierna skulle rent logiskt gå att
plocka ut från KarDa. Den informationen som inte går att få tag på är
antingen sådan av den typ som aldrig har registrerats i ett system eller
är svåra att få tag på, på grund av datalagerstrukturen. I tabellen nedan
sammanställs informationsåtkomsten i KarDa.
Tabell 5: Möjligheter och begränsningar i utnyttjande av datalager KarDa
för att möta informationsbehoven på kliniken.
Informationsbehov

Möjlig åtkomst i KarDa

Beläggning
Antal
inkomna
akuta
patienter
till
vårdavdelning per dag
Antal
inkomna
elektiva
patienter
till
vårdavdelning per dag
Antalet patienter som lämnar vårdavdelning per
dag
Antalet patienter på vårdavdelning
Antalet utomlänspatienter på vårdavdelning
Antalet utomlandspatienter på vårdavdelning
Antalet timmar med respirator per patient
Produktion
Antalet strykningar:
Sjukhusrelaterade/Patientrelaterade
Antalet operationer: (Elektiva/Akuta, per
sektion)
Antal strålknivsoperationer
Antal operationer på Sophiahemmet
Antal operationstimmar per operationssal
Antal operationer per operationssal
Neurokirurgiskt färdigbehandlade
Tid som neurokirurgiskt färdigbehandlade
patienter ligger på vårdavdelning
Bemanning
Antal frånvarotimmar per orsak
Mängden övertid
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Möjligt
Möjligt
Möjligt
Möjligt
Möjligt
Möjligt
Osäkert
Möjligt
Möjligt
Möjligt (om kod finns)
Osäkert
Möjligt
(rapport
finns
intranät)
Möjligt
Går inte

Möjligt
Möjligt

på

Mängden övertid per operationssal
Frisktal
Antal arbetade timmar timanställda
Väntetid
Hur många väntar på operation eller
mottagning
Hur många väntar per sektion

Går inte
Möjligt
Möjligt

Hur många patienter har väntat längre än
vårdgarantin
Vårdtyngd
VTS-poäng

Inga färdiga databasvyer, kan
vara komplext
Inga färdiga databasvyer, kan
vara komplext
Inga färdiga databasvyer, kan
vara komplext
Integration mellan CliniSoft och
KarDa är på gång

6.2.2 Synliggörande av idéer
När de tre viktiga faktorerna avdelning, informationskategori och tid
hade identifierats ville projektgruppen visualisera detta ramverk.
Innan alltför många funktioner och information skulle sättas in i
prototypen var det viktigt att se att konceptet och navigationen var
accepterade av möjliga framtida användare (Benyon, 210). Efter att ha
testat olika layouter kom projektgruppen fram till ett ramverk som
illustreras i figur 3.

Informationskategori

Avdelning

Tid

Figur 3: Ramverk för prototyp med byggstenskategorierna avdelning,
informationskategori & tid
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Med denna struktur kan användaren lätt växla mellan avdelningar eller
se en totalsummering över hela kliniken. Användaren kan även växla
mellan de olika informationskategorierna. Om till exempel sidan för
beläggningen på NIVA är framme går det genom att klick att ta sig till
information om produktionen på avdelningen. För att sedan jämföra
denna information med en annan avdelning går det smidigt att navigera
sig dit. Detta flik-system liknar de Excel-mallar som används på några
av avdelningarna på kliniken dag. Tidsfaktorn sattes i ett statiskt fält
till höger. Med denna funktion skall användaren kunna välja för vilket
tidsspann som statistik skall visas. Förstavalet är alltid aktuell månad
(den som senast blivit rapporterad) men sedan går det att välja önskat
tidsintervall.
6.2.3 Design
När mallen var framtagen och utvärderad lades mer fokus på innehåll
och andra funktioner. För att inte missa olika användares behov
skapades tre personas med tillhörande scenarier (se appendix A och B).
Under framtagandet av prototypen gick projektgruppen igenom dessa
gång på gång för att se att alla behov blev täckta. Då projektgruppen
fick begränsat med information från e-Hälsa lades inte heller alltför
mycket tid på grafer och diagram. Resultatet mynnade ut i att en
användare, vem som helst på kliniken, kan gå in i systemet och se en
översikt över aktuell månad. Användaren kan också navigera mellan
informationskategori och avdelning. Designen ändrades efter
utvärderingar med användare och alltefter kraven som satts upp (se
Appendix E) bockades av.

Figur 4: Startsidan prototypöversikt NKK
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Som en förstasida över hela kliniken (se figur 4) syns utvalda grafer
och totalsummeringen för månaden men för att se rådatan för en
informationskategori kan användaren navigera sig dit och sedan välja
mellan två lägen genom att trycka på ikonerna (se figur 5). För att få
en månadsöversikt i siffror över en informationskategori används en
knapp med en bild på en tabell, som finns i den statiska menyn till
höger. Knappen bredvid gör att grafer och tabeller visas för samma
information.

Figur 5: Navigering mellan grafer och rådata
I den statiska menyn till höger kan användaren ändra tidsintervall och
ange önskad start och slutdag genom en kalender som dyker upp. När
start och sluttid är vald kommer grafen/tabellen ändras för att
användaren till exempel skall kunna se trender, avvikelser och annat.

Figur 6: Ange tidsintervall
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I den statiska högermenyn kan användaren även välja att trycka på
knappen ”uppdatera data” vilket användare med viss tillhörighet skall
kunna göra (såsom de som fyller i månadsrapportering idag). Genom
denna knapp kan det senaste dygnets (från 12-12) fyllas i och
användaren kan även navigera bakåt i tiden.

Figur 7: Uppdatera data
Detta görs alltså när färsk information skall in. Idén om den statiska
menyn och fliksystem kom delvis från behov men också från de
applikationer som finns idag och som personalen på kliniken använder.
För mer detaljer och funktioner i prototypen, se appendix C över tre
utvalda scenarion.
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7 Diskussion
I detta kapitel förs en diskussion kring projektets initiala frågeställningar och arbetets process och resultat. Dessa punkter har delvis
redovisats i kapitel 6. Resultat, men här förs en diskussion på djupare
plan med genomgående resonemang huruvida prototypens utformning
kan påverka arbetet på kliniken. Därefter summeras diskussionen i en
slutsats.

7.1 Arbete med statistik på kliniken
På neurokirurgisk kliniken läggs mycket tid i den dagliga verksamheten
ner på att dokumentera information i olika system och rapporter. Stor
del av den information som rapporteras in i journal- och
operationssystem innehåller intressanta faktorer som önskas följas upp
på kliniknivå. Då inte systemen inte är integrerade utan all information
skickas till det centrala datalagret KarDa, vilket personal har begränsat
tillgång till, är det svårt att följa upp inrapporterad information. Det
finns olika typer av statistikarbete och uppföljningar på kliniken. I
detta projekt beslutade projektgruppen att gå vidare med den som
handlar om patienter, personal och produktion och alltså inte den
medicinska. Denna diskussion går därför endast in på de avgränsningar
som gjorts.
Initiativet med att på avdelningsnivå samla in information till så
kallade månadsrapporter på kliniken har lett till att det går lättare att
få en översikt om vad som händer på avdelningarna. Däremot leder
insamlingen av information till manuellt arbete vilket både tar tid och
innebär dubbeldokumentering. Detta gör också att arbetet med statistik
på kliniken blir både avdelnings- och personbunden. Informationen
som samlas in från olika källor registreras i egna dokument som är
olika utformade över avdelningarna vilket gör att månadsrapporteringen inte blir så enhetlig som kanske önskas. Underlaget för att kunna
samordna informationen finns men då ett plan för detta saknas blir
uppföljningen på rapporteringen nästan obefintlig. Några av de som är
ansvariga för dessa månadsrapporteringen uttrycker att det är svårt att
veta var den information som skall plockas fram finns och det är
tidskrävande att ta fram den. Projektgruppen identifierade utifrån
detta behov av ett system som gör det lättare att ta fram sökta siffror,
helst via automatisering eftersom det är samma typ av information som
hämtas varje gång. Om information samlas in på bestämt-och
automatiserat sätt varje månad gör detta att klinikpersonal med tiden
kommer kunna få en ordentlig uppföljning på insatser genom att till
exempel se hur nyckeltal eller grafer ändras. Dessa siffror skulle bli
mer trovärdiga än de utdataportaler som e-Hälsa levererar idag
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eftersom informationen skulle vara möjlig att ändras samt anpassas till
avdelningarna.
Det finns flera olika användarroller för ett statistikverktyg över
klinikens verksamhet. De mest givna användarna är de som arbetar
med månadsrapportering och koordinering idag liksom verksamtshetschefen som efterfrågar denna information. Projektgruppen har också
sett att det finns intresse bland medarbetarna på de olika
avdelningarna. Det kan vara personer som forskar och behöver siffror
om till exempel hur många akuta fall som varit på kliniken under en
viss tidsperiod. Andra som skulle ha nytta av informationen är de som
undervisar och presenterar, eller helt enkelt bara de som har ett
intresse att se hur det går på kliniken och dess olika avdelningar. Med
ett enhetligt system skulle det bli lättare för alla typer av användare att
både registrera och hitta sökt information. En fördel med ett enhetligt
system blir alltså att det varken blir för person- eller avdelningsbundet
samt att fler kan ta del av det arbete som görs. Ett statistikverktyg
skulle alltså kunna användas av många olika vårdprofessioner med
olika erfarenheter och behov. Utifrån intervjuer med dessa potentiella
framtida användare identifierade projektgruppen två övergripande
krav: ’Rätt information som redan finns registrerad och går att spåra’
och ’Systemet ska vara tillfredsställande vid användning och ge en
märkbar förbättring över nuvarande lösningar’. Projektgruppen ansåg
att dessa krav måste uppfyllas för att statistikverktyget skall kunna
vara till nytta.
Det första kravet uppkommer från att personal gärna dubbelkollar att
information är rätt och inte kan ha påverkats av mänskliga misstag. De
vill heller inte arbeta med information som inte är relevant för arbetet
på kliniken. Detta krav ledde till ett informationsbehov. Efter
granskning av den månadsrapportering som görs idag och samtal med
inblandade personer kunde projektgruppen identifiera sex stycken
informationskategorier. Dessa är prioriterade olika på avdelningarna,
men är alla intressanta på kliniknivå. Det andra kravet handlar om vilka
funktioner som systemet måste fylla för att det skall användas. Det
första funktionsbehovet som hittades är ’bättre kommunikation av
statistik’ kommer ifrån att personal inte vet vilket statistikarbete som
görs på kliniken eller var information går att hitta. För att lösa detta
borde systemet finnas så att det kan vara tillgängligt från alla datorer
på kliniken utan speciell inloggning. Detta skulle öka tillgängligheten
och också underlätta nästa funktionskrav om att ’undvika
dubbeldokumentering’. Om inte statistiken kommuniceras kommer
dubbeldokumenteringen fortskrida. Det är ingen mening med att
information matas mer in mer än en gång, det finns redan tillräckligt
med system och krav av dokumentation på personalen. Genom att
undvika manuell överföring från system till system minimeras misstag
vid överföring och tid sparas. Det skall också vara möjligt att
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kontrollera, ändra och kommentera information så den blir så riktig så
möjligt (’Möjlighet till att redigera och komplettera data’). Med behovet
’tidsintervall för statistik’ menas att det skall vara möjligt att välja
vilket tidsspanns som statistik skall presenteras inom, detta för att
statistiken skall komma till sin fulla användning. I dagens
utdataportaler finns endast förbestämda tidsperioder och det går
exempelvis inte att få fram information över flera år i samma graf. Att
ha ’möjlighet att se siffror för visualiserad statistik’ innebär att det ska
vara enkelt att se var data kommer ifrån. Detta skapar tillit för
statistiken. Det sista behovet ’statistik för hela kliniken’ har diskuterats
tidigare. Även om viss information endast hör till de olika
avdelningarna spänns vårdkedjan över avdelningarna och personal
uttrycker att det är viktigt att kunna se information om kliniken i sin
helhet.

7.2 Framtagande av ett system för visualisering av klinikintern statistik
Från behovsstudien kunde olika typer av användare för ett
statistikverktyg identifieras. Dessa kan kategoriseras i två huvudtyper
för användning; de som registrerar/kontrollerar information och de
som följer upp och/eller kan ”leka” med grafer och tabeller. Från behovsstudien kunde också funktions- och informationsbehov översättas
till vilka funktioner som prototypen måste innefatta för att vara
användbar. Arbetet med att få ihop ett fungerande prototypramverk
med de tre viktiga faktorerna avdelning, informationskategori och tid
blev ett viktigt steg i framtagandet. Efter några iterationer med de som
för månadsrapporteringen idag fanns ett fungerande ramverk för att
kunna växla mellan avdelningar, informationskategori, lägga till
information, se den grafiskt och i tabellform samt ändra tidsintervall.
Vid utvärdering av detta ramverk var en extra omtyckt funktion
möjlighet till att visa informationen grafiskt så att den kan relateras till
olika tidsperioder. Att kunna se nyckeltal för hela kliniken fick också en
positiv reaktion. Utvärderingarna vid senare skede i framtagandet gav
också konstruktiv feedback på prototypens utformning. Projektgruppen
kunde med hjälp av testarna få fram saker som måste åtgärdas.
Exempel på detta var en flik för VTS och lägga in ”uppdatera data”knappen i den statiska högermenyn. Tack vare iterationerna kunde
också avdelningarnas representanter framföra vilken information
(exempel nyckeltal) som är viktigast för avdelningen och därför är de
som borde synas på översiktssidan. I senare iterationer kom mer
detaljändringar fram, såsom färgval, storlek på knappar och hur
information skulle anpassas för varje avdelning. En annan fördel som
prototypen medförde var att när personal fick se siffror och statistik
kom nya önskemål fram på vad de skulle vilja visualisera. Genom
iterationerna blev också de framtagna behoven validerade. Användarna
kunde konfirmera att prototypen innehöll rätt informationskategorier.
Att systemet skall vara tillfredsställande och ge en förbättring av
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nuvarande lösningar anser gruppen också bli uppfyllt då prototypen
kan göra saker som inte går att utföra på kliniken i dagsläget men som
önskas. Vid utvärderingarna av prototypen sa också användare att det
var väldigt enkelt att förstå hur navigation i prototypen går till.
En av frågeställningarna var huruvida information som registreras idag
kan täcka upphittade informationsbehov. Efter intervjuer och granskning av nuvarande månadsrapporter kunde projektgruppen se att den
största delen av den informationen som det finns behov av idag finns i
olika IT-system på kliniken. Några poster såsom bemanning och klinikfärdiga patienter förs i egna artefakter på avdelningsnivå. Men i stort
sett finns alltså den mesta informationen registrerad och lagrad i
KarDa, vilket också bekräftades med e-Hälsa. Att kunna få tag i all information automatiserat därifrån istället för att manuellt gå in i respektive system skulle underlätta arbetet och förebygga risk för dubbeldokumentering vilket identifierats i kartläggningen. Möjligheterna med
KarDa har visat hur arbetet med att sammanställa statistik kan
förenklas. Arbetet skulle minimeras och tid skulle sparas. Att använda
KarDa skulle även ge en informationsrikare statistikinsamling då det
skulle gå att komma åt information långt bak i tiden, innan den
manuella statistikinföringen på kliniken påbörjades.
Vid utvecklingen av prototypen försökte projektgruppen få fram vyer
från KarDa för att kunna exemplifiera prototypen med riktigt data.
Denna process tog tid och det var inte självklart hur all information
skulle tas fram. Genom ett utdrag om beläggningsinformation för kliniken månaderna december till februari kunde projektgruppen presentera riktig information i prototypen. Däremot var denna information
väldigt begränsad och för att få fram önskade siffror och grafer fick
vissa antaganden göras. Informationen kan mer ses som ”dummydata”
men gjorde prototypen lite mer levande och påvisade KarDas
möjligheter. Då projektet inte syftade till att implementera en produkt
utan snararare visa ett koncept lades ingen tid på att rent tekniskt
försöka automatisera information från KarDa. Författaren vågar ändå
uttala sig om svårigheter till att få åtkomst till rätt information, och
göra automatisering möjlig, från KarDa. En annan begränsning är att
vissa informationsposter beräknas olika mellan avdelningar men också
på högre nivåer som mellan kliniker. Kravet om rätt information blir på
detta sätt utmanat och det skulle krävas arbete för att undersöka att
rätt information fås fram. Detta koncept skulle rent logiskt och med rätt
resurser och samarbete med e-Hälsa gå att utveckla. Ett förslag är att
detta skulle bli en hemsida som finns på intranät, förmodligen kopplat
till en egen databas.
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7.3 Slutsats
Detta avsnitt ämnar att ge svar på rapportens övergripande frågeställningar samt presentera behov och problem kring klinikintern statistik på
kliniken. Vidare presenteras hur detta skulle kunna lösas med ett statistikverktyg.
Arbetet med klinikintern statistik på neurokirurgiska är avdelningsoch personbunden. Verksamhetschefens initiativ till att samla in
administrativa uppgifter i månadsrapporter leder till att manuellt
arbete utförs genom att gå igenom olika system där information redan
finns registrerad, för att sedan sammanställa detta i egna artefakter
såsom Excelblad eller Worddokument. På kliniken finns mängder med
olika system och databaser som många professioner arbetar med
dagligen. Många av dessa system är kopplade till den centrala datalager
KarDa där information finns i olika datalager.
Det finns flera olika användarroller för ett statistikverktyg. Dels de som
arbetar med månadsrapportering och koordinering idag liksom
verksamhetschefen som ber om denna information. Intresse bland
medarbetare finns också för att se en översikt för hur det ser ut på deras
avdelning och kliniken i stort.
Utifrån intervjuer med potentiella framtida användare för ett statistikverktyg identifierades två övergripande krav vika var ’Rätt information
som redan finns registrerad och går att spåra’ och ’Systemet ska vara
tillfredsställande vid användning och ge en märkbar förbättring över
nuvarande lösningar’. Från dessa krav identifierades behov som kan
delas upp i de två kategorierna informationsbehov och funktionsbehov.
Informationsbehoven består av beläggning, bemanning, produktion,
vårdtyngd, väntetid och tid som klinikfärdig. De funktionsbehoven som
fanns är bättre kommunikation av statistik, tidsintervall för statistik,
statistik för hela kliniken, möjlighet till att redigera & komplettera data,
undvika dubbeldokumentering och möjlighet att se siffror för visualiserad statistik.
Information som registreras idag kan täcka upphittade behov, detta
genom att använda datalagret KarDa där informationen lagras. Denna
upptäckt blev grunden för prototypframtagandet i projektet, då de
flesta av informationsbehoven finns lagrade. Projektgruppen har med
hjälp av en användarcentrerad systemdesignprocess kunnat visa hur ett
sådant verktyg kan täcka de behov som finns kring information för att
förhoppningsvis få fler på kliniken att kommunicera och hitta information de letar efter. Något som begränsar det hela är dels att vissa
poster beräknas olika på de olika avdelningarna. Den största begränsningen är däremot svårigheten till att få åtkomst till (göra automatisering av information möjlig) data från KarDa vilket kräver arbete, både
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att få ut information men sedan också att bearbeta den så att den blir
rätt.
Detta projekt utmynnade inte i ett implementerbart system men har
synliggjort ett efterfrågat koncept. Om en satsning på utvecklingen av
ett sådant klinikanpassat verktyg skulle göras skulle arbetet kring
registreringen och uppföljning på kliniken bli mer effektivt. Risker
såsom att information blir för personbunden skulle på detta sätt minskas.
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8 Utvärdering av studien och förslag på vidare forskning
I detta kapitel presenteras vad studien har bidragit med, en utvärdering
av utförandet samt författarens förslag på vidare forskning.

8.1 Mitt bidrag
Projektet har bidragit med en kartläggning av kliniken där
informations- och funktionsbehov kring administrativ statistik
sammanställts och varit till grund för en prototyp som visar på ett
möjligt koncept för interaktion mot sjukhusets datalager. Utifrån
framtagna datavyer har också viss eftersökt information extraherats
för att påvisa att det är möjligt att få fram relevant information från
datalagret KarDa. Arbetets resultat kommer tas emot av avdelningen
för e-Hälsa och strategisk IT och bidra till fortsatt utveckling av de
verktyg som finns för att ta fram information från datalagret (vilket
inkluderar VIS-portalen och Karolinskas uppföljning på Karolinska
sjukhusets intranät Inuti). En kontaktperson från kliniken för
kommunikation och eventuell test med dem har också etablerats.
På en mer kortsiktig och kliniklokal nivå kan det göras förbättringar för
ett mer effektivt arbete kring statistik idag. Detta genom att ta fram
enhetliga mallar för uppföljning liksom att ta fram data på egen hand
från datalagret. Mallarna skulle kunna utgå från prototypen för att
fånga in de behov som hittats på kliniken. Dessa förslag har kommunicerats till klinikens IT-ansvarige. Förhoppningsvis har arbetet också
fångat upp problem och startat en intern kommunikation kring dem för
att till exempel undvika det dubbelarbete som utförs idag.

8.2 Arbetsprocessen
Projektet bestod av två delmål och blev på så sätt uppdelat i två faser.
Den första fasen (med målet att ta fram en behovsanalys av vilken typ
av statistik som rapporteras, efterfrågas och skulle vara användbar för
medarbete i arbetet på kliniken) kan anses som uppfyllt efter de
avgränsningar som gjorts. Behovsstudien som framförallt bestod av intervjuer och observationer gav en tydlig bild av arbetet på kliniken och
många behov fångades in på kort tid.
Intervjuerna bidrog till att få fram information om arbetet kring statistik och behov kring detta. De gav väldigt mycket information som var
viktig under hela projektets gång. Att vara två som utför intervjuer var
också till en fördel, bland annat för att många av följfrågona blev
improviserade liksom att det då är lättare att säkerställa att ingenting
missat. Observationerna var inte lika direkt givande för slutresultatet
men gjorde att projektgruppen fick en ordentlig inblick i hur olika
arbetsuppgifter ser ut på kliniken och tydliggjorde hur kommunikation
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sker genom en mängd olika informationsvägar. Flera behov identifierades, bara de som är av relevans för detta projekt har presenteras i
denna rapport. Om andra avgränsningar hade gjorts, såsom att titta
mer på patientspecifik statistik hade fler intervjuer behövts göras, då
mer personer som arbetar mer med den typen av information. Arbetet
hade nog också då blivit mer sektionsfokuserat snarare än
avdelningsfokuserat. Om författaren skulle göra om studien eller tipsa
någon annan så skulle det vara att vara ute ännu mer i god tid för
intervjuer och möten. I denna verksamhet ser arbetsdagarna väldigt
olika ut och ett inbokat möte är inte alltid av högsta prioritet.
Med PACT teorin i fokus har författaren haft ögonen öppna för alla
möjliga behov inte blivit för fokuserad på det ena eller det andra utan
förstått att det är helheten som är det viktiga. Arbetsmiljön på ett
sjukhus och tekniken som används där och uppgifter som görs är
speciell vilket har gjort att författaren har fått tänka till lite extra
ibland. Utvecklandet av personas och scenarion underlättade också
detta för att få fram behov och se användningen på olika sätt beroende
på vem man är och vilka intressen och behov som finns tänka sig in som
olika typer av användare. Detta gjorde att prototypen inte blev
utformad för att bara täcka en specifik person eller yrkesrolls behov.
Tack vara den användarcentrerade processen fick projektgruppen fram
krav och behov som sedan kunde utvecklas till ett koncept. Genom att
undersöka hur identifierade nyckelpersoner arbetar idag har ett
trovärdigt och användbart koncept tagits fram. Projektgruppen vill
understryka att detta bidrar till att arbetet inte är utformat efter deras
behov utan att det är potentiella användare som talar genom konceptet.
Mitt i projektet stod projektgruppen i valet och kvalet om huruvida en
prototyp skulle tas fram. Det fanns olika vägar at gå och det var svårt
att veta vilken tillvägagångssätt som skulle vara bäst. Projektgruppen
diskuterade om de skulle satsa på att få fram riktig statistik, om de
skulle programmera en prototyp mot en databas som skulle gå att
interagera till något befintligt system och så vidare. Med tanke på den
tiden det tog att få tag på information från e-Hälsa bestämdes att
istället bygga vidare på konceptet för att se om det skulle vara något
användbart. Med facit i hand var detta rätt val då tiden blev knapp även
för detta val. Fas 2 var styrd av både tid och tekniska möjligheter. Ett
av de centrala behoven som prototypen också bygger på är
automatiserad data från KarDa. Detta var det kanske mest unika som
skiljer sig med arbetet idag. Tyvärr kunde inte detta demonstreras för
kliniken. En annan väg att gå hade varit att välja att fokusera på en
informationskategori och försöka bygga upp ett riktig interagerande
system. Detta hade kanske fungerat men ändå inte lett till något i
slutändan användbart eftersom personalen på kliniken vill komma ifrån
alla subsystem och ha något enhetligt där så mycket som möjligt kan
göras.
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Arbetsprocessen blev effektiv och givande genom den ständiga
utvärderingen med potentiella användare. De pappersbaserade
skisserna underlättade diskussioner kring upplägg av prototypen med
handledarna. Att synliggöra idéerna snabbt anser författaren var bra
och konceptet med de tre faktorerna gjorde att viktiga funktionaliteter
som navigering blev utvärderat tidigt. Projektgruppen valde att gå till
en hi-fi prototyp nästan direkt. Detta kan strida mot de teorierna en
aning men projektgruppen ville att användarna skulle få interagera
med prototypen. Nackdelen med denna prototyp var att det tog tid att
ta fram den, speciellt eftersom den inte är programmerad och därför
kräver en unik sida för varje funktion. När väl prototypen var
framtagen var den väldigt enkel att visa upp och diskutera. Författaren
tror att utvärderingen hade blivit ännu bättre om användarna fått
interagera med riktig data och mata in information samt se hur den
presenterades och hur den ändrades om ett annat tidsspann valdes.

8.3 Vidare forskning
En av frågeställningarna i arbetet var ”Hur kan ett system för
visualisering av klinikintern statistik designas?”. Denna breda fråga
besvaras delvis i rapporten men täcks inte helt. Detta arbete kan
snarare ses som en förstudie till ett utvecklingsprojekt och det går att
utvärdera både funktioner och design mer. En viktig fråga är hur
information skall visualiseras för användarna på bästa sätt. Både för
att tillfredsställa användningen men också för att på bästa sätt
illustrera skeenden, förändringar och annat användarna vill följa upp.
Författaren trodde i projektets början att slutresultatet skulle innehålla
mer presentation av riktig data för att kunna arbeta med denna fråga.
Så blev inte fallet och detta vore betydelsefullt att titta vidare på. Om
detta undersöks blir prototypen mer verklighetstrogen och
utvärderingar och test skulle bli mer effektiva. För att kunna undersöka
hur statistiken skall presenteras behövs arbete på hur den tas fram från
de datavyer som finns i KarDa. Även om informationen finns där är det
inte självklart hur den är lagrad.
Detta arbete var en fallstudie som tittar på en kliniks behov och
användare. Därför går inte studien att generalisera rakt av. Däremot
tror författaren att många av behoven är generella då de är av
administrativ typ och är sådana som följs upp av e-Hälsa. Vid ett möte
på e-Hälsa framkom att många av informationsbehoven är av generell
typ som de flesta kliniker efterfrågar. Förmodligen finns alltså därför
liknande behov på andra kliniker vilket vore intressant att undersöka.
Kanske finns det någon annan klinik som löst vissa av de problem som
finns på Neurokirurgiska kliniken. Att undersöka fler kliniker skulle
också bidra till ett större totalbehov om gemensamma faktorer
hittades. Detta skulle till exempel kunna bli en leverabel för utveckling
av de utdataapplikationer som finns idag.
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Ett annat område som projektgruppen stött på under examensarbetet
som vore intressant att fördjupa sig i är hur införandet av nya system
går till för att utvärdera detta arbete och användarnas attityder till det.
Det vore också intressant att se vilken effekt ett statistikverktyg skulle
ge, om det skulle lyckas att inte bara bli ”ytterligare ett system”.
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Appendix B: Scenarion
Här presenteras de scenarion som projektgruppen satte upp och utgick
ifrån under prototyputvecklingen.

Sven
1. Beslutsstödsstatistik
Sven ska på ledningsgruppsmöte. Han vill kunna visa upp hur många
operationer kliniken har gjort under det senaste kvartalet för att kunna
stämma av det mot den budget kliniken har. Sven går in i
månadsrapportverktyget och väljer “produktionsfliken” under hela
kliniken. Han väljer sedan ut ett datumintervall som motsvarar kvartal
ett 2014. Sven väljer sedan att exportera diagramvyn och använder den
i presentationen han ska ge på mötet.
2. Uppföljning av insats
Sven är intresserad av att följa upp vilken effekt den utökning av
antalet vårdplatser på NIMA har fått på klinikens arbete. Han börjar
med att titta på översiktsbilden på hela kliniken, han väljer här ett
datumintervall som sträcker sig från en månad innan de nya
vårdplatserna tillkom till en månad efter. Han väljer sedan att titta på
diagrammet som visar beläggningen i % av klinikens kapacitet och ser
att beläggningen har gått ner från 110 % i snitt till 95 %. Han väljer
sedan att titta på beläggningen i absoluta tal och ser att den gått upp
med 1 patient per dag i snitt. Då vårdplatser tillkommit på NIMA, växlar
Sven snabbt över till att bara titta på beläggningen på NIMA. Han ser
då att förändringen på NIMA är mer markant än den på kliniken i stort.
För att undersöka saken lite närmre jämför han även med beläggningen
på NIVA och R16 och ser att beläggningen har gått upp även där, men
att det verkar som att vårdplatserna inte räcker till då beläggningen
ligger på 115 % i snitt över det valda tidsintervallet.

Anna
3: Snabb kontroll av värden (som chefen undrar över)
Anna får en förfrågan av Sten hur det kan komma sig att man opererade
så lite under vecka3 i januari. Anna går in i systemet, väljer sin
avdelning och navigerar till rätt månad klickar på vänsterpilen för att
komma till januari. Hon tittar på hur både beläggning och personal såg
ut, för att kunna få sig en idé om vad som hände den veckan. Hon ser
att det var många sjuka denna vecka, inte bara på hennes egen
avdelning, Detsamma gäller två av de andra avdelningarna när hon
navigerar runt i deras flikar. På översikt över hela kliniken syns även
detta i ett diagram över sjuktimmar för januari, kanske var det
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vinterkräksjukan som härjade? Det kan i alla fall vara en av orsakerna
till den relativt låga produktionen.
4: Uppdatera dagens poster
Det är en onsdag eftermiddag och Anna har snart arbetat färdigt för
dagen. Hon skall nu rapportera in dagens värden för
månadsrapporteringen. Hon går in i systemet och går in på NIMA(där
hon nu jobbar). Hon navigerar till knappen “redigera idag” och
kontrollerar den automatiserade datan samt lägger in antalet
timanställda som arbetar idag.
Hon vet också att hon inte fyllde i allt igår och går därför in och gör
detta. Hon bläddrar bak till igår, den 21/1-2014 och ser att några rutor
är tomma. Detta är information som hon har full koll på och därför
fyller i med en gång. Hon är nu klar med vad hon tänkt fylla i, stänger
ner sidan och går hem.
5: Månadskontroll
Det är i mitten på mars och Anna vill se över hur det gått på avdelningen
denna månad. Hon öppnar upp systemet och går in på sin avdelning.
Hon ser nu en översikt av data för det senaste året, både operationer,
patientantal och hur väntetiderna sjunkit. Hon börjar med att se över
personalen, hon får upp allt i diagramform men väljer att se det i
tabellform. Datan som finns ser korrekt ut, hon upptäcker däremot att
några uppgifter inte är ifyllda och tar fram sin pärm där överarbete
noterats. Hon fyller i detta och går vidare till produktion, där allt är
ifyllt. Vidare klickar hon sig fram till beläggning. Hon har en känsla
över att man haft det väldigt tungt på avdelningen denna månad, och
det är precis vad siffrorna visar. Endast en dag har man haft mindre än
100 %, detta är något hon skall ta upp på måndagens möte för att visa
hur det ser ut. Hon ser också att andelen akuta patienter varit väldigt
hög denna månad, vilket stärker hennes val av att man inte kan ta in
för många elektiva patienter, då man alltid förväntas få akuta fall. Hon
är intresserad över att se hur detta har sett ut det senaste året och
navigerar därför till översikt där hon hittar ett diagram över just
beläggning och andelen in-ut patienter. Hon väljer ett tidsintervall
genom att skriv in tidsintervallet 10/3-2013-10/3-2014) i de kalendrar
som poppar upp. Hon får en graf där hon ser hur antalet patienter ökat
det senaste året.

Mikael
6. Forskningsfråga
Mikael forskar på benigna hjärntumörer och behöver en siffra på hur
många operationer som utförts på den diagnosen för ett
inledningsstycke till en rapport han ska presentera på en konferens om
en månad. Mikael använder verktyget för att titta på hela kliniken och
produktionen för att få fram data för perioden jan 2010 - jan 2014. Han
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hämtar hem diagrammet som ett Excelblad för att enkelt kunna gå
tillbaka och kontrollera och lägger till stycket “Enligt intern statistik på
Karolinska universitetssjukhuset Neurokirurgiska klinik utfördes där
1004 benigna hjärntumörsoperationer under perioden 2010-2014…”
7. Rent intresse, hur har det sett ut på lång sikt, hur mycket mer
opererar vi?
Mikael är specialist på benigna hjärntumörer i ryggmärg och har en
känsla av att antalet operationer som görs har ökat de senaste åren. Av
intresse för att verifiera sin magkänsla använder Mikael verktyget för
att titta på hur många operationer de gjort de senaste två åren. Han
använder sig av produktionsfliken under Hela NKK för att se ett
diagram som visar fördelningen av patienter beroende på
huvuddiagnos. Han ser då att antalet patienter inom hans
specialistområde har ökat, men även att antalet övriga patienter har
ökat. ”Hmm.. kanske beror det på befolkningsökningen i länet” tänker
han. ”Eller har det något att göra med demografiförändringar …”.
Mikael börjar genast fundera på om det finns något han skulle kunna
forska på relaterat till förändringar i patientunderlag.
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Appendix C: Prototyp
I detta appendix presenteras tre scenarion som illustreras med hjälp av
skärmdumpar från prototypen.

Scenario A - Uppdatera data på vårdavdelning
Scenariot illustrerar en lösning på uppgiften att dagligen/ofta kontrollera
och komplettera uppgifter om bemanning och beläggning på klinikens
vårdavdelningar.
Funktionsbehov
Redigera/komplettera data
Undvika dubbeldokumentering

Informationsbehov
Tid-Klinikfärdig Beläggningsstatistik
Vårdtyngd
Bemanningsstatistik

Startsida med statistik över NKK. Navigerar till
NIMA.

Får översiktsvy, väljer att trycka på till ”uppdatera
data”

Vill ändra antalet Neurokirurgiskt
färdigbehandlade.

Ändrar till en patient på avdelningen.

Passar på att kontrollera gårdagens siffror
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Allt verkar stämma

Scenario B - Titta på fördelningen av diagnoser hos patienter som
behandlas på kliniken.
Scenariot illustrerar en situation då en vill se en sammanställning för
hela kliniken.
Funktionsbehov

Informationsbehov

Bättre kommunikation av statistik
Statistik för hela kliniken

Produktionsstatistik (delvis)

Navigerar till produktion för att få fram mer om månadens produktionsstatistik på kliniken. Kan här se
diagnosfördelningen.
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Scenario C – Titta på beläggningen på en vårdavdelning
Scenariot illustrerar möjligheten till att titta på statistik grafiskt
visualiserat och i tabellform. Scenariot visar också hur vi tänkt oss
möjligheten för att fritt välja intervall i tiden ska fungera.
Funktionsbehov
Möjlighet att se siffror för visualiserad
statistik
Tidsintervall för statistik

Informationsbehov
Beläggningsstatistik

Trycker på fliken beläggning

Navigerar till avdelning R16

Ser här fördelningen mellan akuta och
elektiva
.
patienter. Vill se rådata till
beläggningsdiagrammen.

Ser
en
bild
över
beläggningsprocent, vill
patienterna.

Allt verkar stämma.

Detta visar april månad, är intresserad
av senaste året.
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patientflöde
och
veta mer om IN-

Från 1 april 2013

Väljer att ange tidsintervall

Vill ändra slutdatum för att få ett årsintervall.

Väljer ”Till”

Ändrar till 1 april 2014

Presentation över ett års patientantal och
beläggningsprocent
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Appendix D: Intervjuguide
Denna guide används som en mall inför träffar/intervjuer med
nyckelpersoner på NKK. Tanken är att vi försöker snappa upp
underliggande behov genom att låta den vi intervjuar beskriva de
arbetsuppgifter som görs, och vi ber dem utveckla om vi tror att det är
en arbetsuppgift där det finns ett behov av statistik/data. På detta sätt
hoppas vi hitta luckor och brister i det stöd som finns idag.
Det övergripande målet med intervjuerna är att svara på frågorna:
- Vem är den vi intervjuar, vilken roll har hen på kliniken(formell
och informell)?
- Vilka uppgifter har den vi intervjuar?
- Hur löser hen sina uppgifter?
Utifrån svaret på dessa frågor hoppas vi kunna utröna:
- Finns det behov som inte uppfylls för att personen som vi
intervjuare
ska
kunna
utföra
sina
arbetsuppgifter
enklare/bättre/överhuvudtaget?

Vägledande frågor:
Börja med att presentera oss. (Vi håller på med ett examensarbete för CIF där
vi undersöker möjligheterna till att göra vårdrelaterad statistik tillgänglig utifrån
nuvarande IT system på NKK.)

-

-

-

-

-

Vilka arbetsuppgifter har du?
o hur mycket tid läggs på vardera uppgift / hur ofta görs det?
o Är de återkommande?
Hur länge har du jobbat på kliniken, hur länge har du haft de
arbetsuppgifter(nuvarande roll) du har idag?
Vilken information behöver du ha tillgång till för att lösa dina
uppgifter?
Vilka verktyg använder du för att få tillgång till informationen?
(system, egna Excelark, papper/pärm? Andra personer?)
o Var finns informationen?
Ser du några problem med informationstillgången idag(i
nuvarande system)?
o Vilka typer av problem? Tidsineffektivt, säkerhet,
tillförlitlighet, oåtkomlighet
o Kommer du runt dessa problem, iså fall hur?
Skulle du vilja komma åt informationen på något annat sätt?¨
o Hur skulle du vilja komma åt den?(
o Om möjligt, kan du visa hur systemet/n fungerar?
Får vi återkomma?

TACK!
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Appendix F: Intervjusammanställning
Här följer en sammanställning av de intervjuer som fördes utefter
intervjuguiden samt de respondenter som diskuterat några av frågorna
med projektgruppen. Viss information, som arbetsuppgifter, är
inriktade på sådant som är av intresse för frågeställningarna i denna
rapport.

Respondent A
Yrkesroll
Arbetar med administration (koordinator) och som sjuksköterska på
mottagningsavdelningen
Arbetsuppgifter
Respondenten jobbar med att kontrollera att klinikens olika sektioner tar emot de
patienter som har remiss enligt vårdgarantin. Respondenten kontrollerar också att
informationen om mottagna patienter är korrekt i journalsystemet för att undvika att
patienter som har fått tid hos läkare ligger kvar i kön. A fungerar också som en sista
kontroll för att administrativa uppgifter sköts av på kliniken, som att se till att
behandlade patienter blir ”avslutade” i journalsystemet och inte ligger kvar på listan
och ger upphov till vite enligt vårdgarantin.
Informationsbehov
Respondenten är i behov av att veta vilka patienter som har fått remiss till kliniken
och hur många dagar dessa har väntat på att få komma dit.
System (för rapportering och uppföljning av information)
Respondenten använder journalsystemet TakeCare för att ta fram listor över
patienter i vårdkö. Denna information kan också tas fram i VIS-portalen men då den
endast uppdateras en gång i veckan använder sig respondenten hellre av TakeCare.
Artefakter
Respondenten sammanställer listor över hur många patienter som står i kö till de
olika läktarsektionerna. Detta görs i ett blad i Microsoft Excel.
Krav som ställs på information
Uppgifterna om patienter i kö till kliniken måste vara dagsfärsk för att oavsett dag i
veckan kunna få korrekt information om hur många dagar patienterna har väntat.
Övriga behov
Mer detaljerad information kring väntetider. Idag kan respondenten endast se vilka
som har väntat mer eller mindre än vårdgarantin. Önskvärt vore att enkelt kunna ta
fram vilka patienter som inom de närmsta dagarna/veckorna måste kallas för att falla
inom garantin.
Övrigt
Då respondenten även arbetar som sjuksköterska kan det administrativa arbetet blir
eftersatt på grund av personalbrist på mottagningen.

Respondent B
Yrkesroll
Chef för NKKs läkarsekreterare
Arbetsuppgifter
Respondenten ansvarar för bemanning och veckoplanering av läkarsekreterarnas
arbete.
Informationsbehov
B utrycker behov av tillgång till information om beställda röntgenundersökningar och
dikteringar av läkare.
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System (för rapportering och uppföljning av information)
B använder sig av journalsystemet TakeCare för att få tillgång till dikteringar och
röntgenremisser. Respondenten använder sig också av sjukhusets E-arkiv för att få
tillgång till information som inte finns i TakeCare.
Artefakter
I TakeCare finns inte information om när en undersökning skall utföras, utan endast
när den är beställd. Detta medför att B använder sig av en pärm där ytterligare
information om beställda röntgenundersökningar finns för sådana som ska utföras
till och med 2021. Dessa papper skriver B ut på egen hand.
Krav som ställs på information
Ej noterat under intervjun
Övriga behov
Ej noterat under intervjun
Övrigt
B har invändningar i hur TakeCare inte är anpassat efter läkarsekreterarnas
arbetsuppgifter. Respondenten nämner specifikt hur TakeCare hanterar fönster som
lagras ovanpå varandra i gränssnittet vilket gör det svårt att navigera om många
fönster är öppnade i systemet samtidigt.

Respondent C
Yrkesroll
C jobbar med kvalitetsuppföljning på kliniken och ansvarar för att rapportera in
kvalitetsmätningar till olika kvalitetsregister.
Arbetsuppgifter
Framställer presentationer som innehåller uppföljningar från olika kvalitetsmätningar som görs under året på kliniken. Denna presentation gör att alla
kvalitetsmätningar blir samlade på ett ställe.
Informationsbehov
Ta del av de kvalitetsmätningar, både för att kunna rapportera in dessa resultat till
olika kvalitetsregister och för att kunna sammanställa mätningarna och följa upp
resultaten.
System (för rapportering och uppföljning av information)
Respondenten använder sig av många olika webbaserade inmatningsportaler för att
rapportera in mätningar och kunna se resultaten av dem (t.ex. Rapportor och SIR). C
använder sig även av de operativa systemen TakeCare och Heroma samt VIS-portalen.
Artefakter
Den egna sammanställda presentationen för klinikens kvalitetsmätning (Power
Point). C har också egna Excelark med kvalitetsdata för varje avdelning.
Krav som ställs på information
Att kunna identifierade bakomliggande felkällor till den information som matas in i
de olika registren.
Övriga behov
Ett gemensamt system för återrapportering av kvalitetsmätningar. C uttrycker även
ett behov av att på ett bättre sätt nå ut med informationen till klinikens medarbetare,
så att det inte ”bara blir en sak mellan C och chefen”. C uttrycker också ett behov av
att kartlägga den statistik som förs på kliniken och av vem. Detta för att man ska
kunna samköra över avdelningarna och undvika dubbelarbete.
Övrigt
C lyfter fram att när det är svårt att få ut information och statistik ur system så
utarbetas ofta egna lösningar på kliniken. Dessa kan brista t.ex. för att man inte kan
registrera flera vårdtillfällen.
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Respondent D
Yrkesroll
Arbetar med ekonomi på kliniken, titel Controller
Arbetsuppgifter
D tar fram underlag för budgetplanering på kliniken och följer upp klinikens
ekonomiska resultat. Tar även fram underlag för att hjälpa chefer med ekonomiskt
ansvar i deras arbete. Arbetar också med produktionsplanering, extra utredningar,
rapporter, bemanning, årsbokslut osv.
Informationsbehov
Klinikens ekonomiska resultat och avvikelser mot budget. Detta innefattar
produktion och personalöversikt, nyckeltal på produktion, köstatistik med mera.
System (för rapportering och uppföljning av information)
D använder sig främst av verktyget TM1 och Planning som är moduler till systemet
VISARE/COGNOS) samt ekonomisystemet Raindance.
Artefakter
Information sammanställs i kalkylblad, vilka exempelvis används för projekt där
mer detaljerad ekonomisk uppföljning behövs.
Krav som ställs på information
Information får inte innehålla personuppgifter.
Övriga behov
Respondenten utrycker ett behov av att det borde finnas en Heroma administratör
på kliniken som kan avlasta cheferna i personalarbetet.
Övrigt
Ej noterat under intervjun

Respondent E
Yrkesroll
IT-ansvarig på NKK
Arbetsuppgifter
Ansvarar för den medicintekniska utrustningen i drift på kliniken. Tar även fram
data för att kunna sammanställa kvalitetsmätning av vårdrelaterade infektioner på
kliniken.
Informationsbehov
All data som rör infektionsregistret.
System (för rapportering och uppföljning av information)
Respondenten använder sig av TakeCare, CliniSoft och Orbit. Har även tillgång till
vissa vyer i datalagret(KarDa).
Artefakter
E har tagit fram en egen databas som används i arbetet. För att sammanställa
information från datalagret KarDa används även verktyget QlikView.
Krav som ställs på information
Möjlighet att ifrågasätta och kunna korrigera felaktig information som rapporteras
in till infektionsregistret.
Övriga behov
E önskar att det ska vara lättare att kontrollera data i olika system för att undvika
dubbelkontroller.
Övrigt
Ej noterat under intervjun
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Respondent F
Yrkesroll
Chefssjuksköterska på en av klinikens vårdavdelningar
Arbetsuppgifter
F sammanställer information för att kunna följa upp avdelningens bemanning, beläggning och vårdtyngd. Ansvarar också för produktion, patientflöde, utrustning och
logistik.
Informationsbehov
Information kring den bemanning, beläggning och vårdtyngd sett ut över tid avdelningen. Respondenten utrycker också ett behov av att kunna se hur många patienter
som inte kan komma in på avdelningen uppdelat på orsaker så som ekonomist eller
platsbrist.
System (för rapportering och uppföljning av information)
För att hitta den information som respondenten behöver för att föra statiskt används
journalsystemet TakeCare, personalsystemet Heroma samt det kliniska informationssystemet CliniSoft. Respondenten använder sig även av VISARE för att titta på
uppgifter inför seminarium och utbildningar.
Artefakter
Respondenten för statistik i rapporter som kallas omsättningsrapporter. Dessa är
Excelbaserade och har tagits fram på kliniken. F använder sig även av pärmar med
information om avdelningens beläggning.
Krav som ställs på information
Se information ”Svart på vitt” för att själv kunna ta ställning till om det finns eventuella felkällor i informationen.
Övriga behov
Möjlighet till att samla in information från de två systemen TakeCare och CliniSoft
till en gemensam portal där man kan se antal patienter, antal VTS poäng i en
summering.
Övrigt
Respondenten har arbetat med att ta fram statistik över lönenivåer och visualiserat
detta för att kunna ta fram underlag för lönesättning.

Respondent G
Yrkesroll
Chefssjuksköterska på två av klinikens vårdavdelningar.
Arbetsuppgifter
För bland annat statistik över vårdavdelningens bemanning och beläggning. Detta angränsar till respondentens chefsansvar och det arbete som utförs med att planera
bemanningen på avdelningen.
Informationsbehov
Uppgifter om hur bemanningen sett ut på avdelningen med avseende på hur många
som varit frånvarande på grund av exempelvis sjukdom eller vård av barn. Respondenten behöver också veta hur många patienter som varit på vårdavdelningarna för
att kunna sammanställa statistik över patienter som kommer in och skrivs ut.
System (för rapportering och uppföljning av information)
Personalsystemet Heroma används för att följa upp bemanningen på avdelningarna.
TakeCare och Orbit används också för att hämta information om patienter och antalet
operationer. Respondenten använder även VISARE samt olika system för inköp,
fakturering, avvikelserapporteringar, utbildningsadministration och inrapportering
av kvalitetsmätningar.
Artefakter
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Pärm med uppgifter om bemanningen, såsom frånvaro och semester. Sammanställningen av statistik (beläggning, bemanning och huruvida patienter är neurokirurgiskt
färdigbehandlade) görs i Excel och är uppdelade månadsvis.
Krav som ställs på information
Ej noterat under intervjun
Övriga behov
Enklare kunna kommunicera ut information på avdelningen och ett enhetligt system
för alla enheter på kliniken där man kan få tillgång till statistik. G önskar också att
man inte ska behöva sammanställa statistik manuellt genom att räkna uppgifter för
hand i de olika systemen.
Övrigt
Ej noterat under intervjun

Respondent H
Yrkesroll
Chefssjuksköterska på en av klinikens vårdavdelningar.
Arbetsuppgifter
Respondenten har ett chefsansvar och arbetar med liknande uppgifter som F & G.
Informationsbehov
Respondenten utrycker ett behov av att kunna få information om beläggningen (antal
och typ av behandling) på vårdavdelningen. H behöver också mer detaljerad
information om de patienter som tillhör den funktionella sektionen, t.ex. hur många
reoperationer som genomförts, och information om hur många av avdelningens
patienter som opererats på Sophia Hemmet.
System (för rapportering och uppföljning av information)
Ej noterat under intervjun
Artefakter
Ej noterat under intervjun
Krav som ställs på information
Ej noterat under intervjun
Övriga behov
Ej noterat under intervjun
Övrigt
Respondenten har tidigare arbetat med att föra statistik över vårdavdelningens
arbete, men vid tiden då intervjun genomfördes fördes ingen statistik.

Respondent I
Yrkesroll
Utbildningsansvarig sjuksköterska på en av klinikens vårdavdelningar.
Arbetsuppgifter
Koordinerar avdelningens utbildningar. Arbetade vid intervjutillfället bland annat
med projekt om att införa tavlor som kav användas på avdelningen i förbättringsarbete.
Informationsbehov
Ej noterat under intervjun
System (för rapportering och uppföljning av information)
Ej noterat under intervjun
Artefakter
Ej noterat under intervjun
Krav som ställs på information
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Ej noterat under intervjun
Övriga behov
Respondenten efterfrågar ett verktyg för att kunna kommunicera information till
medarbetare på vårdavdelningen. Detta kan exempelvis vara information om
avvikelser som skett på avdelning.
Övrigt
Ej noterat under intervjun

Respondent J
Yrkesroll
Biträdande chefssjuksköterska på en av klinikens vårdavdelningar.
Arbetsuppgifter
Respondenten arbetar med vårdplatskoordinering vilket bland annat innebär att
tillsätta patienter och kommunicera ut information till övrig personal på kliniken
om vårdplatsläget.
Informationsbehov
J behöver information om hur många och vilka patienter som finns på avdelningen
för att kunna koordinera sängplatser. Respondenten är också i behov av information
om hur många patienter som finns på avdelningen efter att de blivit färdigbehandlade (sammanställningar).
System (för rapportering och uppföljning av information)
TakeCare
Artefakter
De patienter som finns på kliniken sparat i beläggningslistor som skrivs ut på
papper från TakeCare. På dessa papper görs anteckningar som underlättar uppföljningen av patienterna varje dag.
Krav som ställs på information
J behöver information om patienterna för att kunna förstå varför de är på
avdelningen och för att lättare kunna koordinera vårdplatser.
Övriga behov
Ej noterat under intervjun
Övrigt
Ej noterat under intervjun

Respondent K
Yrkesroll
Verksamhetschef och överläkare
Arbetsuppgifter
Kontrollera verksamheten
Informationsbehov
Avdelningsspecifika månadsrapporter, ekonomi, personal, produktion
System (för rapportering och uppföljning av information)
VIS
Artefakter
Månadsrapporteringar från avdelningspersonal
Krav som ställs på information
Rätt information
Övriga behov
Ej noterat under intervjun
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Övrigt
Ej noterat under intervjun

Respondent L
Yrkesroll
Operationskoordinator på klinikens vårdavdelning
Arbetsuppgifter
Respondenten
koordinerar
de
operationer
som
ska
genomföras
på
operationsavdelningen.
Informationsbehov
L tar fram statistik över antalet operationer på kliniken, vilka som är akuta/elektiva, operationer som utförs med strålkniv och på Sophiahemmet. Denna information behövs för varje sektion (vilka som ansvarat för patienten) och hur många som
väntat längre än 90 dagar. Respondenten efterfrågar även information om antalet
timmar som operation sker på varje operationssal på operationsavdelningen, och
hur många av dessa timmar som är övertidsarbete. L tar också fram information om
antalet operationer som stryks och anledningarna till detta.
System (för rapportering och uppföljning av information)
L använder operationsplaneringssystemet Orbit.
Artefakter
L för statistik i ett Worddokument på sin arbetsdator. Dokumenten skrivs ut för att
sparas som papperskopior.
Krav som ställs på information
Rätt information
Övriga behov
Ej noterat under intervjun
Övrigt
Ej noterat under intervjun

Respondent M
Yrkesroll
Läkare
Arbetsuppgifter
läkare samt jour vilket omfattar koordinering, akut operationer, patientintag osv
Informationsbehov
Avdelningsspecifika månadsrapporter, beläggning, ekonomi, personal, produktion
System (för rapportering och uppföljning av information)
TakeCare och ORBIT
Artefakter
loggbok, telefon, utskriva remisser (från andra sjukhus)
Krav som ställs på information
Information om beläggning som hjälper att tillsätta patienter operationer och
sängplatser.
Övriga behov
Överblick över beläggning för besluttagning
Övrigt
Håller koll på mycket information i huvudet
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Respondent Q
Yrkesroll
Underläkare samt doktorand
Arbetsuppgifter
Forskar
Informationsbehov
Till exempel inför en föreläsning var Q i behov av information över antal operationer/diagnos
System (för rapportering och uppföljning av information)
TakeCare, Orbit, CliniSoft, och olika databaser för forskningssyfte
Artefakter
Loggbok, telefon, utskriva remisser (från andra sjukhus)
Krav som ställs på information
Tillsätta patienter operationer och sängplatser
gärna förhandla byten
Övriga behov
Mer lättillgänglig information
Övrigt
Vill ha ett system. Tror att många läkare vill se hur det går på kliniken.
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Appendix E: Kravspecifikation
Detta är de första kraven som sattes upp efter intervju- och observationsstudie.
Generella krav:
Enkel användning (inte svårare än hur man arbetar idag)
Samma layout/program men med varierande kategorier (för de olika
avdelningarna)
Möjlighet att redigera vissa dataposter
Alla ska kunna se ursprungsinformationen
Ingen inloggning, open source (för de på intranätet)
Inte för mycket information på samma gång, tydlig struktur
Möjlighet att exportera information
Godkännande av månadsrapporteringen:
Vad skall finnas under “aktuell månad”?
“ångra knapp”
Användare:
Två typer av användare (eller snarare två former)
1. De som matar in information
2. De som endast kan följa upp och/eller “leka” med det visuella
Presentation:
visuell statistik/data (grafer och diagram)
Liksom i Excel kunna modifiera grafer: cirkel, stapel, punkt, m.m.
Kunna välja att exportera till PDF
eventuellt kunna välja vilka underkategorier man vill se (alltså vilken
statistik man vill ha)
Funktioner:
De tre viktigaste delarna är: tid, avdelning, informationskategori
Länkar till andra hemsidor?
“Mina favoriter” - cookies?
Design:
Likadant för de två användartyperna (så inte förvirring sker)
“universum”
Responsivt
Tydliga symboler
Tydligt kunna se var det saknas värden för inmatning
Inmatning:
dagsvy- enkel åtkomst (genom knapp?)
månadsvy
kategorivy
Endast de med tillstånd kan göra detta
delvis automatisk - skall gå att ändra
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