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Sammanfattning  
Tillgängligheten upplevs som en av de minst uppskattade delarna inom svensk sjukvård 

idag. Bakgrunden till projektet kommer från företagen Praktikertjänst och Cityakuten, som 

utifrån en enkätundersökning valt att inleda ett projekt med avsikt att förbättra 

tillgängligheten. Syftet med studien är att utvärdera tillgängligheten, identifiera problemen 

och ge förslag på förbättringsmöjligheter. För att kunna hitta lösningar på problemen 

besvarades frågorna: ”Kan en digital artefakt öka upplevelsen av tillgänglighet inom 

sjukvården?”, ”Hur ser dagens patienttillgänglighet ut och hur kan denna kunskap ge förslag 

till en förbättrad vårdupplevelse?” och ”Kan prioriteringen av patienter skötas med hjälp av en 

digital artefakt?”. Genom att undersöka dessa frågeställningar har olika lösningar på 

tillgänglighetsproblemet analyserats.  

Tillgängligheten mellan vårdgivare och vårdtagare är idag mycket begränsad och sker i de 

flesta fallen via telefonkontakt eller genom besök på vårdplatsen. Patienten har en mycket 

begränsad tillgång och möjlighet att överskåda och följa upp sin vård både före och efter 

besöket. 

Onlinebokning med hjälp av en applikation är lösningsförslaget som projektet har fokuserat 

på. På grund av projektlängden avgränsades applikationen till en interaktiv prototyp som 

illustrerar hur den färdiga applikationens flöde skulle kunna se ut. Prototypen skapades med 

hjälp av HTML, CSS och jQuerry Mobile i utvecklingsmiljön Sublime Text. Genom en 

designfas bestående av studiebesök, intervjuer och informationssökning har prototypen 

designats med syfte att illustrera potentiella åtgärder i tillgänglighetsproblemet samtidigt som 

designen ska tillfredsställa den stora målgruppen.  

Den interaktiva prototypen kan skräddarsy bokning och kölappssystem för varje mottagning, 

hjälpa patienterna till rätt vårdnivå, ge patienten möjlighet att själv redigera 

informationsuppgifterna och erbjuda läkaren möjlighet att återkoppla till patienten. Detta ger 

patienten möjligheten att engagera sig och vara mer delaktig i sin vård. Designen är 

utformad med enkla, neutrala formgivningar med tydliga färger och simpla beskrivningar 

både för att se estetiskt tilltalande ut och för att underlätta flödet för användaren.  

Resultatet av den digitala artefakten indikerar på att tillgängligheten kan förbättras då 

artefakten underlättar information och kommunikation mellan vårdtagare och vårdgivare samt 

möjliggör kortare väntetider då patienterna snabbare kommer till rätt vårdnivå genom 

prioritering i prototypen. 

De användartesterna som genomfördes bestod av mindre deltester för att testa funktionerna 

vart eftersom de färdigställdes. Testerna som utfördes tyder på att tillgänglighetsintrycket 

förbättras och att väntetiderna på mottagningarna minskar. Slutsatsen av denna 

undersökning är att denna digitala artefakt kan förbättra tillgängligheten inom vården. 

Nyckelord: Upplevelsedesign, interaktionsdesign, tillgänglighet, interaktiv prototyp, 

patienttillgänglighet, digital prototyp, estetik. 



 

Abstract 
The Availability is the least appreciated parts of the Swedish health care today. The 

background to the project comes from the companies Praktikertjänst and Cityakuten who 

started a project based on a survey, with the intentions to improve availability in Swedish 

health care. The purpose of this study is to evaluate the availability, identify the problems and 

give recommendations on how to improve it. To be able to find the solution to the problem, 

the questions: “Can a digital product increase the experience of availability within the 

healthcare?”, “How do the patients experience todays availability and how can this 

knowledge give suggestions on how to improve the health care experience?” and “Can the 

priorities of a patient be handled with help of an digital product?”. By investigating these 

issues, different solutions on the availability problem has been analyzed. Online booking with 

the help of an application is the suggestion of a solution that this project has chosen to focus 

on. Due to the length of the project, the group decided to restrict the application to an 

interactive prototype who will illustrate how a finished application could be used. The 

prototype was created by using HTML, CSS and jQuerry Mobile in the development 

environment Sublime Text. Throughout the design phase consisting of field trips, interviews 

and information retrieval, the prototype has been designed with the purpose of illustrating the 

potential workarounds of the availability problem whilst satisfying the large target group. The 

results of the interactive prototype is a combination of parts after the patients and the health 

care personnel requests, combined with the employer’s requirements and opinions about the 

functionality. The interactive prototype can create a booking system and queue ticket system 

that is customized for each health care center, helping the patients to the right care level, 

giving the patients the opportunity to edit their contact information and to provide the 

possibility for the doctor to give feedback to the patient. The design is created with simple 

and natural shapes with clear colors with related text to make it easier to use the application.  

Some subtests were made during the project. The tests indicated that users felt improved 

availability and trust that the time of waiting would be decreased. The conclusion of this study 

is that this digital prototype can improve the availability of health care. 

Keywords: Experience design, interaction design, availability, interactive prototype, patients’ 

availability, digital prototype, aesthetics. 
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Inledning 
Rapporten redogör för ett tio veckors examensarbete inom datavetenskap vid Mälardalens 

högskola. Arbetet var ett samarbete mellan tre studenter från olika lärosäten som gör varsitt 

examensarbete inom ramen för ett större projekt. Projektets mål var att utveckla en prototyp 

som visar på förbättringsmöjligheter för upplevelsen av tillgänglighet till svensk sjukvård. 

Bakgrunden till arbetet är huvudsakligen en omfattande enkätundersökning [1] som visade 

att patienterna upplever att tillgängligheten inom svensk sjukvård utgör en utav de svagare 

delarna. Arbetet är ett samarbete mellan företagen Praktikertjänst [2], Cityakuten [3] och 

studenterna i ett försök att digitalisera vårdens bokningssystem för att höja patienternas 

upplevelse kring tillgängligheten. 

Rapportens huvudsakliga uppbyggnad är en litteraturstudie som ligger grund för gruppens 

uppfattning av tillgänglighetsproblemet. Genom att analysera system från tand- och 

sjukvården och andra webbaserade bokningssystem har gruppen skapat en prototyp vars 

syfte är att underlätta patientens bokningsmöjligheter. En litteraturstudie har utförts för att 

kunna identifiera vart problemen uppstår kring tillgängligheten.  

Idag bokas sjukvård i regel genom telefonkontakt. Patienten ringer till en mottagning och får 

vänta i telefonkö eller får en tid att bli uppringd [4]. Ett alternativ till telefonsamtalet är att 

bege sig till vårdcentralen och ta en kölapp. I båda fallen prioriteras patienternas vårdbehov 

av en sjuksköterska [5]. Sjuksköterskan gör en snabb bedömning av patientens tillstånd. 

Tillgängligheten för en del vårdcentraler är idag mycket begränsad. Det finns mottagningar 

som har uppdaterat sitt bokningssystem genom bokningsmöjlighet via 1177 vårdguiden [6]. 

Vårdguiden [7] erbjuder genom ”Mina vårdkontakter” [8] ett digitalt bokningssystem som 

hanterar ärenden såsom att lämna återbud, boka, omboka och få receptförnyelse.  

Hur patienterna upplever sjukvårdsbokningen idag  
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting [1] upplever patienterna en rad problem hos 

svenska vårdgivare. Bland problemen framkom det att tillgängligheten upplevs som ett av de 

största problemen. Delfrågor i undersökningen under kategorin tillgänglighet visar att 

tidsbokning, kommunikation och information fallerar på vårdplatserna. De tre parterna från 

samarbetet har på olika sätt fått indikationer som styrker att patienterna upplever att 

tillgängligheten är bristfällig. Genom mindre undersökningar som gjorts av såväl 

Praktikertjänst, Cityakuten och gruppen själva pekar resultaten på samma problemområde. 

De undersökningarna gjorda av parterna i samarbetet resulterade i att tidsbokningen upplevs 

av många patienter som tidskrävande och svårtillgängligt.  

Enligt en annan studie publicerad och utförd på Sahlgrenska Universitetssjukhuset [9] är 

Sverige ledande inom en rad områden, exempelvis levereras den vård som ger flest 

levnadsår till befolkningens liv. Trots att många delar i vården är statistiskt bra är den 

svenska befolkningen inte alltid nöjd med vården. Framförallt beskriver studien vårdens 

tillgänglighet i form av kontakt, köer och väntetider som inte upplevs tillfredställande. Det är 

svårt att förbättra tillgängligheten inom vården eftersom att det kan finnas ett samband 

mellan ökad tillgänglighet och ökad efterfrågan. Med ökad efterfrågan måste tillgängligheten 

öka mer än efterfrågan för att tillgängligheten skulle upplevas bättre för patienten.   
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Problemformulering 

 Kan en digital artefakt öka upplevelsen av tillgänglighet inom sjukvården? 

 Hur ser dagens patienttillgänglighet ut och hur kan denna kunskap ge förslag till en 

förbättrad vårdupplevelse? 

 Kan prioriteringen av patienter skötas med hjälp av en digital artefakt?  

Initiativet bakom projektet 
Projektets initiativtagare är företagen Praktikertjänst [2] och Cityakuten [3]. Praktikertjänst 

arbetar inom privat tand-, hälso- och sjukvård i Sverige med många dotterbolag som driver 

tandläkarmottagningarna och vårdcentralerna. Praktikertjänst är intresserad av att öka 

tillgänglighet genom att utveckla dotterbolagens befintliga bokningssystem. 

Cityakuten är ett av dotterbolagen till Praktikertjänst. Även Cityakuten har genom en egen 

enkätundersökning fått indikationer om att patienterna upplever missnöje med 

tillgängligheten och det befintliga bokningssystemet.  

Praktikertjänst och Cityakuten startade projektet tillsammans med målet att skapa en 

potentiell lösning på tillgänglighetsproblemet. Med hjälp av studenterna önskar de att ta fram 

en interaktiv digital prototyp som ska simulera en potentiell lösning på 

tillgänglighetsproblemet. Efter projektets tio veckor är målet att prototypen kan simulera och 

agera som ett riktmärke för hur ett digitalt bokningssystem kan fungera. 
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Bakgrund 
Under informationssökningsfasen har gruppen undersökt tillgänglighet och väntetider, 

relaterade system, etik, design och säkerhet. Områdena undersöktes för att bilda en 

uppfattning kring vårdtillgängligheten idag.  

Relaterade system 

Ett alternativt sätt till att få vård via en vårdmottagning är att få vård och behandling via en 

tjänst på internet. Systemet Internetsjukhuset [16] bygger på en hemsida som erbjuder 

behandling online. Tjänstens syfte är att patienten ska kunna få hjälp utan att behöva åka till 

en klinik. Mottagningen erbjuder videokonferens i datorn eller smartphone [17]. Hemsida 

erbjuder även akut hjälp i hemmet. Kraven för att söka akut vård i hemmet kräver endast en 

beskrivning av patienttillståndet och hens personuppgifter. Efter beställningen får patienten 

hembesök av en läkare likt ett besök på en fysisk mottagning. Internetsjukhuset är i framkant 

när det gäller innovativ sjukvård idag, men kan inte ersätta den traditionella vården.  

Ett alternativ till internetsjukhuset är hemsidan KRY [18]. Hemsidan erbjuder likt 

internetsjukhuset, möjligheten för patienten att möta vården digitalt. Genom tjänsten kan en 

läkare diagnostisera och behandla på distans. KRY erbjuder hjälp till patienter med synliga 

symtom, exempelvis ögoninflammation och akne. Tjänsten erbjuder även tidsbokning för att 

ställa frågor eller för att be om råd online med hjälp av en webkamera. 

TakeCare [19] är ett system som används i stor utsträckning av Sveriges vårdcentraler, 

akuter och närakuter idag. Systemet är en lösning för eHälsa [20] [21] som täcker stora 

delar, allt från rådgivning via telefon till kvalificerade specialistinsatser. Vårdcentraler, akuter 

och närakuter använder TakeCare som journalhanteringssystem. TakeCare håller också 

reda på patienternas tidigare sjukvårdsbedömningar, adress, telefonnummer med mera.  

Cambio COSMIC [22] är ett konkurrerande journalhanteringssystem till TakeCare som 

används i stora delar av Sverige. Systemet hanterar journaler, telefonnummer, adresser med 

mera likt TakeCare. COSMIC erbjuder även patienterna själva rätten till att aktivt kunna delta 

i sin vård. I Uppsala kommun är COSMIC tillgängligt för patienten hemma eftersom att det är 

beslutat att patienten äger sin egen journal. 

Hemsidorna Internetsjukhuset och KRY är två alternativa sätt att söka vård via nätet istället 

för att ta sig till en fysisk mottagning. TakeCare och COSMIC är två existerande system för 

att hantera patientinformation. Genom att inspireras av det moderna sättet att söka vård som 

KRY och Internetsjukhuset har startat och sedan applicera detta till de befintliga 

vårdplatserna blir utfallet förhoppningsvis att vårdplatserna upplevs mer tillgängliga för 

patienterna. Eftersom att vårdplatserna redan använder system som TakeCare och COSMIC 

ställs inga krav på applikationen att hantera patientinformationen. Den patientinformation 

som ska hanteras av applikationen kan istället hämtas från de befintliga systemen. 

Etik 

Vårdgarantin är en garanti i Sverige som bestämmer den maximala väntetid en patient ska 

behöva vänta på vård. Vårdgarantin kan skiljas något landstingen emellan, men har som 

grund 0, 7, 90, 90 vilket beskrivs tydligare i avsnittet ”Tillgänglighet och väntetider”. Trots 

vårdgarantin får inte alla patienter tillgång till våden inom ramarna för garantin, exempelvis 

om landstinget inte kan hålla vårdgarantin är de skyldiga att informera patienten och hänvisa 

patienten vidare till en annan mottagning med kortare väntetider [23]. Det kan göra att en 

patient som har rätt till vårdgaranti kan vara tvungen att resa långt för att få sin vård. Delar 
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som återbesök, utredningar eller om du söker vård på en mottagning patienten inte är 

skriven på, innefattas inte av vårdgarantin [24]. Att vårdgarantin är komplicerad leder många 

gånger till att patienten inte känner till sina rättigheter och därför hamnar utanför vårdgarantin 

och kan få långa väntetider.  

Idag är det vanligt med långa väntetider innan patienten får vård. Eftersom att patienten 

många gånger lider under väntetiden är det viktigt att den ska vara så kort som möjligt. 

Genom att hjälpa patienterna till rätt vårdnivå kan applikationen även fördela patienterna 

bättre mellan de olika mottagningarna. Då väntetiderna kan skilja sig från mottagning till 

mottagning [25] är en möjlighet att applikationen ska kunna väga in väntetiderna till 

mottagningen när de listas för användaren och ge användaren möjligheten att välja utifrån 

det. På så vis kan även mottagningarna få en jämnare patientfördelning.  

I en studie av E. Arvidsson, M. André, L.Borgquist, P.Carlsson och K. Lindström [5] beskrivs 

prioriteringarna som sjuksköterskor utgår ifrån vid patientbedömningen. Författarna 

diskuterar i rapporten kring hur patientens och sjuksköterskans utgångspunkt och 

värderingar ofta kan skilja sig åt. Enligt studien ansåg personalen att det var lättare att 

bedöma en patient med akuta tillstånd än att bedöma en patient med riskfaktorer för framtida 

ohälsa. Författarna anser att socialstyrelsens modell för att prioritera patienterna är bristfällig 

och behöver kompletteras vid prioriteringar i vardagssjukvården. 

B Marklund [26] berättar i sin bok hur prioriteringarna ska skötas av sjuksystern. I boken 

finns 12 underrubriker för hur patienterna ska bedömas och vilken prioritet de ska ha. 

Prioriteringen betyder att patientens vårdtillstånd bedöms som akut, halvakut, förtur, tid efter 

besvär och egenvård. Under de 12 underrubrikerna beskrivs ett frågeschema som 

sjuksköterskan ska ställa frågor efter, beroende på svaren från patienten bedömer 

sjuksköterskan vilken vårdnivå patienten är i behov av. Prioriteringarna är en viktig del i 

projektarbetet då den interaktiva prototypen simulerar en enklare typ av bedömning för att 

hjälpa patienten för att på snabbast möjliga sätt få rätt vård. Prioriteringarna i prototypen 

följer boken då gruppens kunskaper kring sjukvården är begränsad. 

Rapporten Ansvarsfull hälso- och sjukvård [4] av statens offentliga utredningar (SOU) 

analyserar bland annat hur jämlik vården är. Jämlikheten undersöks i rapporten på regionalt-, 

system- och individperspektiv. Ur det regionala perspektivet är resultatet av kvalitéskillnaden 

stor mellan olika regioner i Sverige. Rapporten belyser att det exempelvis kan skilja mellan 

40 – 70 % för kvinnor som överlever ändtarmscancer i 5 år beroende på i vilket landsting 

patienten får vård. Resultaten från ojämlikheten ur ett systemperspektiv skiljer sig inte lika 

mycket som ur ett regionalt perspektiv. Systemperspektivet tyder på att jämlikheten mellan 

landstingen inte skiljer sig mycket alls. Patienter som ringer upp vårdcentralerna får allt mer 

sällan tala med en ”riktig” människa utan får välja en tid att bli uppringd. Ojämlikheten i det 

personliga mötet tenderar att variera efter patientens utbildningsnivå, ursprung eller kön. 

Resultaten tyder på att verktyg för att underlätta kommunikation mellan patient och personal 

bör användas oftare och flitigare för att undvika diskriminering av patienter. Den interaktiva 

prototypens avsikt är att använda olika typer av språkstöd för att minska risken för 

missförstånd. Genom att erbjuda så många patienter som möjligt att använda applikationen 

med sitt hemspråk reduceras antalet missförstånd i flödet där applikationen hjälper patienten 

att beskriva sitt/sina symptom.  
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Design 

R. Baskerville, M. De Marco och Paolo. Spagnoletti [27] redogör för interaktionen och 

designen mellan människa och dator. Författarna berättar om ett antal delar som är viktiga 

för utvecklaren att tänka på vid utvecklandet av en applikation. Författarna beskriver att både 

människa och maskin påverkar varandra och att prioriteten bör ligga i att användarna känner 

sig nöjd med interaktionen dem emellan. Människan påverkar maskinen genom att navigera i 

applikationen och på så vis påverka utfallet av händelseförloppet. Maskinen påverkar 

människan via applikationens uppbyggnad och design genom att göra delar mer eller mindre 

synliga, lockande och lättåtkomliga att trycka på. En noggrant uttänkt design kan förenkla 

flödet i applikationen och hjälpa användaren att uppleva en bra interaktion dem emellan. Är 

applikationen genomtänkt kan designen underlätta och hjälpa användaren att enklare 

navigera i applikationen. 

N. Chapman och J. Chapman [28] beskriver hur delar som visuell design, text och typografi 

kan leda till en ökad visuell upplevelse i ett system. En visuell upplevelse beskrivs som ett 

uttryck användaren får av applikationen eller websidan. För att användaren ska kunna få en 

god visuell upplevelse krävs det att applikationen är grafiskt genomtänkt. Genom att skapa 

en genomtänkt grafisk anpassning på produkten uppfattar användaren snabbare vad 

applikationen erbjuder och förstår flödet enklare. Den potentiella målgruppen för den 

interaktiva prototypen är mycket stor, därför krävs det en god visuell design för att 

tillfredsställa samtliga parter i målgruppens behov av stöd i applikationen. 

A.Härén [29] förklarar problematiken med interaktionsdesignen för en programvara som ska 

tillfredsställa en stor målgrupp. A. Härlén redogör hur designarbetet från tidiga skisser enda 

fram till ett funktionellt grafiskt användargränssnitt kan planeras och appliceras för att 

underlätta designarbetet. Genom att analysera och identifiera användarnas behov och krav 

kan den bästa möjliga funktionaliteten till applikationen designas. Analysera och identifiera 

användarnas behov och krav kan skötas på ett flertal sätt. Under projektet samlades 

informationen in genom resonemang och samtal med arbetsgivarna samt intervjuer för att 

komma fram till funktionaliteten.  

J. Rubin och D. Chisnell [30] beskriver användartester som en process där delar eller hela 

produkten testas på potentiella användare. Genom att testa applikationen i flera stadier 

gynnas utvecklingen då delar av återkopplingen fås i olika stadier. Att genomföra ett stort 

användartest när produkten är färdig är ett bra sätt att utvärdera helheten i applikationen. Att 

utföra tester bit för bit ger återkoppling på en lägre nivå och kan resultera i att återkopplingen 

från den slutgiltiga testen blir enklare att åtgärda. Författarna anser att arbetet bör delas upp i 

ett antal utvecklingsfaser där användartester sker efter att varje fas, innan nästa fas startar. 

Det är effektivare att åtgärda återkopplingen från fasen som testas för att sedan släppa den 

fasen och arbeta vidare med att utveckla nästa del. När applikationen är helt färdig bör ett 

stort användartest, som analyserar helheten av applikationen, utföras. Att välja ut 

testgruppen är också viktigt för att få relevant återkoppling från testerna. 

Teknik 

Författaren M. Gifford [31] beskriver att planeringen och presentationen vid utveckling av en 

mobil applikation med hjälp av jQuery Mobile [32] är viktigare att tänka på eftersom att 

skärmens storlek är mer begränsad. M. Gifford visar på olika sätt att koda på med hjälp av 

jQuery Mobile, för att få applikationen att se estetisk tilltalande ut. Förutom redogörelsen 

kring jQuery mobile beskriver M. Grifford sätt att hantera fil-system, lagring och lokala 
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databaser. Eftersom att en mobilenhet många gånger har mycket begränsat 

lagringsutrymme anser författaren att lagringsmetodiken bör beaktas vid hanteringen av filer. 

Om mobilen har behov av internettuppkoppling kan mycket av lagringen skötas på en extern 

server där applikationen hämtar informationen istället för att behöva lagra informationen i 

varje enhet.  

Författaren Y. E. Liang [33] berättar om applikationsutveckling med hjälp av Phonegap [34]. 

Phonegap är ett ”open source framework” vilket innebär att det är ett verktyg med öppen 

källkod som underlättar skapandet för alla. Phonegap erbjuder utvecklarna att använda 

webb-teknologi för att tillverka applikationerna, på så vis kan olika mobila operativsystem 

som iOS, Android, Web OS och Windows Phone använda samma kodbas utan att behöva 

skriva om applikationen till olika språk. Y. E. Liang visar även hur jQuery mobile kan 

appliceras på Phonegap för att hjälpa utvecklaren att enklare uppnå funktionalitet och estetik 

till mobilapplikationen.  

Författaren A. Shah [35] beskriver ASP.NET:s utvecklingsmiljö som ett alternativ till 

Phonegap och jQuery. Boken redogör simpla projekt och användningsområden i ASP.NET. 

A. Shah beskriver olika delar och dess betydelser som event, komponenter och knappar 

samt hur delarna fungerar i ASP.NET. Boken berättar om för och nackdelar med att använda 

ASP .NET. För och nackdelarna ger en bild av hur delarna kan appliceras för att uppnå en 

högre funktionalitet.  

De tre alternativen Phonegap, ASP.NET och jQuery är samtliga alternativ vid utvecklingen av 

den interaktiva prototypen. Genom att använda och applicera delarna som författarna 

rekommenderar kunde gruppen uppnå en effektivare och smartare lösning vid 

uppbyggnaden av prototypen.  

Säkerhet 

Eftersom att den interaktiva prototypen är tänkt att hantera sekretessbelagd information är 

säkerheten något som hanterats under utvecklingen av applikationen. Applikationens fokus 

är att patientens information ska vara skyddad mot obehöriga. Om patientinformationens 

säkerhet inte kan garanteras är intresset för att utveckla prototypen till en applikation mycket 

litet.  

I en applikation som hanterar sekretessbelagd information är säkerheten för patienten viktigt 

att ta hänsyn till. M. Cross [36] beskriver att säkerheten kring Web-applikationer många 

gånger upplev som bristfällig av användare. Trots det bristande förtroendet kan en attraktiv 

och stilren design hjälpa användaren att känna tillit till applikationen. Användare känner ofta 

mer tillit och säkerhet till applikationen om den kommer ifrån ett större företag, trots att det 

finns en risk för att Web-applikationer skulle bli utsatt av hackare. I den interaktiva prototypen 

är säkerhetshanteringen av informationslagringen inte utvecklad, den har analyserats på en 

grundläggande nivå för att ha underlag att förklara varför säkerheten för applikationen är 

viktig. Den huvudsakliga delen att skydda i applikationen är databasen som hanterar 

informationen.  

Mobilt BankID [37] är en e-legitimation som används för att styrka en individs identitet på 

internet. Mobilt BankID används bland annat hos ett antal banker, försäkringskassan och 

CSN. BankID används som säkerhetsprogram till användarens mobila enhet. Mobilt BankID 

kan användaren ladda ner via sin internetbank eller få det hemskickat på ett ”smartkort” [38]. 
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Mobilt BankID är ett potentiellt system att använda vid inloggning när den interaktiva 

prototypen utvecklas till en användbar applikation.  

Svensk e-identitet [39] är ett alternativt säkerhetssystem till Mobilt BankID. E-identiteten är 

en specialiserad lösning för inloggning och signering till alla typer av webbplatser, 

organisationer och applikationsleverantörer. Svensk e-identitet erbjuder även så kallade 

SITHS-kort. Korten är en nationell standard för inloggning inom vård- och omsorg. Svensk e-

identitet är ett annat potentiellt system som applikationen kan använda vid  inloggning. 
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Metod  
För att besvara frågeställningarna har informationssökning, designarbete, fältstudier och 

intervjuer utförts. Metoderna ligger till grund för analysen av hur en potentiell lösning på 

problemet kan tas fram. Intervjuer och fältstudier tillämpades för att få en fördjupad förståelse 

för de sjukvårdsanställdas syn på problemet. Observationerna utfördes under fältstudierna 

för att få en inblick i flödet på mottagningarna. Genom att följa med undersköterskor, 

sjuksköterskor och läkare fick gruppen en tydligare förståelse och inblick i vad som kan 

förbättras för att få en effektivare hantering av bokningssystemet. Designarbetet tillsammans 

med den relaterade forskningen kring design och användargruppens krav applicerades för 

att den interaktiva prototypen enkelt ska kunna utnyttjas. Att prototypens fokus ligger i att 

kunna utnyttjas med ett smidigt flöde, familjär känsla och god visibilitet är något gruppen 

hade som mål under arbetets gång. Inspirationen till målen kom från Benyon [40, kapitel 4].  

Fältstudier 
Fältstudier utfördes under tre arbetsdagar för att samla in data och få en inblick i patienters 

och vårdpersonalens tankar kring ett digitalt bokningssystem för tand- och sjukvård. 

Fältstudiernas syfte var att fånga upp en stor del av målgruppen och få svar på de frågor 

som uppkom under informationssökningen. Fältstudierna bestod av studiebesök till ett antal 

vårdcentraler och närakuter [41] för att få förståelse av flödet inom sjukvården idag. Under 

studiebesöken insamlades information från undersköterskor, sjuksköterskor samt läkares 

åsikter om förbättringsmöjligheterna till vårdtillgängligheten. Den insamlade informationen 

från studiebesöken och fältstudierna analyserades för att gruppen skulle kunna bilda en egen 

uppfattning om problemen.  

Tillgängligheten och väntetider 

Kalmar län arbetar med att förbättra tillgängligheten inom vården genom att försöka hålla 

telefonköerna och väntetiderna korta samt hjälpa patienten till rätt vårdnivå [10]. Genom att 

analysera metodvalen Kalmar använder för att förbättra tillgängligheten har gruppen haft 

metoderna i åtanke vid utvecklingen av applikationen.  

Vårdgarantin i Sverige är ett index på den längsta möjliga tiden som patienter ska behöva 

vänta innan de kommer i kontakt med vården. Vårdgarantin beskrivs i fyra steg som 0, 7 90 

och 90. 0:an är det första kriteriet och betyder att patienten har rätt att komma i kontakt med 

primärvården redan samma dag. 7 är det andra kriteriet och står för att alla patienter i behov 

ska få möjlighet att träffa en allmänläkare inom sju dagar. 90 står för att alla patienter i behov 

ska få träffa en specialist inom 90 dagar. Den sista 90 står för att alla patienter som får beslut 

ska få tillgång till åtgärd inom 90 dagar. Men enligt väntetider i vårdens undersökningar 

uppfylls inte alltid garantierna. Enligt undersökningen får 87 % kontakt med primärvården 

samma dag, 90 % får träffa en allmänläkare inom sju dagar, 87 % får träffa en specialist 

inom 90 dagar och 84 % får tillgång till åtgärd inom 90 dagar från beslut [11].  

Socialstyrelsen [12] beskriver tillgängligheten till hälso- och sjukvården som ett väsentligt 

problem. Utvärderingarna som de har tagit del av visar att framkomligheten via telefon är 

bristfällig och att en av fyra patienter inte anser sig ha tillgång till den vård de behöver. 

Socialstyrelsen har även fått indikationer på att patienterna inte vet vart de ska vända sig när 

de är i vid behov av vård. Genom att hjälpa patienterna med rekommendationer och 

information kring vart och hur de kan söka vård kan vårdsökandet underlätta för patienten. 
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Trots mycket kritik och dåligt omdöme kring tillgängligheten finns även mer positivt riktad 

återkoppling till tillgängligheten. Enligt Vårdbarometern rapport 2014 [13] upplever åtta av tio 

patienter att de har tillgång till den sjukvård de är i behov av. Jämfört med den tidigare 

insamlade datan uppfylls tillgängligheten på ett bra sätt av en klar majoritet. Åtta av tio 

personer upplever att de har tillgång till den vård de är i behov av, det är en klart bättre siffra 

än vad andra undersökningar visat på. Undersökningens restriktioner är bland annat att 

studien utesluter invånare som talar annat språk än svenska och att antalet utrikesfödda är 

underrepresenterat. 

Författarna C. Montell, J. Ramsberg och H. Sjöberg [14] beskriver i deras rapport att 

väntetiderna till planerad vård pekats ut som ett problemområde. Författarnas underlag för 

tillgängligheten är befolkningens uppfattning av att hälso- och sjukvården är mindre tillgänglig 

i Sverige än i andra jämförbara länder. Författarnas rapport resulterar i förslaget att hinder 

om patientens egen delaktighet i hens vård bör undanröjas. De hävdar att patientens 

delaktighet i vården leder till att behandlingsresultaten blir  bättre. Med en mobil applikation 

kan patientens delaktighet förbättras om patienten själv får en god översikt och tillgång till sin 

vård. 

Kömiljarden enligt författarna C. Montell, J. Ramsberg och H. Sjöberg [14] är sedan 2009 ett 

understöd till vårdgarantin. Kömiljarden är ett prestationsbaserat bidrag till landstingen 

fördelat efter deras väntetider inom specialistvården. Författarnas studier leder till att 

kömiljarden har haft effekt genom att ha reducerat väntetiderna till specialistvård i ett flertal 

landsting. Kömiljarden har även bidragit till stabilare väntetider inom svensk sjukvård. Trots 

satsningen är det enligt statistiken [11] endast 84 % som får specialistbehandling inom 

vårdgarantin. Statistiken visar på att investering i vården kan reducera väntetiderna men att 

det  finns behov av att utveckla fler lösningar för att förbättra tillgängligheten ytterligare.  

ComputerSwedens [15] undersökning tyder på att 56 % av patienterna är positivt inställda till 

att få veta en uppskattning av väntetiden redan vid incheckning. Studien beskriver att 66 % 

av de tillfrågade ser positivt på att ha möjligheten att boka, ändra och avboka läkarbesök 

online. 18 % är negativt inställda till möjligheten, 12 % anser sig varken positivt eller negativt 

inställd, 1 % svarar ”vet ej” och 3 % påstår sig ha använt en sådan tjänst exempelvis mina 

vårdkontakter [6]. Samma studie visar även att 61 % är negativt inställda till att anhöriga 

skulle få insyn i vårdprocessen från väntrum till utcheckning. Att utveckla en mobil applikation 

skulle delvis kunna förbättra upplevelsen i väntan på vård. Det finns en minoritet som inte ser 

möjligheten till internetbokning som en lösning.  

Intervjuer 
Intervjuerna fokuserar mer på vårdpersonalens syn på en digitalisering av bokningssystemet 

samt insamling av förslag och idéer till förbättringsmöjligheter som personalen själva hade. 

Intervjuerna med sjuksköterskorna som arbetar med de delar som idag hanterar tidsbokning 

gav svar på en del frågor kring hur flödet skulle kunna underlätta för patienterna i en 

interaktiv prototyp. Intervjuerna gav även svar på andra frågor, som hur prioriteringen av 

patienterna skulle skötas på ett effektivare sätt. Genom intervjuerna fick gruppen även idéer 

till delar som ännu inte var genomtänkta. Personalen som arbetar med det befintliga 

systemet dagligen bidrog med värdefull kunskap och erfarenhet kring de delar som 

prototypens mål är att förbättra. Tillsammans med personalen framkom därför en tydligare 

bild av problemets helhet. 
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Eftersom att det råder tystnadsplikt på sjukhus gäller detsamma för gruppen vid insamlingen 

av informationen. Genom fältstudierna och intervjuerna har gruppen tagit hänsyn till att ingen 

personlig information, åsikter eller konkreta namn har tagits upp i rapporten. Samtliga 

slutsatser från intervjuerna och fältstudierna kommer ifrån en sammanställning av ett 

helhetsintryck från samtliga parter. Gruppen fick inte spela in intervjuerna eller fotografera 

något under fältstudierna för att inte röja någon sekretessbelagd information. Samtliga 

patienter och arbetare som gruppen träffade blev tillfrågade utan gruppens närvaro om det 

var okej att någon från gruppen närvarade eller intervjuade. 

Designarbetet 
Designarbetet delas upp i två faser, en problemgrundande fas och en problemlösande fas. 

Valet att dela upp designarbetet i två faser kommer från ”Designloopen” där R. Lindell [42] 

som förklarar tillvägagångssättet som använts under detta projekt. Faserna pågick under de 

första sex veckorna parallellt med informationssökningen för att hela tiden hålla 

Praktikertjänst och Cityakuten uppdaterade med arbetets status samt för att få feedback på 

designen under arbetets gång. Varje fas under designarbetet värderades genom kritik, 

introspektion, reflektion eller genom formativa användarstudier. Den problemlösande fasen 

pågick även den i två egna faser. Först designades prototypen med hjälp av ”Mockups” som 

är ett sätt att visa bilder och flöde i hur applikationen är tänkt att fungera. Den andra fasen av 

designarbetet var att göra prototypen estetiskt finare och användarvänligare för målgruppen. 

Den andra fasen utvecklades med hjälp av HTML och CSS för att kunna uppnå en del 

funktionalitet.  

Problemgrundande fasen 

Den problemgrundande fasen inleds med förstudien för att gruppen skulle bilda en 

uppfattning av problemet. Förstudien påbörjades med en litteraturstudie för att få en insikt i 

hur de befintliga boknings- och kölappssystemen fungerar. Tidigt in i litteraturstudien erbjöds 

möjligheten att få göra studiebesök, patientintervjuer samt personalintervjuer hos ett antal 

Vårdcentraler och Närakuter. Studiebesöken och intervjuerna gav insikt i vårdpersonalens 

problemuppfattning. Genom intervjuerna och studiebesöken fångade gruppen upp att 

personalen och patienternas problemuppfattning skiljde sig mot arbetsgivarnas uppfattning 

av problemet.  

Problemlösande fasen 

Den problemlösande fasen delades i sin tur upp i två faser. Den första fasens fokus var 

inriktat på att få fram ett enklare designförslag och presentera det för arbetsgivarna för att 

veta att uppgiften gick i rätt spår. Den andra fasens fokus var att hitta en passande 

utvecklingsmiljö, utveckla prototypen och att finslipa designens estetik. Utvärderingen av 

designen bestod i huvuddel av intrycket från arbetsgivarna. Ett fåtal användartester gjordes 

på tillgängliga personer i gruppens närhet, det saknas ett omfattande användartest från 

patienterna för att få återkopplingen från deras sida. Utvärderingen från arbetsgivarna efter 

den andra fasen blev därför en genomgående process där samtliga arbetsgivare själva fick 

prova att gå igenom applikationen med varsin telefon utan hjälp från gruppen för få ett eget 

intryck. 

Första delen i den problemlösande fasen inleds när förstudien till största del är färdig och 

den första designen är framtagen. Den första design-presentationen visades för 

arbetsgivarna för att få återkoppling till gruppens problemuppfattning. Flödet av den första 

designen stämmer bättre in på vad arbetsgivarna söker än den problemuppfattning gruppen 
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fick från intervjuerna. Efter återkopplingen från arbetsgivarna avsatte gruppen tid till att skapa 

en andra design för att förbättra delarna som framkom i återkopplingen från arbetsgivarna. I 

den andra designen fick gruppen även möjlighet att visa andra förbättringsförslag som 

intervjuerna gav insikt till. Den andra delen av den problemlösande fasen startade efter 

återkoppling från den andra design presentationen. Denna fas fokuserade på att finslipa 

designen och göra prototypen estetiskt tilltalande ut samtidigt som funktionaliteten för att 

simulera ett flöde för applikationen tillades. En del utav den problemlösande fasen gick åt till 

att hitta en passande utvecklingsmiljö. Under ett inledande samtal med arbetsgivarna 

bestämdes det att gruppen skulle arbeta i en utvecklingsmiljö som kallas Codiqa. Efter att 

arbetet påbörjades i Codiqa ansåg gruppen att utvecklingsmiljön skulle ställa till mer problem 

än det löste, därför ändrades utvecklingsmiljön till Sublime Text.   

Design och teknisk beskrivning 
Under examensarbetet har en interaktiv prototyp skapats vars syfte är att illustrera flödet av 

en applikation som hanterar tidsbokning och kölappssystem. Avsnittet Design och teknisk 

beskrivning beskrivs hur prototypen designats och bakgrunden till den tekniska utformningen 

till de funktioner som använts.  

Design och funktionalitet  
För att komma igång med designens inledande utseende utgick arbetet från två riktlinjer. 

Den första riktlinjen var att applikationen på något sätt skulle kunna hantera webbaserad 

bokning till sjukvården. Den andra riktlinjen var att applikationen skulle förhålla sig till 

Praktikertjänsts grafiska manual. Den grafiska manualens riktlinjer bestod av logotyper och 

färgkoder som skulle användas när applikationen byggdes. För att klara av det funktionella 

kravet var två knappar det enda som behövdes. En knapp för att boka tid och en knapp för 

att avboka tiden. Den första skissen, som kan ses i figur 1, ritades upp i Paint för att 

överblicka den huvudsakliga färgen. Den blåa färgen är Praktikertjänsts primärfärg och var 

ett av kraven på applikationen utifrån den grafiska manualen. Efter att den första skissen var 

framtagen ansåg gruppen att applikationen lika väl krävde mer funktionalitet som arbete för 

att få den mer stilren. Den starka sidan med skissen var att den var enkel att förstå och 

använda. Att applikationen skulle vara enkel att använda för målgruppen var ett av de 

tydligaste resultaten av förstudien. 

 

Figur 1: Första skissen: Idéen om att kunna boka/avboka tid på ett smidigt sätt. 

Efter den första skissen kom gruppen fram till att om inte varje mottagning ska behöva ha en 

egen applikation måsten applikationen på något sätt hantera till vilken mottagning 

användaren söker vård. Det fanns flera förslag kring hur prototypen skulle sköta det. Ett 
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förslag var att användaren själv, på en tidigare sida, skulle få välja till vilken mottagning hen 

önskar söka vård. Ett annat förslag var att applikationen genom personuppgifter skulle ta 

fram vilken vårdcentral vårdtagaren är skriven på och automatiskt välja den som sökval. Ett 

tredje förslag var att applikationen skulle med hjälp av gps-koordinationer erbjuda ett antal 

vårdcentraler nära vårdtagaren som hen kan välja mellan. Ett fjärde förslag var att 

applikationen skulle hjälpa till att samla in information kring patientens tillstånd för att göra en 

enklare bedömning av tillståndet och sedan erbjuda ett antal vårdcentraler som ger vård för 

denna typ av tillstånd för att minska risken för att patienten kommer till fel vårdnivå. Beslutet 

blev att applikationen med hjälp av bedömningsmallar ska bedöma patientens tillstånd och 

därefter erbjuda användaren att boka tid på en mottagning i den rätta vårdnivån. Utöver 

beslutet valde gruppen att även ha kvar förslaget om att användaren ska få en rad alternativ 

på vårdplatser med rätt vårdnivå för att erbjuda vårdtagaren att själv välja vårdcentral. 

Beslutet motiverades med att vårdtagaren själv kan hävda att en vårdcentral som ligger 

närmst hen inte nödvändigtvis är den mest lättillgängliga vårdplatsen. 

Eftersom att det beslutades att applikationen skulle hjälpa patienten med bedömningen 

framkom två olika alternativ till hur det skulle hanteras. Det första beslutet var att 

applikationen på något sätt skulle leta efter nyckelord i en beskrivande text och genom 

nyckelorden göra en enklare bedömning av vårdnivån. Förslagen skissades upp med hjälp 

av programmet Balsamiq, utan färger, bara för att få en bild i hur förslagen skulle kunna se ut 

för användaren. Det andra förslaget var att användaren får trycka på förvalda knappar för att 

ta reda på vart symtomen sitter samt vilka symtom patienten har. Gruppen beslutade att 

använda det andra alternativet för att det ansågs enklare att utveckla, mer pedagogiskt och 

användarvänligt. Det ställer inte lika höga krav på patientens språkkunskap, 

beskrivningsförmåga och tid. Efter att ha presenterat idéerna för Praktikertjänst fick gruppen 

feedback på att användare alltid bör ha möjligheten att på ett smidigt sätt ringa till 1177 

vårdguiden. Därför beslutade gruppen att en genväg att kontakta 1177 var något som skulle 

framgå tydligare i en senare skiss. Utöver att det skulle vara enkelt att kontakta vårdguiden 

ansåg Praktikertjänst att det skulle vara bra att kunna välja språk för att underlätta för icke 

svensktalande. Det beslutades att det mest lämpliga stället att lägga ett språkval på skulle 

vara på inloggningssidan, som är den första sidan i applikationen. 

 

Figur 2: Beskriva tillstånd med text: Alternativet att 

patienten har möjlighet att beskriva sitt tillstånd med 

hjälp av ett textfält.  

  

Figur 3: Beskriva tillstånd med alternativ: 

Alternativet att patienten har möjlighet att beskriva 

sitt tillstånd med hjälp av påståenden. 



 

Inloggningssidans funktionalitet består av tre delar. Den första delen är inloggningen som tar 

användaren till själva huvudmenyn. Inloggningens funktionalitet finns primärt för att skydda 

patienternas sekretessbelagda information och att förhindra att obehöriga ska boka någon 

tid. Den andra delen av inloggningssidan är språkvalet där Praktikertjänst själva önskade att 

applikationen skulle stöda språkval. Den tredje och sista delen av inloggningssidan var att 

det skulle gå att läsa om applikationens användarvillkor och hur applikationen fungerar. För 

att få informationen lättillgänglig finns information om applikationen även under inställningar 

på samtliga sidor i applikationen. Motivationen till beslutet var att användaren alltid på ett 

enkelt sätt skulle ha tillgång till informationen. 

 

 

Figur 4: Inloggningssida: Sida som hanterar inloggning, språkval och möjligheten att läsa om applikationens 

användarvillkor och hur applikationen ska användas.  

En annan del som framkom i förstudien var att alla vårdplatser inte hanterade både 

tidsbokning och kölappssystem. Vissa mottagningar hanterade bara tidsbokning eller 

kölappssystem. För att inte utesluta mottagningar som inte hanterar tidsbokning beslutades 

att en kölappsfunktion skulle finnas. Kölappsfunktionen innebär att i de fall väntetiden är 

längre än en viss tid har användaren möjlighet att ta kölappen på distans och därför kunna 

köa på distans. För de vårdcentraler som hanterar både tidsbokning och kölapp beslutades 

att det efter valet av vårdcentral kommer en sida där vårdtagaren kan välja mellan kölapp 

eller tidsbokning. Vid fallet av vald mottagning som inte hanterar både tidsbokning och 

kölappssystem visas inte den sidan. 
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Figur 5: Välja tidsbokning eller kölapp: Beroende på vad mottagningen hanterar finns möjligheten att boka tid eller 

ta kölapp utan att behöva ringa till mottagningen.  

En del av funktionaliteten som framkom från en läkare var att ett bra alternativ till att ge 

patienten muntliga rekommendationer och fysiskt handskrivna lappar som i stor utsträckning 

sker idag, istället ge användaren möjlighet att följa upp sitt besök på applikationen. Förslaget 

resulterade i en sida med återkoppling från patientens tidigare besök där de kan se 

rekommenderad medicinering eller andra rekommendationer från sin läkare. 

Efter att funktionaliteten var bestämd och några prototyper hade tagits fram påbörjades 

designarbetet för att få applikationen att se tilltalande ut. Med hjälp av färgkoderna och 

logotyper från den grafiska manualen växte applikationens slutdesign fram. Den statiska 

bakgrundsfärgen, sidhuvudet och sidfoten togs fram för att se neutralt och passande ut med 

resterande delar av applikationen. Därefter började applikationens CSS att utvecklas för att 

bilda en enhetligt utseende på sidorna. Figur 6 illustrerar det färdiga utseendet.  

 

Figur 6: Resultat av prototypen, huvudmeny och specificera tillstånd: Två exempel på hur den färdigställda 

applikationen ser ut. 
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Teknisk beskrivning 
Under den problemlösande fasen var det planerat för två presentationer som skulle 

redovisas för arbetsgivarna. Presentationerna var i huvudsak till för att gruppen skulle kunna 

ställa frågor och få feedback under utvecklingen av designen. För att få presentationen och 

designarbetet att fungera smidigt valde gruppen att presentera och illustrera applikationens 

funktionalitet med hjälp av programmet Balsamiq [43]. Med hjälp av Balsakmiq kunde 

gruppen skapa bilder som illustrerade flödet och funktionaliteten av applikationen och på så 

sätt kunna presentera för arbetsgivarna. 

Till den andra delen av den problemlösande fasen när prototypen skulle byggas fanns tid 

avsatt för att hitta en utvecklingsmiljö som skulle passa vid utvecklingen av applikationen. Ett 

problem med att göra en mobilapplikation är att mobiler använder olika operativsystem, olika 

operativsystem som stödjer olika utvecklingsspråk [44]. För att lösa det problemet upptäcktes 

en potentiell lösning, att skriva applikationen i ett webbaserat språk som kan hanteras av de 

flesta mobila operativsystemen. Efter en del efterforskning kring webbaserade 

mobilapplikationer hittades en utvecklingsmiljö som kallas Codiqa [45]. Codiqa är en 

utvecklingsmiljö där HTML 5 [46] används. Codiqa generar JavaScript [47] genom 

färdigbyggda ”drag ’n’ drop”- funktioner. Javascriptet används som funktionalitet i 

huvudspråket. Ett problem som uppstod med Codiqa var att designen var svår att anpassa 

efter olika önskemål. Därför beslutades att Javascripten från Codiqa skulle användas men att 

designen skulle göras om  med hjälp av HTML 5 och CSS [48] i en utvecklingsmiljö som 

heter Sublime Text 3 [49]. För att få HTML-koden att vara kompatibel med mobiltelefoner 

användes jQuery mobile [32]. jQuery mobile erbjuder kodförslag och handledning för hur 

jQuery används på bästa sätt. 

Eftersom att applikationen kommer att hantera sekretessbelagd information är säkerheten en 

viktig aspekt att ta hänsyn till. Under förstudien framkom även att sekretesslagen styrker att 

informationshanteringen mellan vårdtagare och vårdgivare bör säkerställas [50, kapitel 6]. 

Därför är det viktigt att ta hänsyn till säkerhetsaspekter så att ingen icke anhörig ska få 

tillgång till en annan patients personinformation, återkoppling från läkare eller patientens 

bokningar. Säkerhetsaspekterna som anses var extra viktiga att ta hänsyn till är inloggning, 

informationshantering och informationslagring. För att ta hänsyn till resultatet från förstudien, 

intervjuerna och designarbetet beslutades att någon form av verifikation av vem som söker 

vård är väsentlig för applikationen. Eftersom att det idag kan vara långa väntetider till vården 

krävs någon form av säkerhet för att undvika att användare bokar tider som de sedan inte 

närvarar på. På många vårdplatser idag debuteras en patient som inte dyker upp på avsatt 

tid. Att veta vem som ska betala vid uteblivet besök är en av motiveringarna gruppen har för 

att applikationen ska ha en inloggningssida. En inloggningssida kan hanteras på många olika 

sätt. Gruppen analyserade alternativ som att skapa ett eget inlogg, logga in via Mobilt Bank 

ID [37], med hjälp av svensk E-identitet [39] eller med hjälp av inlogg som skapas via 

vårdguiden, praktikertjänst eller någon annan tredjepart som står för inlogget. Gruppen valde 

att använda sig av bank ID då det är en säker och effektiv lösning på inloggningen.  
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Diskussion 
Examensarbetet resulterade i en interaktiv prototyp som simulerar tidsbokning, kölapp, 

notifikationer från läkare via patientens profil samt en rekommendation och analysering kring 

patientens tillstånd och till vilken vårdnivå patienten bör söka sig till för sina symtom. I 

diskussionsavsnittet diskuteras resultatet av den interaktiva prototypen under rubrikerna 

design och tillgänglighet.  

Design 
Under projektets gång har gruppen valt att fokusera på neutrala och enkla formgivningar 

med enklast möjliga flöde för att tillfredsställa så många användare som möjligt. Genom att 

noggrant analysera och planera användbarheten, estetiken och flödet kan en god 

funktionalitet som tillfredsställer efterfrågan för ett mer tillgängligt vårdsystem byggas upp. 

Analysen och planeringen tillsammans med användartester och studiebesök resulterade i det 

slutgiltiga flödet prototypen har. Gruppen valde att extra omsorgsfullt planera delarna med 

inspiration från studierna [28], [29] och [30]. 

Det fysiska sammanhanget låg till stor del till grund för beslutet om att applikationen skulle 

vara riktad till mobila enheter. Att applikationen blev riktad mot mobila enheter var på grund 

av att gruppen ansåg att det fanns två potentiella lösningar för denna typ av applikation. Det 

skulle kunna vara en webbaserad tjänst eller en mobil applikation. Gruppen valde en mobil 

applikation för att det ofta kan vara smidigare för patienten då den i större utsträckning har 

möjlighet att söka vård vart som helst. En webbapplikation kan även vara anpassad för 

mobila enheter, men gruppen ansåg att en applikation skulle vara smidigare för patienter.  

Under framtagandet av applikationen valde gruppen att arbeta mer efter processer än efter 

användartester. Användartester som rekommenderades av J. Rubin och D. Chisnell [30] 

utfördes till viss del. Att genomföra och analysera data från ett användartest är tidskrävande 

och ska göras under flera steg. Istället arbetade gruppen genom att göra en del av 

funktionaliteten, analysera delen tillsammans med arbetsgivarna för att sedan besluta om 

funktionaliteten skulle finnas med. Efter att funktionaliteten hade bestämts startade 

designarbetet.  

Den andra frågan i frågeställningen var ” Hur ser dagens patienttillgänglighet ut och hur kan 

denna kunskap ge förslag till en förbättrad vårdupplevelse?”. Förstudien och 

informationssökningen pekar på att patienttillgängligheten i Sverige upplevs som bristfällig av 

patienterna. Kunskapen om att tillgängligheten upplevs bristfällig av patienter stöds av 

enkätundersökningen som utfördes samt av rapporten och undersökningar [1], [12], [14]. 

Informationssökningen resulterade i att ökad tillgänglighet kunde framkomma genom god 

interaktion mellan applikation och användare [51]. Författarna C. Montell, J. Ramsberg och 

H. Sjöberg [14] hävdar i deras rapport att kömiljarden var ett resultat i bättre statistik kring 

vårdgarantin. För att kunna ge förslag till god upplevelsedesign har bristerna som patienterna 

framfört undersökts och använts som underlag vid skapandet av prototypen. Analysen fick 

stå grund för att anpassa smarta lösningar och underlätta problematiken efter patienterna 

och personalens önskemål. 

Den tredje frågan i frågeställningen var ” Kan prioriteringen av patienter skötas med hjälp av 

en digital artefakt?”. Med gruppens begränsade kunskaper kring sjukvård och med den 

förundersökning som gjordes hittade gruppen inget sätt att helt och hållet lyckas få 

applikationen att sköta prioriteringen av patienterna. Detta styrkt av författarna E. Arvidsson, 
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M. André, L.Borgquist, P.Carlsson och K. Lindström [5] som beskriver oklarheten och de 

olika synerna som läkare och sjuksköterskor har vid bedömningen av patienterna. Eftersom 

denna undersökning kom fram till att prioriteringen inte kunde skötas av applikationen, 

framkom idén att ersätta prioriteringsdelen med att applikationen istället bedömer vilken 

vårdnivå patienterna bör söka sig till. Detta framkom framförallt efter att följa författaren B. 

Marklunds [26] bok för att bedöma en patients behov av vårdnivå. Eftersom att alla patienter 

upplever symtomen olika och att vissa delar inom vården är livshotande, blev resultatet från 

forskningen att detta är något som en person med utbildning bör ansvara för. De positiva 

aspekterna i det fall där applikationen hanterar prioriteringarna skulle vara att alla patienter 

kan få en lika rättvis bedömning oavsett etnisk bakgrund eller olika personliga värderingar 

och tolkningar från vårdpersonalen. 

De användartester som gjordes samt den relaterade forskningen [51] tyder på att detta 

problem gick att lösa samtidigt som designen och användarvänligheten är tilltalande för 

användarna. Eftersom att användartesterna var begränsade och utfördes på en liten 

variation av målgruppen är det svårt att få fram ett konkret resultat kring hur hela målgruppen 

anser att applikationen är användarvänlig. Som A.Härén [29] beskriver är det inte enkelt att 

komma fram med en design som passar till en stor målgrupp. Slutsatsen från A.Härén:s 

rapport är att en applikation troligtvis inte kan utformas med en design som tillfredsställer 

hela målgruppen men förhoppningsvis en majoritet av användarna.  

Tillgänglighet 
Genom förstudien och informationssökningen framkom behovet av ett nytt sätt att komma i 

kontakt med vården. Indikationerna som vårdpersonalen gav under studiebesöken och 

intervjuerna var att det största problemet till de långa väntetiderna är att patienterna går 

genom ett flertal vårdnivåer innan det kommer rätt. Att patienterna får vänta länge i kö för att 

sedan få höra att de ska till en annan vårdnivå framkallar en irritation hos patienten redan 

innan patienten har kommit till rätt vårdnivå. När patienten väl kommer fram till rätt 

mottagning har patienten redan fått vänta länge och fått ett negativt intryck av vården. Att få 

patienterna till rätt vårdnivå smidigare kan därför leda till mindre tryck och kortare väntetider 

på en del av mottagningarna. En del i prototypen är därför att patienterna bör få hjälp med 

val av vårdnivå redan vid bokningen. En annan del som framkommit genom intervjuer med 

patienterna är att de gärna vill slippa sitta i ett väntrum då de väntar, utan hellre väntar på i 

hemmet eller på arbetsplatsen. Det framkom under samtal med patienter att ett bra förslag är 

att kölapp och ”incheckning” skulle kunna ske utanför mottagningen. På så sätt kan patienten 

se en estimerad väntetid på hens tur på sin mobila enhet, vilket i sin tur gör att patienten har 

möjlighet att uträtta andra ärenden i väntan på sitt vårdbesök. Det stöds i förstudien att 

majoriteten av de tillfrågade såg positivt på möjligheten att se och ta kölappen på distans.  

Den första frågan i frågeställningen var ”Kan en digital artefakt öka upplevelsen av 

tillgängligheten inom sjukvården?”. Redan i inledningen till projektet framkom i en studie [9] 

att det är mycket svårt att öka tillgängligheten utan att öka resurserna. Eftersom att gruppen 

inte kan styra över de fördelade resurserna mellan mottagningarna fick termen tillgänglighet 

undersökas för att förstå om det var möjligt att öka tillgängligheten utan att öka resurserna. 

Tillgänglighetsproblemet i denna studie fokuserar därför på att få användaren att uppleva 

tillgängligheten bättre istället för att genom ökade resurser minska väntetiderna. Några av 

funktionerna i denna prototyp, som att ta en kölapp på distans och att få hjälp med 

bedömningen av tillståndet, har ett syfte i att patienten får en tidigare insyn i väntetiderna och 
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hur akut behovet av vård är. Dessa funktioner har som syfte att patienten ska uppleva ett 

smidigare samarbete med vården och därför uppleva tillgängligheten bättre.  

En ökad vårdtillgänglighet kan leda till följdproblem som att fler patienter söker vård för 

mindre allvarliga symtom. Indikationer som framkommit från intervjuer är att en del patienter 

väljer att avstå från att söka vård på grund av dålig tillgänglighet och långa väntetider. Om då 

tillgängligheten förättras och väntetiderna minskar finns chansen att fler söker vård. I en 

övergångsperiod kan därför belastningen på mottagningarna eventuellt öka och därför inte 

resultera i kortare väntetider med en gång. Att övergångsperioden kan leda till högre 

belastning på mottagningarna är en del som kommer att påverka såväl vårdgivare som 

vårdtagare. Att förstå skillnaden på vårdgivarnas och vårdtagarnas önskemål var inte enkelt 

under projektets gång. Informationssökningen hjälpte gruppen att till viss del förstå att 

lönsamheten, väntetider och kostnaderna var viktiga att ha i åtanke [9], [5], [52], både för 

vårdgivarna och vårdtagarna. Utöver vårdgivarna och vårdtagarnas perspektiv är de 

anställdas konsekvenser viktiga att ta hänsyn till. Avsikten med prototypen är att hjälpa 

vårdanställda med deras arbetssysslor och genom det underlätta för de anställda.  

Det sociala sammanhanget och etiken är framförallt delar som ses över vid besluten av hur 

mycket applikationen ska sköta själv och vad den inte klarar av. Författarna E. Arvidsson, M. 

André, L.Borgquist, P.Carlsson och K. Lindström [5] beskriver att sjuksköterskorna och 

allmänläkarna inte alltid är överens om hur bedömningen av patienterna ska skötas. Enligt 

avhandlingen Socialdepartementet [4] är det stora skillnader på kvaliteten mellan 

landstingen. Projektgruppen valde att inte låta applikationen ta hänsyn till skillnaderna mellan 

landstingen eftersom att bedömningen inte är tillräckligt noggrann för att kunna garantera att 

en patient får bättre vård i ett annat landsting. Applikationen har istället fokuserat på att få 

patienten till rätt vårdnivå snabbare och smidigare. 

Att kunna analysera patientens tillstånd och hjälpa hen att kommat till rätt vårdnivå löstes 

genom att designa ett flöde med ett antal påståenden. Påståendena kommer framförallt från 

boken Symtom Råd Åtgärd [26]. Flervalsfrågorna är uppdelade efter vårdnivåerna akut, 

halvakut, förtur, tid enligt besvär och egenvård. Först får patienten ett antal påståenden om 

potentiella symtom, stämmer något av dessa trycker användaren på det och får ett svar på 

vilken vårdnivå hen bör söka vård till. Samtidigt visar applikationen ett antal mottagningar i 

närheten som hanterar den typ av symtom som användaren upplever och ger användaren 

möjligheten att boka ett besök på någon av dessa mottagningar i applikationen. Har 

användaren inte något av de föreslagna symtomen får användaren diagnosen att hens 

symtom går att behandla med egenvård och patienten får tips på egenvård efter hens 

besvär. Under hela händelseförloppet har patienten möjligheten att ringa till 1177 via 

applikationen för potentiella frågor som inte applikationen kan besvara. Att vägleda patienten 

till en mottagning som kan behandla patientens tillstånd snabbare och effektivare leder 

förhoppningsvis till minskade väntetider. 

Trots att många upplever att ha möjligheten att ta kölapp på distans är en bra funktion finns 

det andra som inte tycker att det är bra. Enligt ComputerSweden [15] finns det 18 % som är 

negativt inställda till möjligheten att boka, ändra och avboka läkarbesök online. Eftersom att 

det finns en minoritet som inte vill hantera bokningen online bör orsaken till det ses över när 

applikationen lanseras för att se om det finns andra alternativ som kan förbättra 

tillgängligheten även för denna grupp. Att 18 % är negativt inställda till att en onlinebokning 

ska finnas, kan det tolkas som att de personligen anser att det inte ska finnas som ett 

alternativ för någon. Ett annat sätt att se på det är att 18 % är negativt inställda till att själva 
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använda ett sådant alternativ. Hur dessa 18% reflekterar är något gruppen inte har funnit 

underlag för, men eftersom att gruppen nästan representerar en femtedel av de tillfrågade är 

det en grupp som inte kan ignoreras. Gruppen samtalade därför med arbetsgivarna och kom 

fram till att eftersom att examensarbetet går ut på att bygga en interaktiv prototyp med syfte 

att visa på möjligheter att förbättra tillgängligheten bör gruppen inte stå i vägen för 

utvecklingen, utan får istället vara något att beakta innan beslutet tas om prototypen ska bli 

en applikation eller inte.  

Resultatet av den interaktiva prototypen är en kombination av delar efter patienternas och 

vårdpersonalens önskemål samt arbetsgivarnas krav och åsikter om funktionaliteten. Den 

interaktiva prototypen kan skräddarsy bokning och kölappssystem för varje mottagning, 

hjälpa patienterna till rätt vårdnivå, ge patienten möjlighet att själv redigera 

informationsuppgifterna och erbjuda läkaren möjlighet att återkoppla till patienten. De 

användartester som gjordes tyder på att resultatet leder till att tillgänglighetsintrycket 

förbättras och att väntetiderna på mottagningarna minskar. Testerna som genomfördes 

bestod av mindre deltester för att testa funktionerna vart eftersom de färdigställdes.   
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Slutsatser  
Syftet med arbetet har varit att undersöka hur en digital artefakt kan öka upplevelsen av 

vårdtillgängligheten. Under arbetet har vårdtillgängligheten undersökts för att ta reda på 

vilken del i tillgängligheten som upplevs bristfällig för att därefter hitta en lösning på 

problemet. Förslaget som arbetet har resulterat i är en interaktiv prototyp som beskriver 

flödet av ett bokningssystem för svensk sjukvård. Det som utmärker prototypen från ett 

bokningssystem som skulle kunna appliceras på många andra användningsområden är att 

applikationen underlättar för användaren att söka sig till rätt vårdnivå. Förutom att underlätta 

för användaren att komma till rätt vårdnivå har prototypen som baktanke att minska 

väntetiderna inom vården. Eftersom att många patienter kommer till fel vårdnivå och blir 

därefter skickade till en annan mottagning tar patienten upp tid på flera mottagningar. Med 

hjälp av applikationen kan patienterna få hjälp att ta sig till rätt vårdnivå snabbare och på så 

sätt minska sin vårdtid. Genom att patienten får en kortare väntetid kan upplevelsen av 

tillgängligheten öka för användaren. Resultatet visar starka indikationer på att applikationen 

förbättrar upplevelsen av tillgängligheten för patienten.  

Framtida arbete 
Förslag till fortsatt arbete är att färdigställa prototypen till en fungerande applikation för att 

kunna utföra användartest samt genomföra en utvärdering för att undersöka om 

applikationen uppnår det önskade resultatet. 
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