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ABSTRACT 
 
In inhalation anesthesia life-support systems are used to provide   
gases to the patient and to monitor important parameters. These  
systems are used in dynamic and stressful situations where the  
information-load on the operators often is significant. This thesis  
presents a design concept of an anesthetic system. The design goal  
has been to keep the information-load on the operator low with the  
objective to minimize confusion and error.     
 
A number of contextual inquiries were made in the operating room   
during surgery at four hospitals in Sweden. The goal was to  
understand the actual use-situations when anesthetic systems are   
employed. In addition to these inquiries a number of interviews with 
clinicians were made. The result from the contextual inquiries  
and the interviews was a set of qualities-in-use; characterizations  
of the preferred use-qualities of the system. Based on these  
qualities-in-use the actual design concept was developed. The design concept 
is described in terms of sketches, scenarios and the  
qualities-in-use on which it was based. The thesis also includes a  
discussion on the advantages and disadvantages of the design  
concept. 



 3 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 
1. Introduktion      5 
 
1.1 Inledning       5  
1.2 Syfte         5 
1.3 Tack        5 
 
 
2. Bakgrund       7 
 
2.1 Fysiologi och anestesi     7 
 
2.1.1 Anestesins grunder      7 
2.1.2 Andningsorganen      8 
2.1.3 Andningsmekanik      9 
2.1.4 Sövning under operation     9 
 
2.2 Interaktionsdesign     10 
 
2.2.1 Brukskvaliteter      10 
2.2.2 Designprocess      12 
 
 
3. Metod       14 
 
3.1 Metodteoretisk bakgrund    14 
 
3.1.1 Inledning       14 
3.1.2 Kontextuella undersökningar    14 
3.1.3 Intervjuer       26 
 
3.2 Genomförande av studien    17 
 
3.2.1 Miljö        17 
3.2.2 Deltagare       17 
3.2.3 Analys av data      17 
 
 
4. Resultat        19  
 
4.1 Brukskvaliteter      19 
 
4.1.1 Praktiska brukskvaliteter     19 
4.1.2 Sociala brukskvaliteter     19 
4.1.3 Estetiska brukskvaliteter     20 
4.1.4 Konstruktionsmässiga brukskvaliteter   21 
4.1.5 Känslomässiga brukskvaliteter    21 
4.1.6 Handlingsmässiga brukskvaliteter   22 



 4 

  
4.2 Design       23 
 
4.3 Scenarier       28 
 
 
5. Diskussion       36 
 
5.1 Designförslagens för- och nackdelar  36 
 
5.1.1 Användbarhetsaspekter     36   
5.2.2 Tekniska aspekter      38 
 
5.2 Kritik av studien      38 
 
 
6. Slutsats       41   
 
  
 
 
Referenser        42 
 
 
Appendix        44 
 
Appendix A: Förberedelser för observationer och intervjuer 
 
A-1: Intervjuguide       44 
 
Appendix B: Resultat från observationer och intervjuer 
 
B-1: Anteckningar från kontextuell undersökning  45 
B-2: Anteckningar från kontextuell undersökning  46 
B-3: Anteckningar från kontextuell undersökning  47  
B-4: Anteckningar från kontextuell undersökning  48 
B-5: Anteckningar från kontextuell undersökning  50 
B-6: Anteckningar från intervju     52 
B-7: Anteckningar från intervju     54 
 
 
 



 5 

1.  INTRODUKTION 
 
Detta kapitel introducerar studien och presenterar dess syfte. 
 
 
1.1 Inledning 
 
Inom inhalationsanestesi används ett system för att förse patienten med syre 
och anestesigaser samt för att övervaka livsuppehållande funktioner. Ett 
anestesisystem består av tre delsystem; en ventilator stöder ventilering av 
lungor, ett system för anestesigasflöden tillför anestesigaser och lustgas samt 
ett system som övervakar de funktioner hos patienten som är 
livsuppehållande och som antingen hanteras av den egna kroppen eller på 
teknisk väg då anestesin satt dem ur funktion (Jonsson, 1995). 
 
Anestesisystemet används i en miljö som ställer höga krav på både 
utrustningen och personal. Informationsmängden som måste hanteras är stor 
och det är viktigt att användningen av systemet sker friktionsfritt för att 
anestesins mål skall uppnås. Systemet används också i en situation där 
patienten är i ständigt fokus och där systemet i sig inte får upplevas som 
någonting som står mellan brukaren och patienten.  
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att ur ett interaktionsdesignperspektiv ta fram 
förslag på gränssnitt för anestesisystem. Förslaget skall ge en konceptuell bild 
och det skall presenteras i termer av skisser. 
 
Det interaktionsdesignperspektiv som tillämpas innebär att 
användningssituationen är utgångspunkt för framtagandet av designförslag, 
genom att kvaliteter som kännetecknar bruket av anestesisystem har 
identifierats. Dessa kvaliteter har identifierats utifrån empiriska studier på 
operationsavdelningar.  
  
 
1.3 Tack 
 
Jag vill tacka mina handledare vid Clinical Engineering på Siemens Elema, 
Mari Andersson och Ylva Andersson, för mycket praktisk hjälp och stort stöd 
under arbetets gång. Utan er hjälp hade denna uppsats aldrig kunnat 
genomföras.  
 
Min handledare på Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings 
Universitet, Magnus Bång, har varit till stor hjälp genom att bidra med viktiga 
referenser, synpunkter under arbetets gång samt med mycket hjälp under 
rapportens tillkomst. Även din hjälp har varit ovärderlig.  
 
Jag vill också tacka övrig personal vid Clinical Engineering på Siemens Elema 
som bidragit med idéer, tankar, kontakter och mycket annat. 
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Ett stort tack vill jag också rikta till den personal som hjälpt mig på de sjukhus 
jag besökt; Universitetssjukhuset i Linköping, Kalmar Sjukhus, Kärnsjukhuset 
i Skövde, Sunderbyns Sjukhus samt St Görans Sjukhus i Stockholm. Er 
hjälpsamhet har varit en förutsättning för denna uppsats tillkomst.   
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2. BAKGRUND 
 
Detta kapitel behandlar studiens teoretiska ramverk – teori kring 
interaktionsdesign samt fysiologi och anestesi.  
 
 
2.1  Fysiologi och anestesi 
 
2.1.1 Anestesins grunder 
 
Anestesi är ett ord som i sitt ursprung betyder ”fri från känsla”. Genom att 
lägga anestesi kan man göra kirurgiska ingrepp som vore omöjliga om sådan 
inte lagts  – om patienterna inte vore just fria från känsla. Uttryckets 
fysiologiska innebörd är att hjärnans registrering av smärtimpulser från 
kroppen avbryts (Hafström & Sherstén, 1972). Under inhalationsanestesi sker 
detta genom att anestesigaser tillförs genom andningsluften.  
 
Den första dokumenterade operationen där man lagt anestesi anses ha skett 
den 16 oktober 1846 i Boston, då Dr Morton försatte en patient i medvetslöst 
tillstånd med  hjälp av etergas inför en halsoperation. Redan några månader 
efter denna operation hade eternarkos blivit etablerat runt om i världen 
(Jonsson, 1995). Sedan dess har andra former av gaser utprovats, till exempel 
kloroform, halotan och isofluran. Samtliga av dessa gaser visades dock vara 
relativt skadliga för kroppen. Från början av 1990-talet används på de flesta 
svenska sjukhus desflurane och framförallt sevoflurane. 
 
Målen med anestesi är enligt Jonsson (1995): 
 
 
• Kvalitet 
 

Med kvalitet menas att patienten skall vara tillgänglig för kirurgen, vilket 
innebär att patienten inte skall röra sig av smärta, att inga slangar eller 
spända muskler är i vägen samt att anestesören kompenserar för de 
funktioner kroppen inte själv kan upprätthålla.   

 
 
• Komfort 
 

Med komfort avses patientens upplevelse av operationen. Det skall vara en 
behaglig induktion och ett behagligt uppvaknande utan smärta och 
illamående. Även den information som patienten får rörande operationen 
är inbegripet i detta mål.  

 
 
• Säkerhet 
 

Detta mål avser säkerheten och tryggheten under operationen. Personal 
och utrustning skall inte vara bristfälliga och patienten skall veta att 
hennes eller hans välbefinnande alltid är i fokus. 
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2.1.2  Andningsorganen 
 
Andningsorganen brukar delas upp i övre och nedre luftvägarna samt 
lungorna (Siemens-Elema, 1991). Deras primära uppgift är att syresätta 
kroppen och avlägsna koldioxid.  
 
De övre luftvägarna utgörs av näshålan (lat., cavum nasi) och svalget (lat., 
pharynx). Förutom sin funktion som luktorgan fungerar näsan som renare, 
uppvärmare och befuktare av inandningsluften. Luft som andats in genom 
munnen istället för näsan torkar ut de nedre luftvägarna och ökar risken för 
infektioner. Svalgets funktion är att transportera föda och luft. Vid sväljning 
stängs näshålan och luftstrupen till medan de hålls öppna vid andning.  

 
 
Figur 1: De nedre luftvägarna 
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Till de nedre luftvägarna räknas struphuvudet (lat., larynx), luftstrupen (lat., 
trachea) samt bronkialträdet. När luften passerat svalget når den 
struphuvudet, stämbanden och därefter luftstrupen. Luftstrupen är ett 
omkring 10-12 centimeter (hos en vuxen) långt rör som hålls utspänt av 
hästskoformade broskringar (Ibidem, 1991). Slemhinnan i luftstrupen består 
av flimmerhår (lat., cilier) som transportar icke önskvärt material upp till 
stämbanden, varifrån materialet antingen hostas upp eller sväljs ned i 
matstrupen. I brösthålan delar sig luftstrupen i två huvudbronker (lat., 
bronchus principalis) som leder till höger respektive vänster lunga. Den högra 
huvudbronken är mer vertikal än den vänstra, varför främmande föremål som 
kommit ned i luftstrupen oftast hamnar i den högra lungan. Huvudbronkerna 
förgrenar sig i allt mindre kanaler och efter mellan 20 och 30 förgreningar 
mynnar de ut i alveoler. När luften kommit ut i alveolerna avger de syre till de 
röda blodkropparna och tar emot koldioxid. Figur 1 ovan visar de nedre 
luftvägarna. 
 
Lungorna (lat., pulmones) är indelade i lober, den vänstra lungan har två 
lober och den högra har tre. Loberna är i sin tur indelade i segment och dessa i 
lungans minsta enhet lobuli. Varje lunga omges av en lungsäck (lat., pleura), 
som utgörs av ett inre och ett yttre blad. Det inre täcker lungans yta medan det 
yttre täcker bröstkorgsväggen och andningsmuskeln mellangärdet (lat., 
diafragma). I pleurarummet råder undertryck vilket gör att lungorna 
expanderar vid inandning (Siemens-Elema, 1991). 
 
 
2.1.3  Andningsmekanik 
 
Inandning (inspiration) är en aktiv process, där elasticiteten i lungor och 
bröstkorgsvägg måste övervinnas. Den inandningsmuskel som spelar störst 
roll under inspirationen är diafragma som är en tunn muskelskiva fäst vid de 
nedersta revbenen. Under ett normalt andetag rör sig diafragma omkring 1 
centimeter nedåt. Övriga inandningsmuskler som har betydelse under 
inspirationen är de externa intercostalmusklerna som löper längs revbenens 
utsida och som lyfter bröstkorgen utåt och uppåt. 
 
Utandning (exspiration) sker passivt genom att lungor och bröstkorg sjunker 
ihop efter inspirationen och på så sätt pressar ut luften. Utandning kan även 
ske aktivt med hjälp av de interna intercostalmusklerna och bukmusklerna, 
detta sker till exempel när det finns något hinder i luftvägarna.  
 
 
2.1.4  Sövning under operation 
 
Innan operation sker viss premedicinering. Anledningen till detta är att 
hämma smärtkänsla och minska nervsystemets retbarhet, så att patienten blir 
mer psykiskt avslappnad och tålig mot smärta (Hafström & Scherstén, 1972). 
Anestesin inleds med ett intravenöst medel som på mycket kort tid söver 
patienten. Även muskelavslappnande medel ges för att förhindra att muskler i 
kroppen rör sig under det kirurgiska ingreppet. För att upprätthålla 
andningen som inte fungerar på grund av muskelavslappningen ventileras 
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lungorna på konstgjord väg; en tub förs ned i luftstrupen och förser lungorna 
med syre. Även anestesigaser förses denna väg, så att patienten förblir 
sovande under hela operationen. När patienten är väl sövd inleds det 
kirurgiska ingreppet. Under operationen är det viktigt att övervaka de 
livsuppehållande kroppsliga funktionerna, både de som upprätthålls av 
kroppen själv och de som under operationen måste ersättas av teknisk 
utrustning.  
 
Det finns andra typer av bedövning, till exempel ryggbedövning som innebär 
att man bedövar nerverna före eller efter dess inträde i ryggmärgskanalen 
(Ibidem, 1972). Denna metod kan kombineras med inhalationsanestesi eller 
tillämpas för sig. I det senare fallet används endast anestesisystemet till vissa 
delar, till exempel för patientmonitorering och tillförsel av syrgas. 
 
Uppvaknandet initieras genom att anestesigasnivån minskas. 
Uppvakningsprocessen är relativt kort, men under den postoperativa perioden 
måste patienten övervakas och kontinuerlig tillsyn bör ges under upp till ett 
dygn efter operationen (Holm & Hansen, 2000). Detta är beroende på 
operationens omfattning, i vissa fall kan den postoperativa perioden sträcka 
sig längre. 
 
 
2.2 Interaktionsdesign 
 
2.2.1  Brukskvaliteter 
 
Bruket av en artefakt kännetecknas av vissa egenskaper, vilka kallas 
brukskvaliteter. Dessa kan kategoriseras i olika perspektiv. För att uppnå en 
god interaktionsdesign är det viktigt att inte fokusera på förutbestämda 
uppfattningar om vad som är god användbarhet, utan se det verkliga bruket ur 
dessa perspektiv och växla mellan dem för att skapa sig en holistisk bild av 
bruket (Arvola, 2001).  
 
Arvola (2001) presenterar en uppsättning perspektiv, som till vissa delar 
härrör från traditioner inom arkitektur och industriell design. Dessa är dock 
modifierade för att bättre passa in på interaktiva informationstekniska 
system; 
 
 
• Praktiska brukskvaliteter 
 

De praktiska brukskvaliteterna avser huruvida artefakten hjälper brukaren 
att uppfylla målen med användningen. Detta kan röra personliga mål men 
också exempelvis en organisations eller ett företags mer övergripande mål.    

 
 
• Etiska brukskvaliteter 
 

Dessa brukskvaliteter rör frågor kring exempelvis kontroll och makt. Ett 
exempel kan vara hur demokratiskt eller offentligt ett system skall vara. 
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Även miljöfrågor eller ekonomiska aspekter kan inrymmas i denna 
kategori.   

 
 
• Sociala brukskvaliteter 
 

Dessa brukskvaliteter avser hur systemet används i relation till andra 
människor. Ett system kan exempelvis vara socialt accepterat i en miljö 
men inte i en annan, och systemet kan också vara en bidragande faktor vad 
gäller social status eller sammanhållning. 

 
 
• Estetiska brukskvaliteter 
 

Dessa brukskvaliteter rör brukarens upplevelse eller känsla av 
användandet, huruvida artefakten tilltalar brukaren eller inte. För att 
brukaren skall tilltalas av systemet och trivas med det, snarare än känna 
avsmak eller osäkerhet, måste det ge ett positivt estetiskt intryck. 

   
 
• Konstruktionsmässiga brukskvaliteter 
 

Dessa brukskvaliteter avser hur artefaktens materiella och fysiska 
egenskaper upplevs. Till exempel kan ett system kännas robust och stabilt 
eller bräckligt och ostadigt. 

 
 
• Känslomässiga brukskvaliteter 
 

Bruk kännetecknas av många känslomässiga egenskaper. Många av dessa 
kan vara svåra att designa för, då de uppstår genom lång tids användande 
av systemet. Vissa egenskaper av känslomässig natur kan dock designas 
för. Ett exempel kan vara design för nostalgi. 

 
 
• Handlingsmässiga brukskvaliteter 
 

Dessa brukskvaliteter avser flödet i interaktionen, det vill säga de 
egenskaper som finns hos interaktionen mellan brukare och artefakt. 
 
 
Dessa perspektiv är inte distinkt skilda och kompletterande utan skall ses 
som olika aspekter av en helhet, nämligen bruket av artefakten (Ibidem, 
2001). Ett designbeslut som rör ett perspektiv skall även övervägas ur 
andra perspektiv då det kan ha effekter även där.  
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2.2.2  Designprocess 
 
Ehn och Löwgren (1997) presenterar en konceptuell beskrivning av en 
designprocess, bestående av tre steg:  
 
 
Konceptuellt steg 
 
Detta steg utgörs till stor del av designerns visioner och idéer. För att klargöra 
dessa visioner matchas de mot kända strukturer, så kallade format. Under 
denna fas förekommer ofta externaliseringar av idéer, till exempel i form av 
skisser. Dessa externaliseringar fungerar som stöd i processen och är 
dessutom ett effektivt kommunikativt verktyg. 
 
 
Konstitutivt steg 
 
De koncept som framtagits placeras i typiska brukssituationer. På så sätt 
testas konceptens styrkor och svagheter. Vid behov revideras eller expanderas 
de. 
 
 
Konsolideringssteg 
 
Ett förslag sätts samman utifrån koncepten. Förslaget värderas och utvecklas 
så att det svarar väl mot de krav verkligt bruk ställer.  
 
 
Formaten är inte bara viktiga i det konceptuella steget, där de tydliggör 
visionen, utan även i de andra stegen, i vilka de påverkar lämpligheten i 
designen vad beträffar verkligt bruk. Det är också viktigt att värdera formaten 
under processen, om de är användbara i den aktuella brukssituationen eller 
inte. Brukskvaliteterna blir ett stöd för dessa värderingar; formaten får inte 
motverka de egenskaper bruket skall kännetecknas av.  
 
Som metod för att externalisera sitt tänkande används ofta skissande som 
verktyg. Löwgren och Stolterman (1998) identifierar tre funktioner i 
skissandet: 
 
 
Forma idéer 
 
Skissandet kan användas för att stimulera det kreativa tänkandet, med hjälp 
av skisserna ser man nya öppningar, lösningar och kombinationer. Skissandet 
kan också vara till hjälp att strukturera tänkandet, att se logiska följder och 
relationer samt att kunna hantera flera alternativa lösningar.  
 
 
Kommunicera med sig själv 
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När man externaliserar sina tankar kan man se på dem i ett annat perspektiv, 
man kan reflektera över sina tankar och” föra en dialog” med sina skisser. Det 
blir enklare att se på sina idéer på ett mer ”objektivt” sätt.  
 
 
Kommunicera med andra 
 
Skisserna är också ett sätt att kommunicera med andra, att uttrycka tankar 
och idéer för andra. Skisserna blir en utgångspunkt för diskussion och för att 
öppna nya möjligheter och skapa nya kombinationer. 
 
 
Skisser kan vara mer eller mindre avancerade, i ett tidigare skede är ofta 
skisserna enkla och abstrakta, medan de i senare skeden blir alltmer 
detaljerade och konkreta. 
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3.  METOD 
 
Detta kapitel avhandlar metodologiska aspekter i studien, både vad avser 
metodteoretiskt upplägg och det praktiska genomförandet. 
 
 
3.1  Metodteoretisk bakgrund 
 
3.1.1 Inledning 
 
För explorativa studier där målet är att identifiera och förstå en brukssituation 
är enligt Starrin och Renck (1996) en kvalitativ metod mest lämpad.  
 
För att få en verklighetsnära bild av hur arbete utförs anser många forskare att 
det är lämpligt att studera en brukares arbete i den praktiska situation det 
faktiskt utförs och ställa frågor under tiden arbetet fortlöper (Beyer & 
Holtzblatt, 1998). Under det att man som observatör studerar vardagligt 
arbete väcks frågor som med stor sannolikhet inte hade väckts annars. För att 
få en förståelse av brukssituationen i sin helhet gjordes i denna studie ett antal 
kontextuella undersökningar på operationssalar under planerade operationer.    
 
De kontextuella undersökningarna kompletterades med intervjuer. 
Intervjuerna gjordes i ett till operationssalarna näraliggande rum på 
operationsavdelningen. De gjordes för att klargöra frågor som uppstått i 
samband med de kontextuella undersökningarna. Anledningen till att 
intervjuerna skedde avskilt från operationssalarna var att obehindrat kunna 
diskutera dessa frågor. 
 
 
3.1.2 Kontextuella undersökningar 
 
En kontextuell undersökning utförs genom att observera brukare när de utför 
sitt arbete, i den miljön bruket normalt äger rum (Ibidem, 1998). 
Observatören ber brukaren att redogöra för sitt arbete samt ställer frågor vid 
behov. Den kontextuella undersökningen bygger enligt Beyer och Holtzblatt 
(1998) på fyra grundprinciper: 
 
 
Kontext 
 
En central princip är att arbetet skall studeras i dess naturliga sammanhang. 
På detta sätt kan man som observatör upptäcka fenomen i arbetet som 
brukaren själv anser vara detaljer men som ändå kan ha stor betydelse för 
bruket.  
 
När brukare beskriver sitt arbete i intervjuer tenderar de att abstrahera 
beskrivningen. Detta brukar få till följd att en mängd liknande fenomen i 
arbetet grupperas tillsammans och att endast dess övergripande drag beskrivs. 
Detta kan vara användbart i vissa sammanhang men just i denna typ av 
studier är man mer intresserad av specifika detaljer i verkliga situationer.  
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Brukare tenderar också att summera händelser som följer på varandra istället 
för att i tur och ordning redogöra för var och en. Detta gör att man som 
intervjuare kan gå miste om många händelser som kan ha betydelse för 
förståelsen av arbetssituationen.  
 
 
Partnerskap/samarbete 
 
Denna princip innebär att observatören och brukaren skall samarbeta som 
arbetspartners. Traditionell intervjumetodik tenderar att styras för mycket av 
intervjuaren, detta kan bli missvisande då denne inte alltid är insatt i arbetet 
som utförs. Intervjuaren kan då missa viktiga fenomen som är betydande för 
arbetet i stort. Dessutom blir intervjun sällan en del av det konkreta arbetet, 
utan intervjun sker utan direkt koppling till brukssituationen.  
 
En modell för att studera bruk kontextuellt är mästar-/lärlingsmodellen. 
Enligt denna modell tar observatören på sig en roll som lärling och ber 
brukaren (”mästaren”) lära ut sitt expertområde såsom en mästare tränar sin 
lärling.  
 
Man bör undvika att följa mästar-/lärlingsmodellen i alltför stor utsträckning 
eftersom det då kan skapas en maktobalans åt motsatt håll jämfört med 
traditionell intervjumetodik, intervjun blir alltför styrd av brukaren (Ibidem, 
1998). Brukaren kan i dessa fall komma att styra vad som skall diskuteras och 
hur länge. Det är trots allt skillnad på att lära sig utföra ett arbete och förstå 
hur arbetet fungerar och är strukturerat. En lärling lär sig utföra uppgifterna 
medan en observatör bör studera och förstå på vilket sätt brukaren utför sina 
uppgifter.   
 
Det finns risker även med andra modeller, till exempel expert-/novismodellen 
och gäst-/värdmodellen. I den tidigare kan observatören få rollen av en 
expert som känner till det tekniska systemet och besitter kunskap om hur 
arbetet ”egentligen skall gå till”. Brukaren får då rollen som testperson vars 
kunskaper skall provas. Detta kan bli missledande. Den senare modellen 
präglas av att observatören uppträder som en gäst som gör studiebesök på en 
arbetsplats, och enbart ställer artiga frågor och inte provocerar fram svar när 
så krävs (Ibidem, 1998). Detta kan leda till att man som observatör kan gå 
miste om värdefull kunskap, då man bör vara nyfiken och undersökande.  
 
 
Tolkning 
 
Observatören tolkar de företeelser hon eller han iakttar vid undersökningarna. 
Eftersom man i de kontextuella undersökningarna formar en bild av arbetet 
tillsammans med brukaren i den autentiska situationen blir det enklare att 
skapa sig en bild av arbetet (Ibidem, 1998). Risken för att göra feltolkningar 
minskar när man dels får en förklaring till hur arbetet går till och dels ser det 
medan det utförs. Det är tolkningen som sedan ligger till grund för 
förståelsen, från tolkningen skapar man sig hypoteser eller idéer som får 
konkreta implikationer i designen.  
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Fokus 
 
Fokus avgör vilken utgångspunkt observatören skall ha i undersökningen. Alla 
aspekter är inte relevanta vid undersökningen och genom att bestämma fokus 
har observatören en viss kontroll över vad diskussionen rör sig kring. 
Samtidigt kan ett fokus vara ett hinder för att förstå en helhet eller hur olika 
aspekter av arbetssituationen påverkar varandra. Det är således viktigt att 
observatörens fokus är flexibelt och kan förändras för att passa in i 
arbetssituationens dynamik (Ibidem, 1998).  
 
 
Styrkan med kontextuella undersökningar, det vill säga att de äger rum i den 
faktiska arbetssituationen, kan också innebära vissa problem. Man kan 
exempelvis inte fördjupa sig i detaljer eftersom brukaren i detta fall måste ha 
en väldigt hög grad av närvaro i sitt arbete. Det kan därför vara lämpligt att 
komplettera de kontextuella undersökningarna med avskilda intervjuer.  
 
 
3.1.3  Intervjuer 
 
Intervjuer kan utföras på många olika sätt, beroende på målen med intervjun 
och den situation intervjun skall ta plats i. I explorativa studier, då målet är att 
skapa en förståelse för en brukares upplevelse av en situation, är det viktigt att 
det ges utrymme att diskutera de frågor som brukaren själv finner relevanta. 
Genom att använda en öppen intervjustruktur med öppna frågor låter man 
den intervjuade själv påverka de ämnen som skall diskuteras inom ett givet 
område (Westlander, 2000). En öppen intervjustruktur innebär att inga exakt 
formulerade frågor är planerade utan att intervjun har formen av ett samtal 
om ett givet område (Kruuse, 1998). Med öppna frågor avses icke-ledande 
frågor, det vill säga frågor som är formulerade för att undvika att den 
intervjuade ger förutbestämda svar (Ibidem, 1998). Syftet är att den 
intervjuade skall beskriva sin upplevelse eller känsla i en egen formulering. 
 
För att inte tappa fokus på ämnet eller glömma bort intressanta och viktiga 
frågeställningar kan intervjun utföras enligt en semistrukturerad form, då en 
intervjuguide används. Intervjuguiden innehåller en uppsättning 
frågeställningar som skall diskuteras. Det är inte av stor vikt i vilken ordning 
frågorna diskuteras och man kan fördjupa vissa områden som uppkommer 
under intervjuns gång även om de områdena inte är med i intervjuguiden 
(Smith, 1995). 
 
Under intervjun skall intervjuaren vägleda den intervjuade genom vissa 
frågeställningar snarare än diktera exakt vad som skall sägas. Det är viktigt att 
ge varje enskilt samtalsämne den tid som krävs, att fördjupa och utveckla 
viktiga frågor som uppstår och avgränsa irrelevanta sidospår (Ibidem, 1995).  
Det är också intervjuaren ansvar att den intervjuade känner sig trygg och 
säker i intervjusituationen och också känner sig öppen att kunna diskutera sin 
egen upplevelse av det som diskuteras (Kvale, 1997). 
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Det är också viktigt att notera all information den intervjuade ger, inte bara 
det som formuleras i ord. Mycket går att avläsa ur kroppsspråk och sättet den 
intervjuade uttrycker sig på. Om intervjun dokumenteras med bandspelare 
och/eller anteckningar är det viktigt att denna information registreras på 
annat sätt eftersom den ger en kompletterande bild till den talade 
informationen (Smith, 1995). 
 
 
3.2 Genomförande av studien 
 
3.2.1 Miljö 
 
De kontextuella undersökningarna genomfördes under planerade operationer 
vid fyra svenska sjukhus under februari, mars och april 2001. Beroende på 
operationernas omfattning och personalens möjlighet att delta i studien 
varierade besökens längd och antalet operationer under respektive besök. De 
kontextuella undersökningarna dokumenterades med hjälp av skrivna 
anteckningar och fotografier.  
 
Undersökningarna genomfördes på Centraloperation på Universitetssjukhuset 
i Linköping under en dag, Dagkirurgen på Kalmar Sjukhus under en dag, 
Operationsavdelningen på Kärnsjukhuset i Skövde under en dag samt på 
Operationsavdelningen på Sunderbyns Sjukhus under två dagar.  
 
De kompletterande intervjuerna genomfördes i april 2001 under en dag på St 
Görans Sjukhus i Stockholm, i ett avskilt rum i anslutning till 
operationsavdelningen. Dessa intervjuer varade omkring 60 minuter vardera, 
och dokumenterades genom audioinspelning.  Som hjälp att behålla fokus och 
struktur under intervjun användes en intervjuguide (se Appendix A-1). För att 
enklare kunna överblicka intervjumaterialet överfördes inspelningen till 
skriftliga anteckningar (se Appendix B-6 och B-7).   
 
 
3.2.2 Deltagare 
 
De fem observerade brukarna arbetade som anestesisjuksköterskor, vilket 
också de två intervjuade brukarna gjorde. De hade samtliga mellan 6 och 28 
års erfarenhet av yrket. Av de observerade brukarna var fyra kvinnor och en 
man, och av de intervjuade brukarna var en kvinna och en man. 
 
 
3.2.3 Analys av data 
 
Det insamlade materialet från de kontextuella undersökningarna och 
intervjuerna analyserades för att identifiera de egenskaper i bruket som var 
centrala. Dessa egenskaper specificerades och omformulerades som 
brukskvaliteter, och kategoriserades i enlighet med de perspektiv Arvola 
(2001) presenterat. Under analysen användes både information erhållen 
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under de faktiska besöken på operationskliniker samt information i det 
skrivna eller inspelade materialet från undersökningarna och intervjuerna.  
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4. RESULTAT    
 
Detta kapitel presenterar brukskvaliteterna som identifierats utifrån de 
kontextuella observationerna och intervjuerna. 
 
I detta avsnitt presenteras även designförslagen i form av skisser. För att 
beskriva skisserna och hur systemet skall fungera i en verklig brukssituation 
har ett antal scenarier tagits fram.  
 
 
4.1 Brukskvaliteter 
  
De brukskvaliteter som identifierats är säkerhet och kontroll, tillgänglighet 
och öppenhet, överblickbarhet, diskrethet, portabilitet, tålighet, enkelhet i 
underhåll, trygghet och pålitlighet, lugn, transparens samt flexibilitet. Dessa 
brukskvaliteter presenteras nedan i enlighet med de perspektiv Arvola (2001) 
beskrivit. Förutom brukskvaliteterna beskrivs också vissa konkreta designmål 
som bör uppnås för att respektive brukskvalitet skall uppfyllas. 
 
 
4.1.1 Praktiska brukskvaliteter 
 
De praktiska brukskvaliteterna avser huruvida artefakten hjälper brukaren att 
uppfylla sina mål med bruket. Målen med anestesi är enligt Jonsson (1995) 
kvalitet (att patienten är ordentligt sövd så att kirurgen kan operera 
obehindrat), komfort (att patienten har en behaglig upplevelse av 
operationen) och säkerhet (att patienten kan lita på att operationen 
genomförs med kompetent personal och väl fungerande utrustning samt att 
patientens välbefinnande är i fokus). 
 
 
Säkerhet och kontroll 
 
Anestesören skall kunna vara säker på att systemet håller patienten sövd och 
därmed känslofri och tillgänglig för kirurgen samt att systemet fungerar 
säkert. Bruk av systemet skall sålunda kännetecknas av säkerhet och kontroll.  
 
För att brukaren skall uppleva detta i en brukssituation bör systemet tydligt 
visa viktiga parametrar och ge tydlig information om det sker några kritiska 
förändringar i dessa. De mest centrala parametrarna bör vara extra 
lättåtkomliga om man måste kunna manipulera dessa extra snabbt. 
 
 
4.1.2 Sociala brukskvaliteter 
 
Sociala brukskvaliteter avser hur systemet brukas i relation till andra 
människor. 
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Tillgänglighet och öppenhet 
 
Systemet måste vara tillgängligt för flera brukare. Två eller tre brukare måste 
alltså kunna samlas runt det, till exempel när överlämning mellan två brukare 
sker eller när en extern part skall se över ett förlopp. Det senare kan 
exempelvis inträffa under eller efter ett tillbud då en anestesisköterska eller 
anestesiläkare vill undersöka vad som hänt. Detta gör att systemet måste 
upplevas som öppet även för andra brukare än anestesisköterskan. Systemet 
behöver dock inte kunna brukas av flera personer samtidigt från olika plaster.  
 
För att ge en upplevelse av tillgänglighet och öppenhet bör systemet ha öppna 
ytor och tydlig display. Flera personer skall kunna läsa av parametrar 
samtidigt, och skall alltså utan problem kunna samlas kring systemet. Det 
skall också i viss mån ta hänsyn till olika brukares behov och preferenser så att 
det inte ger ett intryck av att ”stänga ute” någon. 
 
 
4.1.3 Estetiska brukskvaliteter 
 
Estetiska brukskvaliteter rör brukarens upplevelse eller känsla av 
användandet; huruvida artefakten tilltalar brukaren eller inte. 
 
 
Överblickbarhet 
 
För att brukaren skall tilltalas av systemet skall det vara överblickbart och 
tydligt. Det skall inte presentera information på ett komplicerat sätt och det 
skall gå fort och enkelt att justera parametrar. 
 
För att uppnå överblickbarhet i en design bör informationen presenteras på 
en tillräckligt stor och öppen yta och inte placeras för tätt. Även färgkodning 
kan användas, liksom placering av information efter den funktion den har (det 
vill säga alla parametrar inom samma kategori på samma ställe). 
 
 
Diskrethet 
 
Systemet skall vara diskret och inte uppfattas som uppseendeväckande eller 
skrymmande. Systemet skall aldrig kännas som ett hinder mellan anestesör 
och patient och aldrig upplevas vara i vägen. 
 
I designen bör man eftersträva att systemet skall vara diskret vad beträffar 
färg och form, bortsett från information som måste väcka uppmärksamhet 
(parametrar under larm exempelvis). Det skall också präglas av smidighet, 
enkelhet och intuitivitet. För att skapa en upplevelse av ett så minimalt system 
som möjligt bör systemets kommunikation vara trådlöst, då sladdar ofta är ett 
hinder. 
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4.1.4 Konstruktionsmässiga brukskvaliteter 
 
Konstruktionsmässiga brukskvaliteter avser hur artefaktens materiella, fysiska 
egenskaper upplevs. 
 
 
Portabilitet 
 
Systemet skall vara lätt att flytta med sig, man skall kunna övervaka patienten 
och göra inställningar både när man står vid patientens sida och när man är 
några meter därifrån. Dessutom skall man kunna flytta systemet till andra 
lokaler för tekniskt underhåll. 
 
För att uppnå denna brukskvalitet bör systemet vara storleksmässigt litet och 
viktmässigt lätt. För att öka portabiliteten bör trådlöshet eftersträvas. 
 
 
Tålighet 
 
Systemet får inte vara ömtåligt eller känsligt för biologiska eller kemiska 
ämnen av olika slag. 
 
Eftersom systemet kan komma i kontakt med biologiska och kemiska ämnen 
som exempelvis läkemedel, kroppsvätskor och rengöringsmedel, måste det 
vara tåligt i konstruktionen. Detta gäller systemets alla delar, såväl skärm som 
vred och knappar. 
 
 
Enkelhet i underhåll 
 
Det skall vara enkelt att sköta underhåll för systemet. 
 
Även underhåll såsom teknisk skötsel och rengöring måste tas i beaktande i 
konstruktionen. Ytor skall kunna torkas av och likaså vred och knappar.  
Rengöring sker ofta eftersom renlighet är en kritisk faktor i denna miljö. 
 
 
4.1.5 Känslomässiga brukskvaliteter 
 
Bruk kännetecknas av många känslomässiga egenskaper, till exempel vilka 
stämningar det skapar. Känslomässiga egenskaper kan vara svåra att designa 
för då de vanligtvis uppstår efter en tids bruk, men till viss del kan den 
känslomässiga upplevelsen styras av designen. 
 
 
Trygghet och pålitlighet 
 
Brukaren skall känna att systemet fungerar och är stabilt, så att han eller hon 
kan garantera att patienten är sövd och inte känner smärta samt att systemet 
upprätthåller de kroppsfunktioner anestesin satt ur spel. 
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Trygghet och pålitlighet är brukskvaliteter som egentligen växer fram efter en 
tids användande. Man kan dock ge stöd för dessa brukskvaliteter genom 
design. Förutom teknisk stabilitet i konstruktion bör systemet vara 
informativt, sanningsenligt och alltid kunna ge relevant information.  
 
 
Lugn 
 
Systemet skall inte kännas stressande utan man skall även under kritiska 
situationer kunna känna sig lugn.  
 
För att skapa en upplevelse av lugn bör information inte presenteras på ett 
sätt som är stressande, varken visuellt eller auditivt. Brukaren skall snabbt 
och enkelt kunna se den information som eftersöks i en kritisk situation. Larm 
skall väcka uppmärksamhet men inte öka stress. Även färger och former skall 
väljas med denna brukskvalitet i åtanke.  
 
 
4.1.6 Handlingsmässiga brukskvaliteter 
 
Dessa brukskvaliteter avser flödet i interaktionen. 
 
 
Transparens 
 
Interaktionen skall vara ”osynlig” i den bemärkelsen att fokus alltid är på 
patienten och man skall inte uppleva att man tar ögonen från patienten för att 
kontrollera en parameter eller göra en inställning på anestesisystemet. 
Systemet får inte upplevas vara ett steg mellan anestesör och patient, utan en 
manipulation på systemet skall upplevas vara en direkt åtgärd på patienten. 
Med interaktion i detta fall menas bland annat avläsning av uppmätta värden, 
inställningar för anestesi eller ventilation eller systeminställningar.  
 
Detta får till följd i designen att systemet skall vara enkelt och snabbt att 
interagera med, det skall krävas få och korta steg för att manipulera 
parametrar och man skall uppleva en koppling mellan inställda värden i 
systemet och uppmätta värden hos patienten.  
 
 
Flexibilitet 
 
Vid interaktion skall systemet kännas flexibelt, man skall inte känna sig låst av 
det utan snarare uppleva att man kan forma det efter egna behov. 
 
I designen får detta till följd att systemet till en viss grad bör vara 
anpassningsbart efter brukarens önskemål. Brukare vet dock inte alltid själva 
hur friktionsfri interaktion bäst uppnås, så möjligheterna att göra egna 
inställningar bör vara begränsade så att systemet inte kan komma att strida 
mot god användbarhet i ett större perspektiv. Man skall också kunna anpassa 
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systemets fysiska placering runt patienten för att upplevelse av flexibilitet 
skall uppnås.  
 
 
4.2 Design 
 
I detta avsnitt presenteras ett designförslag för ett anestesisystem, i form av 
skisser. Skisserna bör inte betraktas som fullständiga detaljbeskrivningar av 
designen utan skall istället ses som exempel på hur konceptet kan utformas. 
 
 
Systemets huvudkomponenter 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 2: Systemet utgörs av en panelenhet och en vagnenhet 
 
 
Det anestesisystem som framtagits är uppdelat i två delar, en vagnenhet och 
en panelenhet (se Figur 2). Vagnenheten består av en rullbar vagn, hurts, 
innehållande gastuber och slangar. Denna enhet kan även användas som 
avlastningsyta eftersom dess överdel är plan, till exempel kan journaler eller 
uppdragna sprutor läggas på vagnenhetens överdel. Den kan också rullas in 
under operationsbordet för att inte vara i vägen.  
 
Panelenheten består av en platta som antingen är takupphängd med en rörlig 
arm eller monterad på en rullbar ställning (se Figur 3) samt två monitorer. I 
båda fallen är panelenheten mycket flyttbar och kan anpassas till var 
anestesören skall stå i förhållande till patient och övrig personal. I fallet då 
den är takupphängd underlättas städning och förflyttning av annan utrustning 
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på golvet, eftersom den då kan höjas upp mot taket. I  det andra fallet upptar 
enheten en viss golvyta men kan flyttas mellan olika rum väldigt enkelt. 
Systemet blir i båda fallen portabelt och flexibelt, man kan enkelt flytta med 
sig det och det kan placeras runt patienten anpassat efter lokala behov och 
tillgängligt utrymme.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figur 3: Upphängningsanordningen för panelenheten 
 
 
Panelenheten är den enhet som ägnats mest arbete i denna studie eftersom 
det är med denna enhet som större delen av interaktionen under en operation 
sker. Vissa funktioner måste dock av tekniska eller säkerhetsmässiga skäl vara 
åtkomliga på vagnenheten eftersom det är där gastuber och slangar till 
patienten finns. Panelenheten är uppdelad i två delar, en monitoreringsenhet 
och en ventilatorenhet. Båda enheterna är bärbara tablet-datorer (se Figurer 4 
och 5) som sitter monterade på upphängningsplattan men är löstagbara 
genom ett enkelt enhandsgrepp (knappar finns på datorns båda sidor så att 
man kan koppla loss den både med höger och vänster hand). På grund av dess 
ringa storlek och vikt skapas en känsla av tillgänglighet (man kan komma åt 
systemet därifrån man själv är placerad istället för att vara tvungen att 
förflytta sig dit systemet finns). Även brukskvaliteten öppenhet stöds då man 
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kan visa skärmen för flera personer samtidigt. Datorerna är så pass lätta att de 
utan större ansträngning kan hållas med en hand och har touchscreen-
skärmar som mäter minst 12 tum. Denna skärmstorlek är dock endast en 
rekommendation, skärmens yta måste vara tillräcklig men enheten får inte bli 
otymplig. Avvägningar rörande detta måste göras i senare faser av 
designprocessen. 
 
 
Monitoreringsenhet 
 

 
 
 
 
 
Figur 4: Monitoreringsenheten 
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Monitoreringsenheten presenterar på patienten uppmätta parametrar grafiskt 
eller numeriskt. Parametrarna som presenteras är valbara och även dess 
placering på skärmen kan i viss utsträckning väljas av brukaren. Detta ökar 
känslan av flexibilitet. Eftersom brukare idag ofta har arbetat med olika 
anestesiutrustning kan parametrar presenteras på ett sätt som skiljer sig så 
lite som möjligt från andra system, detta för att undvika långa inlärningstider 
och förvirring vid stressade situationer. Detta bidrar till att uppnå 
brukskvaliteten lugn. Även om det inte finns någon vedertagen standard för 
denna presentation ser de vanligaste systemen ut på ett liknande sätt vilket 
inte frångås nämnvärt i designförslaget. Skissen visar ett exempel på hur 
denna enhet kan se ut, fler parametrar kan visas på skärmen. 
 
 
Ventilatorenhet 
 
 

 
 
 
 
Figur 5: Ventilatorenheten 
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Ventilatorenheten består av traditionella ventilatorfunktioner samt 
anestesifunktioner. Anestesigasflöden manipuleras genom vred på tablet-
datorns front, eftersom dessa kräver mycket snabb åtkomst. Man kan även 
övergå till handventilation genom att trycka på en knapp på datorns front, 
denna knapp är placerad på fronten av samma anledning som vreden för 
anestesigasflöden. Brukskvaliteterna säkerhet och kontroll samt transparens 
ligger till grund för att placera de viktigaste funktionerna extra lättåtkomligt. 
På datorns front finns i övrigt en knapp för tystande av alarm, klickbart vred 
för navigering och manipulering av parametrar samt en knapp för att återgå 
till normal skärmbild och en för meny. Anledningen till användande av vred är 
dels att det är en interaktionsteknik som är mycket vanlig i anestesisystem och 
dels för att det finns en känslomässig koppling till tidiga anestesisystem då 
man använde vred för att mekaniskt kontrollera gasflöden. Det klickbara 
vredet är dessutom en snabb, enkel och direkt interaktionsteknik som bidrar i 
strävandet mot transparens. 
 
 
Skärmens funktion och utseende 
 
Touchscreenfunktionen tillåter användaren att trycka direkt på den parameter 
som önskas manipuleras. Det klickbara området innefattar värdet samt 
rubriken (se Figur 6). Efter att man tryckt markeras värdet och blir tillgängligt 
för manipulation, som utförs med det klickbara vredet. Värdet ökas eller 
minskas med vredet och uppdateras genom att klicka på vredet. 
Touchscreenfunktionen ger en direkthet i manipulationen vilket bidrar till att 
systemet inte distanserar brukaren från patienten. Detta ger också stöd åt 
brukskvaliteterna transparens och i viss mån diskrethet. För de värden som 
inte är numeriska visas en pop-upmeny med de valbara alternativen i direkt 
anslutning till det markerade värdet. För vissa parametrar visas det intervall 
inom vilket värdet kan ligga, intervallet ger referenspunkter och fungera som 
ett stöd till beslut. Intervallets gränsvärden visas vid det markerade värdet, det 
lägsta till vänster och det högsta till höger (se Figur 6). Detta stöder 
brukskvaliteten överblickbarhet. På monitoreringsenheten kan man även 
klicka på grafiska kurvor för att till exempel ändra skalan på intervallet så att 
man kan se en kortare tendens mer tydligt eller en längre tendens men inte 
lika detaljerat. Möjligheten att anpassa presentation av information efter egna 
önskemål och behov ökar upplevelsen av flexibilitet.  
 

    
 
Figur 6: Parameters klickbara område samt ett värdes intervall  
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I skisserna förekommer en färgkodning som egentligen enbart existerar för att 
exemplifiera hur olika färger kan användas, men färgkodning är ett effektivt 
sätt att skapa överblickbarhet. För ett verkligt system skulle en färgkodning 
kunna fungera så att samtliga uppmätta värden har en och samma färg, 
inställda värden har en annan färg, systemvärden har en tredje färg samt 
rubriker har en fjärde färg. Detta är en färgkodning baserad på kategorisering 
av värden, ett annat alternativ är att färgkoda värden efter placering så att 
man skapar ett avstånd mellan färgerna genom att tilldela dem olika färg. Det 
är även viktigt att ta hänsyn till de standarder som finns vad gäller färger för 
olika ämnen, till exempel är färgen för lustgas traditionellt blå, färgen för 
syrgas vit och färgen för luft svartvit. Överblickbarheten, tydligheten och 
läsbarheten för systemet i sin helhet är dock det centrala och bör vara högre 
prioriterade än riktlinjer för enskilda detaljer, i de eventuella fall då dessa 
designriktlinjer strider mot varandra.    
 
Längst ned på skärmen finns en systemrad som visar bland annat larm, om 
systemet är i batteridrift, tid/datum samt patientens personnummer. Den 
gemensamma information som visas på båda skärmarna visas på samma plats 
i systemraden hela tiden, till exempel personnummer och tid. Även annan 
information har sin bestämda plats, för att öka tydlighet och överblickbarhet. 
Kritisk och relevant systeminformation presenteras för att ge stöd för 
brukskvaliteterna säkerhet och kontroll samt trygghet och pålitlighet. Denna 
information är också viktig för att inge en känsla av lugn, då brist på viktig 
information kan ge upphov till stress.  
 
 
Hörselsnäcka 
 
Till designförslaget hör även en hörselsnäcka som auditivt presenterar viss 
information. Informationen som presenteras är icke-talad för att inte i alltför 
stor utsträckning ta användarens uppmärksamhet från den talade 
interaktionen mellan personerna i operationssalen. Hörselsnäckans funktion 
är göra användaren uppmärksam på larm eller kritiska förändringar i 
parametrar. Detta bidrar till att uppfylla brukskvaliteterna säkerhet och 
kontroll, diskrethet samt transparens. Genom att använda olika typer av ljud 
och olika frekvenser och intervall kan informationen göras relativt komplex, 
utan att den stör det tal som sker i operationssalen. Hörselsnäckan 
kommunicerar liksom resten av systemet trådlöst och bör vara konstruerat så 
att den släpper igenom ljud inom vissa frekvenser (vanliga talljudsfrekvenser). 
Den bärs endast i ett öra så att brukaren inte skall känna sig avskärmad från 
övriga miljön, även detta för att eftersträva transparens och i viss mån 
diskrethet. 
 
 
4.3 Scenarier 
 
I scenarierna förklaras bruket av den tänkta designen i olika situationer 
utifrån realistiska händelser i en operationssal. Anledningen till att beskriva 
designen i scenarieform är att det ger en tydligare bild av hur det verkliga 
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bruket av systemet kan se ut. Scenarierna består inte av autentiska händelser 
men bygger på händelser som bevittnats under de kontextuella 
undersökningarna. Figur 7 visar ett exempel på hur en operationssal kan se ut.  
 
 
 

 
 
 
Figur 7: Operationssal 
 
 
Medverkande huvudpersoner i dessa scenarier är Tomas, 33 år, som har 
arbetat som anestesisköterska i 8 år samt Lena, 56 år, som har arbetat som 
anestesisköterska i 24 år.  
 
 
SAL 2 
 
Dagens första operation är en bukoperation på en 37-årig kvinna. På salen 
jobbar under denna operation kirurgerna Anders och Maria, 
operationssköterskorna Sofie och Anna samt anestesisköterskan Tomas.  
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Profiler 
 
Tomas sitter i Operationssal 2 och väntar på den första operationen. Han 
tittar igenom journalen på den portabla datorn ytterligare en gång, för att se 
efter så att han inte missat någon detalj. Efter detta ställer han om 
anestesisystemet till sin egen profil som han brukar använda vid denna typ av 
operationer (stöder brukskvaliteterna kontroll och flexibilitet). Profilen, som 
han kallar ”tomas_1”, är standardprofil för Tomas, den använder han för de 
allra flesta operationer. I denna profil visas många parametrar som var för sig 
ges relativt liten plats, vilket innebär att den blir relativt generell. I andra 
profiler är vissa parametrar placerade i hörnen och ges större plats, så att 
dessa blir enklare och tydligare att se. Men dessa profiler används bara när det 
är nödvändigt att övervaka vissa parametrar extra noga. När apparaten startar 
finns en defaultprofil, som öppnas om inget annat anges. Under uppstart av 
systemet kan man dock välja förinställd profil, en meny visar de valbara 
förinställda profilerna.  Många använder denna, men eftersom Tomas dels vill 
bestämma själv hur han skall arbeta och dels tycker det är roligt att göra egna 
inställningar och lära sig tekniken har han skapat en bred uppsättning 
profiler. Man kan välja att skapa profiler antingen direkt i anestesiapparaten 
eller på en vanlig PC, det senare är egentligen enklast och Tomas föredrar 
detta eftersom man kan dra-och-släppa parametrar i de block man önskar 
dem med hjälp av en mus. Vissa av Tomas profiler används ofta av andra 
anestesisköterskor på avdelningen. Denna gång väljer alltså Tomas profil efter 
att systemet startats. Han trycker på knappen ”Meny” och bläddrar fram med 
vredet till rubriken ”Profiler” och trycker på vredet. Därefter bläddrar han 
fram till ”tomas_1” och väljer, varpå skärmbilden ändras enligt 
inställningarna för profilen. Även förvalda snabbkommandon i ”Snabbmenyn” 
ställs om. Dessa når man genom att trycka på knappen ”Visa snabbmeny”.  
 
När han är nöjd med inställningarna och det börjar bli dags att inleda 
operationen hämtar Tomas patienten i förberedelserummet och rullar in 
henne på salen. Hon kopplas upp mot anestesisystemet och ges bedövning. 
Tomas inleder sövning medan Sofie som hittills förberett 
operationsinstrumenten ringer efter kirurgerna Anders och Maria. Någon 
minut senare sover patienten, och kirurgerna kommer in i operationssalen.  
 
Anders ber Anna byta kanal på radion, han vill gärna ha musik i bakgrunden 
men han tycker att P3s Morgonpasset innehåller för mycket prat och det kan 
vara lite störande ibland. Det är ganska lugnt på salen eftersom det är måndag 
morgon. Några studenter kommer in i salen, de skall observera operationen 
som ett moment i en kurs. Det är deras första besök på en operationssal så de 
håller sig mest i bakgrunden.   
 
 
Placering 
 
Anders lägger snittet och inleder det kirurgiska ingreppet. Eftersom 
operationen görs i bukområdet står kirurgerna relativt långt ifrån patientens 
huvudända där Tomas och anestesiapparaten befinner sig. Detta ger Tomas 
ganska gott om utrymme och han har båda enheterna uppsatta på 
upphängningsplattan. Han har justerat plattan så att den hänger i huvudhöjd 



 31 

när han sitter, men han kan på kort tid justera höjden eller placering i sidoläge 
om det skulle behövas (i enlighet med brukskvaliteterna portabilitet  och 
flexibilitet). Genom panelenhetens takupphängning blir den väldigt enkel att 
flytta och den kan placeras på de flesta platser kring operationsbordet utan att 
vara i vägen för kirurgerna eller för anestesipersonalen. Dessutom är den 
mycket enkel att flytta om kirurgerna måste ändra placering eller vid städning 
efteråt. Tomas har placerat en stol framför skärmarna och han sitter ned 
medan han följer monitoreringen. Då och då gör han inställningar på 
ventilatorenheten, men detta är inte nödvändigt så ofta. Ibland kan 
sevoflouranhalten eller något annat gasflöde behöva justeras, eller någon 
larmgräns ändras. För att göra detta använder man i det senare fallet knappen 
”Meny” och bläddrar fram till eller klickar direkt på rubriken ”Larmgränser”, 
medan man i det tidigare fallet ändrar värdet direkt med hjälp av vredet på 
skärmens front.   
 
För det mesta använder inte Tomas hörselsnäckan, han tycker att det känns 
passiviserande. Han är hellre ständigt vaksam på monitoreringsenheten och 
har hela tiden kontroll på övriga systemet (vilket ger stöd för brukskvaliteten 
kontroll). Han justerar ofta värden som egentligen inte nödvändigtvis behöver 
justeras, men Tomas är väldigt pedantisk som person och detta avspeglar sig 
även på jobbet. Då och då känner han att han vill öka ett värde utan att han 
egentligen kan motivera det, men han har en känsla av att det bör göras. 
Någon minut senare kan han sänka det av samma anledning. Många andra 
skulle kanske låtit det vara stadigt på samma inställda värde hela tiden, men 
att finjustera ofta ger Tomas en känsla av att han aktivt övervakar och 
kontrollerar förloppet (vilket även det stöder brukskvaliteten kontroll). När 
man klickar på värden som befinner sig i ett givet intervall och där intervallet 
är av betydelse när man skall fatta beslut om vilket värde man skall ställa in, 
visas intervallets lägsta och högsta värde till vänster respektive till höger om 
det rådande (markerade) värdet. Många, inklusive Tomas, tycker att 
intervallet kan vara ett stöd i beslutsfattandet. (Denna funktion gör systemet 
mer informativt vilket påverkar brukskvaliteterna pålitlighet och kontroll.)    
 
Journalen uppdateras per automatik så inga värden behöver manuellt föras 
över från monitoreringsenheten till journalen. När Tomas ger patienten 
intravenös medicinering registrerar han den med hjälp av en streckkodsläsare, 
strax innan injektionen ges. Medicinen skrivs automatiskt in i journalen 
tillsammans med dosering och tidpunkt (ger stöd för brukskvaliteten 
transparens). För att underlätta medicinering har Tomas dragit upp kanyler i 
förväg och de ligger på bordet bredvid operationsbordet. 
 
Då och då tittar Tomas till anestesivagnen som står placerad under 
operationsbordet. Han brukar placera den där eftersom den är minst i vägen 
för personalen samtidigt som den är väldigt nära patientens ansikte. Han vet 
att systemet larmar om något skulle vara fel med vagnen - antingen tuber, 
slangar eller någon annan del – men han vill helst ”ligga steget före”. Han vill 
ha en känsla av kontroll. 
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Löstagbar monitor 
 
Tomas märker att SpO2-värdet plötsligt minskar, och till slut sjunker värdet 
under larmgränsen. Texten i det aktuella parameterblocket blir rött och 
blinkar samtidigt som ett larmljud hörs. Eftersom ljudet är störande stänger 
Tomas av det med knappen ”Tysta alarm”, varpå han tittar på patienten. Trots 
att larmljudet tystnar varnas ändå anestesören visuellt genom att texten i 
parameterblocket fortsätter blinka. Han letar efter tecken på vad som kan vara 
fel men hittar inget direkt. Han vänder sig om mot anestesiapparaten och 
tittar på SpO2-värdet som fortfarande är lågt och långsamt sjunkande. 
Eftersom han måste arbeta med patienten väljer Tomas att lossa skärmen och 
lägga den vid sidan om patientens huvud, mot axeln. På så sätt kan han följa 
saturationen samtidigt som han arbetar med patienten och han kan dessutom 
övervaka andra relevanta värden, såsom till exempel blodtrycket (detta är i 
enlighet med brukskvaliteterna kontroll och transparens). Han undersöker så 
att tuben ligger rätt i halsen, och efter en del justerande vänder SpO2-värdet 
till en ökande trend. Tomas fortsätter övervaka med monitorenheten vid 
patienten tills värdet stabiliserats vid ursprungliga 97. Kirurgen Maria undrar 
vad som händer när hon märker att patienten blöder mer, och frågar Tomas 
som förklarar vad som hänt. Blodtrycket har ökat en del, men Tomas ser att 
det håller på att stabilisera sig. Efter att ha kontrollerat övriga värden hänger 
han åter upp monitorenheten på upphängningsplattan. Han skriver några 
anteckningar i journalen om det inträffade, medan han håller ett öga på 
övervakningen. Anders, som har stått under operationen, ber Tomas sänka 
operationsbordet något och luta det mot honom så att han kan sätta sig. 
Tomas tar fjärrkontrollen som ligger på skrivbordet vid den portabla datorn 
och gör detta, för att sedan återgå till att skriva in i journalen. När man fyller i 
denna finns rutinhändelser som man snabbt kan skriva in med hjälp av 
snabbkommandon eller ur en meny, men denna händelse vill Tomas beskriva 
själv (ger stöd för brukskvaliteterna  kontroll och flexibilitet). Journalen lagrar 
all information från anestesisystemet och de andra elektroniska systemen i en 
patientfil i nätverket. Denna fil är åtkomlig från samtliga sjukhus och 
uppdateras varje gång patienten har en kontakt med sjukvården. 
 
Resten av operationen sker utan incidenter och när kirurgerna börjar bli 
färdiga och skall sy ihop patienten förbereder Tomas patienten för 
uppvaknandet. Han drar ned på söv- och bedövningsgaser och ger 
bedövningsmedel intravenöst så att uppvaknandet blir så smärtlöst som 
möjligt. Gasmängden sänker han med vreden på ventilatorenhetens framsida. 
Patienten är nu hopsydd och kirurgernas arbete är färdigt, de tackar för 
hjälpen och lämnar salen. Tomas och Sofie pratar lite om operationen medan 
Tomas väntar på att patienten skall vakna. Han tar ur slangar när han sett så 
att hon andas själv och kopplar ned patienten men behåller viss övervakning, 
han vill till exempel kunna se syresättning och EKG tills patienten är vaken. 
Inom kort vaknar hon och hon mår under omständigheterna väl. Inte sällan 
mår patienten dåligt efter uppvaknandet men i det här fallet är hon bara trött. 
Hon somnar om och Tomas lämnar henne på uppvakningsavdelningen UVA. 
Han avlägger en liten kort rapport medan sköterskan där kopplar upp henne 
för postoperativ monitorering och tillgång till all patientdata om någon 
information skulle bli nödvändig. Eftersom Tomas inte blivit avbytt för kaffe 
under operationen skyndar han till fikarummet. Som tur var kunde Anna 
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stanna kvar och städa i salen, så Tomas slipper. Hans nästa patient skall 
hämtas om bara några minuter. 
 
 
SAL 3 
 
På en sal bredvid jobbar idag Lena som anestesör. Dagens första operation är 
en patient som skall opereras strax nedanför armhålan på bröstkorgen. 
 
Patienten hämtas i förberedelserummet och rullas in på salen. Det är 
undersköterskan Johan som hämtar henne, medan operationssköterskan 
Karin förbereder operationsinstrumenten och Lena slutför en kontroll på 
anestesisystemet. Dels övervakar hon systemets interna automatiska kontroll 
och dels kontrollerar hon slangar och tuber på anestesivagnen (i enlighet med 
brukskvaliteterna säkerhet och kontroll). Panelenheten står för tillfället 
placerad vid operationsbordets huvudända och vagnenheten står placerad 
bredvid. När patienten rullats in hjälper Lena till med att fästa 
operationsbordet på bordfästet och därefter placerar hon vagnenheten under 
operationsbordet. Hon pratar lite med patienten som är ganska nervös inför 
operationen och börjar koppla upp henne mot systemet. Lena förklarar lugnt 
och utförligt vad hon gör, för att försöka lugna patienten. Så småningom ger 
hon bedövning och sövmedel och patienten somnar. Kirurgerna Christer och 
Sven kommer in, efter ha blivit sökta av operationssköterskan Lars.  
 
 
Hörselsnäcka 
 
När det kirurgiska ingreppet inleds sätter Lena på sig hörselsnäckan. I denna 
presenteras viss information auditivt och Lena tycker att det är bra att få den 
informationen även när man inte tittar direkt på övervakningsmonitorn 
(denna är ett stöd för att uppnå brukskvaliteterna säkerhet, kontroll, 
diskrethet, portabilitet och transparens). Ljuden som hörs i snäckan är 
enbart signaler, en mänsklig röst skulle kunna störa uppfattandet av de samtal 
som förekommer i salen. Dessutom störs inte kirurger och annan personal av 
ljudet från anestesisystemet. Framförallt är det olika typer av larm som ges via 
hörselsnäckan, men man kan ställa in i sin profil vad den skall informera om. 
Till exempel kan man låta den signalera om trender, så som att EKG uppmäter 
sjunkande värden. Lena har dock inte gjort några sådana inställningar och 
hon använder inte heller någon egen profil, så det enda som presenteras i 
hörselsnäckan är larm. Olika larm har olika signaler, och ljudstyrka och 
intensitet indikerar hur allvarliga de är. Om till exempel SpO2 sjunker 
långsamt från normalvärde avges en pipsignal relativt svagt och med längre 
intervall, men om värdet sjunker snabbt och befinner sig nära eller under 
larmgränsen är pipljudet högre och har väldigt kort intervall. Samma sak 
gäller för till exempel EKG, sjunker det långsamt och nära ett normalvärde är 
pipsignalen (som låter annorlunda än SpO2-signalen) svagare och hörs mer 
sällan medan det ökar i styrka och täthet ju mer värdet sjunker. 
Hörselsnäckan är väldigt liten och släpper igenom talljud så att den inte 
upplevs som störande och brukaren går inte heller miste om något av den 
viktiga auditiva informationen som finns i salen (tal, signaler från annan 
utrustning etc).  
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Lena sitter vid skrivbordet vid den portabla datorn. Både 
monitoreringsenheten och ventilatorenheten är fortfarande upphängda på 
upphängningspanelen. Trots detta känner Lena att hon har god kontroll dels 
eftersom hon tittar på patienten och monitoreringsenheten med jämna 
mellanrum och dels eftersom hon vet att systemet larmar både visuellt och 
auditivt vid förändringar i trender för kritiska värden.  
 
 
Manipulera parametrar 
 
Efter en stund märker Lena att blodtrycket och EKG ökar och efter att ha 
kontrollerat på patienten beslutar hon sig för att öka anestesigasen något. Hon 
vrider på vredet för anestesigas på framsidan av ventilatorenheten, vredet 
kräver lite mer kraft att vrida eftersom det dels manipulerar värdet direkt och 
dels sitter lätt åtkomligt (stöder brukskvaliteterna säkerhet och kontroll). 
Värdet för denna gas, som visas på skärmen strax ovanför vredet, förändras 
direkt medan Lena vrider (ger stöd för brukskvaliteten transparens). 
Patientens värden stabiliseras. Hon bestämmer sig för att justera 
syrekoncentrationen en aning. Detta gör hon genom att trycka på värdet som 
står direkt under rubriken ”O2-konc. %”. Området som innefattar både rubrik 
och värde är klickbart men Lena tycker att det känns mer naturligt att klicka 
på värdet som skall ändras. När hon klickar blir värdet markerat genom att 
dess färger inverteras (svart text på gul bakgrund istället för gul på svart) och 
kan justeras med det klickbara vredet. Lena gör så och trycker därefter in 
vredet snabbt för att acceptera det nya värdet. Om man inte gör det senare 
ändras inte det aktuella värdet. I de fall där värdet inte är numeriskt utan ett 
eller flera ord fälls en liten droplist ned där alternativen presenteras, och för 
att välja ett annat värde bläddrar man i droplistan med det klickbara vredet 
och accepterar genom att klicka. Ett exempel på detta är ”Gasmix”.    
 
 
Två brukare 
 
Anestesisköterskan Ann-Sofi kommer in och skall ersätta Lena medan hon tar 
en fikapaus. Lena berättar för Ann-Sofi det som är viktigt att veta om 
patienten och vad som hänt under operationen hittills. Hon lösgör 
ventilatorenheten och placerar den bredvid datorn på skrivbordet (stöd för 
brukskvaliteten portabilitet). Hon visar vilka parametrar hon fått ändra den 
senaste tiden och visar också i journalen på datorn hur patientens blodtryck 
och EKG ändrades tidigare och förklarar vilka åtgärder hon vidtog (stöd för 
brukskvaliteterna tillgänglighet, öppenhet). Ann-Sofi tittar också i journalen 
ifall det skulle vara något annat hon måste ha klargjort innan Lena går. Allt 
verkar under kontroll och Lena går iväg, utanför salen möter hon några 
operationssköterskor som hon gör sällskap med. I fikarummet sitter en läkare 
och några andra sköterskor, Lena köper kaffe och en kanelbulle och sätter sig 
och pratar med dem. De pratar om en lista som ligger på bordet där man kan 
anmäla sig till träningspass som hålls av en av undersköterskorna som jobbar 
extra på ett gym. Efter omkring 10 minuter känner Lena att hon måste gå 
tillbaka och lämnar sällskapet. 
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I salen har det inte hänt så mycket under tiden Lena varit borta, och 
avlösningen går snabbt. Hon säger att hon ställt om visningen av kurvor på 
övervakningsmonitorn, hon har gjort intervallen lite kortare (i enlighet med 
brukskvaliteten flexibilitet). Lena vill hellre ha lite längre intervall så hon 
ställer tillbaka dem med detsamma, detta gör hon genom att trycka på ”Meny” 
och välja defaultbilden. Man kan också klicka direkt på kurvan och ändra 
intervall med det klickbara vredet, på samma sätt som man ändrar andra 
värden, men eftersom Lena ville ändra alla kurvor till defaultvisning var det 
enklare att ändra genom menyn. Ann-Sofi har också lagt in en extra kurva 
men den väljer Lena att ha kvar, dock med annat intervall. Det går att välja till 
eller ta bort vissa värden eller kurvor i menyn. Ann-Sofi skall in till Sal 4 och 
lösa av Kjell som jobbar där, så hon lämnar salen. 
 
När hon märker att kirurgerna börjar bli klara börjar hon förbereda för 
uppvaknandet, hon vet att Christer är snabb med att avsluta och sy ihop 
patienten. De flesta tar lite längre tid på sig med avslutet men Christer brukar 
inte spendera mycket tid på det. Många av operations- och 
anestesisköterskorna tycker att han är lite för snabb och lite slarvig, vilket de 
skämtar om ibland. Mycket riktigt går sista delen av operationen snabbt och 
efter att patienten blivit hopsydd lämnar kirurgerna salen. Lena har vridit av 
sövgasen och väntar på att patienten skall vakna. Hon har tagit ur tuben och 
kopplat ned patienten till viss del, och efter några minuter börjar patienten 
visa tecken på att hon är vaken. Hon mår ganska illa och känner en viss 
smärta i området kring ingreppet. Lena tröstar henne medan hon kör henne 
till UVA. Patienten har fortfarande vissa smärtor men överlämningen går bra 
och man kopplar upp henne mot patientdatabasen som brukligt. Därefter går 
Lena tillbaka till Sal 3 för att städa innan nästa patient kommer in. Johan har 
redan gjort det mesta men Lena plockar undan lite småsaker.     
 
Det är tio minuter kvar till Lenas nästa operation. Innan dess hinner hon ta en 
snabb kopp kaffe, hon lade sig sent igår för hon såg en film som slutade 
ganska sent så hon är ganska trött. Lena lämnar salen och beger sig mot 
fikarummet . Hon tänker att hon nog skall anmäla sig till det där 
träningspasset ändå. 
 
 



 36 

5. DISKUSSION 
 
I detta kapitel diskuteras styrkor och svagheter dels i studiens teoretiska och 
metodologiska delar och dels i de konkreta designförslagen. 
 
 
5.1 Designförslagets för- och nackdelar 
 
Här följer en diskussion kring designens för- och nackdelar samt kring 
brukskvaliteterna. 
 
 
5.1.1 Användbarhetsaspekter 
 
Dessa synpunkter rör frågor kring användbarhet och de problem som kan 
uppstå i interaktionen. 
 
Uppdelningen i panelenhet och vagnenhet får vissa effekter, till exempel 
måste vagnenheten placeras någonstans i närheten av patientens huvud 
samtidigt som anestesören måste kunna nå den. Ett alternativ är att placera 
den under operationsbordet. Detta är dock inte en bra lösning för alla 
situationer, till exempel då kirurgerna uppehåller sig kring patientens huvud. I 
dessa fall måste vagnenheten placeras på annan plats, men dess rörlighet gör 
att anestesören kan vara flexibel i placeringen av systemet. För de brukare 
som trivs med att ha alla enheter på samma plats finns fortfarande även den 
möjligheten. Vinsterna i ökad flexibilitet, tillgänglighet, öppenhet och 
portabilitet ansågs dock vara större än de problem som eventuellt kan uppstå. 
 
Att panelenheten i sin tur består av flera delenheter skulle också kunna skapa 
en negativ upplevelse av systemet. Brukaren måste ha kontroll över fler 
apparater och detta kan vara irriterande, förvirrande och i vissa fall även mer 
tidskrävande. Exempel på ett sådant fall kan vara vid felsökning i en stressad 
situation. De fördelar som ett delat system medför, såsom exempelvis ökad 
flexibilitet och portabilitet, ansågs dock väga tyngre än nackdelarna och därför 
valdes det delade systemet. De flesta – om inte alla – av dagens 
anestesisystems är uppdelade på tre enheter, enligt de tre funktioner systemet 
består av (ventilation, anestesigasflöden och monitorering). Detta kan vara en 
bra uppdelning då den svarar mot en konceptuell bild av systemet, brukare 
upplever egentligen anestesisystemet som tre distinkta delsystem. Dock kan 
en integration av ventilationsdelen och anestesidelen medföra vissa viktiga 
fördelar. Integrationen skapar ett mer enhetligt och sammansatt 
anestesisystem, samtidigt som det är mer flexibelt på grund av sin uppdelning. 
De funktioner som integreras är varandra näraliggande och används 
tillsammans. Ett system med denna integrering kan upplevas som ett 
komplett anestesisystem snarare än tre olika system. Dessutom är enheterna i 
denna design väldigt likriktade i sin design, till skillnad från enheterna i 
många andra anestesisystem där de har distinkt skilda typer av gränssnitt. 
 
Det kan också finnas nackdelar med en ny design eftersom det kräver att 
brukaren sätter sig in i ett nytt sätt att tänka. Även här gjordes bedömningen 
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att det nya konceptet har så pass hög lärbarhet att fördelarna väger tyngre. 
Dessutom bör nämnas att kort inlärningstid inte behöver vara ett centralt mål 
då det är viktigare att interaktionen är friktionsfri i kritiska situationer. Om en 
kritisk situation uppstår och en patients hälsa hotas på grund av att brukaren 
inte känner sig säker på hur problemet skall lösas, är det en klen tröst att man 
sparade 10 timmars praktisk träning under sjukhusets introduktionskurs. 
 
Vidare skall tilläggas att systemet till stora delar, framförallt vad gäller 
skärmpresentationen av parametrar, liknar dagens anestesisystem. Till 
exempel används samma typer av grafer och samma parametrar presenteras. 
Även om det inte finns någon etablerad standard för skärmutseende finns 
outtalade riktlinjer och eftersom en brukare tvingas använda olika system 
finns en fördel med att åtminstone till en viss grad följa dessa riktlinjer. 
Samtidigt är rådande riktlinjer inte optimala och genom att behålla dessa 
bidrar man till att upprätthålla ett sämre men invant system. Det blir då 
nödvändigt att göra en avvägning och i detta fall valdes att behålla det invanda 
systemet. Framtida studier kan skapa bättre riktlinjer för skärmutseende och 
presentation av parametrar. Färgkodningssystem och formen på 
informationen för ökad läsbarhet kan också utvecklas. Färgkodningsförslag 
togs visserligen fram för detta system men valdes att utelämnas eftersom 
överväganden för dessa bör ligga på en mer detaljerad nivå längre fram i en 
design. Ett eventuellt förslag skulle dock kunna vara att uppmätta värden är 
gröna, inställda värden gula och värden under larm röda. Vad beträffar 
brukarens möjlighet att själv anpassa presentationen måste överväganden 
göras så att man inte kan göra personliga inställningar som strider mot 
brukskvaliteterna eller på annat sätt försvårar god interaktion. Även om 
flexibilitet eftersträvas måste det finnas begränsningar. Syftet med 
möjligheten att göra personliga inställningar är delvis att få brukaren att 
uppleva en större valfrihet och flexibilitet än vad systemet egentligen erbjuder. 
De kontextuella undersökningarna visade på ett stort behov av 
självständighet, valfrihet och personlig integritet hos brukarna, sålunda krävs 
att systemet känns anpassningsbart för att brukare skall kunna trivas med det. 
Man skall uppleva att man kan styra systemet som man vill, men det skall 
finnas begränsningar så att systemet inte kan strida mot brukskvaliteterna 
eller god interaktion på annat sätt.    
 
Fler auditiva funktioner övervägdes också, men avfärdades eftersom det 
förekommer mycket andra ljud i operationssalen. Lösningen med en 
hörselsnäcka verkar dock vara väl fungerande, då icke-talad information inte 
avskärmar anestesören från den övriga auditiva informationen i salen 
(personalens tal etc). Däremot kan den auditiva informationen i 
hörselsnäckan utvecklas till att bli ett viktigt stöd, med hjälp av olika ljud, 
olika intervall och olika tonhöjder. Att endast den kritiskt information 
presenteras i hörselsnäcka stöder också brukskvaliteterna öppenhet och 
tillgänglighet, eftersom flera personer skall kunna ”komma åt” systemet 
samtidigt. Om en stor det av informationen presenteras i hörselsnäckan blir 
systemet mindre öppet och tillgängligt. 
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5.1.2 Tekniska aspekter 
 
Dessa synpunkter avser belysa några tekniska problem designen kan medföra. 
Denna studies syfte har egentligen inte innefattat att studera de tekniska 
aspekterna mer än indirekt då de påverkar brukskvaliteterna, varför dessa 
aspekter endast diskuteras kortfattat.  
 
Kommunikationen mellan enheterna innebär ett riskmoment, informationen 
är livsviktig och får inte fördröjas. Det finns en del frågor kring trådlös 
kommunikation som måste tas i beaktande, till exempel rörande räckvidd, 
täckning och strålning. Idag pågår mycket forskning kring Bluetooth och i 
dagsläget verkar det vara en möjlig lösning.  
 
Användande av touchscreen kräver också en del överväganden, när det gäller 
den tekniska dugligheten. Till exempel måste man undersöka om de är 
känsliga, exakta och tåliga nog för att kunna användas för utrustning med så 
höga krav på funktionalitet och hållbarhet. Detta är viktigt för att kunna 
uppfylla brukskvaliteterna tålighet och pålitlighet. 
 
Det kan också vara av intresse att undersöka kvalitet, vad gäller hållbarhet och 
tålighet, hos tablet-datorer för att säkerställa att systemet inte blir alltför 
ömtåligt.  
 
De sladdar och slangar som trots trådlöshetssträvandet ändå måste finnas 
skulle kunna vara inbyggda i apparaterna och utdragbara, så att minsta 
möjliga mängd sladd finns i operationssalen. Detta kan medföra problem vad 
beträffar hållbarhet och hur sladdarna skall kunna låsas så att de inte rullas in 
i vagnen av misstag. Vidare forskning inom detta område är nödvändig för att 
kunna göra några värdefulla ställningstaganden. 
 
Samtliga av dessa faktorer har betydelse för att uppnå brukskvaliteterna 
säkerhet och kontroll samt tålighet. Även brukskvaliteten enkelhet i underhåll 
måste tas under övervägande vid designbeslut av denna typ. 
 
 
 
5.2 Kritik av studien 
 
Det finns många olika ansatser för att studera brukare, och samtliga dessa har 
för- respektive nackdelar (Starrin & Renck, 1996). För denna studie valdes 
kontextuella undersökningar som huvudsaklig modell då den ger en bild av 
bruket som inte bara inkluderar brukarnas arbete utan även deras upplevelse 
av sitt eget arbete. Det är också en modell som är passande vid explorativa 
studier. Ett problem med kontextuella undersökningar kan dock vara att 
brukaren inte utför sitt arbete på det sätt hon vanligtvis gör. Vissa brukare kan 
uppleva att de är kontrollerade eller utsatta för något test, vilket kan påverka 
deras arbete. Det är viktigt att noga värdera det brukaren säger och det hon 
gör, men det finns trots allt en risk för att få en felaktig bild av det vardagliga 
bruket. Dessa feltolkningar kan få effekter i designen.  
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I denna studie ägde de kontextuella undersökningarna rum i operationssalar 
under operationer. Under operationer är kraven höga på anestesören, han 
eller hon måste koncentrera sig på sitt arbete. Detta kan göra det svårt att 
diskutera med brukaren i brukssituationen, något som ibland är nödvändigt 
för att få en god förståelse av bruket. Detta kan ha gjort att vissa faktorer i 
bruket inte framkommit tydligt och detta kan få konsekvenser i designen. Ett 
sätt att minska risken för detta är att genomföra fler kontextuella 
undersökningar. I denna studie genomfördes ett stor mängd kontextuella 
undersökningar på ett flertal olika operationsavdelningar, för att minimera 
risken för att undgå att upptäcka viktiga aspekter av brukssituationen. 
Dessutom kompletterades undersökningarna med intervjuer utanför 
operationssalarna där användarna kunde koncentrera sig helt på intervjun.  
 
Även under intervjuer finns många faktorer som påverkar intervjuresultatet 
och som kan påverka designen. Formuleringar av frågor och sättet frågor 
ställs på kan leda den intervjuade att svara på ett visst sätt och både svar och 
frågor kan vara formulerade så att de misstolkas. Även dessa feltolkningar kan 
få effekter i designen. 
 
Under dessa intervjuer kunde brukaren koncentrera sig helt på diskussionen 
istället för att behöva fokusera på patienten. Dock föreligger risken att 
beskrivningen av arbetet har blivit abstraherad och sammanfattad, då 
intervjusituationen inte är direkt kopplad till brukssituationen. I detta fall kan 
faktorer som egentligen är viktiga för att förstå brukssituationen ha förbisetts. 
Dessutom genomfördes endast två intervjuer på samma operationsavdelning. 
Olika sjukhus respektive rutiner kan påverka arbetet, varför fler intervjuer på 
olika sjukhus kommer att ge en mer fullständig bild. 
 
Ett problem som ofta uppstår inom detta område är att ingen eller endast lite 
tidigare teoretisk forskning förekommit, varför det kan vara svårt att finna en 
naturlig plats för sin studie i ett befintligt forskningslandskap. Studier av detta 
slag kan därför verka sakna förankring i en teoretisk omvärld. Man får då ha i 
åtanke att det är en ny disciplin som är under framväxt och att studier inom 
detta område trots allt kan vara nödvändiga och både akademiskt och 
industriellt användbara.  
 
En styrka med just interaktionsdesignforskning är att man inte fokuserar på 
vedertagna regler för användbarhet såsom andra perspektiv inom detta 
område tenderar att göra. Man använder inte heller kognitionspsykologiska 
principer som utgångspunkt, utan man inriktar sig på den aktuella 
brukssituationen och de egenskaper bruket kännetecknas av, för att kunna 
skapa en design utifrån detta. Större vikt läggs vid designprocessen och 
designerns roll, det centrala är således hur man som designer resonerar och 
hur man kopplar brukssituation och brukskvaliteter till konkret design 
snarare än i vilka teorier inom kognitionspsykologi eller human factors man 
har sin förankring.  
 
Det kan dock finnas problem med att skapa en design utifrån en uppsättning 
brukskvaliteter. I en komplex situation kan bruket kännetecknas av många 
olika egenskaper, vilket innebär att mängden brukskvaliteter blir stor. I vissa 
fall kan brukskvaliteterna riskera att strida mot varandra. När man skapar 
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designriktlinjer från brukskvaliteterna måste man vara uppmärksam så att 
inte dessa innehåller motsägelser, vilket skulle kunna skapa problem i 
designen. I denna studie förekommer brukskvaliteter som skulle kunna 
komma att strida mot varandra, om man inte gör rätt avvägningar. 
Portabilitet skulle kunna strida mot överblickbarhet samt tillgänglighet och 
öppenhet om man inte gör en lämplig avvägning däremellan. Till exempel är 
en handdator av typen Palm Pilot mycket portabel men ett anestesisystem 
skulle bli föga överblickbart och lättillgängligt för flera brukare om det skulle 
implementeras med just en sådan handdator. Sålunda krävs en avvägning 
mellan samtliga brukskvaliteter så att de inte strider mot varandra. 
 
Kritik mot interaktionsdesignperspektivet har framförts, bland annat mot att 
uteslutande kvalitativa metoder används i forskningen samt att stor vikt läggs 
på designerns roll. Vad beträffar valet av kvalitativa metoder framför 
kvantitativa sådana förfaller det uppenbart att den tidigare är mer fruktbar i 
denna typ av studier, vilket stöds av tidigare forskning. I diskussionen kring 
designerns roll i designprocessen finns däremot högre andel osäkra element. 
Att bortse från designerns betydelse för designen är dock att blunda för en 
viktig del, vilket medför att bilden av designen blir ofullständig. Designen är 
ett direkt resultat av designerns arbete. Det finns inte en etablerad algoritm 
för att skapa en design, och designern utför inte operationerna i algoritmen 
utan att påverka designen. Det är viktigt att det finns en designrational, men 
den skall vara en beskrivning av den logiska vägen genom designprocessen 
fram till designen och inte förutbestämd processbeskrivning. 
 
Denna studie utelämnar flera områden som kräver vidare forskning för att 
designa ett komplett anestesisystem. Bland annat krävs djupare studier kring 
vilka funktioner systemet skall innehålla, och hur dessa skall struktureras. De 
funktioner som inkluderats i det föreslagna designkonceptet är enbart 
funktioner som förekommer i existerande system. 
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6. SLUTSATS 
 
Syftet med denna studie har varit att ta fram förslag på gränssnitt för 
anestesisystem och presentera förslaget i termer av skisser.  
 
För att identifiera de egenskaper bruket av anestesisystem kännetecknas av, 
dess brukskvaliteter, genomfördes ett antal kontextuella undersökningar. 
Dessa kompletterades med intervjuer. De kontextuella undersökningarna 
genomfördes under planerade operationer på fyra sjukhus under tre månader 
medan intervjuerna ägde rum på ett sjukhus under en dag, utanför 
operationssalen. 
 
Utifrån de empiriska undersökningarna och intervjuerna identifierades 14 
brukskvaliteter som är önskvärda i ett anestesisystem; säkerhet och kontroll, 
tillgänglighet och öppenhet, överblickbarhet, diskrethet, portabilitet, 
tålighet, enkelhet i underhåll, trygghet och pålitlighet, lugn, transparens 
samt flexibilitet.    
 
Brukskvaliteterna har varit utgångspunkt för de mer konkreta designmålen, 
som fungerat som riktlinjer i utformandet av ett designkoncept. 
Designkonceptet visar hur ett system kan utformas för att vara användbart i 
en verklig brukssituation 
 
Studien inkluderar också en diskussion av designkonceptet samt dess för- och 
nackdelar.
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APPENDIX 
 
 
A-1: Intervjuguide 
 
Vilka olika typer av situationer förekommer, hur skiljer sig dessa åt? 
 
- beskriv en rutinsituation 
- beskriv en situation där något oväntat hänt (med patient resp. system) 
- vilka skillnader anser du finnas? 
 
 
Vad är viktigt i vilka situationer? 
 
- vilka värden är viktiga i respektive situationer? 
- används systemet på olika sätt, olika mycket? 
 
 
Vilka är inblandade, på vilket sätt ? 
 
- vilka använder systemet i vilka respektive situationer? 
- vilka delar använder man, på vilket sätt? 
 
 
Hur upplevs manipulation av parametrar? 
 
- hur gör man när man ställer in värden, hur upplevs det? 
- hur presenteras värden, hur upplevs det? 
 
 
Saknas något idag/är något överflödigt? 
 
- finns det information du skulle vilja ha som inte visas? 
- finns det information som inte behövs? 
- i vilken utsträckning bör man kunna välja själv? 
- hämtar information från andra källor än monitorn, hur och varför? 
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B-1: Anteckningar från kontextuell undersökning 
 
(Universitetssjukhuset i Linköping) 
 
Brukaren tycker att operationssituationen är ganska rutinmässig, det händer 
inte väldigt mycket oväntade saker. Ganska lugnt och avslappnat, men ändå 
koncentrerat och om något händer blir stämningen annorlunda – mer 
koncentrerad. 
 
Tycker att interaktionen är bra som den är nu, tydlig och lätt att lära sig. 
Tycker om stora vred som är enkla att komma åt, vrida på samt lätta att 
rengöra. Gillar också stora knappar som är tydliga och man ”missar” inte. Det 
skall kännas tåligt och robust. Är skeptisk till idéen med touchscreen för det 
blir kladdigt/svårt att rengöra skärmen. Ger inte intryck av att vara lika 
pålitligt (för mycket mjukvara).  
 
Får bra överblick med två skärmar (en för ventilator och en för monitorering). 
Bra också att det är lite uppdelat så man vet vad som hör till vad. Bra höjd om 
man sitter vilket man oftast gör.   
 
Det som är viktigast är 
 
- Blodtryck 
- EKG 
- SpO2 
- Puls 
- Gasanalys (ET-värden, Insp-värden, MAC) 
 
Både graf och numeriskt värde är viktiga eftersom bara numeriskt inte visar 
trender och grafen inte visar det rådande exakt. Det finns ingen direkt 
överflödig information men man använder inte allt hela tiden. Det är väldigt 
beroende på situationen vad som är viktigt, kan inte säga vad som är viktigt i 
vilka situationer generellt heller. 
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B-2: Anteckningar från kontextuell undersökning 
 
(Kalmar Sjukhus) 
 
Patienten rullas in och kopplas upp, genom nål i arm och elektroder. Söver 
först med spruta och sedan med gas, inte förrän vid det senare läggs masken 
på och anestesidelen börjar användas. Går mycket på rutin och det inträffar 
sällan något oplanerat. Om det gör det är det små saker som till exempel att 
nålen sitter dåligt, masken måste tejpas fast lite bättre. Anestesiutrustningen 
är ju testad innan och med den händer nästan aldrig något.   
 
Använder utrustningen väldigt lite under sömn, man står mest med ryggen 
mot och tittar endast överblickande på monitorn. Det man utgår från är alltid 
patienten, men alla värden kan inte upptäckas med blotta ögat. Känner efter 
värme/kyla, svettningar, pulsen etc på patienten och bekräftar med värden 
från monitor (som 2:a källa). Eftersom det är patienten som är viktigast så 
känns det som att man vill utgå därifrån. Skulle kännas fel att bara lita på 
tekniken. 
 
I salen är det ganska lugnt, radion kan vara på och man pratar en hel del om 
vardagliga saker och skämtar lite. Då och då stängs radion av, när det är lite 
mer kritiska moment. Detta sker på kirurgernas uppmaning. Detta skiljer en 
del från operation till operation men oftast är det så här. Det är sällan det är 
otroligt koncentrerat, men om något skulle hända blir det ju så.  
 
Den skall vara enkel att rengöra, det är väldigt viktigt. Vreden känns bra för de 
är klassiska inom anestesi/ventilering, man är van vid det. Med hjälp av ett 
tryckbart vred kan man dessutom hantera många olika inställningar på ett 
smidigt sätt. På nuvarande apparat är medurs inte alltid ökning för alla vred 
vilket är märkligt. Däremot tycker brukaren att det verkar som att 
gränssnitten går mer och mer mot PC-hållet vilket kanske strider lite mot 
vred-principen och klassiska gränssnittet i sin helhet. Visst är det nödvändigt 
och kanske bra att det utvecklas, men tangentbord och mus skulle inte kännas 
bra tycker han. 
 
Brukaren ser hellre att apparaten har en skärm istället för två (som Datex-
Ohmeda som används på denna sal), och informationen får inte spridas ut 
alltför mycket eftersom man inte får överblicken då. Man behöver inte dela 
upp och sprida ut så mycket, bara man kan få en snabb överblicksbild genom 
att kort titta på skärmen från lite håll. Däremot borde olika värden färgkodas 
olika så att man lättare kan skilja på dem. Värden skall också vara valbara, så 
att man kan ha sin egen inställning som man själv trivs med. ”Värden som 
man aldrig tittar på är ju bara i vägen”.   
 
 



 47 

B-3: Anteckningar från kontextuell undersökning 
 
(Kärnsjukhuset, Skövde) 
 
Operationssalen upplevs som trång och det märks när patienten rullas in, 
sängen slår emot dörrar och väggar. Det hela känns krångligt och leder till viss 
irritation. 
  
Uppkoppling sker enligt rutin, patient nålas och sövs med injektion och 
därefter tubas hon och vanlig ventilering/anestesi vidtar. Själva arbetet fram 
till att operationen påbörjas känns ganska rutinmässig och det är sällan något 
avviker från standardförfarande. Man gör ju på lite olika sätt men man 
använder den tekniska utrustningen på i princip samma sätt. Men när man 
söver barn till exempel så ”drar man tillbaka” anestesiutrustningen lite och 
pratar och förklarar mer (pedagogiskt) vad som händer. Utrustningen blir 
ännu mer sekundär, på sätt och vis.  
 
Operationssalen känns ganska kaotisk ibland, det är lite för mycket som kan 
vara störande. Virrvarret av sladdar och slangar upplevs ofta vara i vägen, då 
man till exempel flyttar anestesiapparaten. Dessutom finns liten yta för 
journal, papper och uppdragna sprutor. Förutom detta är det ofta mycket 
ljudsignaler i salen, från sökare, interntelefon, anestesiapparat, 
doseringsapparat, diatermi etc. Ljuden är inte distinkt skilda utan påminner 
mycket om varandra. 
 
Knappar och vred känns bra, de är tydliga och lätta att greppa/vrida på. Tror 
att många föredrar vred eftersom man är van vid det. Känns tryggt att man 
känner igen sig, när man är van med en sak vill man helst inte ändra på det. 
 
Tycker att det är mycket information att hålla reda på och att detta kan vara 
svårt men samtidigt kan man inte skala av information. Då går man miste om 
helheten. Det är viktigt att få en överblick snabbt och enkelt, kanske skulle 
man kunna dela upp informationen mer så att den blev mer överblickbar.  
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B-4: Anteckningar från kontextuell undersökning 
 
(Sunderbyns Sjukhus) 
 
Kontroller görs varje morgon, på täthet och system. 
 
Patient körs in på operationsbord, kopplas upp med hjälp av nål i handen (för 
intravenös medicinering) och elektroder (för EKG) samt fingerklämma (för 
puls och saturation). Under sövning används mycket annat än 
anestesiapparaten, man söver och bedövar först med injektioner av olika slag. 
Dessa dras upp innan och under operationen, mediciner förvaras på/i ett 
”rullbart skrivbord” vid sidan om op. bordet och an. apparaten. Här följer man 
en strikt rutin och det som skiljer är hur man lägger pat. (den del av kroppen 
som skall opereras ligger längst från dörren) och medicineringen (utifrån 
journalen/narkosläkaren). Det är sällan rutinkontrollerna visar på något fel.    
 
Användning av apparat ser likadan ut för i princip alla situationer, man ändrar 
inte användningsmönster. (”Den gör ju samma sak hela tiden egentligen”). I 
rutinfall är stämningen avslappnad och distanserad. Däremot skärps 
koncentration och närvaro om något kritiskt händer. Apparaten är alltid 
sekundär, patienten är i fokus. 
 
För normal övervakning är alla värden (som finns med idag) viktiga, det man 
tittar på är trender. Måste således se historia, inte bara rådande uppmätt 
värde. Helst grafiskt och numeriskt. 
 
I krissituation kan visst värde bli viktigt, om till exempel SpO2 sjunker till 72 
så håller man extra koll på det värdet medan man försöker åtgärda. Då jobbar 
man koncentrerat med pat. och behöver en snabb överblick över vad som 
händer samt följa det aktuella värdet (SpO2).  
 
Anestesisjuksköterskan är egentligen ensam användare men anestesiläkaren 
använder den till viss del och kirurger kan vilja veta till exempel blodtryck då 
och då (dock väldigt sällan). Däremot kan nätverkssystem vara bra, till 
exempel så att värden kan loggas och filen kan kommas åt från en station på 
UVA. Löstagbar monitor används inte speciellt ofta då man har ”fasta” 
monitorer på de olika avdelningarna. Dessutom är monitorerna lite för tunga 
och otympliga för att ta med.  
 
Manipulation av värden känns bra eftersom man sköter i princip allt från det 
klickbara vredet. Det finns knappar för de olika värden som ändras ofta samt 
en för ”normalskärm”. Knapparna är tydliga, känns bra och lätta att rengöra. 
(”Man når allt viktigt snabbt och det känns bra. Det skall inte vara en massa 
steg i menyer”).   
 
Inget problem med att det är olika gränssnitt eftersom det är olika apparater 
med olika funktioner: en ventilator, en anestesimaskin och en monitor. 
Vreden känns bra eftersom de är klassiska och man är van vid dem, om man 
har jobbat ett tag med anestesi. De känns också som en bra symbol för att man 
”vrider på gasflödet”.  
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Kan bli rörigt med mycket info, och lite svårt att hitta enskilda värden när det 
är plottrigt. Däremot måste många värden vara med eftersom 
överskådligheten är viktig, man kan inte ta bort något direkt och rullist eller 
flikar skulle ta bort överblicken. Mycket viktigt med både trenden och rådande 
värdet.  
 
Ingen information är direkt överflödig och det är svårt att välja bort vissa 
värden som inte behövs eftersom man använder de värden som finns någon 
gång. Det går dock inte att säga när riktigt. 
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B-5: Anteckningar från kontextuell undersökning 
 
(Sunderbyns Sjukhus) 
 
Man gör rutinkontroller varje dag, och mer ingående då och då (vilket sköts av 
någon annan). 
 
Förfarandet innan operation är väldigt rutinmässigt, inte mycket skiljer de 
olika situationerna åt. Patienten hämtas i förberedelserum, sängen rullas in 
och hon/han kopplas upp. Han/hon får nål (i handen) för intravenös 
medicinering, elektroder för EKG och fingerklämma för puls och saturation. 
Patienten får också bedövande och sövande medel via nål, därefter placeras 
masken över näsan och munnen. Innan och under operation ger man en 
mängd injektioner, med bedövningsmedel eller annan medicin.  Medicin 
förvaras i/på ett rullbart skrivbord som finns vid sängen/anestesiapparaten.  
 
Stämningen är ganska ostressad, det mesta går enligt rutin. (”Vi gör ju det här 
varje dag”). Om det händer något oväntat fokuserar man på det, då blir man 
mer koncentrerad. Men annars ganska avslappnat. Användningsmönster 
ändras inte så mycket, om man fokuserar på något som hänt kan ju vissa 
värden bli av större betydelse för ett tag. Då tittar man mer och oftare på ett 
eller ett par värden lite extra. Om något värde sjunkit massor som inte får 
sjunka håller tittar man ju på det medan man arbetar med pat. och försöker 
ordna det som kan ha gått fel. 
 
Det man vill se är hur trenden går, dvs hur värdet skiftar under en tidsperiod. 
Går det upp eller ned? Det rådande värdet är viktigt men visar inte allt. 
Dessutom är pat. alltid viktigast. Numeriskt ger en mer exakt bild men grafiskt 
är bättre om man vill se utveckling. (”Man vill ju se värdet men man vet ju 
inte om till exempel SpO2 håller på att sjunka om man bara vet att det står 
på 89”).  
 
Det är bara anestesipersonal som använder utrustningen. Kirurger frågar 
ibland men ytterst sällan. I till exempel USA måste kirurgerna ha kontroll över 
allt då de har yttersta ansvaret för patienten. Då har man ofta en stor 
bildskärm på väggen för monitorering. Pick-and-gosystemet används inte för 
monitorerna är för besvärliga att ta av, dessutom finns monitorer på alla 
avdelningar. 
 
Bra knappar, inte många steg till det som är viktigt. Knappar för de viktigaste 
”rubrikerna” och tryckbart vred gör menyvägar korta och manipulation enkel 
och naturlig. (”Så här funkar bra, tydliga knappar och man lär sig fort hur 
man gör”). 
 
Vred är bra för det är traditionellt vred på anestesiutrustning. Inte störande 
att det är olika interaktionstekniker, de är så pass lika och det är ändå en 
tydlig koppling till det man gör (till exempel vrider upp/ned en gas etc).   
 
Egentligen svårt med så mycket information men man lär sig ganska snart hur 
man skall titta. Man ser trender och förändringar genom att ha en överblick, 
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man tittar inte på enskilda värden ”direkt”. Kan inte direkt ta bort något 
eftersom allt är viktigt för att se tillståndet hos pat.   
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B-6: Anteckningar från intervju 
 
(St Görans Sjukhus, Stockholm) 
 
Det sker kontroller av maskinen i två steg, dels en inbyggd kontroll av 
systemet som görs varje morgon och dels en snabbkontroll. 
 
Förutom vid kontrollerna är apparaten väldigt sekundär eftersom patienten 
alltid är i fokus annars. ”I övrigt är ju maskinen ganska ointressant, sen är 
det ju patienten som är fokus. Så sen gör man inte så mycket mer… mer än 
när det börjar bli dags, så att säga, att lägga masken på näsan på patienten 
och skruva på flödena”. Annars har inte apparaten något fokus under den här 
tiden. Det är sällan den upplevs som någon hjälp ens, den skall bara finnas 
och fungera, utan någons inblandning. 
 
Man byter inte interaktionsmönster utan bruket går till på samma sätt under 
hela tiden. Om det uppstår något tekniskt fel kan man gå över till 
handventilering eller gör några speciella inställningar, men annars är det inga 
skillnader. Tekniska fel uppstår ganska sällan, oftast är det monitoreringen 
som felar. Till exempel kan pulsoximetrin sluta ge signal på grund av att 
klämman sitter dåligt. Apparaten flaggar upp felen men man byter inte mode 
eller gör på något annat sätt.  
 
Det händer dock att man tittar på olika saker, om en patient har dåliga lungor 
så laborerar man lite extra med gasblandningen istället för att dra igång med 
defaultgasinställingar. Vissa värden är också beroende av hur man kopplat 
upp patienten, har man till exempel stämavdelnings-EKG så är ST-analys 
extra intressant. 
 
Anestesipersonalen är ensamma användare av apparaten, kirurger blandar sig 
inte i anestesin. Däremot förekommer dubbla monitorer under vissa 
operationer på thorax- och neurokirurgiavdelningarna. 
 
Det som är viktigt är trenderna, och man vill kunna förflytta sig i en sekvens 
(en numerisk sekvens). Man skall fylla i journalen var femte minut men ibland 
hinner man inte och då måste man kunna göra det på ett enkelt sätt i 
efterhand. Siffror ger en mer exakt bild än någon grafisk representation, 
numerisk representation har blivit mer och mer accepterat på sistone och vi 
har lärt oss att använda den typen.  
 
Bra att skilja de olika systemen åt (ventilator/anestesi samt monitorering) och 
två skärmar känns bra. Man får bra överblick. Samtidigt som man vill ha 
flexibilitet så skall man inte överskatta behovet av att ändra. Till exempel är 
det sällan man flyttar runt parametrar fast man kan göra det. Helst vill man 
ha en startknapp som sätter igång allt enligt en defaultinställning. Kanske kan 
man ha 2-3 moder med olika profiler, men man skall inte tro att alla 
anestesisköterskor har varsin profil och vill att det skall se ut precis på ett 
speciellt sätt. 
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Det är inte bra med många olika menyer och fönster. På thorax- och 
neurokirurgiavdelningarna kan det vara viktigt att ha mycket information 
framme samtidigt men inte i vanliga fall. Det skall vara snabba korta vägar och 
inte krånglig navigation genom menyer. De viktiga funktionerna skall ha 
direktknappar. Att göra inställningar skall vara en fysisk manipulation, hårda 
tryckknappar eller vred (jog-and-shuttle). Det skall vara en fysisk upplevelse i 
fingrarna att man gör någonting. Gränssnittet skall inte vara för 
mjukvaruorienterat. ”Det är ju inte en PC vi skall efterlikna”.  
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B-7: Anteckningar från intervju 
 
(St Görans Sjukhus, Stockholm) 
 
Täthetskontroller sker varje morgon, enligt inlagt schema. Man kontrollerar 
även sug och för logbok över alla tester. Viss kontroll görs också mellan varje 
patient. 
 
Nuförtiden sövs alltid patienter på operationssalen, eftersom förflyttning med 
sövd patient är ett riskmoment. Innan sövdes patienten i ett förberedelserum. 
Man börjar väckandet av patienten under det att hon sys. Då stängs lustgasen 
av, eftersom den kräver ganska lång tid för att vädras ut. Sevoflouranet vädras 
ut ganska snabbt. Sedan ser man på patientens spontanandning, syresättning 
och gasvärden när hon vaknar. Man bedömer spontanandningen på CO2-
kurvan, ballongen och på patienten.  
 
Om maskinen skulle fela övergår man till revivator och handventilerar. Om 
man får ett larm försöker man snabbt ställa diagnos om vad problemet kan 
vara, till exempel om SpO2 sjunker kollar man till exempel om slangen och 
tuben är ok. 
 
Det man tittar mest på under operationer är: 
 
SpO2 (jmf med utgångsvärde) 
CO2-värden 
Anestesigas 
Puls 
Blodtryck 
 
och det som är mest intressant vid kritiska situationer är SpO2, puls och 
blodtryck. 
 
I vissa fall tittar man också på andra (blodiga) värden som man plockar fram 
själv, dessa är till exempel ventryck och temperatur. Det finns möjlighet att ta 
fram andra värden, men det är bra att de inte är framme hela tiden eftersom 
man använder dem relativt sällan. Det är bara de som är speciellt intresserade 
som bryr sig om specialfunktioner, defaultskärmen används allt som oftast. 
Även MAC-värden och andningsfrekvens plockas fram emellanåt. 
 
Vissa värden/funktioner kan vara svåra att hitta, men det man använder lär 
man sig ju hitta till. Det känns bra att ha knappar med text på så vet man 
direkt var man hamnar, exempel är ”minutvolym” och ”frekvens” – bara att 
trycka och ställa in. En inställning kräver först att man med vredet bläddrar 
fram till det i menyn, sedan att man markerar värdet genom att trycka in 
vredet, ställa om värdet med vredet och avsluta med att trycka in vredet som 
”ok”. Detta går förhållandevis snabbt och smidigt. Att det finns många olika 
typer av interaktionstekniker inom samma system upplevs inte som något 
problem, eftersom det åtskiljer olika typer av funktioner etc. Till exempel att 
vred för gaser inte ser likadana ut som vred för annat. Just vred är bra för det 
är så anestesiapparatur alltid sett ut.  
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Presentationen av information är tydlig. Det är bra att man kan flytta 
information men det är inte så många som använder den funktionen, bara de 
som är mest intresserade. Skärmen måste också utgå ifrån något 
normalutseende eftersom det är många som använder samma skärm. Man 
kan inte flytta runt alla värden varje gång man kommer in och skall söva.  
 
Inom detta yrke är man ganska van vid teknik, ”Men jag tror att de flesta av 
oss är så vana att jobba med olika teknisk apparatur så jag tror inte 
att…[det är] ingen som tycker att det är något problem”.  
 
Idag tittar man mer på tekniken, det kan vara så att man utgår ifrån 
informationen från monitoreringen och bekräftar sedan med information från 
patienten. 
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