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Abstract 
While the technological infrastructure that enables collaboration between 

municipalities, counties and private health care providers improves, so does the need for 

health-care providers to gain access to the right patient journal at the right time. For 

doctors, nurses and other health-care organization employees this goal is achieved by 

NPÖ, National Patient Summary. NPÖ effectively enables health-care records to be 

shared across organizational boundaries. This thesis is based on a demand by a mobile 

application that can give district nurses access to health-care records wherever they are. 

This thesis describes the development of a prototype of a mobile application aimed for 

NPÖ. This includes investigating a suitable mobile platform, investigating available 

card readers for reading electronic identification from SITHS cards and the ability to 

connect to external services such as NPÖ. The thesis also analyzes use of the security 

services that NPÖ is based on. From interviews with Jan Edquist, IT architect at Örebro 

County Council and Lennart Holeby, project manager of NPÖ roll out, the appropriate 

information sets for the mobile application has been identified. 

The thesis includes an investigation of two test frameworks for automated testing of the 

mobile application. Both frameworks could automate about 70 percent of the test cases 

that were identified for the application. The test frameworks proved rather different with 

respect to the requirements an organization has regarding learning curve, support and 

the mobile platforms the testing frameworks supports. 

During the implementation part of this thesis, the mobile application could not be 

finished due to some limitations regarding security and compatibility. The security 

services required for connections to NPÖ could not be implemented because SITHS 

card readers do not yet support mobile devices. Also, the SDK required on the mobile 

devices to implement security requirements cannot yet run in the mobile devices 

available to the market.  Additionally, NPÖ does not support connections from public 

networks which are required for a mobile application. 



Sammanfattning 
Samtidigt som den tekniska infrastrukturen som möjliggör samverkan mellan 

kommuner, landsting och privata vårdgivare växer, ökar behovet för vård- och 

omsorgsgivaren att kunna komma åt rätt patientinformation vid rätt tidpunkt. För 

personal på sjukhus möjliggörs detta genom ett gemensamt journalsystem som kan ge 

tillgång till kritisk patientinformation över organisationsgränserna. Denna tjänst kallas 

nationell patientöversikt, NPÖ. Detta examensarbete grundar sig på en efterfrågan av en 

mobil applikation som kan ge distriktssjuksköterskor tillgång till patientinformation, var 

de än befinner sig. 

Examensarbetet beskriver framtagandet av en prototyp för en mobil applikation mot 

NPÖ. Inledningsvis analyseras möjligheter som finns för att utveckla applikationen. 

Detta innefattar utredning av lämplig mobil plattform, utredning av tillgängliga 

kortläsare för läsning av elektronisk identifikationshandling i form av SITHS-kort och 

möjligheten att ansluta sig till externa tjänster så som NPÖ. Rapporten beskriver även 

användning av de säkerhetstjänster som NPÖ bygger på. Med hjälp av en intervju med 

Jan Edquist, IT-arkitekt vid Örebro läns landsting och Lennart Holeby, projektledare vid 

införandet av NPÖ, har lämpliga informationsmängder för mobil applikationen valts ut.  

Examensarbetet har utrett två testramverk för automatiserad testning av den utvecklade 

applikationen. Båda ramverken kunde automatisera ca 70 procent av de testfall som var 

skrivna för applikationen. Testramverken skiljer sig främst med avseende på vilka krav 

en organisation har på bland annat testramverkens inlärningströskel, support och vilka 

mobilplattformar testramverken har stöd för. 

Det har i examensarbetet inte varit möjligt att utveckla en färdig applikation. Detta 

främst i och med att säkerhetslösningen inte har kunnat implementeras på grund av 

begräsningar i kortläsare. Säkerhetslösningen är inte heller kompatibel med mobila 

enheter. Därtill finns ännu inte NPÖ tillgängligt över publika nätverk.  
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1 Inledning 

Inledningsvis beskrivs bakgrund och syfte med examensarbetet, detta följs sedan av 

problemformulering och en beskrivning av de metoder som har använts, de 

begränsningar som har funnits samt en översikt över rapportens struktur.  

1.1 Bakgrund 

På HOW Solutions AB, som är ett kunskapsföretag inom verksamhetslösningar med 

huvudkontor i Linköping, arbetar Lennart Holeby som konsult inom projektledning. 

Lennart arbetar för närvarande som projektledare vid införandet av Nationell 

Patientöversikt, NPÖ, på några olika landsting i Sverige. Tjänsten NPÖ, som är under 

utveckling, ger behöriga vård- och omsorgsgivare tillgång till patientinformation från 

samtliga institutioner som är anslutna till NPÖ. Sjukvårdspatienter har idag en journal 

registrerad och förvarad hos respektive vård- och omsorgsgivare som patienten har 

besökt. Detta har gjort det svårt att få en helhetsbild av den vård som patienter har 

erhållit, vilket kan medföra osäkerhet vid medicinska bedömningar och det är denna 

flaskhals NPÖ ska eliminera. 

För att vårdapplikationer av olika slag ska kunna kommunicera med bland annat NPÖ 

är ett tjänsteramverk vid namn BIF, Bastjänster för Informationsförsörjning, under 

utveckling. Tjänsteramverket sköter bland annat inloggning i form av single sign on. 

Det sköter kontroll över om en patient givit sitt samtycke till en vårdgivare att ta del 

av sammanhållen journalföring och det sköter även loggning av den information en 

viss användare tagit del av. Inloggningen i BIF sker med hjälp av ett så kallat SITHS-

kort som är en elektronisk id-handling. 

Den organisation som äger både BIF och NPÖ är Inera. Inera är ett företag som ägs av 

Sveriges landsting och regioner och företaget drivs utan vinstintressen. Ineras mål är 

att utveckla en nationell IT-struktur för Sveriges landsting. 

Under införandet av NPÖ har Lennart Holeby uppmärksammat en önskan om att i en 

mobil applikation kunna ta del av patientinformation som finns i NPÖ. 

1.2 Syfte 

Eftersom efterfrågan finns av en mobil applikation som visar information från NPÖ 

ska möjligheterna att utveckla en sådan applikation utredas. I dagsläget behövs en 

applikation som på ett enkelt sätt kan visa patientinformation för till exempel 

distriktssjuksköterskor eller ambulanspersonal.  

Syftet med detta examensarbete är att utreda vilka informationsmängder i NPÖ som 

lämpar sig för en mobil applikation samt att utveckla en prototyp. Då utvecklingen av 

en sådan applikation inte kommer att vara i form av en produkt, vilken kommer att 

uppdateras varefter ny funktionalitet införs i NPÖ och BIF, kommer automatiserade 

tester att underlätta kvalitetssäkringen och tidsåtgången i kvalitetssäkringsfasen för en 
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ny version. På grund av detta ska olika ramverk för testautomatisering på vald 

mobilplattform utredas. 

1.3 Problemformulering 

Möjligheten att ansluta ett system till NPÖ baseras på bastjänsterna i BIF. I nuläget 

finns inga vårdsystem anslutna till NPÖ utanför Sjunet men några olika vårdgivare 

har uttryckt en önskan om att via mobil kunna få snabb tillgång till patientinformation 

som lagras i NPÖ, till exempel vid hembesök hos vårdtagare. Idag finns inte någon 

sådan lösning och i och med detta arbete ska möjligheterna avseende mobil plattform, 

applikationsinnehåll och testmöjligheter undersökas.  

Examensarbetet ska utreda vilka möjligheter som finns att utveckla en mobil 

applikation för NPÖ. Detta innefattar mobilplattformarna Android, Windows phone 7 

och iPhone, kortläsare med stöd för blåtandskommunikation samt vilka möjligheter 

som finns att ansluta en mobil applikation till andra system så som BIF och NPÖ. 

Utredningen ska även visa på lämpliga informationsmängder i NPÖ som kan tänkas 

finnas i applikationen. 

Vidare ska examensarbetet utreda vilka testramverk för automatiserad testning som 

finns idag och riktar sig mot den plattform på vilken verksamhetsapplikationen 

(hädanefter kallad MPI, Mobil patientinformation) ska utvecklas. Utredningen ska 

innefatta följande aspekter: 

 Vilka fördelar och nackdelar som finns med respektive testramverk med 

avseende till exempel enkelhet att använda och presentation av utfall 

 Om testramverken passar för black- eller white boxtestning 

 Vilka potentiella fel testramverken kan upptäcka så som programflöde, 

minnestillgång, design och layout 

 Vilken kontroll testramverken ger över enheten de applicerar test på. Med 

detta avses till exempel användning av datatrafik och GPS 

En diskussion ska föras angående testramverkens kapacitet med utgångspunkt från 

automatiseringen av test för den utvecklade prototypen. 

1.4 Metoder 

Avsnittet beskriver hur arbetet har strukturerats, vilka metoder som har använts och 

hur varje delmoment har behandlats i examensarbetet. 

1.4.1 Analys 

För att ta fram den information som behövdes angående SITHS-kort, SITHS-

kortläsare, kommunikation med kortläsare, certifikat, NPÖ, BIF, mobila plattformar 

och andra delar eller system som berördes genomfördes litteraturstudier samt epost- 

och telefonkontakt med ett flertal leverantörer och systemansvariga.  
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Under analysfasen utfördes viss implementation för att säkerställa att olika tankesätt 

var genomförbara. Analysfasen avslutades med dokumentation av den testmetodik 

som skulle följas vid framtagandet av testfall och utförandet av testningen. 

Redan tidigt i analysen utreddes vilka mobila plattformar som skulle kunna vara 

aktuella och utredningen av dessa låg som grund för vilka testramverk som sedan 

utvärderades då testramverken ofta var plattformsinriktade. 

1.4.1.1 Litteraturstudier 

I arbetet med denna uppsats har litteratur i både tryckt och 

elektronisk form använts. Tryckt litteratur har i första hand hämtats från elektroniska 

böcker och bibliotek. Eftersom NPÖ samt säkerhetslösningen och mobila system är 

relativt nya områden är de flesta källor i elektronisk form. Dessa källor har hittats 

genom sökningar på internet eller tillhandahållits av systemleverantörer. Många av 

källorna som har använts i projektet är dokument och beskrivningar från leverantörer 

av olika produkter och är inte vetenskapligt fastställda fakta.  

1.4.1.2 Intervjuer 

En intervju har genomförts med Jan Edquist på Örebro läns landsting för att 

bestämma lämpliga informationsmängder i den mobila applikationen. Intervjun 

förbereddes genom att analysera de olika informationsmängderna i NPÖ samt med 

hjälp av en referenswebbapplikation. Ett antal olika delar som kunde lämpa sig för en 

mobil applikation föreslogs och dokumenterades och sedan diskuterades förslaget 

med Jan. Då fokus i examensarbetet bestod i att ta fram en prototyp utfördes inte 

ytterligare undersökningar angående lämpligt applikationsinnehåll. 

1.4.1.3 Metodkritik 

Framtagandet av testfall för den mobila applikationen har grundat sig på en enda 

metod för hur man går bör till väga för att ta fram testfall. Detta kan ha påverkat vilka 

testfall som har identifierats. Testramverken utvärderades sedan med grund i hur väl 

de automatiserade de testfall som tagits fram. Utfallet angående på vilket sätt 

testramverken kunde automatisera de framtagna testfallen kunde därför ha blivit 

annorlunda ifall en annan metod för testfallsframtagandet hade använts. 

Två saker kan göra utvärderingen av de två testramverken något missvisande. 

Robotium har stöd för både black och white boxtestning medan M-eux endast har stöd 

för black boxtestning. Detta medför att Robotium ibland kan framställas som något 

bättre än M-eux. I problemformuleringen fastslogs redan tidigt att endast 

testramverkens kapacitet att testa applikationer på den valda mobilplattformen skulle 

utvärderas. Detta utesluter en mycket stor del av funktionerna i M-eux eftersom denna 

har stöd för att testa bland annat andra mobila enheters applikationer.  

1.4.2 Implementation 

Efter utförd analysfas påbörjades implementationen av MPI. Verktyg för att utveckla 

på den mobila plattformen laddades hem och installerades samtidigt som testfall för 

applikationens olika delar togs fram. 
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När första versionen av applikationen var klar utvecklades så många som möjligt av 

de framtagna testfallen i de testramverk som skulle undersökas. Testfallen låg som 

grund för hur väl testramverken kunde automatisera testningen av applikationen. 

Utfallet analyserades efter en första iteration och ytterligare två iterationer med 

felrättning och test utfördes.  

1.5 Begränsningar 

Då testramverk ofta kan vara väldigt omfattande tar analysen av testverktyg endast 

hänsyn till funktionalitet som omfattas av, eller ligger nära, testningen som behövs för 

MPI. Gällande kortläsares funktionalitet har inga försök genomförts att själva försöka 

implementera drivrutiner eller liknande då stöd för den valda mobilplattformen 

saknats. Detta kanske skulle vara möjligt för vissa kortläsare då de ibland använder 

sig av kända kommunikationsmetoder.  

De testramverk som har undersökts är sådana som funnits mogna nog att användas för 

automatiserad testning av en produkt. Fler testramverk kan finnas under utveckling 

men har inte framkommit som relevanta vid sökningar i sökmotorer. 

Då fokus i examensarbetet inte består i att utreda olika testmetoder har endast en 

sådan identifierats och använts. 

1.6 Rapportstruktur 

Rapporten i detta examensarbete har delats upp på följande sätt. 

Kapitel 2 - Analys  

Analyskapitlet beskriver omkringliggande system och deras funktionalitet. Vidare 

beskrivs testramverk samt mobil plattform med dess uppbyggnad och dess funktioner. 

Kapitel 3 - Implementation 

Kapitlet Implementation beskriver arkitekturen för den utvecklade mobila 

applikationen. Kapitlet visar även bilder på den färdigutvecklade prototypen. 

Slutligen visas de testresultat som uppkommit vid testning av prototypen i några olika 

iterationer. 

Kapitel 4 - Diskussion och slutsatser 

Kapitlet Diskussion och slutsatser diskuterar utvecklingen av applikationen, 

testramverkens starka och svaga sidor och potentiella framtida arbeten. 

Kapitel 5 - Referenser 

Kapitlet listar alla referenser som har använts i denna rapport. 

Bilagor 

Sist i rapporten finns alla bilagor till vilka det refereras i rapportinnehållet. 

  



   

  15 

2 Analys 

Kaptilet ger en översikt av de olika system som MPI kan behöva kommunicera med. 

Vidare analyseras bland annat passande mobila plattformar, testramverk och en metod 

för att ta fram testfall.  

2.1 Systemanalys 

Avsnittet ger en bakgrundsbeskrivning av Inera, NPÖ, BIF och SITHS-kort. 

Innehållet i detta avsnitt ger även grundförutsättningarna för att kunna utveckla en 

mobil applikation för att visa innehåll från NPÖ. 

2.1.1 Inera 

Inera är ett företag som ägs av Sveriges landsting och regioner och företaget drivs 

utan vinstintressen [5]. Ineras mål är att utveckla en nationell IT-struktur för Sveriges 

landsting. Ineras uppdrag består bland annat av IT-stöd för vårdens personal och 

informationstjänster tillgängliga för hela Sveriges befolkning.  

Ineras invånartjänster innebär att bland annat patienter och anhöriga på ett enkelt sätt 

har tillgång till information om vård och hälsa [6]. Bland invånartjänsterna finns till 

exempel Sjukvårdsrådgivningen och UMO.se.  

Verksamhetsområdet vårdtjänster har som uppdrag att personal inom vård och omsorg 

ska ha tillgång till IT-stöd som underlättar deras dagliga arbete [7]. Exempel på 

vårdtjänster är Nationell Patientöversikt (NPÖ), Patientens sammanhållna 

läkemedelsinformation (Pascal) och Vårdhandboken.  

Ineras infrastrukturtjänster ska bidra till att informationsöverföringen mellan olika 

vårdgivare är säker, tillgänglig och kostnadseffektiv [8]. Exempel på 

infrastrukturtjänster är Bastjänster för informationsförsörjning (BIF), Nationell 

katalogtjänst (HSA), Säker IT-användning i Hälso- och Sjukvården (SITHS) och 

Sjukvårdens kommunikationstjänst (Sjunet).  

2.1.2 SITHS 

Säker IT-användning i Hälso- och Sjukvården är en säkerhetslösning som låter 

vårdgivare identifiera sig elektroniskt [9]. Säkerhetskraven inom vård och omsorg är 

höga, vilket gör att identifieringsmekanismen ligger sparad på ett elektroniskt id-kort, 

ett så kallat SITHS-kort. Det elektroniska id-kortet möjliggör bland annat följande 

tjänster: 

 Inpasseringskontroll 

 Inloggning till IT-system 

 Elektronisk signering 

 Säkra överföringar av medicinsk information 



Mobil verksamhetsapplikation för Nationell patientöversikt  

16 

 Säker e-post 

 Single Sign On 

SITHS finns även i form av servercertifikat som används för att identifiera avsändare 

och mottagare när olika system ska kommunicera med varandra [10].  

Chippet på SITHS-kort följer standarden PKCS#15 och kortläsare för SITHS-kort 

måste ha stöd för denna standard [33]. 

2.1.3 NPÖ 

Sjukvårdspatienter har idag en journal registrerad och förvarad hos respektive vård- 

och omsorgsgivare som patienten har besökt [2]. Detta har gjort det svårt att få en 

helhetsbild av den vård patienten erhållit vilket kan medföra osäkerhet vid medicinska 

bedömningar. Tjänsten NPÖ, som är under utveckling, ger behöriga vård- och 

omsorgsgivare tillgång till patientinformation från samtliga institutioner som är 

anslutna till NPÖ. En patient måste godkänna samtliga vårdgivare som vill kunna titta 

på patientens information i NPÖ.  

NPÖ består av en frågetjänst och en svarstjänst i form av webbtjänster [2]. 

Frågetjänsten används av vårdsystem för att hämta ut information från NPÖ och 

svarstjänsten används för att skriva data till NPÖ. Frågetjänstens metoder kräver att 

BIF-tjänsterna är implementerade i NPÖ (se avsnitt 2.1.4). 

Frågetjänsten i NPÖ har ett antal publika metoder som kan anropas [36][38]. 

Metoderna kan ange antalet förekomster av en eller flera informationsmängder för en 

vård och omsorgstagare, hämta informationsmängder och kontrollera status för 

källsystem med patientinformation. Vid uthämtning av patientinformation kan 

resultaten begränsas med avseende på till exempel informationstyp (diagnos, 

läkemedel, provresultat med flera) eller tidsperiod. Anropet kan även konfigureras 

med max antal svar och om denna funktionalitet används finns metoder för att hämta 

ut nästa grupp av svar vid ett senare tillfälle.  

För frågetjänsten finns två WSDL-filer definierade och dessa anger hur anrop till 

frågetjänsten ska utformas samt vilken struktur svaret från frågetjänstens metoder har 

[36][37]. Det protokoll som används för kommunikationen med frågetjänsten är 

SOAP version 1.1. Ett exempel på en konfiguration för ett vårdsystem som är anslutet 

mot NPÖ visas i Figur 1.  

För att ansluta sig mot NPÖ krävs en stark autentisering [32]. Användare ska 

autentisera sig med sitt SITHS-kort, vilket innehåller ett personligt Health Care 

Certificate (HCC) samt ett HSA-id [32]. HSA-id är en användares unika id och 

bygger på till exempel personnummer eller organisationsnummer [35].  

HSA står för Hälso- och sjukvårdens adressregister och är en nationell elektronisk 

katalogtjänst som lagrar och hjälper till att hitta information om personer och 

organisationer [54]. HCC-certifikaten finns lagrade i HSA-katalogen och certifikaten 

identifieras unikt genom HSA-id [34]. I HSA-katalogen finns även HCC-certifikatens 

publika nycklar lagrade för att kunna användas vid kryptering och verifiering av 

signaturer [34]. 
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Figur 1-Exempel på konfiguration för vårdsystem anslutet mot NPÖ [16] 

I NPÖ finns ett antal olika informationsmängder vilka utgör den samlade information 

som finns om en patient [2]. 

Informationsmängden undersökningsresultat innehåller provresultat inom bland annat 

områdena klinisk kemi, mikrobiologi, EKG och bilddiagnostik [2]. För 

undersökningsresultat anges till exempel vilken typ av analys som utförts, vilken 

labbenhet som utfört provtagningen, vid vilken tidpunkt provresultatet signerades och 

vilket provmaterial som användes. 

Diagnos är en informationsmängd som innehåller en patients diagnoser samt detaljer 

om varje diagnos [2]. För diagnoser finns bland annat information om diagnoskod, 

diagnostyp, registreringstidpunkt och vilken person inom vården som har ställt 

diagnosen [2]. Diagnoser kategoriseras med typerna kronisk-, huvud- och bidiagnos 

[2]. Kronisk diagnos är en diagnos som patienten har, till exempel diabetes [70]. 

Huvuddiagnos är den diagnos för vilken patienten blev inlagd för eller sökte vård för 

[70]. Bidiagnoser är ytterligare diagnoser kopplade till en inläggning, dagvård eller 

besök [70].  

Informationsmängden PADL (ADL står för Activities of Daily Living eller på 

svenska Aktiviteter för Dagligt Liv) innefattar information om patientens förmåga att 

klara sig i det dagliga livet som till exempel att hålla sin hygien, kunna klä på och av 

sig eller förmåga att inta föda [2]. 

NPÖ innehåller även information om en patients funktionsnedsättningar [2]. 

Funktionsnedsättningar har information om bland annat funktionsnedsättningskod, en 

beskrivande text och eventuella kommentarer från vårdpersonal. 

Informationsmängden Vård- och omsorgskontakt i NPÖ innehåller information om en 

patients besök eller annan typ av kontakt med olika vårdinrättningar [2]. 

Informationen i en vårdkontakt innefattar till exempel tidpunkt för kontakten, orsak 

till att patienten kontaktar vårdinrättningen, på vilket sätt kontakten har skett (telefon, 

vårdtillfälle, dagsjukvård) och ifall kontakten är avslutad eller pågående. 

I NPÖ finns även information angående de läkemedel en patient har ordinerats och 

förskrivits samt information om huruvida läkemedlets har hämtats ut [2]. 
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Detaljinformationen per läkemedel innefattar bland annat produktnamn, 

beredningsform, styrka och doseringsanvisningar. När en patient behöver läkemedel 

är första steget att läkemedlet ordineras patienten. Ordinationen leder sedan till en 

förskrivning och utlämning. 

Informationsmängden uppmärksamhetssignal syftar till att snabbt ge viktig 

information om en patient [68]. Symbolen innefattar ett antal olika områden vilka är 

överkänslighet, särskilda tillstånd och behandlingar, ej strukturanpassad 

uppmärksamhetsinformation, smittsamma sjukdomar och vårdrutinavvikelse.  

Smitta

Ej 
strukturanpassad 

information

Livshotande 
överkänslighet

Vårdrutinavvikelse

Besvärande 
överkänslighet

Diagnoser och behandlingar

Skadlig 
överkänslighet  

Figur 2-Uppmärksamhetssignal [68] 

 

Vård- och omsorgstagare än en informationsmängd med information som används för 

att kunna identifiera en vård- och omsorgstagare [2]. Informationsmängden innehåller 

bland annat förnamn, mellannamn, efternamn, tilltalsnamn, födelsedatum, kön, adress 

och närstående för en patient. 

Åtkomst till frågetjänsten och svarstjänsten i NPÖ kan i dagsläget bara genomföras 

från klienter som är anslutna till Sjunet men planer finns och arbete pågår för att göra 

tjänsterna tillgängliga även för klienter som inte är anslutna till detta nätverk [72]. 

2.1.4 BIF 

År 2008 infördes en ny patientdatalag som reglerar vårdgivares behandling av 

personuppgifter inom hälso- och sjukvården [3]. Ett syfte med lagen är att se till att 

personuppgifter hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.  

Den nya patientdatalagen innebär nya möjligheter till bland annat central 

journalföring men ställer också höga krav på säkerhet och integritet [4]. BIF, 

Bastjänster för informationsförsörjning är en nationell säkerhetsinfrastruktur för vård 

och omsorg, vilket tillhandahåller följande tjänster för att styra samverkan mellan 

vårdgivare:  

 Autentisering 

Tjänsten autentisering säkerställer användares identitet 
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 Åtkomstkontroll 

Åtkomstkontrolltjänsten ger tillsammans med autentiseringstjänsten och HSA-

katalogen (Hälso- och sjukvårdens adressregister) ett snabbt sätt att se om en 

person har rättighet till specifik patientinformation 

 Samtycke 

Denna tjänst kontrollerar om patienten har gett sitt samtycke till 

patientjournalsinformation mellan vårdgivare. Möjlighet finns även för en 

patient att spärra sin journalinformation 

 Vårdrelation 

Vårdrelationstjänsten kontrollerar om en vårdgivare har en vårdrelation till en 

viss patient 

 Loggning 

Tjänsten hanterar loggning av säkerhetsrelaterade händelser 

 Logganalys 

Verktyg för att i loggarna kunna hitta tecken på dataintrång 

 Utlämnande 

Tjänst som utlämnar journalhandlingar elektroniskt efter menprövning 

 Notifiering 

Tjänst för att få notifieringar om när det finns relevanta uppdateringar eller 

nyheter 

 Säker patientkontext 

Tjänsten verifierar att vårdpersonal har rätt patients patientinformation 

BIF medför således ett stöd för verksamheter att uppnå säkerhet med avseende på 

vårdinformation [32]. BIF har i sig inget egenvärde utan tillhandahåller en 

säkerhetslösning för vårdapplikationer [32]. Tjänsterna i BIF ligger som grund för att 

andra IT-lösningar som till exempel NPÖ och Vården på webben ska fungera [4]. 

I BIF autentiseras en användare endast en gång, så kallad single sign on [32]. Detta 

sker via en användares SITHS-kort samt en tillhörande PIN-kod. SITHS-korten 

innehåller certifikat, vilka används för att användaren ska identifiera sig elektroniskt. 

Autentiseringstjänsten i BIF genererar vid inloggning en så kallad SAML-biljett som 

innehåller en användares identitet samt användarens egenskaper, i form av till 

exempel vilka uppdrag användaren har inom vården. När andra tjänster i BIF eller 

applikationer som är integrerade mot BIF sedan ska användas, skickas SAML-

biljetten med, vilket intygar att användaren redan är autentiserad av 

autentiseringstjänsten. 

BIF innehåller en så kallad fasadkomponent vilken ska ge vårdsystem tillgång till 

funktionaliteten i BIF [32]. Samtliga meddelanden som skickas och tas emot av 

tjänster integrerade med BIF passerar då genom fasaden [32]. Fasaden är kopplad till 

en viss teknik på grund av att denna ska implementeras i den miljö den integreras 

[32]. På grund av detta finns fasader för .NET och Java [32]. Eftersom BIF måste 

säkerställa att meddelanden mellan olika tjänster inte förvanskas eller att åtkomst till 

innehållet i meddelandena exponeras för icke behöriga, signeras meddelanden med 

hjälp av WS-Security [32]. Fasaden innehåller komponenter för att sköta denna 

signering och verifiering så att utvecklare av IT-tjänster inte ska belastas med detta 

arbete [32]. Fasaden i BIF består av ett antal agenter mot vilka en 

applikationsutvecklare interagerar med BIF-servern [32]. Bland bastjänsterna i BIF 

finns det agenter för att kommunicera med fem av dem, detta är 

autentiseringstjänsten, åtkomstkontrolltjänsten, loggtjänsten, notifieringstjänsten och 
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kontexttjänsten, vilket är de bastjänster mot vilka en utvecklare oftast måste utveckla 

[32]. För att använda BIF SDK, vilket innefattar fasaden och agenterna, krävs för en 

Java-applikation Java Runtime Environment 5.0, uppdatering 14 [32]. BIF är ännu 

under utveckling och har i skrivande stund inte driftsatts [79]. 

Ett annat användningssätt för att använda sig av tjänsterna i BIF är i fallet med en 

webbserver och klienter i form av en webbläsare [32][80]. I detta fall installeras ett 

autentiseringsfilter i webbservern och vid HTTP-anrop till sidor på webbservern 

kontrollerar autentiseringsfiltret att användaren är autentiserad. Om användaren ännu 

inte är autentiserad dirigeras webbläsaren till en inloggningssida som tillhandahålls av 

BIF-servern. BIF-servern skapar därefter ett SAML-intyg, vilket är kopplat till en 

artefakt som skickas tillbaka till webbläsaren. Artefakten skickas sedan med vid alla 

anrop till webbservern och webbservern kan i sin tur via BIF-agenter kontrollera mot 

BIF-servern om användaren är autentiserad, med hjälp av artefakten. 

Autentisering för åtkomst till NPÖ sker via autentiseringstjänsten i BIF [32]. En 

användare loggar in i en verksamhetsapplikation med sitt SITHS-kort och via BIF 

SDK ansluter verksamhetsapplikationen till autentiseringstjänsten i BIF. Vid 

anslutningen till autentiseringstjänsten skickar vårdsystemet en åtkomstbegäran till 

autentiseringstjänsten varpå autentiseringstjänsten svarar med ett SAML-intyg. 

SAML-intyget innehåller information om användarens identitet och egenskaper och 

med hjälp av detta får verksamhetsapplikationen tillgång till andra IT-tjänster som är 

integrerade med BIF. Händelseförloppet visas i Figur 3.  

När verksamhetsapplikationen erhållit ett SAML-intyg från autentiseringstjänsten kan 

anslutningen mot frågetjänsten i NPÖ upprättas [16]. Frågetjänsten kan sedan 

tillhandahålla patientinformation till verksamhetsapplikationen via en SSL-anslutning.  
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Figur 3-Autentiseringstjänsten i BIF [32] 
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2.2 Kortläsare 

Utbudet av kortläsare på marknaden är stort och de kortläsare som har undersökts i 

detta examensarbete är utvalda med utgångspunkt i att de rekommenderades av Inera 

eller hittades och ansågs relevanta via sökmotorer. Tabell 1 visar specifikationer i de 

blåtandskortläsare med stöd för PKCS#15 som har hittats på marknaden. 

 

Kortläsare Blåtand PKCS#15 Android IPhone Win.phone7 Storlek 

Omnikey 
2061 [11] 

Ja Ja Nej Nej Nej 104 x 62 x 
15mm 

baiMobile 
Bluetooth 
smart card 
reader [12] 

Ja Ja Nej Nej Nej 106 x 61 x 
12 mm 

Blackberry 
Smart card 
reader [13] 

Ja Ja Nej Nej Nej 101 x 61 x 
15 mm 

Tabell 1-Kortläsarfunktioner 

Kortläsaren Omnikey 2061 Bluetooth reader tillverkas av företaget HIDGlobal. 

Kortläsaren har stöd för smarta kort med standarden PKCS#15 och kommunicerar via 

bluetooth 2.0. Kortläsaren har i dagsläget stöd för endast Windows CE 5.0 / 6.0 / 6.5 

CE.NET och därtill endast på viss hårdvara. [14]  

Bluetooth smart card reader har utvecklats av baiMobile [12]. Läsaren kommunicerar 

med den mobila enheten via blåtand och stödjer alla PKCS#15-kompatibla smarta 

kort [12]. Tillverkaren tillhandahåller drivrutiner för mobila enheter med 

operativsystemet Windows Mobile 5.0 eller Windows Mobile 6.x [12]. baiMobile har 

planer på att släppa en kortläsare som har stöd för de flesta mobila plattformarna sent 

i mars 2011 [62].  

Kortläsaren från Blackberry (Blackberry smart card reader) har stöd för blåtand och 

kan läsa PKCS#15-kompatibla smarta kort. Kortläsaren levereras med drivrutiner för 

mobila enheter med operativsystemet Blackberry 4.0 eller senare. [13] 

Kortläsaren från Blackberry har tyvärr endast stöd för Blackberrys egna 

operativsystem. Detta gör att denna kortläsare inte är aktuell att använda för MPI. De 

två kortläsarna från HID Global och baiMobile har precis samma funktioner och 

prestanda. Ingen av kortläsarna har dock stöd för att kommunicera med de mobila 

plattformar som är aktuella för MPI. 

2.3 Applikationsinnehåll 

För att bestämma innehållet i MPI skapades först ett förslag till ett grafiskt gränssnitt.  

Förslaget togs fram utifrån en webbaserad referensapplikation som utvecklats för 

NPÖ samt tillgängliga informationsmängder i NPÖ. Förslaget finns bifogat i bilaga A.  
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Följande upplägg av vyer diskuterades med Jan Edquist som är IT-arkitekt på Örebro 

läns landsting.  

 Välja certifikat och ange PIN-kod 

 Lista över tillgängliga certifikat 

 Välja roller 

 Välja patient 

 Ange samtycke 

 Huvudsida för patientinformation 

 Läkemedelslista 

 Diagnos 

 Patientdata 

 Vägbeskrivning 

 Standardmeny 

Jan arbetade som sjuksköterska 1975-1985 och påbörjade därefter en 

systemutvecklarutbildning [83]. Efter utbildningen arbetade han uteslutande med 

vårdsystemslösningar bland annat för journalhantering och diktering. Sedan 2005 har 

han hunnit arbeta som bland annat IT-arkitekt vid Stockholms läns landsting, tekniskt 

ansvarig vid införande av NPÖ i Örebro, teknisk projektledare för proof of concept 

för BIF och är idag tekniskt ansvarig för samtliga vårdsystem i Örebro läns landsting. 

Jan ansåg att valet av plattform för den mobila applikationen till stor del berodde på 

priset [83]. Örebro läns landsting hade enligt Jan redan börjat införskaffa 

Androidbaserade telefoner till sina anställda, på grund av att priset för dessa låg under 

priset för Apple-telefoner. Inmatningen av data till applikationen skulle vara så enkel 

som möjligt, till exempel endast siffror för PIN-kod och personnummer samt knappar 

för menyalternativ och länkar som är stora nog för att användaren inte ska kunna 

trycka fel. 

Målgruppen för den mobila applikationen borde enligt Jan vara 

distriktssjuksköterskor [83]. Även målgruppen ambulanspersonal kan vara intressant 

för en liknande applikation men en sådan skulle i så fall behöva implementeras på en 

annan plattform som redan finns i ambulanser. Informationsinnehållet trodde han 

dock till stor del skulle efterlikna det för distriktssjuksköterskor. Även läkare som 

arbetar på annan plats än sjukhuset skulle kunna dra nytta av applikationen men med 

ett något annorlunda innehåll. 

Angående val av certifikat och inmatning av PIN-kod ansåg Jan att användaren inte 

borde behöva ange ett certifikat [83]. Applikationen skulle istället automatiskt kunna 

känna av vilket SITHS-certifikat på SITHS-kortet som gäller för autentisering. Detta 

är standardfallet och om applikationen inte kan avgöra vilket certifikat som ska 

användas kan användaren välja certifikat manuellt. 

Vyn för val av roller var enligt Jan något felaktig [83]. BIF och access till NPÖ sker 

via attributbaserade rättigheter och inte via roller. Det är endast i ett fåtal fall, till 

exempel när en sjuksköterska även är systemadministratör, som denna typ av vy 

skulle vara nödvändig. Standardfallet borde vara att denna vy inte visas utan att 

medarbetaren loggas in med sitt medarbetaruppdrag. 

Vid val av patient var Jan först inne på att systemet på något sätt skulle komma ihåg 

vilka patienter som användaren tidigare har sökt information om [83]. Vid närmare 
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eftertanke insåg han dock att förslaget inte var genomförbart eftersom inga patientdata 

får sparas på telefonen enligt svensk lagstiftning.  

Gällande vyn där användaren måste ange samtycke ansåg Jan att denna inte skulle 

visas ifall användaren sedan tidigare har en upprättad vårdrelation med den aktuella 

patienten [83]. Knappen nödsituation trodde Jan inte skulle behöva användas. 

Under huvudsidan för patientinformation föreslog Jan ett antal förbättringar [83]. 

Angående ordningen på länkar borde de ordnas efter relevans. Jan föreslog följande 

ordning: 

1. Uppmärksamhetssignal 

2. Patientinformation 

3. Diagnoser 

4. Läkemedel 

5. Kontakter 

6. Klinisk kemi 

7. Mikrobiologi 

Uppmärksamhetssignalen var ett nytt förslag som inte fanns med i 

diskussionsunderlaget [83]. Om användaren tryckte på uppmärksamhetssignalen, 

skulle en vy med detaljerad information visas. Eftersom Jan trodde att 

prestandaproblem skulle kunna uppstå ifall all information hämtades för respektive 

kategori, föreslog han att siffrorna som anger hur mycket information som finns under 

respektive kategori skulle tas bort. Allmänt borde applikationen alltid hämta data när 

den begärdes och inte hämta mer data än nödvändigt, till exempel med en 

bläddringsfunktion. För kategorin kontakter ansåg Jan att denna skulle delas upp på 

samma sätt som läkemedel, med undermeny för Utförda kontakter och Planerade 

besök där planerade besök skulle vara standardvy.  

Angående det sidhuvud som visar patientens namn samt personnummer skulle Jan 

helst vilja att även könet på personen framgick [83].  

På läkemedelslistan saknade Jan en indikation på om respektive läkemedel var 

förskrivet eller ordinerat [83]. 

Under diagnoser ansåg Jan att en liknande filtrering som under läkemedel skulle 

läggas till [83]. Detta för att skilja på kroniska och icke kroniska diagnoser. Dessutom 

kunde följande delar tas bort ur detaljbeskrivningen för respektive diagnos: 

 Geografisk plats 

 HSA-id:n 

 Postadress 

 Epost 

 Relaterade diagnoser 

Under ansvarig (vilket innebär ansvarig för fastställande av diagnos) skulle inte ett 

HSA-id visas utan personens riktiga namn. Därtill skulle alla tomma rader döljas [83]. 

Under patientdata påpekade Jan att det borde framgå om patienten har behov av tolk 

vid vårdkontakt [83]. Han ansåg även att närstående skulle finnas med där det 

framgick vilken typ av relation patienten hade till den närstående. Eftersom 

giltighetstiden för närstående kan gå ut skulle applikationen endast visa giltiga 

närstående. Telefonfunktionerna för att direkt kunna ringa en patient genom att trycka 
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på numret eller att direkt få en vägbeskrivning från den befintliga positionen till en av 

patientens adresser trodde han kunde vara mycket användbart. 

2.4 Mobilplattform 

Då ingen av de tre mobilplattformarna som enligt examensarbetets 

problemformulering ska utredas stöds av någon kortläsare i avsnitt 2.2, genomförs 

ingen vidare utredning om vilken av dessa tre som eventuellt först skulle kunna 

komma ha stöd för en passande kortläsare.  

Priset var däremot enligt Jan Edquist av stor betydelse för vårdgivare och Jan 

berättade även att Örebro läns landsting redan har börjat införskaffa Androidtelefoner, 

se avsnitt 2.3. Angående Windows Phone 7 har dokumentationen om denna varit 

ytterst bristfällig vilket medfört att någon utvärdering av denna inte har kunnat 

genomföras. 

Den billigaste iOS-baserade telefonen kostar idag 5018 kronor, samtidigt som en 

fullgod Androidtelefon finns för cirka 2000 kronor [26][27]. Utveckling av 

applikationer till iOS bygger på programmeringsspråket Objective-C och utveckling 

av applikationer till Android bygger på programmeringsspråket Java [29][81]. 

På grund av pris, önskemål från Jan Edquist i Örebro samt att BIF enligt avsnitt 2.1.4, 

inte har något SDK för Objective-C, valdes den mobila plattformen för MPI till 

Google Android 2.2 och de andra plattformarna utreds inte vidare i denna rapport. 

2.5 Android 

Android är ett operativsystem för mobiltelefoner och surfplattor [29]. För utveckling 

av applikationer till Android finns Android SDK som tillhandahåller verktyg och 

objektmodeller. Applikationer för Android baseras på programmeringsspråket Java.  

Kärnan i Androidplattformen är Linux 2.6 och denna har ansvar för drivrutiner till 

bland annat skärm, kamera, ljud, flashminne och WiFi [28][29]. I kärnan finns även 

strömhantering, resurstillgång och andra OS-specifika områden. Linuxkärnan 

representeras av nivå fyra i Figur 4.  

Ovanpå Linuxkärnan ligger ett antal C/C++-bibliotek som används av olika 

komponenter i Android [28][29]. En utvecklare får tillgång till dessa genom att 

använda Androids SDK. Här finns bibliotek som till exempel relationsdatabasen 

SQLite, WebKit som stödjer webbläsare och Surface Manager som hanterar 

displaysystemet i 2D och 3D. Dessa C/C++-bibliotek visas i nivå tre i Figur 4. De 

flesta applikationsramverken på nivå två i Figur 4 når biblioteken genom Dalvik VM 

som är den virtuella maskinen i Android. Dalvik tar en eller flera genererade klassfiler 

och kombinerar dessa in till en eller flera Dalvik Executable (.dex) filer. För att 

reducera minnesåtgången återanvänds duplicerad information från flera klassfiler. En 

.dex-fil tar ungefär hälften så mycket plats som motsvarande .jar-fil skulle tagit.  
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Figur 4-Arkitektur [28][29] 

På nivå två finns Android Java APIs huvudbibliotek vilket inkluderar olika typer av 

hanterare till exempel telefonhanterare, vyhanterare, innehållshanterare och 

kamerahanterare [28][29]. Innehållshanteraren gör att en applikation kan få tillgång 

till data från andra applikationer, till exempel hämta information från kontakter 

[28][29]. Aktivitetshanteraren kontrollerar livscykeln för applikationer och 

navigationsstacken mellan olika applikationer [28][29]. På nivå ett ligger telefonens 

applikationer [28][29]. Android levereras med en uppsättning applikationer, till 

exempel e-postklient, SMS, kalender, kartor, webbläsare och kontakter. Alla dessa 

applikationer är skrivna med programmeringsspråket Java [28][29]. Android använder 

sig inte av Java Runtime utan har en egen runtime som innehåller det mesta av den 

funktionalitet som finns i Java Runtime [29]. 

Varje Androidapplikation kompileras och paketeras till en enda fil som innehåller 

hela applikationens kod, resurser i form av strängar och bilder samt en manifestfil 

[64]. Denna fil har filändelsen apk (Android application package file) och benämns 

hädanefter apk-fil. 

2.5.1 Grundläggande komponenter 

I detta avsnitt beskrivs grundläggande komponenter som används vid utveckling av en 

applikation till Android. 
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2.5.1.1 Vy (View) 

Användargränssnittet i Androidapplikationer byggs upp med vy-element som läggs in 

i vy-grupper [30]. En vy-grupp är behållare som bestämmer hur vy-elementen ska 

placeras. Ett vy-element kan till exempel vara en knapp, en lista, en textruta, eller ett 

rutnät (gridview) som visar andra vyelement. Det vanligaste sättet att definiera en 

layout är med en layoutfil i XML. Varje element i XML-filen är ett vy-element eller 

en vy-grupp. 

Kodblock 1 visar en enkel vertikal linjär layout som innehåller en centrerad textvy 

och en centrerad knapp [30]. Texten i textvyn och på knappen finns sparade i en 

resursfil med olika nycklar, detta för att spara samtliga texter på ett och samma ställe 

[30]. I Java kan sedan resurserna refereras till med hjälp av en automatisk genererad 

klass vid namn R [71]. Denna klass innehåller ett id på alla resurser som har 

definierats, till exempel strängar och komponent-id:n [71]. Exempel på en resursfil 

visas i Kodblock 2.  

 

 

 

 

Android är designat för att kunna användas på många olika enheter med olika utbud 

av bland annat skärmstorlekar och upplösningar [58]. För att förenkla designen av 

användargränssnitt för många olika enheter och för att låta fler enheter kunna använda 

applikationen i sin helhet när nya enheter kommer till marknaden, bör applikationen 

ha stöd för fyra olika skärmstorlekar; small, normal, large och xlarge. Det finns även 

fyra olika tätheter (eng. density, baserat på skärmens upplösning och spridning av 

Kodblock 2-Resursfil för strängar [30] 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 

<resources> 

<string name="textViewText">En liten text</string> 

     <string name="buttonText">Knapptext</string> 

</resources> 

 

Kodblock 1-Linjär layout med textvy och knapp 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

android:orientation="vertical" 

android:layout_width="fill_parent" 

android:layout_height="fill_parent"> 

 <TextView android:id="@+id/text" 

android:layout_width="fill_parent"  

android:layout_height="wrap_content" 

android:gravity="center_horizontal" 

android:text="@string/textViewText"/> 

   <Button android:id="@+id/button" 

            android:layout_width ="wrap_content" 

            android:layout_height ="wrap_content" 

android:gravity="center_horizontal" 

android:text ="@string/buttonText"/> 

</LinearLayout> 
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pixlar över den fysiska bredden och höjden på skärmen) som det bör finnas stöd för i 

en applikation. Dessa är låg (ldpi), medium (mdpi), hög (hdip) och extra hög (xhdpi).  

Tätheten extra hög lades till i Android 2.2 och skärmstorlek xlarge lades till i Android 

2.3.  

Den vanligaste skärmstorleks- och täthetskonfigurationen är normal skärmstorlek med 

en täthet på medium [58]. För att underlätta testning av applikationer har Android 

SDK inkluderat olika emulatorinställningar som efterliknar de vanligaste tätheterna 

och skärmstorlekarna. Det finns även möjlighet att modifiera täthet och skärmstorlek 

som man vill för att efterlikna någon specifik skärm.  

2.5.1.2 Aktivitet (Activity) 

En aktivitet är en representation av ett gränssnitt och har ett specifikt syfte. De flesta 

aktiviteter interagerar med användare av applikationen [31][28]. 

Basklassen för alla aktiviteter heter Activity och två av dess metoder implementerar 

nästan alla subklasser [31][28]; onCreate(Bundle) och onPause(). onCreate(Bundle) 

initierar aktiviteten och anropar vanligtvis setContentView(int) med den layout-fil 

som definierar användargränssnittet (se Kodblock 1). Kodblock 3 visar ett exempel på 

klassdefinitionen för en aktivitet vid namn Calculator, som anger att en layoutfil vid 

namn main ska användas.  

 

Aktiviteter i systemet hanteras i en aktivitetsstack [31][28]. När en ny aktivitet startas, 

placeras den på toppen av stacken och exekveras. Den aktivitet som kördes innan 

anropas med onPause() och ligger kvar under den nya aktiviteten på stacken. Den 

pausade aktiviteten exekveras inte igen förrän aktiviteterna högre upp i stacken har 

avslutats. Operativsystemet kan välja att avsluta en aktivitet i stacken när resurser 

behövs på annat håll. En aktivitet kan även startas upp av användaren igen och 

hamnar då överst på stacken. 

En aktivitet har i huvudsak nedanstående fyra olika lägen [31]. Detta illustreras i 

Figur 5.  

 En aktivitet som ligger på toppen av stacken visas på skärmen. Denna aktivitet 

är i aktivt läge. 

 Om en aktivitet tappar fokus hamnar den i pausat läge. En pausad aktivitet är 

fortfarande levande, men kan avslutas av systemet om minnet börjar ta slut. 

public class Calculator extends Activity { 

    /** Called when the activity is first created. */ 

    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.main); 

    } 

} 

 

 
Kodblock 3-Aktivitetsdefinition 
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 Om en aktivitet störs av en annan aktivitet stoppas den. Aktiviteten behåller all 

data men är inte längre synlig för användaren. Aktiviteten kommer att avslutas 

om någon annan applikation behöver minne. 

 Om en aktivitet är pausad eller stoppad kan systemet släppa aktiviteten från 

minnet genom att fråga om den kan avsluta sig själv eller genom att avsluta 

processen.    

onCreate()

onStart()

onResume()

Aktivitet startas

Aktivitet körs

En annan aktivitet startas 
och tar fokus från denna 

aktivitet

onPause()

Aktiviteten är inte längre 
synlig

onDestroy()

onStop()

Aktivitet 
avslutas

Andra processer behöver 
minne

Aktivitet 
avslutas

Användaren navigerar 
tillbaka till aktiviteten

Aktiviteten hamnar i 
förgrunden igen

Aktiviteten hamnar i 
förgrunden igen

 

Figur 5-Aktiviteters livscykel [31] 
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2.5.1.3 Manifestfil 

Varje Androidapplikation har en manifestfil sparad i sin rotkatalog. Denna fil 

beskriver innehåll och funktion i applikationen [55][28]. Manifestfilen listar till 

exempel alla aktiviteter och vilka rättigheter applikationen har när den körs, till 

exempel om den får använda telefonfunktionen.  

 

 

2.5.2 Virtuell enhet 

Android SDK inkluderar en mobilemulator - en virtuell mobilenhet som körs på en 

dator [28]. I emulatorn kan applikationen testas och köras utan att en riktig fysisk 

enhet behövs. Emulatorn stödjer mycket av mobilens funktionalitet, dock saknas stöd 

för USB, att fånga något på kamera eller video, lyssna i hörlurar, batterisimulator och 

blåtand.  

2.6 Tredjepartsprodukter 

I detta avsnitt beskrivs tredjepartsprodukter som kan komma att användas av MPI i 

implementationsfasen. 

2.6.1 Google maps 

För att på ett enkelt sätt vägleda användaren av MPI till någon adress i applikationen 

kan Google maps API för vägbeskrivningar användas. 

Kodblock 4-Androids manifestfil, AndroidManifest.xml [28][55] 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest  

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

      package="com.example.AndroidApp" 

      android:versionCode="1" 

      android:versionName="1.0"> 

<user-permission  

android:name="android.permission.CALL_PHONE"/> 

<application  

android:icon="@drawable/icon"           

android:label="@string/app_name"> 

       <activity  

android:name=".AndroidApp" 

            android:label="@string/app_name"> 

            <intent-filter> 

                <action  

android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

                <category  

android:name="android.intent.category.LAUNCHER" 

/> 

            </intent-filter> 

       </activity> 

 </application> 

</manifest> 
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Google tillhandahåller tjänster för att konvertera en adress till latitud- och 

longitudkoordinater som kan användas med kartfunktionen i Android, något som 

kallas Geocoding [66]. Konverteringen kan ske enkelt via ett http-anrop där val kan 

göras som bestämmer om svaret ska vara i form av JSON eller XML.  

Geocoding API:t är inte designat för att svara i realtid på användares begäran och 

användningen av API:t är begränsad till 2500 frågor per dag om man inte tecknar ett 

premiumavtal då man får ställa 100000 frågor per dag [66]. Svaret på en fråga till 

Geocoding-API:t innehåller normalt sett följande fält med information: 

 Typ 

Geocodingfrågan kan returnera olika typer av svar. Detta kan vara till exempel 

att svaret är en stad, ett land eller en gatuadress 

 Adress 

Fältet adress ger en adress på ett format som lätt kan tolkas av en människa 

och är ofta i form av en postadress 

 Plats 

Platsfältet anger bland annat latitud och longitud för den efterfrågade adressen 

 Snarlik träff 

Fältet anger, om ingen exakt position kunde hittas för den givna frågan, om 

delar av den givna adressen i frågan kunde hittas och att det då är dessa delar 

som svaret avser 

 

Google rekommenderar att SSL används vid anropen till Geocoding-API:t för att 

skydda användarens position samt att skydda frågor från insyn [66]. 

För att hämta vägbeskrivningar mellan två positioner tillhandahåller Google ett annat 

API kallat Directions API [67]. Directions API har på samma sätt som Geocoding-

API:t ett gränssnitt som gör att frågor kan ställas med vanliga http-anrop. 

Vägbeskrivnings-API:t har samma begränsningar med avseende på antal frågor som 

kan ställas per dygn som Geocoding-API:t. Vid begäran om en vägbeskrivning kan ett 

antal olika parametrar skickas med för att styra hur vägbeskrivningen genereras. Detta 

kan till exempel gälla ifall resan ska ske med bil, cykel eller till fots eller om resan 

innehåller fler punkter än det slutgiltiga målet som ska besökas på vägen. Svaret på en 

begäran om vägbeskrivning innehåller bland annat följande fält med information: 

 Sammanfattning 

En kort text som beskriver rutten för att skilja den från andra möjliga 

alternativ. 

 Steg 

Alla de olika delsteg som ingår i vägbeskrivningen samt information om 

avstånd och tidsåtgång. 

2.6.2 Stöd för webbtjänster 

I Android finns inget inbyggt stöd för att anropa webbtjänster med SOAP. Google har 

istället satsat på REST-baserade webbtjänster [28].  

Följande avsnitt visar olika sätt att ansluta till webbtjänster från Android.  
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2.6.2.1 kSOAP2 

kSOAP2-android bygger på kSOAP2 och implementerar SOAP-stöd för Android. 

Biblioteket är gratis och kan laddas hem från projektets hemsida. Dokumentationen 

för kSOAP2 är väldigt bristfällig och hänvisar till javadoc. Tyvärr innehåller inte 

heller javadokumentationen särskilt utförlig information och om biblioteket stöder att 

ansluta till NPÖ måste utredas empiriskt. Följande information om kSOAP2 är därför 

författarnas egna erfarenheter av kSOAP2. 

kSOAP2 har inget stöd att utifrån en WSDL-fil generera klasser som hanterar anropen 

till webbtjänsten, funktionalitet som bland annat återfinns i Visual Studio vid 

utveckling av .NET-baserade klienter eller Apache Axis vid utveckling av 

javaklienter. Ett exempel på hur anropet till frågetjänsten kan se ut visas i Kodblock 5. 

Svaret som returneras från kSOAP2 är i JSON-format men XML-innehållet i SOAP-

meddelandet kan erhållas genom att sätta egenskapen debug till sant på 

HttpRequestSE-objektet. Därigenom kommer variabeln responseDump på 

HttpRequestSE-objektet att innehålla hela SOAP-meddelandet, ur vilket sedan 

informationsmängderna från NPÖ skulle kunna hämtas.  

2.6.2.2 WSClient++ 

WSClient++ är ett program som utvecklats av NeuroSpeech Inc. Programmets syfte 

är att generera SOAP 1.1- och SOAP 1.2-klienter för olika programmeringsspråk [39].  

Programmet kostar i dagsläget 149 USD men en gratisversion med vissa 

begränsningar finns att ladda ner och testa [40]. WSClient++ kan generera kod för 

bland annat Android, JDK, Blackberry, MAC OS 10.5 eller senare och iOS 3.0 eller 

senare.  

Klientkod för webbtjänster genereras genom att i WSClient++ ange sökvägen för den 

WSDL-fil som beskriver webbtjänsten man vill ansluta till  [56]. Användaren kan 

sedan ange vilken typ av klient som önskas, målplattform och vilken soap-version 

som ska användas. Slutligen anger användaren en sökväg där den genererade koden 

String METHOD_NAME = "Request"; 

String URL = "http://85.24.165.248:8086/npo.asmx"; 

String SOAP_ACTION = "http://npotest.howsolutions.se/Request"; 

String NAMESPACE = "http://npotest.howsolutions.se/"; 

      

SoapObject request = new SoapObject(NAMESPACE, METHOD_NAME); 

SoapSerializationEnvelope envelope = new 

SoapSerializationEnvelope(SoapEnvelope.VER11); 

envelope.dotNet = true; 

envelope.setOutputSoapObject(request); 

 

HttpTransportSE androidHttpTransport = new HttpTransportSE(URL); 

androidHttpTransport.debug = true; 

androidHttpTransport.call(SOAP_ACTION, envelope); 

 

String xmlResponse = androidHttpTransport.responseDump; 

 

Kodblock 5-Exempel på webbtjänstanrop med kSOAP2 för Android 
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ska sparas samt vilket javapaket klasserna ska tillhöra. WSClient++ ansluter sedan till 

webbtjänstens WSDL-fil och genererar klientkoden. Den genererade koden består av 

en mängd klasser och bland dessa finns klasser för att göra synkrona eller asynkrona 

anrop mot webbtjänsten samt klasser som representerar parametrar och returtyper från 

webbtjänsten.  

För närvarande finns inget stöd i WSClient++ för att generera kod från en WSDL-fil 

där definitionen använder sig av nästlade klasser [57]. Nästlade klasser används dock 

i webbtjänstdefinitionen för NPÖs frågetjänst. 

2.7 Utvecklingsmiljö 

För att kunna utveckla Androidapplikationer krävs JDK (Java Development Kit), 

Android SDK (Software Development Kit) och en utvecklingsmiljö [19]. Android 

SDK kräver JDK 5 eller högre. Används utvecklingsmiljön Eclipse måste denna vara 

version 3.3 eller högre. JDK är företaget Sun Microsystems utvecklingsverktyg för 

Java. Det innehåller bland annat kompilator, interpretator och klassbibliotek. Eclipse 

är en vanlig utvecklingsmiljö för att utveckla programvara i Java. SDK gör det möjligt 

för utvecklare att bygga applikationer mot ett specifikt programpaket, ramverk, 

hårdvaruplattform, operativsystem eller liknande. Android SDK kan laddas hem 

kostnadsfritt och plattformen Android 2.2 finns tillgänglig som en komponent för 

Android SDK. Plattformen inkluderar bland annat ett komplett Androidbibliotek, och 

exempelapplikationer. 

2.8 Programvarutestning 

Programvarutestning är ett samlingsnamn för att testa programvara [41]. Det är inget 

nytt begrepp, det har funnit sen ca 60 år tillbaka i tiden, det vill säga, lika länge som 

programmering har funnits [41]. Samtidigt som programmen i våra datorer har blivit 

större och större har programvarutestningen fått en mer betydande roll [41]. Idag finns 

det kurser på universiteten i Sverige som endast berör programvarutestning och man 

kan certifiera sig inom programvarutestning [44]. 

Testning spelar en viktig roll för att uppnå och kunna bedöma kvalitén på en 

programvara [43]. Kvalitén stärks i varje testcykel där cykeln består i att testa, sedan 

hitta felet och slutligen korrigera felet. Samtidigt ger testningen ett mått på hur hög 

kvalitet en produkt håller vid release. 

Idag finns många testverktyg som underlättar testning och många delar av testningen 

kan automatiseras [41]. Att testa en produkt kostar pengar, men att inte testa den kan i 

längden kosta ännu mer.  

Det finns två typer av testning, dynamisk och statisk [43]. Statisk testning är den form 

av testning där källkod, testfall eller beskrivande dokumentation granskas. Dynamisk 

testning betyder att programvaran exekveras för att hitta eventuella fel. Statisk och 

dynamisk testning kompletterar varandra och för att få en så effektiv testning som 

möjligt måste båda testtyperna utföras upprepade gånger.  

Ett test är att ställa frågor till testobjekt och jämföra svaren med något sorts facit för 

att avgöra om en viss aspekt av objektet fungerar enligt krav [42]. Ett testfall är ett par 
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bestående av ett invärde och ett förväntat resultat. Ska alltså roten ur ett tal beräkna 

med en funktion så skulle testfallen kunna se ut som i Figur 6.  

 

Det finns några grundläggande begrepp inom programvarutestning som är bra att 

känna till och ha definierade. Dessa är bland annat black box-testning, white box-

testning, regressionstest och täckningsgrad. 

Black box-testning innebär testning av en programvara utan att veta något om hur 

dess inre arbete utförs [42]. Systemet som testas ses alltså som en svart låda och till 

denna ger man ett invärde och får ett resultat, utan att veta något om vad som händer i 

lådan. Black box-testning kräver ingen erfarenhet av programmering och testfall kan 

skapas utifrån krav på produkten.  

White box-testning fokuserar på den interna strukturen hos ett system [42]. Vägar 

genom programvaran identifieras och testas. White box-testning kräver kunskap om 

det programmeringsspråk som används. Ibland används white box-testning som ett 

komplement till Black box-testning för att man ska veta hur mycket av programmets 

inre struktur som är testad.  

Regressionstest innebär att hela eller delar av ett system testas på nytt efter det att ny 

funktionalitet har införts eller att programfel har korrigerats [41]. Detta görs för att 

säkerställa att systemet fungerar som det gjorde tidigare och att inte nya problem har 

uppstått som följd av den nya koden. Automatiserade testverktyg kan vara särskilt 

användbart för denna typ av tester.  

Täckningsgrad (eng. code coverage) är ett mått som används under testning av 

programvara [42]. Den beskriver i vilken grad källkoden för ett program har testats 

och det finns verktyg som hjälper till att mäta detta. 

2.8.1 Testnivåer 

Enligt SSTB (Swedish Software Testing Board) finns det fyra olika nivåer inom 

testning [47]. Dessa är acceptanstest, systemintegrationstest, systemtest och 

enhetstest.  Dessa illustreras i Figur 7. 

Figur 6-Testfall med invärde och förväntat resultat [42] 

Testfall 1  <25, 5> 

Testfall 2  <9, 3> 
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Acceptanstest

Systemintegrationstest

Systemtest

NPÖ

BIF

Enhetstest

 

Figur 7-Testnivåer [46] 

2.8.1.1 Enhetstest 

Enhetstest, även kallat komponenttest eller modultest syftar till att testa de minsta 

delarna i en applikation [42]. Enhetstest utförs på enskilda funktioner eller moduler av 

koden [42]. Enhetstest är en typ av white box-testning, se avsnitt 2.8 [42]. Dessa tester 

utförs oftast som en del i utvecklarnas programmeringsarbete [47].  

Efter Enhetstest kan även enhetsintegrationstest genomföras för att verifiera att 

gränssnittet mellan olika enheter i systemet fungerar [47].  

2.8.1.2 Systemtest 

Inom systemtest testas systemet som helhet utifrån användarnas perspektiv och utifrån 

de funktioner som finns i systemet [47]. Dessa testfall ska baseras på 

kravspecifikationer, användarfall eller högnivåbeskrivningar av systemet. Systemtest 

kan undersöka både funktionella och icke-funktionella krav på systemet.  

Om systemet kommunicerar med andra system kan det vara bra att köra ett 

systemintegrationstest efter systemtest, detta för att hitta problem över 

plattformsgränserna.  

2.8.1.3 Acceptanstest 

Acceptanstesten är ett sätt för beställaren att godkänna en programvara som levererats 

[47]. Ansvaret för acceptanstest tillfaller oftast kunderna.  Målet med acceptanstest är 

att skapa en tilltro till systemet, inte att hitta fel i systemet.  

2.8.2 Testfallsdesign 

Under designen av testfall ska de krav som finns på slutprodukten identifieras, de 

delar som ska testas ska identifieras och de detaljer som krävs under testfallet ska 

definieras [43]. Ett testfall ska vara tydligt specificerat så att andra enkelt kan förstå, 
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låna och kanske återanvända dem. Då testdesign är komplicerat och innehåller många 

olika angreppssätt är det lämpligt att dela upp arbetet i flera steg.  

Som ett första steg ska de delar som ska testas identifieras [45]. För att kunna 

identifiera dem kan ett dataflödesdiagram tas fram, vilket visar processer som finns i 

applikationen och flödet mellan dessa. Ett dataflödesdiagram är en grafisk 

representation av dataflöde i ett system. Dataflödesdiagrammet är ett bra stöd när 

programmet delas upp i mindre funktioner, vilket är nödvändigt för att skapa testfall 

för varje funktion. Funktionerna delas upp tills de är av en storlek och komplexitet 

som går att testa. De steg som krävs för att kunna nå ett lyckat genomförande av varje 

funktion ska dokumenteras. En struktur över de fönster som finns i applikationen ska 

sedan tas sedan fram för att beskriva hur funktionerna implementerats.  

När identifieringen av testfall är färdig ska en testmatris skapas utifrån 

dataflödesdiagrammet och funktionsfönstersstrukturen [45]. Matrisen kan användas 

som ett kontrollblad under testningen och kan även hjälpa till att visa vilka delar som 

måste testas igen när någon funktion har ändrats. Ett exempel på en testmatris visas i 

Figur 8.  

 

Funktion Testfall 

  Testfall1 Testfall2 Testfall… 

Funktion1       

Funktion2       

Funktion3       

Funktion4       

Funktion5       

Figur 8-Exempel på testmatris [45] 

Vid testning av Androidapplikationer kan följande delar vara av intresse för testning 

[52]:  

 Applikationens livscykel 

 Konfigurationsförändringar under exekvering 

 Skärmstorlekar och upplösningar 

 Batteriförbrukning 

 Beroenden till telefonfunktionalitet som till exempel internet, sms, telefon, 

eller GPS 

Det är inte bara funktionella delar av programmet som ska testas, utan även det 

grafiska användargränssnittet [45]. Det finns två nyckelkomponenter när det gäller 

användargränssnitt; interaktion och utseende. Interaktion handlar om hur användaren 

interagerar med applikationen och utseendet berör hur gränssnittet ser ut för 

användaren.  

Ett första steg i testning av det grafiska gränssnittet är att identifiera applikationens 

gränssnittskomponenter, som till exempel textrutor, knappar och etiketter [45]. För att 

testa designen kan gränssnittskomponenter kontrolleras utifrån:  

 Komponentordning 

 Konsekvent färgsättning 
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 Konsekvent användning av teckensnitt 

 Komponentexistens 

 Konsekvent språkstil 

Varje testfall kan detaljeras med följande information: [45][46] 

 Testfallsnummer  

 Syfte 

 Förutsättningar 

 Utförande 

 Förväntat resultat 

 Resultat 

 Vem som testat 

 Testdatum 

 Referens till krav  

Steg två i testfallsdesignen är att välja indata [43]. När indata väljs kan det baseras på 

krav, på koden eller förväntningar.  

Att fullständigt testa ett program är oftast inte möjligt [43]. Detta kan bero på att 

mängden invärden som finns är för många, det finns olika kombinationer av en serie 

av invärden eller invärdena kanske endast är godkända under ett visst tidsintervall. 

Designen av programmet kan vara för komplex att testa eller så är det inte möjligt att 

skapa alla exekveringsmiljöer av programmet. Då inte fullständig testning av 

programmet är möjlig gäller det att välja en delmängd av indata för att testa 

programmet. Denna delmängd måste väljas ut på ett systematisk och noggrant sätt. 

Täckningsgraden kan hjälpa till att avgöra vilka värden som behöver testas och inte.  

Tredje steget är att beräkna det förväntade resultatet [43]. Förväntat resultat från en 

metod eller händelse kan variera mycket och det är inte alltid det är så enkelt som i 

exempeltestfallen i Figur 6. Det förväntade resultatet kan vara något som produceras 

av programmet, så som text, ljud, bilder eller meddelanden om att något inträffat. Det 

kan vara något tillstånd som har förändrats eller en förändring i till exempel en 

databas. Det kan också vara en sekvens av värden som ska tolkas för att ett visst 

resultat ska uppnås. I programvarutestning finns begreppet orakel där ett orakel är 

något som bestämmer det förväntade resultatet av ett eller flera testfall.  

Beroende på vilket typ av tester som ska göras finns det olika orakel att tillgå [46]. 

Några av de vanligaste är:  

 Förväntat resultat  

 Manuellt uträknat resultat 

 Beräkning i något verktyg, till exempel Microsoft Excel. 

Oraklet kan även ge mer allmänna svar på hur ett system ska bete sig [46]:  

 om systemet ser ut som användaren förväntar sig att det ska se ut 

 om systemet fungerar på liknande sätt som andra likvärdiga produkter 

 om vyernas uppbyggnad och funktioner är konsekventa inom systemet 

Förväntat resultat på ett testfall med ett visst indata ska helst beräknas när testfallet 

skapas, alltså innan programmet har exekverats [43]. Detta för att förväntat resultat 

ska beräknas utifrån förståelse av programmets krav. I vissa fall är det svårt eller till 

och med omöjligt att beräkna förväntat resultat innan testfallet exekverats. I dessa fall 

kan testfallet utföras med vald indata. Resultatet kan sedan granskas och verifieras 
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och när det är gjort kan resultatet sättas som förväntat resultat när testfallet ska köras 

nästa gång.  

Fjärde steget i testfallsdesignen är att sätta upp testmiljö [43]. Detta innefattar sådant 

som att se till att internet fungerar med den bandbredd som krävs eller att 

webbtjänster och servrar är igång. När detta är gjort kan femte steget påbörjas, vilket 

är själva exekveringen av programmet med hjälp av de framtagna testfallen.  

Sista steget är att analysera testresultatet efter exekveringen [43]. Här jämförs 

resultatet med förväntat resultat. Stämmer det inte så ska en testrapport skrivas. 

Testrapporten ska innehålla information om hur man reproducerar felet. Det ska även 

finnas information om vad utfallet blev och vilket testfall det var som kördes.  

Avvikelserapporten ska innehålla information om vem som upptäckte felet och när 

det uppstod [46]. Det bör även finnas någon som får ansvaret för nästa steg i 

hanteringen av felet. Det bör finnas en klassificering om hur allvarligt felet är, till 

exempel stoppande, allvarlig, mindre allvarlig, skönhetsfel eller stängd utan åtgärd. 

Det ska även finnas en beskrivning av avvikelsen och hur man ska göra för att 

återskapa den. Det ska finnas ett fält som ska fyllas i under utredning/rättning av felet 

som beskriver vilka ändringar som gjorts för att åtgärda felet.  

2.8.3 Automatiserad testning 

Att testa programvara tar i regel lång tid, detta då testfallen oftast är manuellt 

genererade och utförda [43]. Testresultatet är sedan manuellt analyserat. Vissa saker 

går inte att testa manuellt, till exempel är det inte ekonomiskt möjligt att låta flera 

personer arbeta i flera veckor för att till exempel kontrollera om det finns 

minnesläckage i ett system. För att underlätta och effektivisera testning finns det 

verktyg som kan användas för automatisk kodgranskning och testdatagenerering. För 

Android finns bland annat de automatiserade testverktygen jUnit, Robotium och M-

eux test.  

Automatiserad exekvering av testfall minskar tiden det tar att testa, framförallt i 

längden [43]. Detta i sin tur kan leda till att produkten når marknaden tidigare. När de 

automatiserade testfallen har exekverats är det viktigt att analysera testresultaten för 

att ta reda på hur många av testfallen som lyckades, vilka som inte lyckades – och 

varför.  

Samtidigt som automatiserad testning är väldigt attraktivt får man inte glömma att det 

har sitt pris [43]. Tid och resurser måsta allokeras för utvecklingen av testfallen. I 

vissa fall måste även testfallen sökas igenom för fel och det tar ibland lång tid att sätta 

upp testmiljöerna. Varje gång systemet modifieras kan även de automatiserade 

testfallen behöva omarbetas. Det är viktigt att komma ihåg att automatiserade tester 

inte kan ersätta människans kreativitet, känsla och observationsförmåga. Ett 

automatiserat test gör alltid vad det ska göra och varierar sig aldrig. Vissa delar av ett 

system ska inte testas genom automatiserade tester, som till exempel 

användarvänlighet och kompabilitet. Det är svårt att automatisera alla testfall, 

vanligtvis går ungefär 50 procent av testfallen på systemnivå att automatisera. 



Mobil verksamhetsapplikation för Nationell patientöversikt  

38 

2.8.3.1 Android testramverk 

Utvecklingsmiljön för Android inkluderar ett testramverk för att testa 

Androidapplikationer [50][51]. Testramverket kan testa till exempel aktiviteter, 

innehållshanterare och bakgrundsoperationer. Testramverket baseras på jUnit och har 

stöd för att exekvera tester på både riktiga enheter och på Androidemulatorn. 

jUnit är ett testramverk baserat på öppen källkod som används för att skriva 

automatiserade tester i Java [49]. jUnit är en del av xUnitarkitekturen för 

enhetstestramverk och jUnit kan användas till enhetstest likväl som till system- och 

prestandatest.  Det finns idag väldigt många verktyg tillgängliga som integrerar med 

jUnit, allt från program som bygger javaapplikationer så som Ant och Maven till 

rapporteringsverktyg för att mäta täckningsgrad. 

Vanlig jUnit kan också användas i Android men då endast för att testa klasser som 

inte är beroende av bibliotek i Android SDK [51]. Test i testramverket byggs upp med 

testprojekt, testpaket, testklasser och testmetoder. Varje testklass testar en specifik 

funktion i applikationen och innehåller testmetoder. I jUnit kompileras en eller flera 

testkällkodsfiler till en klassfil. I Android SDK finns kompileringsverktyg för att på 

samma sätt kompilera en eller flera testkällkodsfiler till en klassfil i ett 

Androidtestpaket. I jUnit används en testrunner för att exekvera testklasserna men i 

Android används ett testverktyg för att ladda in testpaketet och applikationen som ska 

testas varpå verktyget exekverar en Androidspecifik testrunner. 

Android SDK innehåller verktyg för att skapa testprojekt för Android, ett 

kommandotolksverktyg och ett Eclipseverktyg kallat Eclipse ADT [51]. Verktygen 

konfigurerar testprojekten att använda InstrumentationTestRunner för att exekvera 

testfall (istället för jUnits testrunner) samt namnger testprojektet på ett lämpligt sätt. 

InstrumentationTestRunner är en testrunner som modifierats för att köra testfall mot 

ett Androidpaket. När testen exekverats får det verktyg som startat testfallen tillbaka 

resultaten, varpå verktyget visar resultatet antingen i en kommandoprompt eller i 

Eclipse jUnits resultatsfönster.  

Objektmodellen i testramverket baseras på jUnits objektmodell och är utökad med 

metoder för att kontrollera Androidsystemet [51]. Android tillhandahåller klasser som 

ärver från jUnits TestCase och Assert och dessa klasser har Androidspecifika setup-, 

teardown- och hjälpmetoder för att initiera testfallsexekveringen.  

Gällande aktivitetstestning finns metoder i testramverket för att kontrollera en 

komponent utanför dess ordinarie livscykel eller för att hantera hur Android laddar 

applikationer [52]. Till exempel finns det inget stöd i Androids objektmodell att 

anropa en aktivitets onCreate(), onPause eller onResume() eftersom dessa alltid 

anropas automatiskt av operativsystemet. Metoderna i testramverket gör det möjligt 

för en utvecklare att manuellt styra dessa händelser. Testramverkets objektmodell för 

aktivitetstestning innefattar även metoder för att kunna skicka simulerade skärm- eller 

knapptryck till applikationen.  

Två viktiga klasser med syfte på aktivitetstestning är 

ActivityInstrumentationTestCase2 och ViewAsserts [52][53]. 

ActivityInstrumentationTestCase2 är konstruerad för att kunna testa en eller flera 

aktiviteter i samma applikation. ViewAsserts innehåller metoder för att säkerställa att 

vykomponenter är rätt placerade. Till exempel att en vykomponent syns på skärmen, 

att två vykomponenter ligger bredvid varandra eller att en vykomponent är 

vänsterjusterad.  
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2.8.3.2 Robotium 

Robotium är ett testramverk som har utvecklats för att skapa och exekvera 

automatiska tester för Androidapplikationer [22]. Med Robotium kan 

testfallsförfattare skapa funktions-, system- och acceptanstestfall som sträcker sig 

över en eller flera Androidaktiviteter [22]. Robotium har fullt stöd för 

Androidmodulerna aktivitet, dialog, toast, meny och kontextmeny [22]. Robotium 

bygger på jUnit och Android testramverk [22]. Robotium stöds av Android 1.6 och 

uppåt [23]. 

För att börja använda Robotium krävs endast en jar-fil som laddas ner från Robotiums 

hemsida [23]. Jar-filen läggs sedan till i byggsökvägen för ett Androidtestprojekt i 

Eclipse och i testprojektets manifestfil specificeras vilken applikation som är 

målapplikation för testningen [23]. Robotium har stöd för att räkna ut täckningsgrad 

på den testade applikationen men detta kräver att man även har Apache Ant installerat 

[23]. När testprojektet ska exekveras installeras projektet som en apk-fil på den enhet 

där applikationen under test finns installerad [63]. 

Apache Ant är ett javabibliotek och kommandoradsverktyg vars syfte är att köra 

processer som beskrivs i olika konfigurationsfiler [25]. Den vanligaste tillämpningen 

för Ant är att bygga javaapplikationer.  

Robotium kan även användas i de fall man endast har en apk-fil tillgänglig, i de fall 

den som ska testa en applikation inte har tillgång till källkoden för applikationen som 

ska testas [24]. Däremot kan man inte skriva testfall som sträcker sig över mer än en 

applikation utan att lägga till ett nytt testprojekt som riktar sig mot den andra 

applikationen. För att kunna testa apk-filer måste apk-filen ha samma signatur som 

testprojektet. Om testfallsutvecklaren inte vet signaturen på apk-filen måste denna tas 

bort från apk-filen och testprojektets signatur måste användas istället.  

Funktioner som ännu inte finns i Robotium men som planeras inom en överskådlig 

framtid är bland annat att skärmbilder sparas när testfall underkänns och automatiska 

analyser av hur stor del av gränssnittet som testats [22]. Längre fram i tiden planeras 

även stöd för att kunna skriva testfall som involverar flera olika enheter som 

interagerar med varandra. 

Ett testfall i Robotium anger vilken aktivitet som testramverket ska initiera när 

testfallet exekveras. När aktiviteten startats av Robotium följer exekveringen av 

testfallet [73]. Den klass i testramverket som används i testfallen heter Solo. Solo 

innehåller bland annat metoder som utför följande uppgifter [74]. 

 Hämta vykomponenter 

Solo innehåller ett antal olika metoder för att hämta de olika vykomponenter 

som visas på skärmen. Metoderna kan hämta alla vykomponenter av olika 

typer eller en enda komponent med ett visst id. I de fall där en testutvecklare 

har tillgång till källkoden för applikationen under test kan denna använda 

vykomponenternas id för att få tillgång till de vykomponenter som ska testas. 

Vid de tillfällen en testutvecklare inte har tillgång till källkoden finns 

överlagrade metoder för att hämta ut samtliga vykomponenter av en viss typ 

och därefter få tillgång till en enskild vykomponent via ett index 

 Testverifieringsmetoder 

Solo innehåller ett antal metoder som kan användas för att markera ett testfall 

som godkänt eller icke godkänt med avseende på vilken aktivitet som är aktiv 

eller med avseende på minnestillgång 
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 Klickmetoder 

I Solo finns ett antal klickmetoder för att klicka på till exempel knappar, en 

viss text, ett listobjekt, en bild, en vykomponent eller på en viss punkt på 

skärmen angiven med koordinater. Vidare finns respektive klickfunktion i en 

till variant för att simulera långa klick där användaren håller ner fingret på en 

viss komponent. Det finns även en metod för att dra och släppa mellan två 

olika punkter på skärmen 

 Lyssnare 

Robotium innehåller ett antal metoder för att lyssna efter händelser. Dessa 

innefattar funktioner för att vänta på att en viss aktivitet har startats, vänta på 

att en dialogruta stängs eller på att en viss vykomponent eller text visas på 

skärmen 

 Övrigt 

Robotium ger testutvecklaren stöd för att navigera i applikationen under test 

genom metoder för att gå bakåt, gå bakåt till en viss aktivitet, trycka på 

menyknappar, scrolla och trycka på ett visst objekt i en nedrullningslista. Solo 

har även inbyggda funktioner för att ändra enhetens läge från vertikalt till 

horisontellt, ställa in datumkontroller och modifiera progressindikatorer 

Testresultat från Robotiumtestfall visas med jUnits visningskomponent i Eclipse eller 

via en kommandotolk [77]. Resultatet visar den sammanlagda exekveringstiden för 

samtliga testfall, exekveringstiden för de individuella testfallen, antal testfall, antal fel 

som har uppstått och antal icke godkända testfall. Genom att i Eclipse klicka på de 

testfall som inte godkänts visas en spårutskrift med anledningen till varför testfallet 

inte har blivit godkänt. Vyn över testresultat visas i Figur 9. 
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Figur 9-Vy för testresultat i Eclipse med Robotium 

2.8.3.3 M-eux  

M-eux är ett testramverk utvecklat av företaget Jamo Solutions [48]. Företaget strävar 

efter att skapa en lösning för att kunna testa mobila applikationer [48]. Med hjälp av 

M-eux kan man skapa och underhålla testskript för testning på många av de vanligaste 

mobila plattformarna, däribland Windows CE, BlackBerry, iPhone/iPad och Windows 

mobile [59]. För att få tillgång till M-eux krävs en licens från Jamo Solutions [60]. I 

detta examensarbete användes en utvärderingslicens som gav tillgång till produkten 

under två veckor.  

För att kunna testa mobila applikationer med M-eux krävs en utvecklingsmiljö med 

stöd för M-eux [60]. M-eux finns idag som instickningsmodul till QuickTest 

Professional, Visual Studio och Eclipse Galileo. 

Jamo Solutions har tre mål att uppfylla med produkten M-eux [65]: 
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 Testfallen ska gå att återanvända mellan olika modeller i en och samma 

produktfamilj. Det ska alltså inte behövas några förändringar av testfallen om 

det är olika hårdvara så länge det är samma typ av operativsystem.  

 Det ska vara möjligt att återanvända testfallen mellan olika versioner av 

applikationen. Designskillnader ska inte leda till svårt underhåll av 

testskripten. 

 Det ska vara enkelt att skapa testskript 

M-eux kan identifiera de flesta Androidobjekten och M-eux kan användas för att testa 

antalet aktiviteter som körs, hur mycket minne som används av applikationen och 

telefonens batteristatus [65]. 

M-eux för Android med utvecklingsmiljön Eclipse har stöd för testning direkt på 

Androidtelefoner så väl som för testning i Androidemulatorer [61]. Vid testning direkt 

på en Androidtelefon sker kommunikationen mellan dator och telefon genom WIFI 

eller via USB-kabel. En applikation kallad Device Manager som installeras på 

utvecklingsdatorn sköter kommunikationen mellan mobiltelefonen och Eclipse. När 

en mobilapplikation ska testas i M-eux kan flera mobila enheter testa 

mobilapplikationen samtidigt. Device Managern visar hela tiden vilka enheter som är 

anslutna och vad som sker i Eclipse. Med M-eux finns möjligheten att spela in och 

spela upp händelser från mobiltelefonen eller emulatorn. Eclipse kan därför befinna 

sig i tre olika lägen; viloläge, inspelningsläge eller uppspelningsläge. Insticksmodulen 

till Eclipse lägger till fyra nya knappar i utvecklingsmiljön. Genom dessa kan man 

välja att ansluta Eclipse till Device Managern, spela in, avsluta inspelning eller att låta 

testprojektet identifiera användargränssnittet i mobilapplikationen.   

När ett M-euxprojekt skapas i Eclipse genereras fyra klasser automatiskt, dessa är 

UserScript, Script, Runner och DeviceManager [61]. UserScript innehåller själva 

testfallet, det är här kod automatiskt genereras om inspelningssläget är påslaget i 

Eclipse och användaren interagerar med emulatorn eller telefonen under test. Skripten 

kan sedan modifieras av testutvecklaren genom att lägga in verifieringar så som 

kontroll av att en knapp är inaktiverad eller att rätt text visas i en textruta. Script-

klassen registrerar och initierar de olika mobila enheterna med testskriptet. Runner 

innehåller huvudmetoden för testprojektet och ser till att testskriptet exekveras samt 

att resultatet lagras. DeviceManager är en klass som endast innehåller definitioner för 

Device Managern. 

För varje enhet som kopplas till M-euxprojektet skapas en enskild klass i testprojektet 

[61]. Dessa klasser hamnar i en objektpool, vilket är en samling av klasser; en för 

varje mobil enhet. För varje objekt som visas på skärmen vid inspelning skapas en 

klass som representerar objektet. Kopplingen mellan en vy i en applikation som ska 

testas och klasser genererade automatiskt av Jamo illustreras i Figur 10. För att få 

tydliga namn på objekten låter M-eux objekten heta likadant som namnen de har i 

applikationen. Till exempel har det genererade objektet för nästaknappen i Figur 10 

givits namnet Avw_nasta1. Dessa namn kan ändras och bör ändras då 

vykomponenterna innehåller dynamisk text. 

Vid skapande av testfall kan händelser spelas in via Eclipse [75]. Inspelningsknappen 

som läggs till i Eclipse vid installation av M-eux spelar in alla händelser som M-eux 

känner igen tills inspelningen avslutas. M-eux kan spela in många av de vanligaste 

händelserna men har inte stöd för inspelning av uppringningsknappen, knappen för att 

avsluta samtal och hem-knappen. Scrollning i rullistor går inte att spela in men vid 
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uppspelning av ett testskript scrollar applikationen automatiskt vid klick på element 

som inte syns på skärmen. Dialogrutor i form av så kallade toasts går inte att spela in.  

Om ingen inspelning av gränssnittet skett finns möjligheten att använda en knapp i 

Eclipse som gör att testprojektet lär sig användargränssnittet som vid tillfället visas på 

skärmen. På det viset kan sedan testutvecklare nå alla objekt i applikationen när 

testfallen kodas [61]. Det är bara UserScript och de olika klasserna i objektpoolen 

som ska ändras av utvecklaren när testfallen kodas. 

 

Figur 10-Kopplingar mellan applikationsvy och klasser genererade i M-eux 

För att starta exekveringen av ett testfall har M-eux metoder för att starta en viss 

aktivitet med hjälp av dess namnrymd [76]. M-eux har stöd för att testa egenskaper på 

de olika vykomponenter som finns på en vy i applikationen. Några specifika metoder 

existerar på nästan alla objekt som genereras av M-eux, detta är metoder för att bland 

annat trycka på objektet eller hålla nere objektet, dra och släppa objektet eller för att 

vänta på att en viss egenskap hos objektet får ett visst värde. Vidare finns metoder för 

att kontrollera ifall en viss vykomponent syns på skärmen eller ej, om rätt aktivitet är 

aktiv, ifall en vykomponent är aktiv eller inte, om en vykomponent är synlig eller inte 

eller hur bred komponenten är. 

För att spara resultatet av ett testfall kan testutvecklare lägga in anrop till metoden 

checkProperty på de olika vykomponenterna [76]. När anrop till checkProperty 

returnerar ett sant värde loggas testfallet som godkänt och när metoden returnerar ett 

falskt värde loggas testfallet som icke godkänt. 

M-eux har dessutom stöd för att skapa bilder från olika applikationernas vyer [78]. I 

testfallen kan bilderna sedan jämföras mot hur applikationen ser ut under exekvering 

[78]. Supportavdelningen på Jamo Solutions meddelar även att det i en kommande 

version (planerad att släppas den första juli 2011) ska finnas stöd för att testa alla 

attribut som finns på vykomponenter i Android, till exempel teckensnitt, textfärg och 

textstorlek [78]. M-eux har inget inbyggt stöd för att kunna skicka GPS-koordinater 

till den mobila enheten [78]. M-eux har funktioner för att kontrollera 

minnestillgången i form av totalt minne, använt minne och ledigt minne [82].  
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Då ingen dokumentation finns över hur M-eux presenterar resultat hänvisas läsaren 

till avsnitt 3.4.2 för information om hur testresultaten presenterades i detta arbete.  
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3 Implementation 

Detta kapitel beskriver den färdiga prototypen för MPI. Kapitlet motiverar inte 

applikationens arkitektur eller applikationsinnehållet, för detta hänvisas läsaren till 

kapitel 4. Kapitlet innehåller även vilka testfall som har tagits fram, metodiken vid 

utvecklingen av testfallen samt testresultatet från de olika iterationerna. Då alla delar 

inte gått att implementera på grund av att till exempel BIF SDK inte har funnits 

tillgängligt, är lösningen endast ett lösningsförslag. Lösningsförslaget bygger på det 

sätt som i slutänden skulle vara det bästa sättet att implementera en produkt på och 

inte nödvändigtvis på vilken som skulle kunna nå marknaden snabbast. 

I detta examensarbete har JDK 6 använts tillsammans med Eclipse 3.6 och Android 

SDK 2.2 

3.1 Lösningsöversikt 

MPI-lösningen visas i Figur 11. Klienten består av en mobil enhet innehållande 

operativsystemet Android 2.2 och MPI samt en blåtandskortläsare för SITHS-kort. På 

klienterna körs BIF-agenterna i BIF-fasaden och dessa kommunicerar med en BIF-

server på den organisation vid vilken användaren är anställd. De mobila klienterna 

kommunicerar direkt med frågetjänsten i NPÖ via SSL. Lösningarna för BIF och 

NPÖ är inte delar av detta examensarbete, utan är färdiga system enligt avsnitt 2.1. 

Hela lösningen har inte varit möjlig att implementera och de delar som inte utvecklats 

har ersatts med kodstubbar. För mer information om vilka delar som implementerats, 

se avsnitt 4.1.  
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Figur 11-Lösningsöversikt 

3.2 Innehåll och tredjepartskomponenter 

MPI består av informationsmängderna uppmärksamhetssignal, grundläggande 

patientinformation med närståendedetaljer, diagnoser, läkemedel, kontakter, 

provresultatet klinisk kemi och provresultatet mikrobiologi. Samtliga vyer har 

implementerats som egna Androidaktiviteter. I de flesta av applikationens vyer kan 

användaren snabbt byta patient eller logga ut genom en huvudmeny som finns 

tillgänglig via menyknappen på Androidbaserade enheter. MPI har en 

sidhanteringsfunktion för att kunna hämta delar av stora datamängder när de krävs 

istället för att hämta all data i ett enda anrop till NPÖs frågetjänst. 

Den första vy, näst efter en välkomstvy, som en användare möts av när MPI startas är 

den som visas i Figur 12. I denna vy får användaren välja vilket certifikat på det 

anslutna SITHS-kortet som han/hon vill identifiera sig med. Användaren måste även 

ange en PIN-kod för SITHS-kortet för att kunna använda certifikaten på kortet. 
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Figur 12-Inloggning 

När användaren har loggat in sker en uppslagning mot BIF för att kontrollera vilka 

uppdrag (roller) användaren har. I de fall där användaren endast har en roll, till 

exempel läkare, visas inte vyn för att välja roll. Istället visas vyn för att välja patient 

och användaren loggas automatiskt in med läkarrollen. I de fall där användaren har 

mer än en roll presenteras dessa för användaren för att användaren sedan själv ska 

kunna välja roll manuellt, se Figur 13. När användaren har valt roll och klickat på 

nästa dirigeras han/hon till sidan för att välja patient. 

 

Figur 13-Vy för att välja roll 

Vyn för att välja patient låter användaren ange en patients personnummer, vilket visas 

i Figur 14. Användaren måste även ange att han/hon är delaktig i vården, vilket loggas 

i BIF-servern med hjälp av BIF-agenterna. När användaren har angivit ett giltigt 
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personnummer genomförs en sökning i NPÖ efter information om patienten och när 

denna information har laddats ner visas vyn för att ange samtycke. 

 

Figur 14-Vy för att välja patient 

Vyn för att ange samtycke låter användaren ange ifall patienten har gett sitt samtycke 

till att användaren tar del av patientens sammanhållna journalföring, vid detta tillfälle 

eller under en längre period, se Figur 15. Det angivna samtycket loggas i BIF med 

hjälp av agenterna i fasaden varpå en vy med de olika tillgängliga 

informationsmängderna för patienten visas. 

 

Figur 15-Vy för att ange samtycke 

Menyn för den patientinformation som finns i MPI visas i Figur 16. Menyn innehåller 

länkar för informationsmängderna uppmärksamhetssignal, patientinformation, 

diagnoser, läkemedel, kontakter, klinisk kemi och mikrobiologi. Ikonen för 
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uppmärksamhetssignalen ändras enligt symbolens uppbyggnad beroende på vilken 

uppmärksamhetsinformation som finns för patienten. 

 

Figur 16-Patientmenyn i MPI 

Uppmärksamhetssignalens vy visar den uppmärksamhetsinformation som finns för 

patienten. Detta är till exempel om patienten är överkänslig mot något läkemedel, om 

patienten bär på en allvarlig smitta eller om patienten endast accepterar vård från 

vårdgivare av ett visst kön. Denna vy visas i Figur 17. 

 

Figur 17-Vy för uppmärksamhetsinformation 

För grundläggande information om patienten och dennes närstående finns vyn 

Patientinformation. Denna vy visar bland annat patientens adress, telefonnummer och 

ifall patienten har ett tolkbehov vid vårdkontakt. Adressen är klickbar vilket öppnar 

en vägbeskrivning från användarens nuvarande position till adressen i Google Maps. 
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Via en undermeny kan användaren se information angående patientens närstående 

med bland annat adress, telefonnummer och vilken typ av relation den närstående har 

till patienten. Närståendevyn visas i Figur 19. 

 

 

Figur 18-Vy för patientinformation 

 

Figur 19-Vy över närstående 

 

 

Informationsmängden för diagnoser, se Figur 20, är uppdelad i kroniska och icke 

kroniska diagnoser. För att navigera mellan de två typerna används en undermeny. 

Diagnoserna visas i fallande ordning efter det datum de har ställts. Listan över 

diagnoser är expanderbar och genom att användaren klickar på en diagnos expanderas 

eller minimeras dess detaljer. Listan är även uppdelad i sidor för att inte för stora 

informationsmängder ska behöva hämtas vid varje anrop till frågetjänsten i NPÖ. Vill 

användaren av MPI ringa till enheten som har ställt diagnosen kan användaren trycka 

på telefonnumret och kopplas då till telefonapplikationen på telefonen med givet 

nummer.  
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Figur 20-Vy för diagnoser 

Vyn för läkemedel är uppdelad i ordinerade/förskrivna läkemedel samt uthämtade 

läkemedel. Listan över läkemedel är expanderbar för att kunna visa detaljer om en 

förskrivning, ordination eller uthämtning. Listan är indelad i sidor för att hämtningen 

från NPÖ inte ska ta för lång tid. Läkemedelslistan visas i Figur 21. 

 

Figur 21-Vy över läkemedel 

En vy som visar de kontakter en patient har haft med olika vårdinrättningar visas i 

Figur 22. Vyn innehåller en expanderbar lista över bland annat telefonsamtal, besök 

och inläggningar en patient har haft med vårdgivare. 



Mobil verksamhetsapplikation för Nationell patientöversikt  

52 

 

Figur 22-Vy över kontakter 

Figur 23 visar vyn för labbresultat inom området klinisk kemi. Vyn innehåller en 

expanderbar lista för labbresultat och vid klick på listan visas detaljer om 

provresultatet. På motsvarande sätt som för klinisk kemi finns en vy för labbresultat 

inom mikrobiologi med exakt samma funktioner som vyn för klinisk kemi. 

 

Figur 23-Vy för provresultat inom klinisk kemi 

 



   

  53 

3.3 Testfall 

De testfall som användes för att testa MPI samt utvärdera identifierade testramverk 

togs fram under implementationsfasen. Detta gjordes enligt metodiken i avsnitt 2.8.2. 

För att få en överblick över alla funktioner i systemet skapades således ett 

dataflödesdiagram, vilket visas i Figur 24. 
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Figur 24-Dataflödesdiagram 
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De funktioner som identifierades utifrån dataflödesdiagramet enligt metoden i avsnitt 

2.8.2 var autentisering, patientval, patientmeny, uppmärksamhetssignal, 

patientinformation, diagnos, läkemedel, kontakt, klinisk kemi samt mikrobiologi. I de 

olika funktionerna identifierades en fönsterstruktur och innehållet i varje fönster. 

Dessa fönster och deras ingående komponenter finns listade i bilaga C. 

När applikationens olika fönster identifierats och dokumenterats skapades de testfall 

som skulle ligga som grund för testningen av MPI. Tabell 2 visar den mall som 

använts vid utveckling av testfall. Testfallen i sin helhet finns bifogade i bilaga B. I 

bilagan har dock kolumnerna a/m (vilket anger om testfallet är automatiserat eller 

inte), ok/fel, testare och kommentarer utelämnats. 

Tabell 2-Testfallsmall 

Test:  Resultat         

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat A/M OK/Fel Testare Kommentarer 

           

 

Matrisen i Tabell 3 kan användas som kontrollblad vid regressionstest. Matrisen anger 

vilka testfall som måste köras igen då en viss funktion ändras. I matrisen framgår att 

autentisering och valet av patient är de mest centrala delarna, då ändringar i någon av 

dessa funktioner medför att samtliga testfall måste köras om. 

 

Tabell 3-Testmatris 

Funktion Testfall 

  AU
1 

AU
2 

PV
1 

PV
2 

PM
1 

PM
2 

PM
3 

PM
4 

PM
5 

PM
6 

PM
7 

PM
8 

PM
9 

O
O 

Autentisering X X X X X X X X X X X X X X 

Patientval     X X X X X X X X X X X X 

Patientmeny         X                 X 

Patientdata           X X             X 

Diagnos               X X         X 

Läkemedel                   X X     X 

Kontakt                       X   X 

Klinisk kemi                         X X 

Mikrobiologi                           X 

Uppmärksamhetss
ignal  

                          X 
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3.4 Testramverken 

När testfallen för MPI färdigställts och dokumenterats gjordes en undersökning av 

vilka testfall som kunde automatiseras med de två testverktygen Robotium och M-

eux. Detta avsnitt visar på testskriptens uppbyggnad, arbetssättet vid automatiseringen 

samt vilka och varför några test inte kunnat automatiseras.  

3.4.1 Robotium 

För att skapa ett testprojekt i Robotium krävdes enligt avsnitt 2.8.3.2 inte mer än att 

skapa ett Androidtestprojekt i Eclipse, lägga till .jar-filen för Robotium samt ange 

vilken applikation som testprojektet skulle testa. Testfallen skapades sedan i olika 

klasser och metoder i testprojektet. 

Ett exempel på en testfallsmetod skriven i Robotium visas i Kodblock 6. Testfallet 

börjar med att kontrollera att en knapp med texten Nästa är inaktiverad. Sedan hämtas 

alla kryssrutor på sidan med hjälp av robotiummetoden getCurrentCheckBoxes. 

Metoden har överlagringar som ger möjlighet att hämta kryssrutan via dess id i de fall 

där källkoden för applikationen under test finns tillgänglig. En av kryssrutorna sätts 

sedan som ikryssad och det verifieras att nästaknappen har blivit aktiverad. I nästa 

steg kontrolleras att rätt aktivitet har startats med hjälp av robotiummetoden 

assertCurrentActivity. Metoden kan anropas enligt nedan där källkoden för MPI 

använts för att ange den förväntade klassen. I de fall där källkoden för den testade 

applikationen inte finns tillgänglig kan även aktivitetens namnrymd användas för att 

verifiera att rätt aktivitet är aktiv. 

 

Utvecklingen av testfallen i Robotium gick relativt fort på grund av att 

vykomponenter kunde hämtas via sitt id-nummer istället för genom ett index. I de fall 

public void testChooseRole(){ 

assertFalse(solo.getButton("Nästa").isEnabled()); 

 

ArrayList<CheckBox> checkboxes = 

solo.getCurrentCheckBoxes(); 

  

checkboxes.get(1).setChecked(true); 

  

assertTrue(solo.isCheckBoxChecked(1)); 

  

assertTrue(solo.getButton("Nästa").isEnabled()); 

  

solo.clickOnButton("Nästa"); 

solo.assertCurrentActivity("PatientSelector", 

PatientSelector.class);   

} 

 

Kodblock 6-Testfall i Robotium 
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där det till exempel finns många textvykomponenter på en sida kan det vara svårt att 

veta vilken som har vilket index. 

3.4.2 M-eux 

Ett testfall i M-eux visas i Kodblock 7. Detta är samma testfall som i exemplet med 

Robotium i Kodblock 6. Testfallet startar med att kontrollera att nästaknappen är 

inaktiverad. Detta åstadkommer M-eux genom att använda metoden checkProperty, 

som enligt avsnitt 2.8.3.3 finns på de flesta vykomponenterna som M-eux skapat 

klasser för, från den testade applikationens gränssnitt. Nästa steg är att kryssa i en av 

kryssrutorna vilket återigen följs av ett anrop till checkProperty för att kontrollera 

status på kryssrutan och knappen. Testfallet fortsätter sedan med att nästaknappen 

trycks ned med hjälp av metoden push och slutligen verifieras att rätt aktivitet har 

startats. Resultatet loggas sedan med hjälp av ett resultManagerobjekt. 

 

 

 

 

 

public void testChooseRole() throws MeuxException { 

 npo_JamoTest.avw_roleList.avw_nasta1. 

checkProperty("enabled", "0"); 

  

 npo_JamoTest.avw_roleList.avw_gridView.avw_checkBox2. 

set("true"); 

 

npo_JamoTest.avw_roleList.avw_gridView.avw_checkBox2. 

checkProperty("checked", "1"); 

 

 

 npo_JamoTest.avw_roleList.avw_nasta1. 

checkProperty("enabled", "1"); 

  

npo_JamoTest.avw_roleList.avw_nasta1.push(); 

  

  

if(!npo_JamoTest.avw_patientSelector.exists()) 

 { 

  resultManager.setGlobalSuccess(false); 

  resultManager.logFail("Wrong activity: " +  

npo_JamoTest.avw_patientSelector.toString()); 

 } 

else 

{ 

  resultManager.logPass("Correct activity: "+  

npo_JamoTest.avw_patientSelector.toString()); 

 } 

 

resultManager.AddResult("AU2.2.", 

resultManager.isGlobalSuccess()); 

 resultManager.setGlobalSuccess(true); 

Kodblock 7-Testfall i M-eux test 
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Då ingen dokumentation funnits tillgänglig gällande hur resultatet presenteras vid 

exekvering av testfall via M-eux, är nedanstående beskrivning författarnas egna 

erfarenheter av hur testresultaten presenteras. 

Metoderna för de olika vykomponenterna i form av till exempel push, set och 

checkproperty i Kodblock 7, resulterar i en logg på en genererad html-sida där även 

testresultaten visas. Sidan består av loggen där samtliga händelser loggas. I 

testresultatet visas testresultat i form av hur många rader som exekverats (done), hur 

många som lyckats (pass), hur många som genererade en varning (warning), hur 

många som inte godkänts (fail) samt hur många som genererat fel (error). Detta visas i 

Figur 25, observera dock att denna loggutskrift inte har någon koppling till testfallet i 

Kodblock 7. Figur 26 visar resultatet per testfall.  

 

 

h 

Sat Mar 19 13:02:09 CET 2011 : Done : 

Npo_JamoTest.Avw_patientSelector.Avw_editText1.Set("193812007044",)  

Sat Mar 19 13:02:11 CET 2011 : Done : 

Npo_JamoTest.Avw_patientSelector.Avw_jag_ar_delaktig_i_va.Set("true",)  

Sat Mar 19 13:02:12 CET 2011 : Done : 

Npo_JamoTest.Avw_patientSelector.Avw_nasta2.Push()  

Sat Mar 19 13:02:19 CET 2011 : Pass : PV2.1.: Correct activity: 

Npo_JamoTest.Avw_patientApproval  

Sat Mar 19 13:02:20 CET 2011 : Pass : Property 'text' has the expected value: 

'Ange samtycke'. 

Npo_JamoTest.Avw_patientSelector.Avw_jag_ar_delaktig_i_va.Set("true",)  

Sat Mar 19 13:02:42 CET 2011 : Done : 

Npo_JamoTest.Avw_patientSelector.Avw_nasta2.Push()  

Sat Mar 19 13:02:50 CET 2011 : Pass : PV2.2: Correct activity: 

Npo_JamoTest.Avw_patientApproval  

Sat Mar 19 13:03:12 CET 2011 : Fail : Property 'Enabled' has the actual value: '1'. 

The expected value was '0'.  

Sat Mar 19 13:03:14 CET 2011 : Done : 

Npo_JamoTest.Avw_patientApproval.Avw_vid_detta_tillfalle.Set("true",)  

Sat Mar 19 13:03:15 CET 2011 : Pass : Property 'Checked' has the expected value: 

'1'.  

Npo_JamoTest.Avw_patientSelector.Avw_nasta2.Push()  

Sat Mar 19 13:04:10 CET 2011 : Fail : PV2.3: Wrong activity: 

Npo_JamoTest.Avw_startPage  

Sat Mar 19 13:04:30 CET 2011 : Done : Test PV2 - DONE  

Sat Mar 19 13:04:30 CET 2011 : Fail : Script fail! 

 

 

 

Figur 25-Testlogg i M-eux 
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Figur 26-Testresultat 

3.5 Testresultat 

Detta avsnitt visar utfallet för de testfall som har exekverats av de olika testramverken 

samt hur antalet fel har förändrats mellan olika testiterationer. Utfallet för de olika 

testiterationerna visas i Tabell 4, Tabell 5 och Tabell 6. 

Med testramverket Robotium kunde 122 av totalt 156 testfall automatiseras. Utav de 

resterande 34 kunde 15 testfall inte automatiseras och för 19 testfall saknades 

tillräcklig dokumentation eller så var tillvägagångssättet vid kodningen av testfallen 

för invecklat. 

Med testramverket M-eux kunde 108 av totalt 156 testfall automatiseras i den första 

testiterationen. Utav de resterande 48 kunde 31 testfall inte att automatiseras och för 

17 testfall saknades tillräcklig dokumentation eller så var tillvägagångssättet vid 

kodningen av testfallen för invecklat eller osäkert. I testiteration två och testiteration 

tre gick 112 av totalt 156 testfall att automatisera. Förändringen i hur många testfall 

som kunde automatiseras visas i Tabell 7. Efter iteration tre kunde inte några fler fel 

rättas som skulle kunna leda till ett större antal automatiserade testfall i M-eux. För 

mer information angående varför förändringen förekommer hänvisas läsaren till 

avsnitt 4.2. 

 

Tabell 4-Testresultat iteration ett 

Testfall Antal testfall Godkända (%) 

Autentisering AU1  7 71,4 
Autentisering (Välj roll) AU2  7 57,1 
Patientval (Patientval) PV1 13 76,9 
Patientval (Samtycke) PV2   10 30 
Patientmeny PM1 13 92,3 
Patientdata (Patientdata) PM2 15 80 
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Patientdata (Närstående) PM3 14 7,1 
Diagnos (Kronisk) PM4 13 46,2 
Diagnos (Icke kronisk) PM5 12 0 
Läkemedel (Ordinerade och förskrivna) 

PM6 12 58,3 
Läkemedel (Uthämtade) PM7 11 0 
Kontakt PM8 11 54,5 
Klinisk kemi PM9 11 54,5 
Orientering OO1 1 0 
Olika enheter OE1 6 50 
 

Tabell 5-Testresultat iteration två 

Testfall Antal testfall Godkända (%) 

Autentisering AU1  7 100 
Autentisering (Välj roll) AU2  7 71,4 
Patientval  (Patientval) PV1 13 100 
Patientval PV2  (Samtycke)  10 90 
Patientmeny PM1 13 100 
Patientdata (Patientdata) PM2 15 93,3 
Patientdata (Närstående) PM3 14 85,7 
Diagnos (Kronisk) PM4 13 92,3 
Diagnos (Icke kronisk) PM5 12 50 
Läkemedel (Ordinerade och förskrivna) 

PM6 12 100 
Läkemedel (Uthämtade) PM7 11 66,7 
Kontakt PM8 11 100 
Klinisk kemi PM9 11 90,9 
Orientering OO1 1 100 
Olika enheter OE1 6 50 
 

Tabell 6-Testresultat iteration tre 

Testfall Antal testfall Godkända (%) 

Autentisering AU1  7 100 
Autentisering (Välj roll) AU2  7 71,4 
Patientval (Patientval) PV1 13 100 
Patientval (Samtycke) PV2   10 100 
Patientmeny PM1 13 100 
Patientdata (Patientdata) PM2 15 93,3 
Patientdata (Närstående) PM3 14 100 
Diagnos (Kronisk) PM4 13 100 
Diagnos (Icke kronisk) PM5 12 50 
Läkemedel (Ordinerade och förskrivna) 12 100 
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PM6 

Läkemedel (Uthämtade) PM7 11 66,7 
Kontakt PM8 11 100 
Klinisk kemi PM9 11 100 
Orientering OO1 1 100 
Olika enheter OE1 6 50 
 

Tabell 7-Automatiserade testfall per iteration och testramverk 

Testiteration M-eux Robotium 

1 69 % 78 % 

2 72 % 78 % 

3 72 % 78 % 
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4 Diskussion och slutsatser 

Detta kapitel tar upp problemformuleringen för diskussion och visar de slutsatser som 

har dragits under examensarbetets genomförande. 

4.1 MPI 

För att kunna utveckla en mobil applikation som visar patientinformation, 

analyserades de system som applikationen behövde interagera mot i kapitel 2. 

Informationen i NPÖ kräver enligt avsnitt 2.1.3 att en integration mot BIF måste 

implementeras samt att säkerhetslösningen måste använda sig av certifikat som finns 

lagrade på personliga SITHS-kort.  

Under analysfasen var utvecklingen av BIF i full gång och hade ännu inte driftsatts i 

en första version. På grund av detta fanns inga hårdvaru- eller mjukvarukrav 

dokumenterade för vad som rekommenderades för att fasadkomponenten i BIF skulle 

kunna exekvera tillförlitligt. Det enda krav som fanns var enligt avsnitt 2.1.4 att Java 

Runtime Environment 5.0, uppdatering 14 eller senare skulle vara installerat på 

klienten. Då ingen mer dokumentation fanns att utgå ifrån är det osäkert ifall Android 

Runtime, som enligt avsnitt 2.5 innehåller stora delar av Java Runtime, innehåller de 

delar som BIF-fasaden och dess agenter behöver för att kunna köras. Den enklaste 

lösningen för att implementera stödet för BIF skulle vara att köra BIF-fasaden och 

agenterna lokalt på varje mobil enhet. Detta eftersom ingen extra webbserver skulle 

krävas i lösningen. Följande frågetecken har för alternativet med lokalt exekverande 

BIF-agenter inte kunnat redas ut med den dokumentation som funnits tillgänglig: 

 Kompabilitet med Android Runtime 

Det är oklart ifall Android Runtime innehåller de delar av Java Runtime som 

krävs av BIF-fasaden i BIF SDK. 

 Tillgänglighet till BIF-server publikt 

Ur dokumentationen har det inte framgått på vilket sätt en driftmiljö för BIF 

ska skyddas från omvärlden. För att de mobila klienterna ska kunna köra 

agenterna lokalt måste BIF-servern på något sätt finnas tillgänglig via publika 

nätverk. 

 Hårdvarukrav för BIF-fasaden 

Ur dokumentationen för BIF framgår inte hur prestandakrävande det är att 

exekvera BIF-agenterna i fasaden. Mobila enheters begränsningar i form av 

processorkraft och minne skulle kunna omöjliggöra alternativet att köra 

agenterna lokalt. 

Skulle det vara så att Android Runtime medför att agenterna inte kan exekvera lokalt 

på de mobila enheterna eller att agenterna är för hårdvarumässigt krävande får 

lösningen i form av en webbserver, som diskuterades i avsnitt 2.1.4, användas istället. 

Det visade sig tyvärr tidigt att det inte fanns några kortläsare på marknaden som hade 

drivrutiner och stöd för att kopplas in på någon av de tre mobila plattformar som 

diskuterades för implementationen av MPI, se avsnitt 2.2. Av denna anledning fanns 

inga andra krav på vilken plattform som skulle användas annat än pris samt en önskan 
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Jan Edquist framförde under intervjun, se avsnitt 2.3. Med vetskapen om att BIF SDK 

inte fanns utvecklat för Objective-C, som används för att utveckla applikationer på 

iOS, kunde inte iPhone användas som plattform för MPI. 

Under implementationen fanns inte frågetjänsterna i NPÖ tillgängliga för testning 

utanför Sjunet. Lennart Holeby berättade dock som beskrivet i avsnitt 2.1.3 att detta är 

något som har diskuterats som ett kommande steg i NPÖ. Om detta realiseras skulle 

det vara praktiskt möjligt att implementera MPI med en koppling till NPÖs 

frågetjänst. Under utvecklingen av MPI-prototypen har WSDL-filer samt 

exempelmeddelanden på extrakt från frågetjänsten i NPÖ använts för att så långt som 

möjligt implementera de olika informationsmängderna som diskuterades med Jan 

Edquist, se avsnitt 2.3. Jan ansåg att både ambulanspersonal och 

distriktssjuksköterskor skulle kunna använda sig av samma applikation för att hämta 

patientinformation, men att applikationen för ambulanspersonal skulle behöva 

implementeras på en plattform som redan finns i ambulanser. Målgruppen för MPI 

blev därför endast distriktssjuksköterskor. 

Innehållet i prototypen till MPI utgick helt från de synpunkter Jan Edquist hade på 

intervjuunderlaget under intervjun som genomfördes i analysfasen, se avsnitt 2.3. 

Flera andra informationsmängder fanns tillgängliga men ansågs inte relevanta för 

målgruppen distriktssjuksköterskor. De informationsmängder som därför fick ingå i 

MPI var uppmärksamhetssignal, grundläggande patientinformation med 

närståendedetaljer, diagnoser, läkemedel, kontakter, provresultat klinisk kemi och 

provresultat mikrobiologi. För att förenkla inmatningen av information har 

applikationen enligt Jans önskemål skalats för att till exempel endast visa 

sifferknappar när ett personnummer ska matas in av användaren. 

Jan trodde att det sannolikt kunde bli problem med prestandan i applikationen när 

täckningen mot mobilnätet inte var tillräckligt stor. Detta eftersom meddelandena från 

NPÖ kan innehålla väldigt mycket information. På grund av detta implementerades 

MPI även med sidhantering för att kunna hämta endast de senaste objekten inom varje 

informationsmängd. Detta var möjligt att implementera eftersom frågetjänsten i NPÖ 

enligt avsnitt 2.1.3 har metoder för att hämta antalet förekomster av data i en viss 

informationsmängd.  

För att kommunicera med frågetjänsten i NPÖ används enligt avsnitt 2.1.3 SOAP 

version 1.1. På grund av detta undersöktes i analysfasen några tredjepartsbibliotek för 

att kunna anropa SOAP-baserade webbtjänster från Android, se avsnitt 2.6.2. Inget av 

dessa hade tyvärr stöd för att generera kod utifrån frågetjänstens WSDL-filer, något 

som skulle vara mycket önskvärt med tanke på komplexiteten i fråge- och 

svarsmeddelandena från frågetjänsten i NPÖ. kSOAP2 hade inget stöd alls för 

kodgenerering och WSClient++ kunde inte generera kod från WSDL-filer som 

innehöll nästlade klasser, vilket frågetjänstens WSDL-filer gjorde. För prototypen 

användes därför kSOAP2 för anrop av webbtjänster på grund av enkelheten i 

användningen samt att hela XML-innehållet i svaret kunde användas för att manuellt 

tolka de olika informationsmängdernas innehåll. 

För att visa kartor och vägbeskrivningar används Google maps som beskrivs i avsnitt 

2.6.1. Kartfunktionen i Google maps är som tidigare beskrivet begränsad i antalet 

vägbeskrivningsfrågor en applikation kan ställa per dag och är inte heller designad för 

att i realtid ge svar på frågor till en användare. Denna funktion borde därför i en 

slutgiltig produkt bytas ut mot en mer tillförlitlig källa för vägbeskrivningar och 

kartor. 
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4.2 Testramverken 

Testverktygen analyserades i avsnitt 2.8.3. Då Robotium bygger på Android 

testramverk utvärderades inte Android testramverk för sig utan sågs som en del av 

Robotium.  

Gällande dokumentation är Jamo Solutions produkt M-eux betydligt grundligare 

beskriven än Robotium. Detta är dock i Jamo Solutions egen dokumentation och 

eftersom M-eux är en licensierad produkt är den öppna informationstillgången via 

forum och liknande på internet betydligt mindre än för Robotium. Dokumentationen 

för Robotium består i första hand av en projektsida med korta guider för att komma 

igång, och sidor med frågor och svar, men ingen grundlig dokumentation på vad 

Robotium egentligen klarar av och inte klarar av. M-eux test har dokumentation i 

form av installationsguider för olika miljöer samt hjälpfiler där programmets samtliga 

funktioner finns beskrivna. Däremot saknar dokumentationen i M-eux kodexempel, 

vilket en användare troligen snabbt kan få hjälp med via Jamo Solutions support. 

Supportavdelningen på Jamo Solutions har under projektets gång varit väldigt snabba 

med att ge respons på frågor. Enligt avsnitt 2.8.3.3 är en annan brist i 

dokumentationen av M-eux att en testutvecklare inte särskilt grundläggande kan få 

reda på hur loggningsfunktionerna för testresultat är uppbyggda och fungerar. 

Utvecklingsmiljöerna för de två testramverken har varit densamma vid testningen av 

MPI. Eclipse Galileo användes vilket är den enda versionen i Eclipse som i nuläget 

stödjs av M-eux. Robotium har i detta avseende en liten fördel eftersom det bygger på 

jUnit och snabbt kan köras på nya versioner av Eclipse. Däremot är det inget krav, 

enligt avsnitt 2.8.3.3, att testfall för Androidapplikationer i M-eux måste utvecklas i 

Eclipse. Skripten kan lika gärna spelas in till Visual studio eller Quick Test 

Professional. M-eux har enligt avsnitt 2.8.3.3 fördelen att produkten kan testa mobila 

applikationer på flera andra enheter, till exempel iPad, iPhone, Windows CE och 

BlackBerry.Detta gör att testutvecklare på någon av dessa enheter snabbt skulle kunna 

utveckla testfall även för Androidapplikationer. Samtidigt har Robotium fördelen att 

testfallsutvecklare som tidigare arbetat med jUnit enkelt kan skriva testfall för 

Androidapplikationer. 

Gällande installationen av de två ramverken fanns det god dokumentation och några 

egentliga problem uppstod aldrig. Däremot kräver Robotium endast att en jar-fil 

inkluderas i testprojektet medan M-eux kräver en installation varpå Eclipse och 

emulatorn eller den mobila enheten måste anslutas till device managern, se avsnitt 

2.8.3.3. M-eux är därmed något krångligare att komma igång med än Robotium.  

Utvecklingen av testfall tycks gå något fortare med Jamo Solutions än med Robotium. 

Detta eftersom hela programflöden kan spelas in i M-eux och det enda testutvecklaren 

sedan måste göra är att lägga till loggningsfunktionalitet för testresultaten samt att 

lägga till verifikationer på de punkter som anges av de bakomliggande testfallen. I 

Robotium måste testutvecklaren skriva all kod själv för att simulera till exempel klick 

på knappar och redigering av text samt att testutvecklaren själv i koden måste hämta 

ut rätt vykomponent att testa mot. Detta sker automatiskt i M-eux när testramverket 

lär sig användargränssnittet eller spelar in användarens åtgärder till Eclipse (se avsnitt 

2.8.3.3). Den enda uppenbara nackdelen med detta är som nämnts tidigare att 

komponenterna måste finnas på sidan för att testutvecklingen ska kunna genomföras.  
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Kodmässigt genererar M-eux något mer kod än Robotium för att utföra samma 

uppgift. Detta beror bland annat på att Robotium själv sköter loggningen samt 

resultathanteringen av testfall medan testutvecklaren själv måste styra detta i M-eux. 

För exempel på detta se Kodblock 6 och Kodblock 7 i avsnitt 3.4.1 och 3.4.2. 

Av de testfall Robotium inte kunde automatisera fanns bland annat svårigheter att i 

Androids huvudmeny säkerställa att endast de element som skulle finnas i menyn 

faktiskt fanns där. Något sätt att kontrollera att inga extra menyelement fanns med 

kunde inte hittas. Däremot har Robotium en stark sida i att själva vykomponenterna 

kan användas vid testningen i och med att testutvecklaren har tillgång till hela 

Android SDK. Detta gör att en testutvecklare i till exempel en gridview (se avsnitt 

2.5.1.1) kan kontrollera att exakt rätt antal objekt finns i vykomponenten. Detta kräver 

dock att testutvecklaren vet att det är en gridviewkomponent som används vid 

layouten och visningen av dess underkomponenter, vilket gör att denna metodik 

fungerar bäst när källkoden för applikationen under test finns tillgänglig för 

testutvecklaren. 

Inte heller Jamo Solutions lösning M-eux verkar tillhandahålla några funktioner för 

att kontrollera den mängd element som finns inom en vy. Däremot skulle M-eux 

funktioner för att jämföra vyer med tidigare tagna bilder kunna användas för detta 

ändamål. Nackdelen i detta fall är att alla objekt måste synas på sidan för att kunna 

fastna på bilden vilket skulle bli ett problem i de fall testfallen ska kunna exekveras på 

mobila enheter med olika upplösningar. Ifall bildjämförelsen i M-eux skulle användas 

för att till exempel kontrollera att exakt rätt menyalternativ finns i en applikations 

huvudmeny, skulle detta kräva att applikationens vy även i övrigt utanför menyn såg 

identisk ut med den bild testfallet skulle jämföra med. Detta eftersom bildjämförelsen 

enligt avsnitt 2.8.3.3 gäller hela den vy som för närvarande visas och inte en specifik 

vykomponent. I M-eux måste ett vyelement finnas synligt för att testutvecklaren ska 

kunna läsa av sidan och därefter skriva kod för att kontrollera att respektive element 

sedan syns på sidan. Detta har haft påverkan på antalet testfall som kunde 

automatiseras i Jamo Solutions testramverk. På grund av att vissa vykomponenter inte 

fanns på sidan har tester som innefattar dessa inte kunnat automatiseras, se avsnitt 3.5. 

Det finns fall där metoden checkProperty, som beskrivs i avsnitt 2.8.3.3, i M-eux inte 

kan utföra verifieringar i samma grad som Robotium. Till exempel kan M-eux inte 

kontrollera att en editeringstextruta inte visar siffror utan är i lösenordsläge där den 

visar punkter istället för de siffror som matas in. 

Via Robotium hittades inte heller något bra sätt att kontrollera att en vägbeskrivning 

som öppnats via klick på en adress i applikationen visades korrekt. Däremot kan 

vägbeskrivningens olika delmål i form av longitud och latitud testas i tidigare skeden 

än systemtest, till exempel vid white box-testning under enhetstestfasen. Vid 

systemtest kan sedan både M-eux och Robotium kontrollera att kartaktiviteten är 

startad. Möjligtvis skulle bildjämförelserna i M-eux kunna vara användbara för att 

testa att kartan visas på rätt ställe och med rätt vägbeskrivning, men ett problem med 

detta finns i att M-eux inte har något stöd för att skicka GPS-koordinater till den 

mobila enheten, enligt avsnitt 2.8.3.3. Någon funktionalitet för att skicka koordinater 

har inte heller hittats i Robotiums dokumentation. 

Att testa design är något som skulle kunna underlätta verifiering av att utseendet i 

applikationen är konsistent mellan olika aktiviteter. Att testa detta var dock inte 

trivialt i varken Robotium eller M-eux. Robotium har, genom att testramverket enligt 

avsnitt 2.8.3.2 bygger på Androids testramverk, tillgång till ViewAsserts som 
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beskrevs i avsnitt 2.8.3.1 och Robotium kan således testa placeringen av 

vykomponenter i en vy. Problem uppstår däremot när till exempel en vykomponent 

dels har en bakgrund, dels en transparens och sist en bakomliggande vykomponent 

vars bakgrundsfärg lyser igenom den övre komponenten på grund av dess transparens 

och en testfallsutvecklare ska testa bakgrundsfärgen. Att skriva kod för alla dessa 

testfall tar förmodligen betydligt mer tid än att låta testare manuellt rapportera 

designfel som de hittar då de utför andra testfall. Enligt Jamo Solutions i avsnitt 

2.8.3.3 kommer M-eux i nästa version att stödja designmässiga testfall i form av till 

exempel verifiering av teckensnitt, textfärg och teckenstorlek. Huruvida den nya 

versionen underlättar designtest är svårt att säga i och med att det redan idag i 

projektet varit svårt att implementera designtest i Robotium och den nya versionen av 

M-eux verkar gå mot att bli väldigt lik Robotium i avseendet designtest. 

När det gäller att testa själva programflödet i en applikation verkar de båda 

testramverken snarlika. Båda innehåller de funktioner som behövs för att kontrollera 

att en viss aktivitet är aktiv, funktioner för att klicka på knappar, funktioner för att 

lägga in text i textrutor eller för att klicka på objekt i listor. När testfall exekverades 

och resulterade i ett undantag (eng. Exception)  visade det sig att Robotium slutade 

exekvera testfallen. Detta har dock visat sig endast gälla på Androidemulatorn och 

inte när testfallen exekveras på en riktig mobil enhet. 

Att testa beteendet hos en applikation då datatrafik är avslagen går att åstadkomma på 

två olika sätt för M-eux och Robotium. I och med att Robotium har tillgång till hela 

Android SDK kan datatrafiken stängas av programmatiskt med de inbyggda 

metoderna i Android SDK. För Jamo Solutions M-eux blev motsvarande förfarande 

att stänga av datatrafiken genom att i testscriptet gå till datatrafiksinställningarna och 

stänga av datatrafik. Detta gjorde att testfall som inkluderar att stänga av och slå på 

datatrafik till enheten kunde automatiseras. Däremot har ingen information hittats 

angående att ange en viss bandbredd eller svarstid för datatrafiken till telefonen. Detta 

skulle kunna vara intressant för att i MPI kunna simulera att användaren befinner sig i 

ett område med dålig täckning och att verifiera att applikationen fungerar 

tillfredställande även i sådana miljöer.  

I M-eux finns inga inbyggda metoder för att kontrollera att den mobila enheten har 

ringt upp eller håller på att ringa upp ett visst nummer. Detta kan dock åstadkommas 

genom att verifiera att uppringningsaktiviteten är aktiv samt att önskat telefonnummer 

syns i uppringningsaktiviteten. Robotium hanterar detta på samma sätt som M-eux, 

alltså genom att verifiera att rätt aktivitet är startad samt göra en sökning efter 

telefonnumret i aktivitetens vy.  

Gällande minnestillgång har Robotium enligt avsnitt 2.8.3.2 en metod för att verifiera 

att minnestillgången inte är låg. Någon ytterligare dokumentation om hur denna 

metod fungerar har dock inte hittats och det är otydligt vilka gränsvärden denna 

metod har och ifall den påverkas av hur mycket minne som totalt finns i telefonen. 

Jamo Solutions lösning i detta fall är bättre eftersom denna enligt avsnitt 2.8.3.3 kan 

visa hur mycket minne som finns totalt, hur mycket som används och hur mycket 

minne som är ledigt. 

När applikationer utvecklas för att senare testas med Robotium eller M-eux kan 

utvecklare underlätta för testfallsutvecklare genom att tänka på några saker. Eftersom 

Robotium i fallet med black box-testning, se avsnitt 2.8,  använder index på 

vykomponenterna för att hämta dem, är det bra om det är så tydligt som möjligt i 

vilken ordning olika element ligger. Bilder bör till exempel inte placeras ovanpå 
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varandra eftersom det då inte går att avgöra hur många bilder som finns i vyn. Detta 

uppmärksammades i samband med genereringen av symbolen för 

uppmärksamhetssignalen, vilken består av ett antal olika bilder med transparens som 

placeras ovanpå varandra utifrån vilken uppmärksamhetsinformation som finns för en 

patient. Detta gör att till exempel index tre till och med åtta ser ut att vara samma bild 

i applikationen men i verkligheten är det fem olika bilder. För att underlätta för en 

testutvecklare i Robotium med white box-testning kan utvecklaren tänka på att sätta id 

på samtliga vykomponenter som, för att testutvecklaren på ett enkelt sätt ska kunna 

får tillgång till dessa. Robotiums metod vid black boxtestning, att använda index på 

vykomponenter för att hämta dem och kontrollera deras värden, är sämre än M-eux 

när förändringar sker i en applikationsvy. Robotiums index bygger på 

vykomponenternas ordning, vilket gör att samtliga index måste uppdateras ifall en ny 

vykomponent läggs till långt upp i en vy. 

Enligt avsnitt 2.8.3.2 och 3.4.2 är presentationen av testresultatet i de båda verktygen 

olika till utseendet men de innehåller snarlik information. Båda visar hur många 

testfall som har exekverats, hur många som har godkänts, inte godkänts och genererat 

fel. M-eux har en extra status som kan användas för att generera varningar då ett 

testfall inte säkerligen har genererat ett fel men ändå borde uppmärksammas. 

Robotium har tydligare sammanfattningar på hur lång tid testfallsexekveringen tog 

samt exakta tider på varje testfall. Robotium sparar inte testfallsresultaten utan dessa 

visas bara i jUnits resultatvy enligt Figur 9. M-eux sparar dock, enligt avsnitt 3.4.2, 

resultaten i en html-fil och ger därmed en historik över testresultatet. I Robotium sker 

enligt avsnitt 2.8.3.2 all loggning av testresultat automatiskt genom att Robotium 

bygger på jUnit. I M-eux däremot är det upp till testfallsutvecklaren att sköta delar av 

loggningen av testresultaten, vilket ger något mer jobb i längden eftersom detta måste 

utföras för varje testfall. I fallet med M-eux har inga speciella delar identifierats där 

utvecklare kan underlätta testfallsutvecklingen. 

Robotium har möjlighet att analysera testexekveringen med täckningsgrad vilket är en 

funktion som M-eux test inte verkar ha i dagsläget. Täckningsgraden har inget 

egenvärde i sig men kan ändå ge en fingervisning till om testfallen täcker upp stor nog 

del av applikationen under test. 

Enligt avsnitt 3.5 kunde 78 procent av testfallen automatiseras med Robotium i 

testiteration ett. Detta antal förändrades inte heller i de andra iterationerna eftersom 

testfallen kunde utvecklas även i de fall där inga komponenter visades på en sida. För 

M-eux test kunde 69 procent automatiseras i första iterationen och i de två sista 

iterationerna kunde 72 procent automatiseras. I den sista iterationen kunde inte heller 

fler testfall automatiseras med M-eux även om de återstående felen i applikationen 

korrigerats. M-eux test kunde således i slutändan automatisera 72 procent av testfallen 

och Robotium kunde automatisera 78 procent. Enligt avsnitt 2.8.3 angavs ett 

riktmärke att cirka 50 procent av testfallen vid systemtest skulle gå att automatisera. 

De 78 respektive 72 procent av testfallen som kunde automatiseras med de två olika 

testramverken ligger ganska långt över riktmärket på 50 procent. Detta kan bland 

annat förklaras med att inga testfall för användarvänlighet skapats eller testfall som 

sträcker sig utanför applikationens tänkta användningsområde.  

Då både Robotium och M-eux lyckats automatisera sånär som på lika antal testfall 

kan inte endast detta vara grund nog för ett beslut att använda det ena eller det andra 

testramverket. Andra delar som torde väga tungt för ett testramverk är tiden det tar att 
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automatisera ett testfall, hur mycket kod som krävs för automatiseringen samt hur 

lätta testfallen är att ändra då kraven på applikationen förändras.  

Även fast inga mätningar har gjorts på hur fort testfallen kunnat utvecklas har känslan 

varit att det har gått något snabbare med Jamo Solutions lösning M-eux än med 

Robotium. M-eux är en något komplexare mjukvara än Robotium varför det initialt 

tog något längre tid att sätta sig in i hur detta testramverk var uppbyggt och fungerade. 

Gällande mängd kod som testfallen i de båda testramverken resulterar i, har det visat 

sig att M-eux kräver något fler rader kod och att koden kan vara något svårare att läsa 

och förstå. Gällande förändringar i applikationen är den enda skillnad som har 

identifierats att det vid black boxtestning förmodligen är enklare att ändra testfall i M-

eux än i Robotium. 

Verktygen är till stor del lika med avseende på vilken typ av testfall de kan 

automatisera men man kan misstänka att M-eux kommer att utvecklas och utökas med 

ny funktionalitet snabbare än Robotium, då det är en produkt som utvecklas av ett 

företag och som finansieras av licensförsäljning till kunder.  

Vid utvecklingen av automatiska testfall har en stor del av funktionaliteten i 

Robotium använts och Robotium är det testramverk som lyckats automatisera flest 

testfall. M-eux innehåller däremot väldigt mycket funktionalitet som inte täckts upp 

av de testfall som har utvecklats för testningen av MPI. Även fast ingen utredning har 

gjorts av den testfunktionalitet som M-eux har för Windows Mobile, är det tydligt 

utifrån dokumentationen av M-eux att testfunktionerna för denna mobilplattform är 

långt mer utvecklade än de för Android. I takt med att Android blir en populärare 

telefon och att Windows Mobile mer och mer fasas ut från marknaden, skulle detta 

kunna medföra att ännu mer funktionalitet implementeras för testningen av 

Androidenheter i M-eux. 

Sammanfattningsvis rekommenderas Robotium som testramverk  när följande punkter 

är uppfyllda: 

 Applikationen som ska testas är enbart utvecklad för Android 

Applikationen som testas måste köras på operativsystemet Android 

 Samma ramverk önskas för enhetstest och systemtest 

Då M-eux inte har något stöd för white box-enhetstestning ska Robotium 

användas då enhetstest och systemtest ska automatiseras i samma testramverk 

 Låg inlärningströskel önskas 

Robotium är enkelt att installera och enkelt att komma igång med 

 Testramverket inte får innebära en kostnad 

Sammanfattningsvis rekommenderas Jamo Solutions produkt M-eux när följande 

punkter är uppfyllda: 

 Den mobila applikationen finns utvecklad för flera olika plattformar 

M-eux har funktioner för att testa på många olika mobila plattformar och ifall 

en applikation finns implementerad för många av dessa, kommer en 

testutvecklare snabbt att kunna skriva testfall för alla de olika plattformarna i 

samma testramverk. M-eux rekommenderas även då ett företag utvecklar flera 

olika applikationer som var och en är riktad till endast en mobil plattform 

eftersom användning av samma testverktyg i alla projekt är att föredra 

 Krav ställs på att ha tillgång till support 

Jamo Solutions support har under examensarbetet visat sig vara mycket 

snabba på att ge respons på frågor och stöd vid testfallsutvecklingen 
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 Testfallen ska kunna utvecklas snabbt 

Om till exempel endast ett flöde i en applikation ska testas går detta betydligt 

fortare att spela in än att testutvecklaren själv ska koda testfallet 

 Framtidsutsikt för testramverket 

Då Jamo Solutions har lång erfarenhet och har implementerat väldigt mycket 

testfunktioner för Windows Mobile, finns en chans att alla dessa funktioner 

kommer att portas till Android. Det har även visat sig att Jamo Solutions har 

planerat nya releaser av M-eux till sommaren 2011, vilket innebär att 

produkten förses med ny funktionalitet 

4.3 Slutsatser 

I dagsläget går det inte att utveckla en applikation som visar patientdata från NPÖ i en 

mobil enhet. Lämpligt innehåll till en sådan applikation har dock tagits fram enligt 

diskussionen i avsnitt 4.1 och en slutgiltig prototyp finns beskriven i kapitel 3. 

Svårigheterna i att utveckla den tänkta mobila applikationen kan utifrån diskussionen 

i avsnitt 4.1 sammanfattas i följande punkter: 

 Publikt tillgänglig frågetjänst 

För att kunna använda NPÖs frågetjänst via publika nätverk måste denna bli 

tillgänglig utanför SJUNET 

 Kortläsare 

Inga kortläsare har hittats på marknaden som stöds av de mobila plattformarna 

Android, iPhone eller Windows Phone 7. Innan en kortläsare har tillverkats 

som fungerar på någon av dessa enheter kan säkerhetslösningen inte 

implementeras 

 Säkerhetslösningen 

Ännu finns inga mobila plattformar som uppfyller kraven för att utföra en 

inloggning mot BIF. Dels på grund av att det inte finns några kortläsare på 

marknaden som har stöd för mobila enheter och dels för att det inte ännu går 

att avgöra ifall BIF SDK går att använda i de mobila enheterna. Om en 

kortläsare för Android skulle släppas på marknaden innan det kunnat avgöras 

ifall BIF-agenterna kan exekveras lokalt, skulle en webbserver innehållandes 

BIF-agenterna kunna implementeras för att snabbare nå marknaden med en 

produkt 

 Webbtjänstbibliotek för Androidklienter 

Det skulle gå att på egen väg ansluta till frågetjänsten med all den säkerhet 

som anslutningen kräver samt att på egen hand bygga upp de XML-

meddelanden som utgör frågorna som ställs mot frågetjänsten. Däremot skulle 

detta till stor grad underlättas ifall färdiga tredjepartsbibliotek fanns som 

kunde hantera kodgenerering utifrån WSDL-definitioner samt hantera 

inkapslingen av en fråga för att skickas till den SOAP-baserade webbtjänsten 

För automatiserad testning av Androidapplikationer identifierades två olika 

testramverk, Robotium och M-eux. Enligt diskussionen i avsnitt 4.2 var Robotium 

något enklare att använda än M-eux till en början, något som dock inte är så konstigt 

med tanke på att M-eux är ett betydligt mer komplext verktyg som är byggt för att 

kunna testa på många olika typer av enheter och applikationer. Presentationen av 

utfallet är snarlik i de båda testramverken och den lilla skillnad som finns ligger 

snarare i hur testutvecklaren måste logga resultatet av testfallen. I Robotium sker detta 
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på ett något enklare sätt eftersom ramverket innehåller verifikationsmetoder som 

direkt loggas till testresultatet. I M-eux måste detta delvis göras manuellt. 

Robotium har stöd för både white box- och black boxtestning i och med att 

testramverket kan använda sig av källkod för den applikation som testas. M-eux 

däremot passar endast för black boxtestning eftersom denna inte på något sätt kan 

interagera med den interna strukturen hos koden. Testfallen i M-eux bygger inte heller 

på något sätt på Androids vykomponenter, på det sätt som testfall i Robotium gör.  

En stor andel av testfallen kunde automatiseras i båda testramverken. Den enklaste 

och mest fördelaktiga aspekten var automatiseringen av programflödestesterna, att 

applikationen agerar som tänkt vid interaktion med användaren. I detta avseende är de 

båda testramverken likvärdiga. Inget av testramverken underlättade testningen av 

konsekvent design i applikationen. Båda ramverken tillhandahöll metoder för att 

kontrollera minnestillgången i mobila enheter. Däremot var det mycket oklart vilka 

mätningar Robotium gjorde i detta fall och M-eux gav betydligt mer flexibilitet för 

testutvecklaren. Eftersom Robotium har tillgång till Android SDK kan funktioner som 

datatrafik och GPS enkelt slås på och stängas av via kod. I M-eux däremot måste 

samtliga funktioner finnas tillgängliga via gränssnittet för att kunna ändras. 

Fördelarna och nackdelarna med de två testramverken har i detta examensarbete inte 

skiljt sig nämnvärt. Vid val av ett av dessa testramverk för testning av en mobil 

applikation kan punkterna i slutet på avsnitt 4.2 istället användas som riktlinjer. 

4.4 Framtida arbeten 

Examensarbetet har resulterat i ett antal punkter för vidare utredning och utveckling 

av en färdig produkt. 

 Utreda BIF SDKs kompabilitet med Android Runtime 

 Utreda hårdvarukrav för BIF-fasaden 

 Utreda vilka tredjepartsprodukter som finns för att visa kartor samt 

vägbeskrivningar med större tillförlitlighet än Google Maps. 

 Bevaka kortläsare som släpps på marknaden ifall de stödjer Android och 

SITHS-kort 

 Utöka patientmenysidan i MPI med information om hur mycket data som 

finns under respektive informationsmängd för att snabbt få en överblick över 

patientens vårdhistorik 

 Utreda säkerhetsaspekter som kan finnas då känslig patientinformation visas 

på en Android-telefon. Detta kan till exempel ta upp på vilket sätt aktiviteter 

sparar information då de går till pausat läge. 
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Bilaga A – Innehållsförslag 

Detta underlag används för en intervju med Jan Edquist på Örebro landsting. 

Guiförslag 

Följande bilder ger ett underlag för diskussion om GUI och applikationens funktioner. 

Bilderna är framtagna utifrån den webbaserade testapplikation Tieto utvecklat samt en 

undersökning av informationsmängderna i NPÖ. 

 

Välja certifikat och ange pinkod 

 

När användaren startar applikationen måste först 
ett certifikat samt en pinkod anges. Certifikatlistan 
visar giltiga certifikat på användarens SITHS-kort. 

 

Om användaren klickar på certifikatsrutan visas 
följande bild. 
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Lista över tillgängliga certifikat 

 

Användaren får välja bland tillgängliga certifikat. 

 

Välja roller 

 

När användaren valt certifikat och skrivit in sin 
pinkod som verifierats mot SITHS-kortet ska 
aktuella roller väljas. En eller flera roller markeras 
och användaren klickar sedan på nästa för att gå 
till sidan för att välja patient. 
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Välja patient 

 

För att välja patient anger användaren 
personnummer på patienten. En kryssruta för 
delaktighet av vård för patienten måste även 
kryssas i för att nästaknappen ska gå att trycka på. 
Användaren trycker på nästa för att gå till sidan 
för samtycke. 

 

Ange samtycke 

 

När användaren sökt fram en patient måste 
användaren godkänna att patienten gett sitt 
samtycke till att användaren tar del av patientens 
vårdinformation. Detta kan göras på två olika sätt. 
Antingen för ett enstaka tillfälle eller under en 
tidsperiod. Vid nödsituationer kan användaren 
trycka på knappen nödsituation för att ta del av 
patientinformation utan en patients samtycke. 

 

När användaren trycker på nästa eller 
nödsituation visas huvudsidan för 
patientinformation. 
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Huvudsida för patientinformation 

 

På huvudsidan för patientinformation får 
användaren en överblick av hur ”sjuk” patienten 
är. Detta genom att det för varje kategori av 
information visas hur många registreringar det 
finns. För patienten i exemplet i bilden finns till 
exempel fyra diagnoser och 12 läkemedel. 

 

Användaren klickar till exempel på Läkemedel för 
att se de läkemedel som finns ordinerade, 
förskrivna och uthämtade för patienten. 

 

Läkemedelslista 

 

Startsidan för läkemedel visar ordinerade och 
förskrivna läkemedel i en lista med datum och 
namn sorterad på datum. 

 

Användaren kan klicka på en rad för att få upp 
mer information om ett visst läkemedel, som i 
bilden där raden för alvedon klickats på. 

 

Via knappen i botten av bilden kan användaren få 
upp en meny som gäller för just kategorin 
läkemedel. Detta visas i nästa bild. 
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Undermeny för läkemedel 

 

På undermenyn för läkemedel kan användaren 
välja mellan att visa ordinerade/förskrivna och 
uthämtade läkemedel. Klickar användaren på 
uthämtade så visas läkemedelslistan med 
uthämtade läkemedel. 

 

Diagnos 

 

På samma sätt som för läkemedel kan alla 
diagnoser för en viss patient listas. Detta sker 
genom att användaren på huvudsidan för 
patientinformation klicka på Diagnos. En lista på 
diagnoser visas för användaren och genom att 
klicka på en diagnos visas detaljerna för 
diagnosen. 
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Patientdata 

 

Den patientdata som finns sparad i NPÖ visas i en 
lista. Trycker användaren på telefonnumret ringer 
telefonen upp patienten på det nummer som 
visas. Trycker användaren på adressen öppnas en 
karta med vägbeskrivning. 

 

Vägbeskrivning 

 

Vägbeskrivningen visas med en linje på en karta. 
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Standardmeny 

 

En standardmeny kommer alltid finnas tillgänglig 
för användaren. Standardmenyn visas genom att 
användaren trycker på telefonens menyknapp, en 
knapp som är standard på samtliga Android-
telefoner. 

 

Standardmenyn visas i botten av bilden och 
innehåller i nuläget knappar för att logga 
ut/avsluta och byta patient. 
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Frågor gui/applikation 

1. För att kunna ha dig som referens i vår rapport skulle vi vilja veta lite om din 

bakgrund. Vad har du för utbildning och vad har du arbetat med? 

2. Vilka målgrupper finns för applikationen? 

a. Ambulans (finns inget liknande system idag för ambulanspersonal?) 

b. Distriktssjuksköterska 

c. Vilka skillnader finns i hur dessa två roller använder systemet? 

3. Vårdgivare vill kunna känna på journalens tyngd för att avgöra ”hur sjuk” 

personen i fråga är eller har varit under senaste tiden. Hur ska detta visas på ett 

tydligt sätt på huvudsidan för patientinformation? 

4. Vilka länkar ska finnas på huvudsidan för patientinformation? 

a. Vilka vyer ska vara startvyer för respektive sådan länk? (Till exempel 

visas ordinerade/föreskrivna läkemedel som standard när man trycker 

på läkemedelsknappen på huvudsidan 

5. Möjlighet att lägg till/ändra patientdata? 

6. Övriga synpunkter och idéer 

 

Frågor på SAD (Systemarkitekturen) 

1. Går det att kommunicera direkt med webbtjänsterna i BIF istället för att gå via 

SDK:t? 

2. Behöver kommunikationen mellan mobiltelefonen och HOW-servern en SSL-

anslutning? Är det känslig information som skickas till BIF angående 

autentisering, loggning osv? Har det någon betydelse att någon skulle kunna 

”stjäla” SAML-biljetten när ändå de privata nycklarna och certifikaten på 

SITHS-kortet behövs när man sätter upp kommunikationen med NPÖs 

frågetjänst? 

Hur fungerar kommunikationen mellan HOW Servern och BIF? Sköter SDK:t allt för 

kommunikationen med BIF (t.ex ssl-handshake) så att vi inte behöver tänka på detta? 
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Bilaga B - Testfall 

Test: Autentisering Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

AU1.1 Kontrollera underrubrik Logga in Gå till sidan logga in Aktiviteten NpoViewer startas. Underrubriken har 

texten "Inloggning" 

 

Test: Autentisering Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

AU1.2 Godkänd inloggning till 

applikationen med flera 

roller 

Logga in Välj certifikat "Telia e-id 1" Valt certifikat sätts som aktivt i nedrullningslistan 

    Logga in Skriv in pinkod 1234 Pinkod skriv in i rutan  

    Logga in Tryck nästa Pinkod valideras och sidan välj roll visas 

 

Test: Autentisering Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

AU1.3 Inloggning med felaktigt 

certifikat 

Logga in Välj certifikat "Telia e-id 3" Valt certifikat sätts som aktivt i nedrullningslistan 

    Logga in Skriv in pinkod 1234 Pinkod skriv in i rutan  

    Logga in Tryck nästa Felmeddelande visas att certifikat inte är giltigt, sidan 

Logga in visas 

 

Test: Autentisering Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 
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AU1.4 Godkänd inloggning till 

applikationen med en enda 

roll 

Logga in Välj certifikat "Telia e-id 2" Valt certifikat sätts som aktivt i nedrullningslistan 

    Logga in Skriv in pinkod 1234 Pinkod skriv in i rutan  

    Logga in Tryck nästa Sidan välj patient visas 

 

Test: Autentisering Resultat 

Nr  Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

AU1.5 Inloggning med felaktig 

pinkod 

Logga in Välj certifikat "Telia e-id 1" Valt certifikat hamnar överst i dropdownmenyn 

    Logga in Skriv in pinkod 0000 Pinkod skrivs i rutan 

    Logga in Tryck nästa Pinkod valideras och ett felmeddelande visar att 

pinkoden är felaktig. Sidan logga in visas 

 

Test: Autentisering Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

AU1.6 Dölja pinkod Logga in Skriv in pinkoden i 

pinkodsrutan 

Efter varje knapptryckning visas siffran i textrutan för 

pinkod. Siffran visas en kort stund och sedan visas 

punkter för att dölja lösenordet 

     Test: Autentisering Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

AU1.7 Designtest Logga in Kontrollera bakgrund för 

vyn 

Bakgrundsfärgen är #E5E5E5 
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    Logga in Kontrollera textformat för 

underrubriken 

Textfärgen är #141414, texten är i fet stil, storleken är 

15sp. 

    Logga in Kontrollera textformat och 

text för nedrullningslistans 

etikett 

Textfärgen är #141414, storleken är 14sp. Texten är 

"Välj certifikat" 

    Logga in Kontrollera textformat och 

text för textrutans etikett 

Textfärgen är #141414, storleken är 14sp. Texten är 

"Ange pinkod" 

    Logga in Kontrollera textformat och 

text för nästaknapp 

Textfärgen är #141414, storleken är 14sp. Texten på 

knappen är "Nästa" 

 

Test: Autentisering Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

AU2.1 Kontrollera underrubrik Välj roll Gå till välj roll Underrubriken visar texten "Välj roll" 

 

Test: Autentisering Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

AU2.2 Välj roll Välj roll Gå till vyn Välj roll via 

inloggning med "Telia e-id 

1" 

Vyn välj roll visas, knappen nästa är inaktiverad 

    Välj roll Markera roll i listan över 

roller 

Checkboxen markeras, nästaknappen aktiveras 

    Välj roll Tryck nästa Sidan Välj patient visas 

 

Test: Autentisering Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

AU2.3 Välj roll är obligatoriskt Välj roll Gå till vyn Välj roll via 

inloggning med "Telia e-id 

1" 

Vyn välj roll visas, knappen nästa är inaktiverad 
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    Välj roll Markera en roll Rollen markeras och nästaknappen aktiveras 

    Välj roll Avmarkera alla roller Alla roller är avmarkerade och nästaknappen är 

inaktiverad 

 

Test: Autentisering Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

AU2.4 Logga ut Välj roll Tryck på menyknappen Meny visas 

    Välj roll Tryck "Logga ut" Sidan logga in visas 

 

Test: Autentisering Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

AU2.5 Tillgängliga menyalternativ Välj roll Tryck på menyknappen Meny visas 

    Välj roll Kontrollera tillgängliga 

menyalternativ 

Exakt dessa val finns: 

 - Logga ut 

 

Test: Autentisering Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

AU2.6 Knappfunktioner Välj roll Gå till vyn välj roll med en 

användare som har flera 

roller 

Vyn välj roll visas 

    Välj roll Testa att markera och 

avmarkera samtliga roller i 

listan 

Samtliga rollers kryssrutor kan markeras och 

avmarkeras 

    Välj roll Tryck på tillbakaknappen Sidan logga in visas 

 

Test: Autentisering Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 
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AU2.7 Designtest Välj roll Gå till vyn välj roll med en 

användare som har flera 

roller 

Vyn välj roll visas 

    Välj roll Kontrollera bakgrund för 

vyn 

Bakgrundsfärgen är #E5E5E5 

    Välj roll Kontrollera textformat för 

underrubriken 

Textfärgen är #141414, texten är i fet stil, storleken är 

15sp. 

    Välj roll Kontrollera textformat och 

text för roller i rollistan 

Textfärgen är #141414, storleken är 14sp. Varje roll 

visas med en titel och en beskrivning 

    Välj roll Kontrollera textformat och 

text för tillbakaknapp 

Textfärgen är #141414, storleken är 14sp. Texten på 

knappen är "Tillbaka" 

    Välj roll Kontrollera textformat och 

text för nästaknapp 

Textfärgen är #141414, storleken är 14sp. Texten på 

knappen är "Nästa" 

 

Test: Patientval Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PV1.1 Kontrollera underrubrik Välj patient Gå till sidan välj patient Underrubriken visar texten "Välj patient" 

 

Test: Patientval Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PV1.2 För kort personnummer Välj patient Ange ett personnummer 

med mindre än 12 siffror 

Kryssrutan för att ange delaktighet är inaktiverad. 

Nästaknappen är inaktiverad 

 

Test: Patientval Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PV1.3 För långt personnummer Välj patient Ange ett personnummer 

med mer än 12 siffror 

Kryssrutan för att ange delaktighet är inaktiverad. 

Nästaknappen är inaktiverad 
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Test: Patientval Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PV1.4 Ändra personnummer efter 

ikryssad delaktighet 

Välj patient Ange ett personnummer 

med 12 siffror 

Kryssrutan för delaktighet aktiveras 

    Välj patient Kryssa i rutan för 

delaktighet 

Kryssrutan för delaktighet markeras som ikryssad 

    Välj patient Skriv in ny siffra i 

textfältet för 

personnummer 

Kryssrutan för delaktighet avmarkeras och 

nästaknappen inaktiveras 

 

Test: Patientval Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PV1.5 Personnummer med andra tecken 

än siffror 

Välj patient Ange ett personnummer 

med minst en bokstav som 

är 12 tecken långt 

Kryssrutan för att ange delaktighet är inaktiverad. 

Nästaknappen är inaktiverad 

 

Test: Patientval Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PV1.6 Korrekt personnummer för patient i 

NPÖ 

Välj patient Ange personnummer 

193812007044 

Kryssrutan för att ange delaktighet blir aktiverad. 

Nästaknappen är inaktiverad 

    Välj patient Markera kryssrutan för 

delaktighet 

Kryssrutan för delaktighet markeras och 

nästaknappen blir aktiverad 

    Välj patient Tryck på nästaknappen En dialogruta visas varpå sidan ange samtycke visas 

 

Test: Patientval Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 
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PV1.7 Korrekt personnummer för patient 

som inte finns i NPÖ 

Välj patient Ange personnummer 

193212007044 

Kryssrutan för att ange delaktighet blir aktiverad. 

Nästaknappen är inaktiverad 

    Välj patient Markera kryssrutan för 

delaktighet 

Kryssrutan för delaktighet markeras och 

nästaknappen blir aktiverad 

    Välj patient Tryck på nästaknappen Felmeddelande om att patienten inte finns i NPÖ 

visas. Sidan välj patient visas 

 

Test: Patientval Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PV1.8 Knappfunktioner Välj patient Gå till sidan välj patient 

med en användare med två 

roller 

Sidan välj patient visas 

    Välj patient Tryck på tillbakaknappen Sidan välj roll visas 

 

Test: Patientval Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PV1.9 Knappfunktioner Välj patient Gå till sidan välj patient 

med en enda roll 

Sidan välj patient visas 

    Välj patient Tryck på tillbakaknappen Sidan logga in visas 

 

Test: Patientval Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PV1.10 Logga ut Välj patient Tryck på menyknappen Meny visas 

    Välj patient Tryck logga ut Sidan logga in visas 

 

Test: Patientval Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PV1.11 Tillgängliga menyalternativ Välj patient Tryck på menyknappen Meny visas 
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    Välj patient Kontrollera tillgängliga 

menyalternativ 

Exakt dessa val finns: 

 - Logga ut 

 

Test: Patientval Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PV1.12 Designtest Välj patient Kontrollera bakgrund för 

vyn 

Bakgrundsfärgen är #E5E5E5 

    Välj patient Kontrollera textformat för 

underrubriken 

Textfärgen är #141414, texten är i fet stil, storleken 

är 15sp. 

    Välj patient Kontrollera textformat och 

text för etiketten på 

textrutan 

Textfärgen är #141414, storleken är 14sp. Texten är 

"Personidentitet (ÅÅÅÅMMDDXXXX)" 

    Välj patient Kontrollera textformat och 

text för kryssruta 

Textfärgen är #141414, storleken är 14sp. Texten är 

"Jag är delaktig i vården av denna person och 

behöver information" 

    Välj patient Kontrollera textformat och 

text för tillbakaknapp 

Textfärgen är #141414, storleken är 14sp. Texten på 

knappen är "Tillbaka" 

    Välj patient Kontrollera textformat och 

text för nästaknapp 

Textfärgen är #141414, storleken är 14sp. Texten på 

knappen är "Nästa" 

 

Test: Patientval Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PV1.13 Datatrafik ej tillåten Välj patient Gå till sidan välj patient Sidan välj patient visas 

  Välj patient Slå av datatrafik på 

enheten som testas 

Telefonen har ingen möjlighet att använda 

datatrafik 
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    Välj patient Ange valfritt 

personnummer på formen 

"ÅÅÅÅMMDDXXXX" 

Personnumret visas i textrutan för personnummer 

    Välj patient Tryck på nästaknappen Ett felmeddelande visar att användaren måste 

aktivera datatrafik. Sidan välj patient visas 

 

Test: Patientval Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PV2.1 Kontrollera underrubrik Ange 

samtycke 

Gå till sidan ange samtycke 

med valfri existerande 

patient 

Underrubriken visar texten "Ange samtycke" 

 

Test: Patientval Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PV2.2 Samtycke vid detta tillfälle Ange 

samtycke 

Gå till sidan ange samtycke 

med patient 193812007044 

Sidan ange samtycke visas, nästaknappen är 

inaktiverad 

    Ange 

samtycke 

Markera kryssrutan "Vid 

detta tillfälle" 

Kryssrutan "Vid detta tillfälle" markeras. 

Nästaknappen aktiveras 

    Ange 

samtycke 

Tryck på nästaknappen Sidan patientmeny visas 

 

Test: Patientval Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PV2.3 Befintligt samtycke Ange 

samtycke 

Gå till sidan ange samtycke 

med patient 194303008523 

Sidan patientmeny visas 

 

Test: Patientval Resultat 



   

         93 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PV2.4 Samtycke under felaktig period Ange 

samtycke 

Gå till sidan ange samtycke 

med patient 193812007044 

Nästaknappen är inaktiverad 

    Ange 

samtycke 

Tryck på välj datum-

knappen 

Dialogruta visas för val av datum. Dagens datum är 

standardvärde. 

    Ange 

samtycke 

Ange datum tidigare än 

idag och tryck på "Set" 

Textvyn uppdateras med det valda datumet. 

Nästaknappen är inaktiverad 

 

Test: Patientval Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PV2.5 Samtycke under period Ange 

samtycke 

Gå till sidan ange samtycke 

med patient 193812007044 

Sidan ange samtycke visas, nästaknappen är 

inaktiverad 

    Ange 

samtycke 

Kontrollera datum bredvid 

väljdatumknappen 

Dagens datum visas bredvid välj datum-knappen 

    Ange 

samtycke 

Tryck på 

väljdatumknappen 

Dialogruta visas för val av datum. Dagens datum är 

standardvärde 

    Ange 

samtycke 

Ange den första dagen i 

mars månad nästa år och 

tryck på "Set" 

Textrutan uppdateras med det valda datumet på 

formatet YYYY-MM-DD. 

    Ange 

samtycke 

Tryck i valet "under 

tidsperiod" 

 Nästaknappen aktiveras 

    Ange 

samtycke 

Tryck på nästaknappen Sidan Patientmeny visas 
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Test: Patientval Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PV2.6 Knappfunktioner Ange 

samtycke 

Gå till sidan ange samtycke 

med patient 193812007044 

Sidan ange samtycke visas 

    Ange 

samtycke 

Tryck på tillbakaknappen Sidan välj patient visas 

 

Test: Patientval Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PV2.7 Logga ut Ange 

samtycke 

Tryck på menyknappen Meny visas 

    Ange 

samtycke 

Tryck logga ut Sidan logga in visas 

 

Test: Patientval Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PV2.8 Byt patient Ange 

samtycke 

Tryck på menyknappen Meny visas 

    Ange 

samtycke 

Tryck byt patient Sidan välj patient visas 

 

Test: Patientval Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PV2.9 Tillgängliga menyalternativ Ange 

samtycke 

Tryck på menyknappen Meny visas 

    Ange 

samtycke 

Kontrollera tillgängliga 

menyalternativ 

Exakt dessa val finns: 

 - Logga ut 

 - Byt patient 
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Test: Patientval Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PV2.10 Designtest Ange 

samtycke 

Gå till sidan ange samtycke 

med patient 193812007044 

Sidan ange samtycke visas 

    Ange 

samtycke 

Kontrollera bakgrund för 

vyn 

Bakgrundsfärgen är #E5E5E5 

    Ange 

samtycke 

Kontrollera textformat för 

underrubriken 

Textfärgen är #141414, texten är i fet stil, storleken 

är 15sp. 

    Ange 

samtycke 

Kontrollera textformat och 

text för beskrivning 

Textfärgen är #141414, storleken är 14sp. Texten är 

"193812007044, Gunilla Larsson samtycker till att 

jag tar del av information i sammanhållen 

journalföring:" 

    Ange 

samtycke 

Kontrollera textformat och 

text för kryssruta 

Textfärgen är #141414, storleken är 14sp. Texten är 

"Vid detta tillfälle" 

    Ange 

samtycke 

Kontrollera textformat och 

text för datumväljare 

Textfärgen är #141414, storleken är 14sp. Texten på 

knappen är "Från nu till:" 

    Ange 

samtycke 

Kontrollera textformat för 

valt datum 

Textfärgen är #141414, storleken är 14sp. 

    Ange 

samtycke 

Kontrollera textformat och 

text för tillbakaknapp 

Textfärgen är #141414, storleken är 14sp. Texten på 

knappen är "Tillbaka" 

    Ange 

samtycke 

Kontrollera textformat och 

text för nästaknapp 

Textfärgen är #141414, storleken är 14sp. Texten på 

knappen är "Nästa" 

 

Test: Patientmeny Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM1.1 Kontrollera patientrubrik Patientmeny Gå till patientmenyn med 

patient 193812007044 

Patientrubriken visar förnamn: "Gunilla", 

efternamn: "Larsson" och personnummer: 

"193812007044" 
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Test: Patientmeny Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM1.2 Visa uppmärksamhetssignal Patientmeny Tryck på bilden för 

uppmärksamhetssignal 

En dialogruta visas tills sidan 

uppmärksamhetssignal laddats och visas 

 

Test: Patientmeny Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM1.3 Visa patientinformation Patientmeny Tryck på bilden för 

patientinformation 

Sidan patientinformation visas 

 

Test: Patientmeny Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM1.4 Visa diagnoser Patientmeny Tryck på bilden för 

diagnos 

En dialogruta visas tills sidan diagnos laddats och 

visas 

 

Test: Patientmeny Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM1.5 Visa läkemedel Patientmeny Tryck på bilden för 

läkemedel 

En dialogruta visas tills sidan ordinerade och 

förskrivna läkemedel laddats och visas 

 

Test: Patientmeny Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM1.6 Visa kontakt Patientmeny Tryck på bilden för kontakt En dialogruta visas tills sidan kontakter laddats och 

visas 

 

Test: Patientmeny Resultat 
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Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM1.7 Visa klinisk kemi Patientmeny Tryck på bilden för klinisk 

kemi 

En dialogruta visas tills sidan klinisk kemi laddats 

och visas 

 

Test: Patientmeny Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM1.8 Visa mikrobiologi Patientmeny Tryck på bilden för 

mikrobiologi 

En dialogruta visas tills sidan mikrobiologi laddats 

och visas 

 

Test: Patientmeny Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM1.9 Tillgänglig patientdata Patientmeny Kontrollera tillgängliga val 

på patientmenyn 

Exakt dessa val finns att välja mellan: 

- Uppmärksamhetssignal 

 - Patientinformation 

 - Diagnos 

 - Läkemedel 

 - Kontakt 

 - Klinisk kemi 

 - Mikrobiologi 

 

Test: Patientmeny Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM1.10 Logga ut Patientmeny Tryck på menyknappen Meny visas 

    Patientmeny Tryck logga ut Sidan logga in visas 

 

Test: Patientmeny Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM1.11 Byt patient Patientmeny Tryck på menyknappen Meny visas 
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    Patientmeny Tryck byt patient Sidan välj patient visas 

 

Test: Patientmeny Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM1.12 Tillgängliga menyalternativ Patientmeny Tryck på menyknappen Meny visas 

    Patientmeny Kontrollera tillgängliga 

menyalternativ 

Exakt dessa val finns: 

 - Logga ut 

 - Byt patient 

 

Test: Patientmeny Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM1.13 Designtest Patientdata Kontrollera bakgrund för 

vyn 

Bakgrundsfärgen är #E5E5E5 

    Patientdata Kontrollera bakgrund för 

patientrubriken 

Bakgrundsfärgen är transparent 

    Patientdata Kontrollera textformat för 

patientrubriken 

Textfärgen är #141414, storleken är 8pt. 

    Patientdata Kontrollera textformat för 

underrubriken 

Textfärgen är #141414, texten är i fet stil, storleken 

är 15sp. 

    Patientmeny Kontrollera ordningen på 

patientmenyvalen 

Ordningen (från vänster till höger, uppifrån och ner) 

är Uppmärksamhetssignal, Patientinformation, 

Diagnos, Läkemedel, Kontakt, Klinisk kemi, 

Mikrobiologi 

 

Test: Patientdata Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM2.1 Kontrollera patientrubrik Patientdata Gå till patientdata med 

patient 193812007044 

Patientrubriken visar förnamn: "Gunilla", 

efternamn: "Larsson" och personnummer: 

"193812007044" 
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Test: Patientdata Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM2.2 Kontrollera underrubrik Patientdata Gå till patientdata med 

valfri patient 

Underrubriken visar texten "Patientdata" 

 

Test: Patientdata Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM2.3 Kontrollera förnamn Patientdata Gå till patientdata med 

personnummer 

193812007044 

En dialogruta visas tills sidan patientdata laddats 

och visas. Under förnamn visas "Gunilla" 

 

Test: Patientdata Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM2.4 Kontrollera efternamn Patientdata Gå till patientdata med 

personnummer 

193812007044 

En dialogruta visas tills sidan patientdata laddats 

och visas. Under efternamn visas "Larsson" 

 

Test: Patientdata Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM2.5 Kontrollera kön Patientdata Gå till patientdata med 

personnummer 

193812007044 

En dialogruta visas tills sidan patientdata laddats 

och visas. Under kön visas "Kvinna" 

 

Test: Patientdata Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 
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PM2.6 Kontrollera adress Patientdata Gå till patientdata med 

personnummer 

193812007044 

En dialogruta visas tills sidan patientdata laddats 

och visas. Under adress visas "Cloetta Center 58278 

Linköping" 

 

Test: Patientdata Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM2.7 Kontrollera vägbeskrivning Patientdata Gå till patientdata med 

personnummer 

193812007044 

En dialogruta visas tills sidan patientdata laddats 

och visas 

    Patientdata Tryck på adressen En vägbeskrivning från nuvarande position till 

patientens adress visas i google maps 

 

Test: Patientdata Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM2.8 Kontrollera avstängd GPS Patientdata Se till att enheten inte får 

använda GPS 

En dialogruta visas tills sidan patientdata laddats 

och visas 

    Patientdata Gå till patientdata med 

personnummer 

193812007044 

En dialogruta visas tills sidan patientdata laddats 

och visas 

    Patientdata Tryck på adressen Ett felmeddelande visas att GPS:en måste slås på 

innan funktionen kan användas 

 

Test: Patientdata Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM2.9 Kontrollera tolkbehov Patientdata Gå till patientdata med 

personnummer 

193812007044 

En dialogruta visas tills sidan patientdata laddats 

och visas. Inget visas under tolkbehov 
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Test: Patientdata Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM2.10 Logga ut Patientdata Tryck på menyknappen Meny visas 

    Patientdata Tryck logga ut Sidan logga in visas 

 

Test: Patientdata Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM2.11 Byt patient Patientdata Tryck på menyknappen Meny visas 

    Patientdata Tryck byt patient Sidan välj patient visas 

 

Test: Patientdata Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM2.12 Tillgängliga menyalternativ Patientdata Tryck på menyknappen Meny visas 

    Patientdata Kontrollera tillgängliga 

menyalternativ 

Exakt dessa val finns: 

 - Logga ut 

 - Byt patient 

 

Test: Patientdata Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM2.13 Designtest Patientdata Kontrollera bakgrund för 

vyn 

Bakgrundsfärgen är #E5E5E5 

    Patientdata Kontrollera bakgrund för 

patientrubriken 

Bakgrundsfärgen är transparent 

    Patientdata Kontrollera textformat för 

patientrubriken 

Textfärgen är #141414, storleken är 8pt. 
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    Patientdata Kontrollera textformat för 

underrubriken 

Textfärgen är #141414, texten är i fet stil, storleken 

är 15sp. 

    Patientdata Kontrollera textformat och 

text för rubrikerna 

Förnamn, Efternamn, Kön, 

Adress och Tolkbehov 

Textfärgen är #141414, texten är understruken, 

storleken är 14sp. Texterna är "Förnamn", 

"Efternamn", "Kön", "Adress" och "Tolkbehov" 

    Patientdata Kontrollera textformat för 

värden under rubrikerna 

"Förnamn", "Efternamn", 

"Kön", "Adress" och 

"Tolkbehov" 

Textfärgen är #728AB4, storleken är 14sp.  

    Patientdata Kontrollera stil och text för 

undermenyknapp 

Bild för knappen är menu_blue.png 

 

Test: Patientdata Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM2.14 Visa patientdata Patientdata Tryck på 

undermenyknappen 

Undermenyn visas med valen "Patient" och 

"Närstående" 

    Patientdata Tryck på  knappen 

"Patient" 

Menyn fälls ned och sidan patientdata visas 

 

Test: Patientdata Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM2.15 Visa närstående Patientdata Tryck på 

undermenyknappen 

Undermenyn visas med valen "Patient" och 

"Närstående" 

    Patientdata Tryck på  knappen 

"Närstående" 

Menyn fälls ned och sidan närstående visas 

 

Test: Patientdata Resultat 
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Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM3.1 Kontrollera patientrubrik Närstående Gå till närståendesidan 

med patient 193812007044 

Patientrubriken visar förnamn: "Gunilla", 

efternamn: "Larsson" och personnummer: 

"193812007044" 

 

Test: Patientdata Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM3.2 Kontrollera underrubrik Närstående Gå till närståendesidan 

med valfri patient  

Underrubriken visar texten "Patientens närstående" 

 

Test: Patientdata Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM3.3 Kontrollera tom närståendelista Närstående Gå till närståendesidan 

med patient 198206003212 

Sidan närstående visas. Inga kontakter finns i listan 

över närstående. Knapparna för nästa sida och 

föregående sida är inaktiverade 

 

Test: Patientdata Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM3.4 Kontrollera närstående i listan Närstående Gå till närståendesidan 

med patient 193812007044 

Närståendesidan visas 

    Närstående Kontrollera vilka 

närstående som finns i 

listan 

Följande närstående visas i listan: 

- Patrik Svensson Make 

 

Test: Patientdata  Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM3.5 Kontrollera närståendedetaljer Närstående Gå till närståendesidan 

med patient 193401007044 

Närståendesidan visas 



Mobil NPÖ-Applikation 

104 

    Närstående Tryck på "Patrik Svensson" 

i närståendelistan 

Under "Patrik Svensson Make" visas följande: 

- "Telefonnummer: +46-8-9876543" 

- "Adress: Bergs slussar 59077 Vreta kloster" 

 

Test: Patientdata Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM3.6 Kontrollera uppringningsfunktion Närstående Tryck på Patrik Svensson i 

närståendelistan 

Detaljer för Patrik Svensson expanderas 

    Närstående Tryck på telefonnumret 

"+46-8-9876543" 

Telefonen ringer upp telefonnummer +46-8-

9876543" 

 

Test: Patientdata Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM3.7 Kontrollera vägbeskrivning Närstående Tryck på Patrik Svensson i 

närståendelistan 

Detaljer för Patrik Svensson expanderas 

    Närstående Tryck på adressen "Bergs 

slussar 59077 Vreta 

kloster" 

En karta med vägbeskrivning från nuvarande GPS-

position till "Bergs slussar 59077 Vreta kloster" 

visas i Google Maps 

 

Test: Patientdata Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM3.8 Kontrollera avstängd GPS Närstående Se till att enheten inte får 

använda GPS 

Enhetens GPS är avstängd  

    Närstående Gå till närståendesidan 

med personnummer 

193812007044 

En dialogruta visas tills sidan närstående laddats 

och visas 

    Närstående Tryck på adressen Ett felmeddelande visar att GPS:en måste slås på 

innan funktionen kan användas 
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Test: Patientdata Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM3.9 Logga ut Närstående Tryck på menyknappen Meny visas 

    Närstående Tryck logga ut Sidan logga in visas 

 

Test: Patientdata Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM3.10 Byt patient Närstående Tryck på menyknappen Meny visas 

    Närstående Tryck byt patient Sidan välj patient visas 

 

Test: Patientdata Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM3.11 Tillgängliga menyalternativ Närstående Tryck på menyknappen Meny visas 

    Närstående Kontrollera tillgängliga 

menyalternativ 

Exakt dessa val finns: 

 - Logga ut 

 - Byt patient 

 

Test: Patientdata Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM3.12 Designtest Huvudfönster Kontrollera bakgrund, 

textformat och text för 

applikationshuvudet 

Bakgrundsfärgen är #728AB3. Textfärgen är 

#141414, texten är i fet stil, storleken är 15sp. 

Texten är "Npö Viewer". 

    Närstående Kontrollera bakgrund för 

vyn 

Bakgrundsfärgen är #E5E5E5 

    Närstående Kontrollera bakgrund för 

patientrubriken 

Bakgrundsfärgen är transparent 
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    Närstående Kontrollera textformat för 

patientrubriken 

Textfärgen är #141414, storleken är 8pt. 

    Närstående Kontrollera textformat för 

underrubriken 

Textfärgen är #141414, texten är i fet stil, storleken 

är 15sp. 

    Närstående Kontrollera textformat och 

text för rubrikerna 

Förnamn, Efternamn, Kön, 

Adress och Tolkbehov 

Textfärgen är #141414, texten är understruken, 

storleken är 14sp. Texterna är "Förnamn", 

"Efternamn", "Kön", "Adress" och "Tolkbehov" 

    Närstående Kontrollera textformat för 

värden under rubrikerna 

"Förnamn", "Efternamn", 

"Kön", "Adress" och 

"Tolkbehov" 

Textfärgen är #728AB4, storleken är 14sp.  

    Närstående Kontrollera stil och text för 

undermenyknapp 

Bild för knappen är menu_blue.png 

 

Test: Patientdata Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM3.13 Visa patientdata Närstående Tryck på 

undermenyknappen 

Undermenyn visas med valen "Patient" och 

"Närstående" 

    Närstående Tryck på  knappen 

"Patient" 

Sidan patientdata visas 

 

Test: Patientdata Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM3.14 Visa närstående Närstående Tryck på 

undermenyknappen 

Undermenyn visas med valen "Patient" och 

"Närstående" 

    Närstående Tryck på  knappen 

"Närstående" 

Sidan närstående visas 
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Test: Diagnos Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM4.1 Kontrollera patientrubrik Kronisk 

diagnos 

Gå till kronisk diagnos 

med patient 193812007044 

Patientrubriken visar förnamn: "Gunilla", 

efternamn: "Larsson" och personnummer: 

"193812007044" 

 

Test: Diagnos Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM4.2 Kontrollera underrubrik Kronisk 

diagnos 

Gå till kronisk diagnos 

med valfri patient 

Underrubriken visar texten "Kroniska diagnoser" 

 

Test: Diagnos Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM4.3 Kontrollera tom lista över kroniska 

diagnoser 

Kronisk 

diagnos 

Gå till kronisk diagnos 

med patient 198206003212 

Sidan kronisk diagnos visas. Inga diagnoser visas i 

listan över kroniska diagnoser. Knapparna för nästa 

och föregående sida är inaktiverade 

 

Test: Diagnos Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM4.4 Kontrollera diagnoser Kronisk 

diagnos 

Gå till kronisk diagnos 

med personnummer 

194303008523 

En dialogruta visas tills sidan patientdata laddats 

och visas. En lista visas med följande rader: 

- "2011-02-03 Diabetes" 

 

Test: Diagnos Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 
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PM4.5 Kontrollera diagnosdetaljer Kronisk 

diagnos 

Gå till kronisk diagnos 

med personnummer 

194303008523. Tryck på 

raden "2011-02-03 

Diabetes" 

Raden diabetes expanderas och visar denna 

detaljinformation: 

- Kod: E11.8 

- Diagnostyp: Kronisk diagnos 

- Signerad: 20080512 

- Ansvarig: Anders Englund 

- Befattning: Överläkare 

- Enhetsnamn: Medicinska kliniken USÖ 

- Telefonnr: tel:+46196021292 

 

Test: Diagnos Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM4.6 Kontrollera klickbart 

telefonnummer 

Kronisk 

diagnos 

Gå till kronisk diagnos 

med personnummer 

193812007044. Tryck på 

raden "2011-02-03 

Diabetes". Tryck på 

telefonnumret 

+46196021292. 

Telefonen ringer automatiskt upp +46196021292 

 

Test: Diagnos Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM4.7 Logga ut Kronisk 

diagnos 

Tryck på menyknappen Meny visas 

    Kronisk 

diagnos 

Tryck logga ut Sidan logga in visas 

 

Test: Diagnos Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 
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PM4.8 Byt patient Kronisk 

diagnos 

Tryck på menyknappen Meny visas 

    Kronisk 

diagnos 

Tryck byt patient Sidan välj patient visas 

 

Test: Diagnos Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM4.9 Tillgängliga menyalternativ Kronisk 

diagnos 

Tryck på menyknappen Meny visas 

    Kronisk 

diagnos 

Kontrollera tillgängliga 

menyalternativ 

Exakt dessa val finns: 

 - Logga ut 

 - Byt patient 

 

Test: Diagnos Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM4.10 Designtest Huvudfönster Kontrollera bakgrund, 

textformat och text för 

applikationshuvudet 

Bakgrundsfärgen är #728AB3. Textfärgen är 

#141414, texten är i fet stil, storleken är 15sp. 

Texten är "Npö Viewer". 

    Kronisk 

diagnos 

Kontrollera bakgrund för 

vyn 

Bakgrundsfärgen är #E5E5E5 

    Kronisk 

diagnos 

Kontrollera bakgrund för 

patientrubriken 

Bakgrundsfärgen är transparent 

    Kronisk 

diagnos 

Kontrollera textformat för 

patientrubriken 

Textfärgen är #141414, storleken är 8pt. 

    Kronisk 

diagnos 

Kontrollera textformat för 

underrubriken 

Textfärgen är #141414, texten är i fet stil, storleken 

är 15sp. 

    Kronisk 

diagnos 

Kontrollera textformat för 

datum och titel på diagnos 

Textfärgen är #141414,  storleken är 14sp.  
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    Kronisk 

diagnos 

Kontrollera stil och text för 

undermenyknapp 

Bild för knappen är menu_blue.png 

 

Test: Diagnos Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM4.11 Sidhantering Kronisk 

diagnos 

Gå till sidan kronisk 

diagnos med patient 

193401002323 

Sidan kronisk diagnos visas med en lista på med 

följande datum och titlar: 

- 2011-02-03 Diabetes1 

- 2011-02-03 Cecalcancer1 

- 2011-01-03 Diabetes2 

- 2011-01-03 Cecalcancer2 

- 2010-12-03 Diabetes3 

 

Knapp för föregående sida är inaktiv. Sidräknare 

visar "Sida 1/6". Knapp för nästa sida är aktiverad. 

Knapp för föreg. sida är inaktiverad 

    Kronisk 

diagnos 

Tryck på  knappen nästa 

sida 

Sidan uppdateras och visar följande datum och 

titlar: 

- 2010-12-03 Cecalcancer3 

- 2010-11-03 Diabetes4 

- 2010-11-03 Cecalcancer4 

- 2010-10-03 Diabetes5 

- 2010-10-03 Cecalcancer5 

 

Knapp för föregående sida är aktiv. Sidräknare visar 

"sida 2/6". Knapp för nästa och föregående sida är 

aktiverad 
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    Kronisk 

diagnos 

Tryck på  knappen nästa 

sida 

Sidan uppdateras och visar följande datum och 

titlar: 

- 2010-10-02 Diabetes6 

- 2010-10-02 Cecalcancer6 

- 2010-10-01 Diabetes7 

- 2010-10-01 Cecalcancer7 

- 2010-09-30 Diabetes8 

 

Knapp för föregående sida är aktiv. Sidräknare visar 

"sida 3/6".  Knapp för nästa och föregående sida är 

aktiverad 

      Tryck på  knappen nästa 

sida 

Sidan uppdateras och visar följande datum och 

titlar: 

- 2010-09-30 Diabetes15 

- 2010-09-30 Cecalcancer8 

- 2010-09-30 Cecalcancer15 

- 2010-09-29 Diabetes9 

- 2010-09-29 Cecalcancer9 

 

Knapp för föregående sida är aktiv. Sidräknare visar 

"sida 4/6".  Knapp för nästa och föregående sida är 

aktiverad 
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      Tryck på  knappen nästa 

sida 

Sidan uppdateras och visar följande datum och 

titlar: 

- 2010-09-28 Diabetes10 

- 2010-09-28 Cecalcancer10 

- 2010-09-27 Diabetes11 

- 2010-09-27 Cecalcancer11 

- 2010-09-26 Diabetes12 

 

Knapp för föregående sida är aktiv. Sidräknare visar 

"sida 5/6".  Knapp för nästa och föregående sida är 

aktiverad 

      Tryck på  knappen nästa 

sida 

Sidan uppdateras och visar följande datum och 

titlar: 

- 2010-09-26 Cecalcancer13 

- 2010-09-25 Diabetes13 

- 2010-09-25 Cecalcancer13 

- 2010-09-24 Diabetes14 

- 2010-09-24 Cecalcancer14 

 

Knapp för föregående sida är aktiv. Sidräknare visar 

"sida 6/6". Knapp för nästa sida är inaktiverad 
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    Kronisk 

diagnos 

Tryck på  knappen 

föregående sida 

Sidan uppdateras och visar följande datum och 

titlar: 

- 2010-09-28 Diabetes10 

- 2010-09-28 Cecalcancer10 

- 2010-09-27 Diabetes11 

- 2010-09-27 Cecalcancer11 

- 2010-09-26 Diabetes12 

 

Knapp för föregående sida är aktiv. Sidräknare visar 

"sida 5/6". Knapp för nästa och föregående sida är 

aktiverad 

 

Test: Diagnos Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM4.12 Visa ickekroniska diagnoser Kronisk 

diagnos 

Tryck på 

undermenyknappen 

Undermenyn visas med valen "Kroniska diagnoser", 

"Ickekroniska diagnoser" 

    Kronisk 

diagnos 

Tryck på  knappen 

"Ickekroniska diagnoser" 

Sidan ickekroniska diagnoser visas 

 

Test: Diagnos Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM4.13 Datatrafik ej tillåten Kronisk 

diagnos 

Se till att datatrafik är 

påslagen för enheten 

Enheten kan använda datatrafik 

    Kronisk 

diagnos 

Gå till sidan patientmeny 

för valfri patient 

Sidan patientmeny visas 

    Kronisk 

diagnos 

Stäng av datatrafik för 

enheten 

Enheten kan inte använda datatrafik 

    Kronisk 

diagnos 

Gå till sidan kronisk 

diagnos 

Ett felmeddelande visar att användaren måste 

aktivera datatrafik 
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Test: Diagnos Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM5.1 Kontrollera patientrubrik Ickekronisk 

diagnos 

Gå till ickekronisk diagnos 

med patient 193812007044 

Patientrubriken visar förnamn: "Gunilla", 

efternamn: "Larsson" och personnummer: 

"193812007044" 

 

Test: Diagnos Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM5.2 Kontrollera underrubrik Ickekronisk 

diagnos 

Gå till ickekronisk diagnos 

med valfri patient 

Underrubriken visar texten "Ickekroniska 

diagnoser" 

 

Test: Diagnos Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM5.3 Kontrollera tom lista över 

ickekroniska diagnoser 

Ickekronisk 

diagnos 

Gå till ickekronisk diagnos 

med patient 198206003212 

Sidan ickekronisk diagnos visas. Inga diagnoser 

visas i listan över ickekroniska diagnoser. 

Knapparna för nästa och föregående sida är 

inaktiverade. 

 

Test: Diagnos Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM5.4 Kontrollera diagnoser Ickekronisk 

diagnos 

Gå till ickekronisk diagnos 

med personnummer 

193812007044 

En dialogruta visas tills sidan patientdata laddats 

och visas. En lista visas med följande rader: 

- "2008-05-11 Cecalcancer" 

- "2008-05-11 Anemi vid tumörsjukdom" 

 

Test: Diagnos Resultat 
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Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM5.5 Kontrollera diagnosdetaljer Ickekronisk 

diagnos 

Gå till ickekronisk diagnos 

med personnummer 

193812007044. Tryck på 

raden "2008-05-11 Anemi 

vid tumörsjukdom" 

Raden Anemi vid tumörsjukdom expanderas och 

visar denna detaljinformation: 

- Kod: D63.0 

- Diagnostyp: Bidiagnos 

- Signerad: 20080512 

- Ansvarig: Anders Englund 

- Befattning: Överläkare 

- Enhetsnamn: Medicinska kliniken USÖ 

- Telefonnr: tel:+46196021292 

 

Test: Diagnos Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM5.6 Kontrollera klickbart 

telefonnummer 

Ickekronisk 

diagnos 

Gå till ickekronisk diagnos 

med personnummer 

193812007044. Tryck på 

raden "2008-05-11 Anemi 

vid tumörsjukdom". Tryck 

på telefonnumret 

+46196021292. 

Telefonen ringer automatiskt upp +46196021292 

 

Test: Diagnos Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM5.7 Logga ut Ickekronisk 

diagnos 

Tryck på menyknappen Meny visas 

    Ickekronisk 

diagnos 

Tryck logga ut Sidan logga in visas 

 

Test: Diagnos Resultat 
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Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM5.8 Byt patient Ickekronisk 

diagnos 

Tryck på menyknappen Meny visas 

    Ickekronisk 

diagnos 

Tryck byt patient Sidan välj patient visas 

 

Test: Diagnos Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM5.9 Tillgängliga menyalternativ Ickekronisk 

diagnos 

Tryck på menyknappen Meny visas 

    Ickekronisk 

diagnos 

Kontrollera tillgängliga 

menyalternativ 

Exakt dessa val finns: 

 - Logga ut 

 - Byt patient 

 

Test: Diagnos Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM5.10 Designtest Huvudfönster Kontrollera bakgrund, 

textformat och text för 

applikationshuvudet 

Bakgrundsfärgen är #728AB3. Textfärgen är 

#141414, texten är i fet stil, storleken är 15sp. 

Texten är "Npö Viewer". 

    Ickekronisk 

diagnos 

Kontrollera bakgrund för 

vyn 

Bakgrundsfärgen är #E5E5E5 

    Ickekronisk 

diagnos 

Kontrollera bakgrund för 

patientrubriken 

Bakgrundsfärgen är transparent 

    Ickekronisk 

diagnos 

Kontrollera textformat för 

patientrubriken 

Textfärgen är #141414, storleken är 8pt. 

    Ickekronisk 

diagnos 

Kontrollera textformat för 

underrubriken 

Textfärgen är #141414, texten är i fet stil, storleken 

är 15sp. 

    Ickekronisk 

diagnos 

Kontrollera textformat för 

datum och titel på diagnos 

Textfärgen är #141414,  storleken är 14sp.  
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    Ickekronisk 

diagnos 

Kontrollera stil och text för 

undermenyknapp 

Bild för knappen är menu_blue.png 

 

Test: Diagnos Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM5.11 Sidhantering Ickekronisk 

diagnos 

Gå till sidan ickekronisk 

diagnos med patient 

193401002323 

Sidan kronisk diagnos visas med en lista på med 

följande datum och titlar: 

- 2011-02-03 Cecalcancer1 

- 2011-01-03 Cecalcancer2 

- 2010-12-03 Cecalcancer3 

- 2010-11-03 Cecalcancer4 

- 2010-10-03 Cecalcancer5 

 

Knapp för föregående sida är inaktiv. Sidräknare 

visar "Sida 1/3". Knapp för nästa sida är aktiverad. 

    Ickekronisk 

diagnos 

Tryck på  knappen nästa 

sida 

Sidan uppdateras och visar följande datum och 

titlar: 

- 2011-10-02 Cecalcancer6 

- 2011-10-01 Cecalcancer7 

- 2010-09-30 Cecalcancer8 

- 2010-09-29 Cecalcancer9 

- 2010-09-28 Cecalcancer10 

 

Knapp för föregående sida är aktiv. Sidräknare visar 

"sida 2/3". Knapp för nästa sida är aktiverad 
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    Ickekronisk 

diagnos 

Tryck på  knappen nästa 

sida 

Sidan uppdateras och visar följande datum och 

titlar: 

- 2011-09-27 Cecalcancer11 

- 2011-09-26 Cecalcancer12 

- 2010-09-25 Cecalcancer13 

- 2010-09-24 Cecalcancer14 

- 2010-09-23 Cecalcancer15 

 

Knapp för föregående sida är aktiv. Sidräknare visar 

"sida 3/3". Knapp för nästa sida är inaktiverad 

    Ickekronisk 

diagnos 

Tryck på  knappen 

föregående sida 

Sidan uppdateras och visar följande datum och 

titlar: 

- 2011-10-02 Cecalcancer6 

- 2011-10-01 Cecalcancer7 

- 2010-09-30 Cecalcancer8 

- 2010-09-29 Cecalcancer9 

- 2010-09-28 Cecalcancer10 

 

Knapp för föregående sida är aktiv. Sidräknare visar 

"sida 2/3". Knapp för nästa sida är aktiverad 

 

Test: Diagnos Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM5.12 Visa kroniska diagnoser Ickekronisk 

diagnos 

Tryck på 

undermenyknappen 

Undermenyn visas med valen "Kroniska" och 

"Ickekroniska" 

    Ickekronisk 

diagnos 

Tryck på  knappen 

"Kroniska" 

Sidan kroniska diagnoser visas 

 

Test: Läkemedel Resultat 
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Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM6.1 Kontrollera patientrubrik Ordinerade 

och förskrivna 

läkemedel 

Gå till ordinerade och 

förskrivna läkemedel med 

patient 193812007044 

Patientrubriken visar förnamn: "Gunilla", efternamn: 

"Larsson" och personnummer: "193812007044" 

 

Test: Läkemedel Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM6.2 Kontrollera underrubrik Ordinerade 

och förskrivna 

läkemedel 

Gå till ordinerade och 

förskrivna läkemedel med 

valfri patient 

Underrubriken visar texten "Ordinerade och förskrivna 

läkemedel" 

 

Test: Läkemedel Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM6.3 Kontrollera tom lista över 

läkemedel 

Ordinerade 

och 

förskrivna 

läkemedel 

Gå till ordinerade och 

förskrivna läkemedel med 

patient 198206003212 

Sidan ordinerade och förskrivna läkemedel visas. 

Inga läkemedel visas i listan. Knapparna för nästa 

och föregående sida är inaktiverade. 

 

Test: Läkemedel Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM6.4 Kontrollera läkemedel Ordinerade 

och 

förskrivna 

läkemedel 

Gå till ordinerade och 

förskrivna läkemedel med 

personnummer 

193812007044 

En dialogruta visas tills sidan patientdata laddats 

och visas. En lista visas med följande rader: 

"2009-01-12 (F) Euthyrox" 

"2008-11-05 (F) Imovane" 

"2009-01-12 (O) Amimox" 
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Test: Läkemedel Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM6.5 Kontrollera läkemedelsdetaljer Ordinerade 

och 

förskrivna 

läkemedel 

Gå till ordinerade och 

förskrivna läkemedel med 

personnummer 

193812007044. Tryck på 

raden "2008-11-05 (F) 

Imovane" 

Raden expanderas och visar denna 

detaljinformation: 

- Beredning: Tablett 

- Styrka: 5 

- Enhet: mg 

- Kortnotation: 0+0+0+1 

- Behandlingstid: 2008-11-05 - N/A 

- Doseringsanvisningar: 1 tablett till natten vid 

behov. Sömntablett 

 

Test: Läkemedel Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM6.7 Logga ut Ordinerade 

och 

förskrivna 

läkemedel 

Tryck på menyknappen Meny visas 

    Ordinerade 

och 

förskrivna 

läkemedel 

Tryck logga ut Sidan logga in visas 

 

Test: Läkemedel Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM6.8 Byt patient Ordinerade 

och 

förskrivna 

läkemedel 

Tryck på menyknappen Meny visas 
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    Ordinerade 

och 

förskrivna 

läkemedel 

Tryck byt patient Sidan välj patient visas 

 

Test: Läkemedel Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM6.9 Tillgängliga menyalternativ Ordinerade 

och 

förskrivna 

läkemedel 

Tryck på menyknappen Meny visas 

    Ordinerade 

och 

förskrivna 

läkemedel 

Kontrollera tillgängliga 

menyalternativ 

Exakt dessa val finns: 

 - Logga ut 

 - Byt patient 

 

Test: Läkemedel Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM6.10 Designtest Huvudfönster Kontrollera bakgrund, 

textformat och text för 

applikationshuvudet 

Bakgrundsfärgen är #728AB3. Textfärgen är 

#141414, texten är i fet stil, storleken är 15sp. 

Texten är "Npö Viewer". 

    Ordinerade 

och förskrivna 

läkemedel 

Kontrollera bakgrund för 

vyn 

Bakgrundsfärgen är #E5E5E5 

    Ordinerade 

och förskrivna 

läkemedel 

Kontrollera bakgrund för 

patientrubriken 

Bakgrundsfärgen är transparent 
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    Ordinerade 

och förskrivna 

läkemedel 

Kontrollera textformat för 

patientrubriken 

Textfärgen är #141414, storleken är 8pt. 

    Ordinerade 

och förskrivna 

läkemedel 

Kontrollera textformat för 

underrubriken 

Textfärgen är #141414, texten är i fet stil, storleken 

är 15sp. 

    Ordinerade 

och förskrivna 

läkemedel 

Kontrollera textformat för 

datum och titel på diagnos 

Textfärgen är #141414,  storleken är 14sp.  

    Ordinerade 

och förskrivna 

läkemedel 

Kontrollera stil och text för 

undermenyknapp 

Bild för knappen är menu_blue.png 

 

Test: Läkemedel Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM6.11 Sidhantering Ordinerade 

och 

förskrivna 

läkemedel 

Gå till sidan ordinerade 

och förskrivna läkemedel 

med patient 193401002323 

Sidan ordinerade och förskrivna läkemedel visas 

med en lista på med följande datum och titlar: 

- 2011-02-03 Amimox1 

- 2011-01-03 Amimox2 

- 2010-12-03 Amimox3 

- 2010-11-03 Amimox4 

- 2010-10-03 Amimox5 

 

Knapp för föregående sida är inaktiv. Sidräknare 

visar "Sida 1/3". Knapp för nästa sida är aktiverad. 
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    Ordinerade 

och 

förskrivna 

läkemedel 

Tryck på  knappen nästa 

sida 

Sidan uppdateras och visar följande datum och 

titlar: 

- 2011-10-02 Amimox6 

- 2011-10-01 Amimox7 

- 2010-09-30 Amimox8 

- 2010-09-29 Amimox9 

- 2010-09-28 Amimox10 

 

Knapp för föregående sida är aktiv. Sidräknare visar 

"sida 2/3". Knapp för nästa sida är aktiverad 

    Ordinerade 

och 

förskrivna 

läkemedel 

Tryck på  knappen nästa 

sida 

Sidan uppdateras och visar följande datum och 

titlar: 

- 2011-09-27 Amimox11 

- 2011-09-26 Amimox12 

- 2010-09-25 Amimox13 

- 2010-09-24 Amimox14 

- 2010-09-23 Amimox15 

 

Knapp för föregående sida är aktiv. Sidräknare visar 

"sida 3/3". Knapp för nästa sida är inaktiverad 

    Ordinerade 

och 

förskrivna 

läkemedel 

Tryck på  knappen 

föregående sida 

Sidan uppdateras och visar följande datum och 

titlar: 

- 2011-10-02 Amimox6 

- 2011-10-01 Amimox7 

- 2010-09-30 Amimox8 

- 2010-09-29 Amimox9 

- 2010-09-28 Amimox10 

 

Knapp för föregående sida är aktiv. Sidräknare visar 

"sida 2/3". Knapp för nästa sida är aktiverad 
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Test: Läkemedel Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM6.12 Visa uthämtade läkemedel Ordinerade 

och 

förskrivna 

läkemedel 

Tryck på 

undermenyknappen 

Undermenyn visas med valen "Ordinerade" och 

"Uthämtade" 

    Ordinerade 

och 

förskrivna 

läkemedel 

Tryck på  knappen 

"Uthämtade" 

Sidan uthämtade läkemedel visas 

 

Test: Läkemedel Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM6.13 Datatrafik ej tillåten Ordinerade 

och 

förskrivna 

läkemedel 

Se till att datatrafik är 

påslagen för enheten 

Enheten kan använda datatrafik 

    Ordinerade 

och 

förskrivna 

läkemedel 

Gå till sidan patientmeny 

för valfri patient 

Sidan patientmeny visas 

    Ordinerade 

och 

förskrivna 

läkemedel 

Stäng av datatrafik för 

enheten 

Enheten kan inte använda datatrafik 

    Ordinerade 

och 

förskrivna 

läkemedel 

Gå till sidan ordinerade 

och förskrivna läkemedel 

Ett felmeddelande visar att användaren måste 

aktivera datatrafik 
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Test: Läkemedel Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM7.1 Kontrollera patientrubrik Uthämtade 

läkemedel 

Gå till uthämtade 

läkemedel med patient 

193812007044 

Patientrubriken visar förnamn: "Gunilla", 

efternamn: "Larsson" och personnummer: 

"193812007044" 

 

Test: Läkemedel Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM7.2 Kontrollera underrubrik Uthämtade 

läkemedel 

Gå till uthämtade 

läkemedel med valfri 

patient 

Underrubriken visar texten "Uthämtade läkemedel" 

 

Test: Läkemedel Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM7.3 Kontrollera tom lista över 

läkemedel 

Uthämtade 

läkemedel 

Gå till uthämtade 

läkemedel med patient 

198206003212 

Sidan uthämtade läkemedel visas. Inga läkemedel 

visas i listan. Knapparna för nästa och föregående 

sida är inaktiverade 

 

Test: Läkemedel Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM7.4 Kontrollera läkemedel Uthämtade 

läkemedel 

Gå till ordinerade och 

förskrivna läkemedel med 

personnummer 

193812007044 

En dialogruta visas tills sidan patientdata laddats 

och visas. En lista visas med följande rader: 

"2009-01-12 (U) Euthyrox" 

"2008-11-05 (U) Imovane" 

 

Test: Läkemedel Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 
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PM7.5 Kontrollera läkemedelsdetaljer Uthämtade 

läkemedel 

Gå till uthämtade 

läkemedel med 

personnummer 

193812007044. Tryck på 

raden "2009-01-12 (U) 

Euthyrox" 

Raden expanderas och visar denna 

detaljinformation: 

- Beredning: Tablett 

- Styrka: 5 

- Enhet: mg 

- Kortnotation: 0+0+0+1 

- Behandlingstid: 2008-11-05 - N/A 

- Doseringsanvisningar: 1 tablett till natten vid 

behov. Sömntablett 

 

Test: Läkemedel Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM7.7 Logga ut Uthämtade 

läkemedel 

Tryck på menyknappen Meny visas 

    Uthämtade 

läkemedel 

Tryck logga ut Sidan logga in visas 

 

Test: Läkemedel Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM7.8 Byt patient Uthämtade 

läkemedel 

Tryck på menyknappen Meny visas 

    Uthämtade 

läkemedel 

Tryck byt patient Sidan välj patient visas 

 

Test: Läkemedel Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM7.9 Tillgängliga menyalternativ Uthämtade 

läkemedel 

Tryck på menyknappen Meny visas 
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    Uthämtade 

läkemedel 

Kontrollera tillgängliga 

menyalternativ 

Exakt dessa val finns: 

 - Logga ut 

 - Byt patient 

 

Test: Läkemedel Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM7.10 Designtest Uthämtade 

läkemedel 

Kontrollera bakgrund för 

vyn 

Bakgrundsfärgen är #E5E5E5 

    Uthämtade 

läkemedel 

Kontrollera bakgrund för 

patientrubriken 

Bakgrundsfärgen är transparent 

    Uthämtade 

läkemedel 

Kontrollera textformat för 

patientrubriken 

Textfärgen är #141414, storleken är 8pt. 

    Uthämtade 

läkemedel 

Kontrollera textformat för 

underrubriken 

Textfärgen är #141414, texten är i fet stil, storleken 

är 15sp. 

    Uthämtade 

läkemedel 

Kontrollera textformat för 

datum och titel på diagnos 

Textfärgen är #141414,  storleken är 14sp.  

    Uthämtade 

läkemedel 

Kontrollera stil och text för 

undermenyknapp 

Bild för knappen är menu_blue.png 

 

Test: Läkemedel Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 
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PM7.11 Sidhantering Uthämtade 

läkemedel 

Gå till sidan uthämtade 

läkemedel med patient 

193401002323 

Sidan uthämtade läkemedel visas med en lista på 

med följande datum och titlar: 

- 2011-02-03 Amimox 

- 2011-01-03 Amimox 

- 2010-12-03 Amimox 

- 2010-11-03 Amimox 

- 2010-10-03 Amimox 

 

Knapp för föregående sida är inaktiv. Sidräknare 

visar "Sida 1/3". Knapp för nästa sida är aktiverad. 

    Uthämtade 

läkemedel 

Tryck på  knappen nästa 

sida 

Sidan uppdateras och visar följande datum och 

titlar: 

- 2011-10-02 Amimox 

- 2011-10-01 Amimox 

- 2010-09-30 Amimox 

- 2010-09-29 Amimox 

- 2010-09-28 Amimox 

 

Knapp för föregående sida är aktiv. Sidräknare visar 

"sida 2/3". Knapp för nästa sida är aktiverad 

    Uthämtade 

läkemedel 

Tryck på  knappen nästa 

sida 

Sidan uppdateras och visar följande datum och 

titlar: 

- 2011-09-27 Amimox 

- 2011-09-26 Amimox 

- 2010-09-25 Amimox 

- 2010-09-24 Amimox 

- 2010-09-23 Amimox 

 

Knapp för föregående sida är aktiv. Sidräknare visar 

"sida 3/3". Knapp för nästa sida är inaktiverad 
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    Uthämtade 

läkemedel 

Tryck på  knappen 

föregående sida 

Sidan uppdateras och visar följande datum och 

titlar: 

- 2011-10-02 Amimox 

- 2011-10-01 Amimox 

- 2010-09-30 Amimox 

- 2010-09-29 Amimox 

- 2010-09-28 Amimox 

 

Knapp för föregående sida är aktiv. Sidräknare visar 

"sida 2/3". Knapp för nästa sida är aktiverad 

 

Test: Läkemedel Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM7.12 Visa ordinerade läkemedel Uthämtade 

läkemedel 

Tryck på 

undermenyknappen 

Undermenyn visas med valen "Ordinerade" och 

"Uthämtade" 

    Uthämtade 

läkemedel 

Tryck på  knappen 

"Ordinerade" 

Sidan ordinerade läkemedel visas 

 

Test: Kontakt Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM8.1 Kontrollera patientrubrik Kontakter Gå till kontakter med 

patient 193812007044 

Patientrubriken visar förnamn: "Gunilla", 

efternamn: "Larsson" och personnummer: 

"193812007044" 

 

Test: Kontakt Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM8.2 Kontrollera underrubrik Kontakter Gå till kontakter med valfri 

patient 

Underrubriken visar texten "Kontakter" 
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Test: Kontakt Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM8.3 Kontrollera tom lista över 

kontakter 

Kontakter Gå till kontakter med 

patient 198206003212 

Sidan kontakter visas. Inga kontakter visas i listan. 

Knapparna för nästa och föregående sida är 

inaktiverade 

 

Test: Kontakt Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM8.4 Kontrollera kontakter Kontakter Gå till kontakter med 

patient 193812007044 

En dialogruta visas tills sidan kontakter laddats och 

visas. En lista visas med följande rader: 

- "2009-02-15 Inläggning" 

- "2008-10-19 Besök" 

- "2008-02-25 Besök" 

- "2006-06-01 Inläggning" 

 

Test: Kontakt Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM8.5 Kontrollera kontaktdetaljer Kontakter Gå till kontakter med 

personnummer 

193812007044. Tryck på 

raden "2009-02-15 

Inläggning" 

Raden inläggning expanderas och visar denna 

detaljinformation: 

- Sluttid: N/A 

- Kontaktstatus: Pågående 

- Ansvarig: Okänt namn 

- Enhetsnamn: Medicinska kliniken USÖ 

- Kontaktorsak:  

 

Test: Kontakt Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 
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PM8.6 Sidhantering Kontakter Gå till sidan kontakter med 

patient 193401002323 

Sidan kontakter visas med en lista på med följande 

datum och titlar: 

- 2011-02-15 Inläggning 

- 2011-06-01 Inläggning 

- 2010-02-15 Telefon 

- 2009-02-25 Telefon 

- 2009-02-15 Inläggning 

 

Knapp för föregående sida är inaktiv. Sidräknare 

visar "Sida 1/3". Knapp för nästa sida är aktiverad. 

    Kontakter Tryck på  knappen nästa 

sida 

Sidan uppdateras och visar följande datum och 

titlar: 

- 2008-10-19 Besök  

- 2008-10-19 Besök 

- 2008-02-25 Besök 

- 2008-02-25 Dagsjukvård 

- 2006-06-01 Inläggning 

 

Knapp för föregående sida är aktiv. Sidräknare visar 

"sida 2/3". Knapp för nästa sida är aktiverad 

    Kontakter Tryck på  knappen nästa 

sida 

Sidan uppdateras och visar följande datum och 

titlar: 

- 2006-06-01 Inläggning 

- 2005-10-19 Telefon 

 

Knapp för föregående sida är aktiv. Sidräknare visar 

"sida 3/3". Knapp för nästa sida är inaktiverad 
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    Kontakter Tryck på  knappen 

föregående sida 

Sidan uppdateras och visar följande datum och 

titlar: 

- 2008-10-19 Besök  

- 2008-10-19 Besök 

- 2008-02-25 Besök 

- 2008-02-25 Dagsjukvård 

- 2006-06-01 Inläggning 

 

Knapp för föregående sida är aktiv. Sidräknare visar 

"sida 2/3". Knapp för nästa sida är aktiverad 

 

Test: Kontakt Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM8.7 Logga ut Kontakter Tryck på menyknappen Meny visas 

    Kontakter Tryck logga ut Sidan logga in visas 

 

Test: Kontakt Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM8.8 Byt patient Kontakter Tryck på menyknappen Meny visas 

    Kontakter Tryck byt patient Sidan välj patient visas 

 

Test: Kontakt Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM8.9 Tillgängliga menyalternativ Kontakter Tryck på menyknappen Meny visas 

    Kontakter Kontrollera tillgängliga 

menyalternativ 

Exakt dessa val finns: 

 - Logga ut 

 - Byt patient 

 



   

         133 

Test: Kontakt Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM8.10 Designtest Huvudfönster Kontrollera bakgrund, 

textformat och text för 

applikationshuvudet 

Bakgrundsfärgen är #728AB3. Textfärgen är 

#141414, texten är i fet stil, storleken är 15sp. 

Texten är "Npö Viewer". 

    Kontakter Kontrollera bakgrund för 

vyn 

Bakgrundsfärgen är #E5E5E5 

    Kontakter Kontrollera bakgrund för 

patientrubriken 

Bakgrundsfärgen är transparent 

    Kontakter Kontrollera textformat för 

patientrubriken 

Textfärgen är #141414, storleken är 8pt. 

    Kontakter Kontrollera textformat för 

underrubriken 

Textfärgen är #141414, texten är i fet stil, storleken 

är 15sp. 

    Kontakter Kontrollera textformat för 

datum och titel på kontakt 

Textfärgen är #141414,  storleken är 14sp.  

 

Test: Kontakt Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM8.11 Datatrafik ej tillåten Kontakter Se till att datatrafik är 

påslagen för enheten 

Enheten kan använda datatrafik 

    Kontakter Gå till sidan patientmeny 

för valfri patient 

Sidan patientmeny visas 

    Kontakter Stäng av datatrafik för 

enheten 

Enheten kan inte använda datatrafik 

    Kontakter Gå till sidan kontakter Ett felmeddelande visar att användaren måste 

aktivera datatrafik 
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Test: Klinisk kemi Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM9.1 Kontrollera patientrubrik Klinisk kemi Gå till klinisk kemi med 

patient 193812007044 

Patientrubriken visar förnamn: "Gunilla", 

efternamn: "Larsson" och personnummer: 

"193812007044" 

 

Test: Klinisk kemi Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM9.2 Kontrollera underrubrik Klinisk kemi Gå till klinisk kemi med 

valfri patient 

Underrubriken visar texten "Klinisk kemi" 

 

Test: Klinisk kemi Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM9.3 Kontrollera tom lista över 

labresultat 

Klinisk kemi Gå till klinisk kemi med 

patient 198206003212 

Sidan klinisk kemi visas. Inga labresultat visas i 

listan. Knapparna för nästa och föregående sida är 

inaktiverade 

 

Test: Klinisk kemi Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM9.4 Kontrollera labbresultat Klinisk kemi Gå till klinisk kemi med 

patient 193812007044 

En dialogruta visas tills sidan klinisk kemi laddats 

och visas. En lista visas med följande: 

"2008-05-12 -Hemoglobin" 

 

Test: Klinisk kemi Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 
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PM9.5 Kontrollera labresultatsdetaljer Klinisk kemi Gå till klinisk kemi med 

personnummer 

193812007044. Tryck på 

raden "2008-05-12 -

Hemoglobin" 

Raden expanderas och visar denna 

detaljinformation: 

- Värde: 126 

- Enhet: g/L 

- Ref. Intervall: 117-153 

- Kommentar: En text som kommenterar 

analysresultatet 

- Material: B 

- Patologiskt markerad?: Nej 

 

Test: Klinisk kemi Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM9.6 Sidhantering Klinisk kemi Gå till sidan klinisk kemi 

med patient 193401002323 

Sidan klinisk kemi visas med en lista på med 

följande datum och titlar: 

- 2011-02-03 -Hemoglobin1 

- 2011-01-03 -Hemoglobin2 

- 2010-12-03 -Hemoglobin3 

- 2010-11-03 -Hemoglobin4 

- 2010-10-03 -Hemoglobin5 

 

Knapp för föregående sida är inaktiv. Sidräknare 

visar "Sida 1/3". Knapp för nästa sida är aktiverad. 
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    Klinisk kemi Tryck på  knappen nästa 

sida 

Sidan uppdateras och visar följande datum och 

titlar: 

- 2010-10-02 -Hemoglobin6 

- 2010-10-01 -Hemoglobin7 

- 2010-09-30 -Hemoglobin8 

- 2010-09-29 -Hemoglobin9 

- 2010-09-28 -Hemoglobin10 

 

Knapp för föregående sida är aktiv. Sidräknare visar 

"sida 2/3". Knapp för nästa sida är aktiverad 

    Klinisk kemi Tryck på  knappen nästa 

sida 

Sidan uppdateras och visar följande datum och 

titlar: 

- 2010-09-27 -Hemoglobin11 

- 2010-09-26 -Hemoglobin12 

- 2010-09-25 -Hemoglobin13 

- 2010-09-24 -Hemoglobin14 

- 2010-09-23 -Hemoglobin15 

 

Knapp för föregående sida är aktiv. Sidräknare visar 

"sida 3/3". Knapp för nästa sida är inaktiverad 

    Klinisk kemi Tryck på  knappen 

föregående sida 

Sidan uppdateras och visar följande datum och 

titlar: 

- 2010-10-02 -Hemoglobin6 

- 2010-10-01 -Hemoglobin7 

- 2010-09-30 -Hemoglobin8 

- 2010-09-29 -Hemoglobin9 

- 2010-09-28 -Hemoglobin10 

Knapp för föregående sida är aktiv. Sidräknare visar 

"sida 2/3". Knapp för nästa sida är aktiverad 
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Test: Patientmeny Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM9.7 Logga ut Klinisk kemi Tryck på menyknappen Meny visas 

    Klinisk kemi Tryck logga ut Sidan logga in visas 

 

 

Test: Klinisk kemi Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM9.8 Byt patient Klinisk kemi Tryck på menyknappen Meny visas 

    Klinisk kemi Tryck byt patient Sidan välj patient visas 

 

Test: Klinisk kemi Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM9.9 Tillgängliga menyalternativ Klinisk kemi Tryck på menyknappen Meny visas 

    Klinisk kemi Kontrollera tillgängliga 

menyalternativ 

Exakt dessa val finns: 

 - Logga ut 

 - Byt patient 

 

Test: Klinisk kemi Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM9.10 Designtest Huvudfönster Kontrollera bakgrund, 

textformat och text för 

applikationshuvudet 

Bakgrundsfärgen är #728AB3. Textfärgen är 

#141414, texten är i fet stil, storleken är 15sp. 

Texten är "Npö Viewer". 

    Klinisk kemi Kontrollera bakgrund för 

vyn 

Bakgrundsfärgen är #E5E5E5 

    Klinisk kemi Kontrollera bakgrund för 

patientrubriken 

Bakgrundsfärgen är transparent 
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    Klinisk kemi Kontrollera textformat för 

patientrubriken 

Textfärgen är #141414, storleken är 8pt. 

    Klinisk kemi Kontrollera textformat för 

underrubriken 

Textfärgen är #141414, texten är i fet stil, storleken 

är 15sp. 

    Klinisk kemi Kontrollera textformat för 

datum och titel på 

undersökningsresultat 

Textfärgen är #141414,  storleken är 14sp.  

 

Test: Datatrafik ej tillåten Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

PM9.11 Datatrafik ej tillåten Klinisk kemi Se till att datatrafik är 

påslagen för enheten 

Enheten kan använda datatrafik 

    Klinisk kemi Gå till sidan patientmeny 

för valfri patient 

Sidan patientmeny visas 

    Klinisk kemi Stäng av datatrafik för 

enheten 

Enheten kan inte använda datatrafik 

    Klinisk kemi Gå till sidan klinisk kemi Ett felmeddelande visas att användaren måste 

aktivera datatrafik 

 

Test: Orientering Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

OO1.1 Horisontell lutning av telefonen Logga in Vinkla så att skärmen bli 

vinkelrät 

Ingenting händer 

 

Test: Olika enheter Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

OE1.1 Olika skärmstorlekar och tätheter Eclipse Starta applikationen med 

emulatorn HVGA 

Applikationen laddas i korrekt emulator 
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      Kör alla automatiserade 

testfall i emulatorn 

Testfallen exekveras, analysera testfallen 

 

Test: Olika enheter Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

OE1.2 Olika skärmstorlekar och tätheter Eclipse Starta applikationen med 

emulatorn WQVGA432 

Applikationen laddas i korrekt emulator 

      Kör alla automatiserade 

testfall i emulatorn 

Testfallen exekveras, analysera testfallen 

 

Test: Olika enheter Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

OE1.3 Olika skärmstorlekar och tätheter Eclipse Starta applikationen med 

emulatorn WQVGA400 

Applikationen laddas i korrekt emulator 

      Kör alla automatiserade 

testfall i emulatorn 

Testfallen exekveras, analysera testfallen 

 

Test: Olika enheter Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

OE1.4 Olika skärmstorlekar och tätheter Eclipse Starta applikationen med 

emulatorn WVGA854 

Applikationen laddas i korrekt emulator 

      Kör alla automatiserade 

testfall i emulatorn 

Testfallen exekveras, analysera testfallen 

 

Test: Olika enheter Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

OE1.5 Olika skärmstorlekar och tätheter Eclipse Starta applikationen med 

emulatorn WVGA800 

Applikationen laddas i korrekt emulator 
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      Kör alla automatiserade 

testfall i emulatorn 

Testfallen exekveras, analysera testfallen 

 

Test: Olika enheter Resultat 

Nr Syfte Fönster Steg Förväntat resultat 

OE1.6 Olika skärmstorlekar och tätheter Eclipse Starta applikationen med 

emulatorn QVGA 

Applikationen laddas i korrekt emulator 

      Kör alla automatiserade 

testfall i emulatorn 

Testfallen exekveras, analysera testfallen 
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Bilaga C – Fönster i MPI 

Huvudfönster 

Huvudfönstret består av en titelrad som är placerad överst på samtliga vyer i MPI. I 

fönstret visas endast applikationens titel. 

Välkomstfönster 

Välkomstfönstret visas när applikationen startas och följande delar visas i fönstret. 

 Applikationstitel 

 Förloppsindikator 

Logga in 

Fönstret logga in låter användaren logga in i applikationen med hjälp av sitt SITHS-

kort där användaren får ange vilket certifikat som ska användas samt en pinkod för att 

autentisera sig. Följande komponenter finns i fönstret. 

 Textruta för sidrubrik 

 Textruta med instruktion att välja certifikat 

 Nedrullningslista med tillgängliga certifikat 

 Textruta med uppmaning av ange pinkod 

 Inmatningsruta för pinkod 

 Knapp för att gå till nästa sida 

Välj roll  

Har användaren endast har en roll visas inte vyn för att välja roll. Har användaren fler 

än en roll visas fönstret med följande komponenter. 

 Textruta med sidrubrik 

 Kryssrutor med rolltitel och rollbeskrivning 

 Knapp för att gå till sidan logga in 

 Knapp för att gå till nästa sida 

Välj patient  

Fönstret välj patient låter användaren ange ett personnummer för den patient som 

eftersöks. När ett personnummer angivits och användaren tryckt på nästaknappen 

verifieras att patienten finns i NPÖ. Följande delar visas i fönstret. 

 Textruta med sidrubrik 

 Textruta med beskrivning för inmatningsfältet för personidentitet 

 Inmatningsfält för personidentitet 

 Kryssruta med beskrivning om att användaren är delaktig i den angivna 

patientens vård 

 Knapp för att gå tillbaka 

 Knapp för att gå till nästa sida 

Ange samtycke 
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Fönstret för att ange samtycke låter användaren ange att patienten har medgivit sitt 

samtycke till att användaren tar del av patientens journalinformation. I 

samtyckesfönstret visas följande komponenter. 

 Textruta med sidrubrik 

 Textruta med text som anger att vald patient ger samtycke till att användaren 

tar del av patientens journalinformation 

 Alternativknapp för att ange att samtycke endast gäller vid detta tillfälle 

 Alternativknapp för att ange att samtycke gäller under en tidsperiod 

 Textruta som anger en period för vilket samtycket gäller 

 Knapp för att välja period under vilken samtycket gäller 

 Knapp för att gå tillbaka 

 Knapp för att gå till nästa fönster 

Patientmeny 

Fönstret patientmeny visar vilka olika informationsmängder som finns för patienter. 

Följande delar visas i fönstret. 

 Textruta med namn och personnummer på patienten 

 Menyval bestående av bild och text för uppmärksamhetssignal 

 Menyval bestående av bild och text för patientinformation 

 Menyval bestående av bild och text för diagnos 

 Menyval bestående av bild och text för läkemedel 

 Menyval bestående av bild och text för kontakt 

 Menyval bestående av bild och text för klinisk kemi 

 Menyval bestående av bild och text för mikrobiologi 

Uppmärksamhetssignal 

Uppmärksamhetssignalsfönstret visar uppmärksamhetsinformation inom områdena 

besvärande överkänslighet, vårdavvikelse, smitta, diagnoser och behandlingar samt ej 

strukturanpassad information. Följande delar visas i fönstret uppmärksamhetssignal. 

 Textruta med namn och personnummer på patienten 

 Textruta med sidrubrik 

 Textruta för kategorin överkänslighet 

o Textrutor för detaljer om överkänslighetstyp 

o Textrutor för detaljer om allvarlighetsgrad 

o Textrutor för detaljer om visshetsgrad 

o Textrutor för detaljer om giltighetstid 

o Textrutor för detaljer om inaktuell tid 

o Textrutor för detaljer om kommentar 

o Textrutor för detaljer om substans 

 Textruta för kategorin Diagnoser och behandlingar 

o Textrutor för detaljer om sjukdom 

o Textrutor för detaljer om behandling 
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o Textrutor för detaljer om läkemedelsbehandling 

 Textruta för kategorin Smitta 

o Textrutor för detaljer om smittsam sjukdom 

o Textrutor för detaljer om smittväg 

 Textruta för kategorin vårdavvikelse 

o Textrutor för detaljer om vårdbegränsning 

 Textruta för kategorin ej strukturanpassad information 

o Punktlista med detaljer om ej strukturanpassad information 

Patientinformation 

Patientinformationsfönstret visar patientens personinformation och en undermeny för 

att gå till vyn över patientens närstående. Fönstret består av följande komponenter. 

 Textruta med namn och personnummer på patienten  

 Textruta med sidrubrik 

 Textruta med rubrik och värde för förnamn 

 Textruta med rubrik och värde för efternamn 

 Textruta med rubrik och värde för kön 

 Textruta med rubrik och värde för adress 

 Textruta med rubrik och värde för tolkbehov 

 Undermeny med menyvalen patient och närstående 

Närstående 

Närståendefönstret visar de närstående som finns registrerade för en patient samt en 

undermeny för att gå tillbaka till patientinformationen. Närståendefönstret består av 

följande komponenter. 

 Textruta med namn och personnummer på patienten 

 Textruta med sidrubrik 

 Expanderbar lista med närstående där namn och relationstyp visas 

 Detaljinformation för varje närstående med 

o Telefonnummer 

o Adress 

Kroniska diagnoser 

Fönstret kroniska diagnoser visar de kroniska diagnoser som ställts för patienten samt 

en undermeny för att gå till ickekroniska diagnoser (se avsnitt 2.1.3 för information 

om diagnostyper). Fönstret för kroniska diagnoser består av följande komponenter. 

 Textruta med namn och personnummer för patienten 

 Textruta med sidrubrik 

 Lista med diagnosdatum och diagnostitel sorterade i fallande datumordning. 

Vid klick på diagnos visas följande detaljinformation: 

o Kod 

o Diagnostyp 

o Signerad 

o Ansvarig 
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o Befattning 

o Enhetsnamn 

o Telefonnr 

o Postadress 

o E-post 

 Knapp för att gå till nästa diagnossida 

 Knapp för att gå till föregående diagnossida 

 Textruta med information om nuvarande sida samt totalt antal sidor 

 Undermeny med följande menyalternativ 

o Kronisk 

o Ickekronisk 

Ickekroniska diagnoser 

Fönstret ickekroniska diagnoser visar patientens ickekroniska diagnoser samt en 

undermeny för att gå till kroniska diagnoser. Följande komponenter visas i fönstret. 

 Textruta med namn och personnummer för patienten 

 Textruta med sidrubrik 

 Lista med diagnosdatum och diagnostitel sorterade i fallande datumordning. 

Vid klick på diagnos visas följande detaljinformation: 

o Kod 

o Diagnostyp 

o Signerad 

o Ansvarig 

o Befattning 

o Enhetsnamn 

o Telefonnr 

o Postadress 

o E-post 

 Knapp för att gå till nästa diagnossida 

 Knapp för att gå till föregående diagnossida 

 Textruta med information om nuvarande sida samt totalt antal sidor 

 Undermeny med följande menyalternativ 

o Kronisk 

o Ickekronisk 

Ordinerade och förskrivna läkemedel  

Fönstret visar ordinerade och förskrivna läkemedel för patienten samt en undermeny 

för att gå till uthämtade läkemedel. Fönstret består av följande vykomponenter. 

 Textruta med namn och personnummer för patienten 

 Textruta med sidrubrik 

 Lista med datum, typ och titel för ordinerade och förskrivna läkemedel. Vid 

klick på rad i listan visas följande detaljinformation: 

o Beredning 
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o Styrka 

o Enhet 

o Kortnotation 

o Behandlingstid 

o Doseringsanvisningar 

 Knapp för att gå till nästa sida 

 Knapp för att gå till föregående sida 

 Textruta med information om nuvarande sida samt totalt antal sidor 

 Undermeny med följande menyalternativ 

o Ordinerade 

o Uthämtade 

Uthämtade läkemedel 

Uthämtade läkemedel visar alla läkemedel patienten hämtat ut samt en undermeny för 

att gå till ordinerade och förskrivna läkemedel. Fönstret visar följande komponenter. 

 Textruta med namn och personnummer för patienten 

 Textruta med sidrubrik 

 Lista med datum, typ och titel för ordinerade och förskrivna läkemedel. Vid 

klick på rad i listan visas följande detaljinformation: 

o Beredning 

o Styrka 

o Enhet 

o Kortnotation 

o Behandlingstid 

o Doseringsanvisningar 

 Knapp för att gå till nästa sida 

 Knapp för att gå till föregående sida 

 Textruta med information om nuvarande sida samt totalt antal sidor 

 Undermeny med följande menyalternativ 

o Ordinerade 

o Uthämtade 

Kontakt 

Kontaktfönstret visar de olika kontakter en patient på något sätt haft med olika 

vårdinrättningar. Kontaktfönstret består av följande komponenter. 

 Textruta med namn och personnummer för patienten 

 Textruta med sidrubrik 

 Lista med datum och typ för kontakt som tagits med vårdinrättningar. Vid 

klick på rad i listan visas följande detaljinformation: 

o Sluttid 

o Kontaktstatus 

o Ansvarig 

o Enhetsnamn 
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o Kontaktorsak 

 Knapp för att gå till nästa sida 

 Knapp för att gå till föregående sida 

 Textruta med information om nuvarande sida samt totalt antal sidor 

Klinisk kemi 

Fönstret klinisk kemi visar undersökningsresultat inom området klinisk kemi. Fönstret 

innefattar följande komponenter. 

 Textruta med namn och personnummer för patienten 

 Textruta med sidrubrik 

 Lista på undersökningar sorterad i fallande datumordning visad med datum 

och titel. Följande detaljinformation finns för varje undersökning: 

o Värde 

o Enhet 

o Referensintervall 

o Analyskommentar 

o Material 

o Patologiskt markerad 

 Knapp för att gå till nästa sida 

 Knapp för att gå till föregående sida 

Mikrobiologi  

Detaljerna om en patients provresultat inom mikrobiologi var enligt Jan Edquist 

prioriterad lägst av de olika informationsmängderna som skulle ingå i MPI (se avsnitt 

2.3). Mikrobiologi har ej implementerats inom tidsramarna för detta examensarbete. 

Meny 

Menyfönstret är den huvudmeny som finns att tillgå via mobilenhetens menyknapp. 

Denna innehåller ett eller båda alternativen nedan beroende på vilken sida användaren 

befinner sig på. 

 Logga ut 

 Byt patient 
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På svenska 

 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en 

längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-ordinära 

omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut 

enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell 

forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt 

kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver 

upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och 

tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 

omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt 

samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant 

sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga 

anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets 

hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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