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Abstrakt 
 

På Karolinska Sjukhusets akutklinik i Solna har man upplevt problem med att 

personalen får lägga mycket tid på att besvara på patienters frågor som man många 

gånger tror beror på brist av information. Syftet med studien var att visa på hur ett 

informationssystem skulle kunna öka den s.k. informationssystems-framgången för 

Karolinska Sjukhuset med fokus på kopplingen mellan organisationen och 

patienterna. Detta gjordes genom att skapa två prototyper med hjälp av Adobe 

Photoshop, Illustrator samt Axure RP som sedan kördes via en iPhone. Studien 

ämnade även utvärdera dessa produkter för att hitta eventuella användbarhetsproblem 

som kan komma att sänka en potentiell användarens nöjdhet. Detta gjorde med hjälp 

av ett tänka-högt-protokoll som kompletterades av en SUS-enkät.  

 

Studien resulterade i en klargörande analys om vad som var bra- respektive dåligt 

med de olika prototyperna samt hur de bör tillämpas och vilka resultat det kan få för 

patienterna, personalen samt Karolinska Sjukhuset som organisation. Det visade sig 

att en mobilapplikation var något som försöksdeltagarna uppskattade samt tyckte var 

nödvändigt för att bidra till ett förbättrat informationsflöde på akutkliniken. Vidare 

bör man dock fortsätta att användbarhetstesta produkten samt experimentera med 

olika typer med informationspresentation för att optimera gränssnittet samt göra 

produkten uppdaterad och intressant.  
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1. Inledning 
 

 

På Karolinska Institutet i Solna har man upplevt problem vid sjukhusets akutklinik 

där mycket av personalens tid läggs på att svara på väntande patienters frågor som 

man tror uppstår pga. brist på information. I dagsläget får patienterna ingen 

uppfattning om hur länge denne förväntas att vänta på sin tur eller vilken slags 

prioriteringsgrad som hen har tilldelats. Istället får patienten vänta i ovisshet utan 

någon möjlighet att skapa en bättre uppfattning om sin situation vilket ofta kan leda 

till frustration. Vidare kan det resultera i att de väntande patienterna söker sig till 

personal som ofta inte kan informera dem om varken en uppskattat tid eller ge en bra 

förklaring till varför vissa får gå före andra då de är upptagna med andra 

arbetsuppgifter. Denna studies mål är därav att hjälpa de väntande patienterna vid 

akutkliniken i Solna genom att designa ett förslag till informationssystem i form av 

två mobilbaserade prototyper vars mål är att på olika sätt presentera information, t.ex. 

vad som sker på väl inne på kliniken och varför vissa patienter får hjälp fortare än 

andra.  

 

2. Nuvarande situation vid akutkliniken i Solna 
 

I dagsläget ser det ut så att om en patient är tillräckligt frisk för att kunna ta sig till 

akutkliniken själv så får denna först ta en kölapp och sätta sig ner för att sedan invänta 

sin tur att prata med en sjuksköterska i det s.k. yttre triaget vilket oftast kallas för just 

väntrummet. När patienten sedan kallas till luckan så får denne först beskriva sin 

problembild där sjuksköterskans uppgift är att skapa en så god uppfattning om 

situationen samt ställa frågor för att komplettera med relevant information. 

Informationen används som hjälpmedel för få en bättre bild av hur de olika 

patienterna i väntan på vård mår samt vilka som bör få gå in på kliniken först m.m. 

Det som sjuksköterskan därefter gör är att registrera patienten i deras datasystem för 

att sedan ge denne ett band samt be hen att betala i luckan bredvid. Efter att patienten 

har betalat får han eller hon återigen sätta sig ned i väntrummet och vänta på att 

personal ska komma ut och ropa upp dennes namn. När patienten tillslut får komma in 
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i det s.k. inre triaget så tar en sjuksköterska dennes vitalparametrar för att sedan göra 

en bedömning dels om vilket prioriteringsgrad som bör tilldelas men även till vilken 

del av kliniken som patienten faktiskt sedan ska till. Sammanlagt finns det 5 olika 

prioriteringsgrader som sorteras utifrån en färg och en siffra efter ordningen röd (1), 

orange (2), gul (3), grön (4) och blå (5) där röd (1) är den högsta. En patient med 

prioriteringsgraden röd (1) ska dock aldrig gå att se i väntrummet då färgen ska 

resultera i denne direkt får komma in i kliniken och se en läkare. En patient med 

prioriteringsgraden blå (5) är dock i ett tillstånd som stabilt i det att dennes situation 

inte är kritiskt och därmed inte kommer att försämras. Således menar man att en 

patient med prioriteringsgraden blå (5) kan vänta hur länge som helst på sin tur då det 

inte kommer leda till några permanenta skador. När sjuksköterskan känner sig klar får 

patienten återigen sätta sig i väntrummet för att vänta på att sitt namn ska ropas upp 

igen.  

Den enda information som en akutpatient faktiskt får är vilken typ av läkare som 

kommer att försöka vårda denne då kliniken är uppdelad som så att olika åkommor 

leder till att man får besöka olika delar av akutkliniken. Anledningen till detta är att 

olika kliniker behöver både olika sorts utrustning men även olika sorters kompetens. 

På Karolinska Sjukhuset har man således valt att inte ge ut någon uppskattad tid eller 

respektive patients prioriteringsgrad då man har ansett att det har lett till ännu mer 

frågor vilket äter upp personalens tid. Ett scenario som inte är alltför ovanligt är att en 

patient som först har blivit tilldelad en viss del av kliniken kan komma att studsa 

mellan olika typ av läkare då den utvärdering som gjordes av sjuksköterskan i det inre 

triaget inte alltid är rätt då man många gånger behöver göra en mer detaljerad 

undersökning för att fastställa vad som faktiskt är felet med en patient.   

 

Tidigare prövade man att dels berätta för patienten vad denne hade för 

prioriteringsgrad samt att man använda sig av s.k. rullande information där 

patienterna fick se en uppskattad väntetid. Man menade dock att en anledning till 

varför det inte fungerade var för att patienterna fick tillgång till en väldigt stor mängd 

detaljerad information som inte var tillräckligt avskalad vilket gjorde att få faktiskt 

tog till sig allt som var skrivet. Ett annat problem var att den som hade skrivit 

informationstexten själv var sjuksköterska vilket kunde leda till att vissa delar som 

hen tog för givet inte var lika självklara för någon som inte hade samma utbildning. 

Man insåg även att då den uppskattade väntetiden nästan aldrig var rätt så bidrog det 
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snarare till mer frustration då den nästan alltid var längre än först uppskattat snarare 

än kortare. Det är dock oklart vad den här typen av information faktiskt baserades på 

samt vem som faktiskt skötte uppdateringen av tid.   

 

Ambitionen för denna studie är att skapa ett förslag för hur man genom ett 

informationssystem kan skapa en tydligare koppling mellan patienterna, individen 

inom organisationen och organisationen själv. För att konkretisera idén så skapas två 

prototyper för att visa på att det faktiskt finns en brist på information inom 

akutkliniken vid Karolinska Sjukhuset. Motiveringen till valet av ett 

informationssystem är för att kunna skapa en interaktiv produkt som ska avlasta 

personal, höja informationskvalitén hos patienten och således öka effektiviteten inom 

företaget. Genom att visa på vilka fördelar ett informationssystem kan ge så öppnar 

det även upp för andra interaktiva lösningar som presenteras i slutet av artikeln.  

 

2.1 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att visa på hur ett informationssystem skulle kunna öka 

den s.k. informationssystems-framgången för Karolinska Sjukhuset med fokus på 

kopplingen mellan organisationen och patienterna. Detta görs genom att designa två 

liknande prototyper. Det som skiljer dem åt är presentationen av prioritering samt 

väntetid för att se hur vida det finns någon eventuell skillnad vid 

användbarhetstestningen av de två.  

 

2.2 Frågor 

 

1. Hur skulle man kunna implementera ett så bra informationssystem som möjligt 

inom akutkliniken vid det Karolinska Sjukhuset i Solna? 

 

2. Hur bör man designa ett informationsflöde för de väntande patienterna vid 

akutkliniken för att kunna nå så hög användbarhet som möjligt?  
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3. Teori 
 

3.1 Informationssystem 

 

Information technology (IT) är något som är väldigt centralt i dagens moderna 

samhälle där konceptet gör sig alltmer närvarande i våra liv där fler system blir 

datoriserade och ny teknik öppnar upp nya möjligheter. I dagsläget så spenderar 

företag stora resurser på att förbättra, utveckla och expandera IT genom högre 

budgetandelar även vid potentiella ekonomiska nedgångar (Kanaracus, 2008). Det 

visar sig däremot skapa oro över ekonomiska förhållanden samt större konkurrens 

inom många marknadssegment vilket leder till att företag pressas till att minska 

kostnader för att inte tappa kunder m.m. Problematiken är dock att för att reducera 

kostnader för IT samt effektivisera de investeringar som faktiskt görs så måste 

organisationerna mäta samt undersöka de fördelar och kostnader som följer 

teknologin. Det som försvårar denna process är det faktum att IT många gånger ger 

indirekta resultat som ofta är direkt influerade av individuella, organisatoriska och 

omgivande faktorer vilket gör det problematiskt att göra mätningar inom IS-framgång 

då det både är komplext samt illusoriskt. Det gör det problematiskt för ett sjukhus 

som ofta har väldigt begränsade resurser att kunna göra en omfattande investering 

som faktiskt krävs för att kunna skapa en kommunikativ koppling mellan 

organisationen, personalen samt patienterna för att öka IS-framgången.  

 

Samtidigt försöker information systems (IS) identifiera sig själv som en disciplin 

snarare än endast ett akademiskt fält. I dagsläget definieras ett informationssytem som 

en uppsättning hårdvara och mjukvara som människor och organisationer använder 

för att samla, filtrera, processera, skapa och distribuera data. Benbasat och Zmud 

(2003) menar dock att IS som vetenskap skulle vara för vagt då det lånar för mycket 

ifrån den redan erkända disciplin datavetenskap utan att riktigt skapa en syntes som 

klarar av att stå på egna ben. Vidare menar de att det är essentiellt för IS att hitta 

kärnan i sin vetenskap för att kunna bli identifierad som just en disciplin. Förslaget 

som de lägger fram är att bilda kärnan i form av ett nomologiskt nät bestående av 

följande koncept och dess relationer:   
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 IT artefakt 

 IT användning 

 Slagkraften i användandet inom en social situation 

 IT managerial, metodologiska och operationella metoder samt 

 IT managerial, metodologiska och operationella kapaciteter 

 

Ordet artefakt i denna benämning innefattar alla människoskapade objekt. Vidare 

definierar Benbasat och Zmud en IT-artefakt som ett verktyg menat att användas i en 

social miljö där det essentiella ligger i att hitta kopplingar mellan olika människor för 

att ett kunskapsutbyte ska uppstå. En social miljö i denna kontext är någon typ av 

situation där ett kunskapsutbyte uppstår mellan människor och/eller organisationer. 

De föreslår att IS-forskning måste koppla mer till de koncept som innefattar det 

nomologiska nät som en strategi för att lyfta fram den kognitiva legitimitet inom IS-

fältet för att sedan kunna skapa en distinktion mellan hur fenomen studeras inom IS 

jämfört med andra vetenskaper. Det nomologiska nätet skulle således hjälpa till med 

att finna en större empirisk slagkraft för att lättare passa in i den akademiska världen.  

 

Benbasat och Zmuds nomologiska nät har dock lett till att andra forskare har besvarat 

frågan om vad som faktiskt bör vara IS kärna på ett annat sätt. Alter (2006) menar 

snarare att ett s.k. work system lägger grunden för kärnan i IS istället för IT artefakter 

då det bättre skulle förklara de fenomen som adresseras inom IS-forskning. Inom 

Alters koncept så bakas istället IT-artefakten in i arbetskonceptets kontext. Fördelen 

skulle då vara att ett informationssystem kan definieras som ett work system vars 

processer och aktiviteter är ägnade åt att processera information.  

 

Agarwal och Lucas (2005) håller med det Alter lägger fram och bidrar genom att 

mena att det nomologiska nätet endast förklarar IS på mikronivå vilket de inte anser 

är tillräckligt för att förklara IS-forskning vilket således innebär att makronivå måste 

vävas in.  Vidare menar man att IS som vetenskap måste sikta mot att kunna förklara 

IT på en individuell nivå, businessnivå och på ett socialt plan. Således kan man 

argumentera för att deras arbete erkänner IS även utanför managerial- och 

organisationskontext. Det sociala planet i den aktuella studien skulle vara att få en 
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mer levande kontakt med sina patienter för att kunna grunda en kommunikationsväg 

vars syfte är att få upp ögonen för eventuella förbättringsområden med målet att höja 

vårdkvalitén vid sjukhuset.  

 

 

Sjöström (2010) summerar IS situation som disciplin genom punkterna som listas 

nedan: 

 

 IT-artefakten tenderar att bli tagen för givet 

 IS-forskare verkar hålla med om att det är viktigt för it-artefakten att dess 

sociala och samhälleliga kontext är essentiellt för vetenskapens kontext.  

 De olika formerna av nomologiska nät som föreslås som kärnan inom IS är 

manifestationer av behovet att skapa koncept för viktiga fenomen inom 

vetenskapen.  

 Det är viktigt för IS som vetenskap att tillfredsställa olika grupper av 

människor, bl.a. forskare inom relaterade vetenskaper men även utöver inom 

fältet.  

 IS identitet i form av en vetenskap uppfylls genom sin pragmatisk legitimitet 

snarare än den kognitiva legitimiteten.  

 

Det måste finnas en mångfald av accepterad metodik inom IS med hög standard för 

att kunna uppfylla samt behålla den pragmatiska legitimiteten.  

 

3.1.1 Informationssystemsframgång 

 

Datorer är maskiner med flera syften (Beynon-Davies, 2002) vilket möjliggör 

innovation genom design av informationssystem genom mjukvarans multipla syften. 

Inom IS och relaterade vetenskaper så läggs mycket fokus på begreppet designideal. 

Termen syftar till de olika ideal inom IT som strävar mot inom design av 

mjukvaruapplikationer. Dessa ideal nämns ofta i kontexter så som liknande 

applikationer, den aktuella applikationen eller hur applikationens påverkan på 

individer eller organisationer. Ett sätt att utvärdera ett informationssystem designideal 
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är genom DeLone och McLeans (1992) IS Success Model samt dess omarbetade 

version (2003).  

 

3.2 D&L IS Success Model 

 

För att visa på att ett informationssystem är något som faktiskt ger resultat och således 

en investering som har signifikanta effekter på verksamheter presenteras nedan 

DeLone och McLeans IS Success Model.   

 

DeLone och McLean (2003) publicerade år 1992 en artikel vars syfte var att kunna 

mäta ett informationssystems framgång eller effektivitet för att skapa ökad förståelse 

för värdet och effekten av IS hanteringsval och IS investeringar. I artikeln så 

presenterade de en taxonomi samt en interaktiv modell för att skapa koncept och 

handlingar för lyckad IS som de valde att kalla ”IS Success Model”.  Efter att den 

ursprungliga artikeln publicerades så har den blivit refererad till i nästan 300 

publikationer år 2002 vilket tyder på att modellens popularitet är ett bevis för behovet 

av förståeligt ramverk för att integrera IS forskningens fynd.  

 

Artikeln som publicerades år 1992 baserades på teoretiskt samt empirisk IS-forskning 

under 70- och 80-talet vilket gav upphov till en uppdatering av modellen i och med att 

IS ständigt förändras samt utvecklas. Det resulterade i en ny publikation år 2003 vars 

syfte är att uppdatera D&LM IS Success Model och utvärdera dess användbarhet efter 

de förändringar som har hänt inom praktiserandet av disciplinen där författarna 

framförallt lyfter fram växandet av e-commerce.  

 

Det primära syftet med den ursprungliga artikeln som skrevs av DeLone och McLean 

(1993) var att syntetisera tidigare forskning som berörde IS-framgång för att skapa ett 

kunskapsorgan som även kan tillhandahålla riktlinjer för framtida forskning inom 

ämnet. Den grundläggande modellen baserades på kommunikationsforskning av 

Shannon och Weaver (1949) och teori om hur information influerar av Mason (1978) 

samt även empirisk management information systems (MIS) forskningsstudier från 

1981-87. Det resulterade i vad DeLone och McLean (2003) kallar för en omfattande 

och multidimensionell modell för framgångsrik IS. Shannon och Weaver definierade 
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den tekniska nivån av kommunikation som träffsäkerheten samt effektiviteten av ett 

kommunikationssystem som producerar information medan den semantiska nivån 

reglerar hur väl informationen framför sitt givna budskap. Det la grund för sex 

stycken s.k. huvuddimensioner för framgång inom IS som innefattar: 

 

Systemkvalitét – de kvalitéer som man bör sträva efter inom ett informationssystem. 

Det kan t.ex. innebära att systemet är lätt att använda, systemflexibilitet, 

systemreliabilitet samt att systemet ska vara enkelt att kunna lära sig.  Det är även 

viktigt att systemet innefattar attribut så som intiutivitet, sofistikation, flexibilitet samt 

responstider.  

 

Informationskvalitét – de önskvärda karakteristiska attributen ifrån ett systems output. 

I denna studie blir systemets output således applikationens olika segment där det är 

viktigt att den information som presenteras är relevant, enkel att förstå, träffsäker, 

konsekvent, komplett, gångbar, tidlös och användbar.  

 

Servicekvalitet – kvalitén av den support som systemanvändaren får ifrån IS-

departementet samt IT-personalen. Det kan t.ex. vara responstid, träffsäkerhet, 

reliabilitet, teknisk kompetens, nivån av empati ifrån personal. Ett populärt sätt att 

mäta servicekvalitet på är genom instrumentet SERVQUAL som har sitt ursprung i 

marknadsföring (Pitt et al. 1995).  

 

Systemanvändning – den graden av informationssystemets möjligheter som utnyttjas 

av användarna och administratörerna. Det kan innefatta grad av användning, hur 

frekvent systemet används, hur lämplig produkten är att använda, hur väl systemet 

används, omfattningen av användningen samt användningssyfte.  

 

Användarnöjdhet – användarens nivå av nöjdhet med det som är relevant för 

informationssystemet där exempel kan vara rapporter, webbsidor, applikationer, 

kundservice m.m. Ett sätt att mäta användarnöjdhet är genom ett välkänt 

multiattributinstrument som presenteras av Ives et al. (1983). 

 

Nettoförmåner – till vilken grad som IS bidrar till framgången för individer, grupper, 

organisationer, industrier och nationer. Till exempel: förbättrad beslutsfattning, ökad 
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produktivitet, ökad försäljning, kostnadsreduktioner, förbättrade vinster, 

marknadseffektivitet, konsumentvälfärd, jobbskapande och ekonomisk utveckling. 

Brynjolfsson et al. (2002) har använt ekonomiproduktion för att mäta den positiva 

påverkan av IT-investeringar på produktiviteten på företagsnivå.  

 

I D&LM IS Sucess Model så mäter således ”systemkvalitét” den tekniska slagkraften; 

”informationskvalitét” mäter den semantiska slagkraften; ”användning, 

användarnöjdhet, individuell påverkan” och ” organisatorisk påverkan” mäter den 

effektiviserande slagkraften. Effektivitetsnivån definierar alltså effekten av 

informationen på mottagaren. 

 

DeLone och McLean menar att fastän Shannon och Weavers ramverk från 1949 samt 

Masons utbyggningar år 1978 så finns det inget som tyder på att forskningen inte 

skulle vara valid även under deras publikation år 2003.  

 

 

 

Vidare menar författarna att baserat både på processande och tillfälliga överväganden 

så föreslås att de sex dimensionerna av slagkraft ovan är sammanhängande snarare än 

självständiga. Det menar man har viktiga implikationer för mätning, analys och 

rapportering sker av IS framgång i empiriska studier. En temporal processmodell 

menar man föreslår att IS först är skapat innehållande olika features som kan blir 

karaktäriserande för uppvisande av olika grader av system- och informationskvalité. 

Därefter får användaren eller administratören erfarenhet av dessa features genom att 

använda systemet vilket antingen resulterar att de känner sig nöjda eller missnöjda 

med systemet i sig eller den information som det producerar. Användandet av 

systemet och dess informationsprodukt påverkar eller influerar därefter individen i 

beteendet av hans eller hennes där flera individers beteende tillslut skapar en kollektiv 

påverkan inom den givna organisationen.  

I kontrast till en processmodell så lyfter författarna även fram en kausalitet- eller 

variansmodell som examinerar kovariansen av framgångsmodellerna för att avgöra 

ifall det finns något kausalt förhållande mellan dem. Ett exempel på ett sådant 

förhållande kan vara att högre systemkvalitét förväntas leda till högre 

användarnöjdhet och användning vilket i sin tur leder till positiv påverkan på den 
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individuella produktiviteten vilket resulterar i att organisationens produktivitet ökar. 

Motiveringen till att kombinera framgångstaxonomerna med IS-modellen var att 

underlätta förståelsen för potentiella kausala inbördesrelationer dimensionerna 

emellan och för att kunna förse en mer mager exponering av relationerna. Det visade 

sig dock att den ursprungliga modellens kombination ibland var problematiskt att 

genomföra vilket ledde till förslag till reformationer.  

 

Man summerade slutsatserna från den första artikeln genom följande punkter: 

 

1. Den multidimensionella och det faktum att de är beroende av varandra ligger i 

IS-framgångens natur resulterar i att man noggrant måste uppmärksamma 

respektive dimensions definition samt mätning av respektive 

beroendevariabel. Det är essentiellt att mäta de potentiella interaktionerna 

dimensionerna emellan för att isolera effekten av diverse oberoende variabler 

med en eller flera av de beroende framgångsdimensionerna.  

2. Urvalet av framgångsdimensioner och mätningar ska vara kontingent som ett 

resultat av respektive objektiv samt kontext av den empiriska undersökningen, 

men när det är möjligt ska testad och bevisad mätning användas.  

3. Trots att IS-framgång är multidimensionell och kontingent ska man sträva mot 

att signifikant reducera de olika mätningarna som används för att mäta IS-

framgång för att forskningsresultat ska kunna ställas mot varandra samt att de 

fynd som görs ska kunna valideras.  

4. Fler fältstudier bör undersöka och införliva organisatoriska 

konsekvensåtgärder.  

5. Modellen behöver vidare utveckling och validering innan den kan agera som 

grund för urvalet av rimliga IS-mätningar. 

 

Efter att den första artikeln publicerades gick författarna igenom många av de 

publikationer som refererade till dem för att se hur modellen hade använts. Man såg 

att många använde den för att motivera deras empiriska mätning av IS-framgång men 

även att många missade att ta till sig DeLone och McLeans varningar kring hur man 

faktiskt bör se IS i form av sammanlänkande dimensioner snarare än enskilda organ 

som arbetar individuellt. Det är således återigen värt att nämna att poängen de lyfter 

fram är att för att kunna studera IS-framgång måste man antingen kontrollera för en 
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av dimensionerna eller studera interrelationerna mellan dem. Man menar därav att 

forskare systematiskt bör kombinera individuella mätningar från de olika 

framgångsdimensionerna för att skapa ett omfattande mätinstrument – något som 

många forskare hur som helst faktiskt har gjort.  

 

Kausaliteten är alltså det som är styrkan i D&ML IS Success model där sambanden är 

det som gör att modellen får en god empirisk slagkraft. I en processmodell så 

använder man simpla relationer så som att B är ett resultat av A medan en 

kausalmodell snarare menar på att en ökning av A leder till en ökning av B (eller en 

minskning). I artikeln som författarna publicerade 1992 så föreslog de att ett 

interrelationssamband fanns mellan de olika dimensionerna, men det testades aldrig 

empiriskt. Sedan publikationen har ett flertal andra forskare tagit sig an uppdraget att 

göra empiriska undersökningar av multidimensionella relationer mellan de olika 

mätningarna som används inom IS.  

 

 

Empirisk testning samt validering var primärfokus för Seddon och Kiew (1994) och 

Rai et al. (2002). Seddon och Kiew  undersökte 104 användare av ett nyligen 

implementerat universitetbokföringsprogram där man hittade signifikanta relationer 

mellan ”systemkvalitét” med ”användarnöjdhet” och ”individuell påverkan”, mellan 

”informationskvalitét” med ”användarnöjdhet” och ”individuell påverkan”, och 

mellan ”användarnöjdhet” och ”individuell påverkan”. Rai et al.  utförde ett s.k. 

goodness-of-fit-test där man mätte skillnaden mellan teoretisk och observerad 

fördelning för hela D&M IS Success model baserat på en enkätundersökning som 

innefattade 274 användare av ett universitets IS. I studien fann man att vissa 

goodness-of-fit indikatorer var signifikanta medan andra inte var det. Vidare visade 

det sig dock att alla av vägkoefficienterna mellan framgångsdimensionerna inom 

framgångsmodellen var signifikanta.   

 

Vidare skriver DeLone och McLeans (2003) i sin artikel att sju artiklar som testade 

för sambandet ”systemanvändning” och ”individuell påverkan” visade ett signifikant 

resultat för relationen. Fem studier kollade för ett direkt samband mellan 

”systemkvalitét” och ”individuell påverkan” och även där visade alla studier på ett 
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signifikant resultat. Fyra studier visade även på ett signifikant samband mellan 

”informationskvalitét” och ”individuell påverkan”.  

 

Man kan således dra slutsatsen att D&M IS Success model har en hög validitet där 

endast  en holländsk empiristudie där man testade för ett samband mellan 

”systemanvändning” och ”organisatoriska intäkter och lönsamhet” inte visade på 

något signifikant resultat. DeLone och McLeans konkluderar att 36 av 38 associerade 

framgångsfaktorer som var empiriskt testade i 16 olika studier visade sig vara 

signifikanta.  

 

3.2.1 Problem med modellen 

 

Framgångstaxonomin och dess sex olika framgångsdimensioner eller kategorier som 

lyfts fram i av Delone och McLeans (2003) baseras på processmodell inom IS (43). 

Vidare menar de att de sex olika dimensionerna är sammanhängande vilket resulterar 

i en framgångsmodell som indikerar att kausalitet rör sig i samma riktning som 

informationsprocessen. Newman (1992) menar dock att varians- och processmodeller 

representerar alltför olika koncept och därför inte kan kombineras ihop till en modell 

på ett meningsfullt sätt. Vidare argumenterar Seddon även för att DeLone och 

McLean har försökt kombinera både en process- och kausala förklaringar av IS i sin 

modell vilket har lett till att integrationen av förklaringar som innefattar både varians- 

och processtolkningar potentiellt kan leda till många förvirrande betydelser. DeLone 

och McLean håller med om att Seddons tes att kombinationen av varians- och 

processtolkningar inom en IS-modell kan visa sig vara förvirrande. Författarna menar 

dock att skapandet av framgångsmodellen var driven av process vars syfte var att 

skapa förståelse för IS och dess påverkan. Processmodellen har endast tre 

komponenter; skapandet av ett system, användandet av ett system och 

konsekvenserna av systemanvändandet. Varje steg är ett nödvändigt, men inte 

tillräckligt, tillstånd för att nå ett eller flera resultat. Som exempel lyfter de fram att 

om ett system inte används så kan det inte finnas någon konsekvent eller fördel då B 

förutsätter att A har skett. Vidare så kan det vara så att även om ett system används 

kan det vara så att om det olämpligt eller innefattar dålig information så spelar det 

ingen roll hur omfattande det faktiska användandet var då det ändå inte behöver leda 
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till några fördelar. Således behövs en variansmodell för att fullt kunna förstå de olika 

dimensionerna inom IS. Det leder i sin tur att DeLone och McLeans IS-modell 

förutsätter en kontextuell variansspecifikation för att kunna garantera att de resultat 

som produceras uppfyller en empirisk validitet. De lyfter därefter fram tre 

komponenter som de anser uppfyller de krav som har lagts fram; den första 

komponenten är produktion, den andra är användande och den tredje är nettovinster. 

DeLone och McLeans menar att dessa två dimensioner är nödvändiga samt att de 

även kan kombineras ihop till en modell.  

 

Vidare menar Sheddon (1997) att ”systemanvändning” som framgångsvariabel bör tas 

bort inom den kausala framgångsmodellen då användning är beteende vilket gör att 

det bättre lämpar sig i en processmodell. Han argumenterar för att användning måste 

föregå effekter och fördelar, men inte orsaka dem. DeLone och McLeans (2003) 

håller inte med utan menar att systemanvändning oftast är en bra variabel för att mäta 

framgång. Problematiken menar de istället är det faktum att det är svårt att definiera 

en sådan komplex variabel med en så simpel benämning. Genom att säga att 

användning kommer att leda till fler förmåner inom respektive system utan att 

definiera denna typ av användning är otillräckligt. Young and Benamati (2000) 

presenterar en rimlig lösning där man skapar underkategorier från användning för att 

skapa spetsigare definitioner som lättare går att passa in i olika kontexter. De lyfter 

fram exemplet e-commerce som bör innefatta informationsanvändning, 

transaktionsinformation och kundserviceanvändning. Vidare nämner även Lassila och 

Brancheau (1999) problematiken med att mätning av användning i tid inte är ett 

optimalt mått för att hitta ett samband mellan just användning och förverkligande av 

förväntade resultat. DeLone och McLean (2003) poängterar att ett om användningen 

prompt avbryts så kan det lägga grund för att göra antagandet att de väntande 

förmånerna inte uppfylldes. Att ha just avbruten användning som variabel är 

problematiskt även när användandet är obligatoriskt inom en organisation då man kan 

anta att kvalitén samt intensiteten ändå påverkar uppfattningen om systemets 

förmåner. Man påpekar även att inget system är obligatoriskt på alla plan då en 

företagsledning alltid har valet att antingen byta ut systemet eller modifiera det om 

man inte når de resultat som man först hade hoppats på. Systemanvändning som 

beroende variabel fortsätter att användas inom empiriska studier och fortsätter att 

uppdateras samt testas av IS-forskare. En del som använder sig av DeLone och 
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McLeans ursprungliga arbete byter ut termen användning mot användbarhet. Det 

kommer dock inte att ske i denna studie då användaren aldrig kommer att vara 

tvingad till att använda applikationen utan istället ses som ett frivilligt redskap för att 

leda till förmåner så som ökad information om sin situation men även en högre 

vårdkvalité. Vidare håller DeLone och McLean med de IS-forskarna som menar att 

användning som term kommer att fortsätta vara en viktigt indikator för IS-framgång 

där man lyfter fram termen i kontexterna informerad- och effektiv användning.  

 

Ett problem med modellen är att beroende på vilken typ av studie som görs samt 

vilket kontext som är aktuell för de system man vill utvärdera så kommer olika 

mätningar att vara olika mycket intressanta. Således är det svårt att skapa en generell 

modell då olika forskare kommer att använda olika typer av variabler för att mäta IS-

framgång.  

 

3.2.2 Motivering av användandet av modellen 

 

D&Ls modell visar att en organisation som anammar IT och därefter IS kan öka 

många essentiella faktorer inom den kontext som är relevant för respektive företag. 

Således kan man dra slutsatsen att genom att skapa ett relativt simpelt 

informationssystem finns det tillräckligt med kött på benen för att kunna anta att det 

kommer hjälpa till med den problematiken som i dagsläget finns på akutkliniken i 

Solna. Sjöström (2010) menar dock att det är viktigt vid mätandet av just framgång att 

definiera vad framgång faktiskt är samt att en sådan definition måste beakta de 

designideal som är aktuella för respektive designprojekt.  

 

 

I den aktuella studien ämnar skapa en uppfattning av hur väl faktorerna 

systemkvalitét, informationskvalitét samt användarnöjdhet upplevs hos 

försöksdeltagarna för att skapa en bättre bild av hur ett informationssystem skulle 

kunna leda till ökad IS-framgång inom akutkliniken i Solna. För att få ett bra överslag 

på hur prototyperna i sig uppfattas av försöksdeltagarna så kommer en SUS-enkät att 

användas. Tanken med SUS är att kunna mäta ett system utifrån följande punkter: 
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 Effektivitet – hur väl en användare kan utföra en uppgift 

 Måluppfyllnad – hur svårt det var att utföra uppgiften 

 Tillfredsställelse – hur användaren kände sig när den utförde uppgiften 

 

SUS kan således fungera som ett verktyg vars funktion är att kunna peka på ett system 

som har brister. Problematiken är dock att SUS kvantitativa karaktär gör det svårt att 

peka på just vart man kan hitta dessa brister. För att hitta dessa eventuella brister samt 

förbättringsområden inom dem så används därför ett tänka-högt-protokoll i enlighet 

med Somaren, M.W. et al. (1994) då utvärderingsmetoden lämpar sig väl för att på 

detaljnivå kunna ge en kritisk granskning från en potentiell användare. Det ger 

upphov att utifrån de tankar som ges av användaren så bör man kunna dra slutsatser 

om de olika kvalitéer som IS-framgångsmodellen lyfter fram då eventuella problem 

direkt kan komma att peka på vilka brister som finns i systemet samt hur de eventuellt 

kan åtgärdas. De två utvärderingsmetoderna bör därför komplettera varandra efter ett  

makro-mikro-liknande tänk där SUS som utvärderingsmetod bör kunna se om det 

faktiskt finns en positiv eller negativ effekt medan tänka-högt-protokollet mer 

detaljerat kan förklara varför det är som det är.  

 

3.3 Design av prototyp 

 

Det finns en mängd olika teorier och metoder för designandet av interaktiva produkter 

där många av dem är erkända inom den akademiska världen där de ses som analytiska 

redskap för designers (Preece et al., 2002). Användbarhet är ett centralt begrepp inom 

just interaktionsdesign som ofta definieras på olika sätt. En av definitionerna lyder 

”användarens syn på mjukvarans kvalitét” som brukar användas då dess simplicitet 

gör begreppet tydligt (Bevan et al., 1991, p. 4). Användbarhet brukar dock även följa 

en mer specifik definiering inom ISO som menar att uttrycket refererar till: ”[…] the 

effectiveness, efficiency and satisfaction with which a specified set of users can 

achieve a specified set of goals in a particular environment.” (ISO 9241, 1994). 

Effectiveness refererar till användarens förmåga att kunna uppfylla sina mål genom 

användandet av den interaktiva produkten. Efficiency innebär att användarna ska 

kunna uppfylla sina mål med minimal ansträngning. Satisfaction däremot är ett mått 

som är svårt att definiera då det innefattar användarens subjektiva uppfattning om hur 
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vida produkten tillfredsställer dennes nöjdhet.  

Användarcentrerade designmetoder som innefattar bl.a. contextual inquiery, 

prototypande, scenarier m.m. delar alla den gemensamma featuren att användarens 

uppfattning och åsikter om den utvecklande IT-artefakten kontinuerligt matar 

designprocessen. Det innebär att applikationen av sådana metoder kan göra att IT-

artefakter uppfyller flera syften snarare än endast uppgiftsorienterade (Sjöström 

2010). 

 

Användbarhetsforskning har genererat normativa kriterier för design och utvärdering 

av IT-artefakter vilket har lett till en rad olika principer från olika forskare. Exempel 

på sådana är Nielsens (1993) 10 användbarhets heuristiker, Shneidermans (1998) 8 

gyllene regler för interfacedesign och ISO-9241-10 dialogprinciper. Sjöström (2010) 

menar dock att användbarhet inte är uttänkt som karaktäriserande för en interaktiv 

produkt per se. Istället är det en kontextualiserad vy av en interaktiv produkt som 

används just i en specificerad kontext (Bevan 2001; ISO 9241 1996; Preece et al. 

2002). Vidare menar Sjöström att användbarhet primärt bör ses som 

uppgiftsorienterade. Löwgren (2006, p 10) nämner att “The field known as human-

computer interaction […] is mainly oriented towards improving the efficiency of 

computer-supported tasks”. Det kan vidare kopplas till DeLone & McLeans IS-

framgångsmodell som just visar på relationer mellan tekniska kvalitéer i form av 

systemfunktionalitet påverkar användbarhet vilket i sin tur har implikationer för 

individuellt arbete och därav organisationens prestation vilket i sin tur har positiva 

effekter även för kunden, dvs. Patienterna vid akutkliniken i den aktuella studien. 

3.4 User Experience (UX) 

 

Interaktionsdesign som akademiskt fält omfattar däremot en bredare vy av kvalitéer 

än de som endast fokuserar på hur väl en försöksdeltagare presterar inom en given 

organisatorisk kontext (Sjöström). User experience (UX) mål är innefattar hur vida 

användaren upplever den interaktiva produkten som tillfredsställande, underhållande, 

motiverande, estetiskt tilltalande eller ger upphov till kreativitet (Preece et al. 2002). 

En av huvudpoängerna inom UX-diskussionen är att vi måste definiera denna typ av 

designideal som ett komplement eller alternativ för att kunna skapa konventionella 



 20 

användbarhetsidéer som är direkt beroende av vilken typ av IT-artefakt som vi har 

intentionen att designa (Sjöström 2010).  

 

Internet som fenomen har gett upphov till många olika typer av interaktiva verktyg 

vars spets kommer ur just det faktum att information effektivt kan delas, modifieras 

men framförallt presenteras på ett sätt som gör att dess flöde både möjliggörs samt 

effektiviseras. Rayport och Sviokla (1995) förutsåg att den nya plattformen skulle 

möjliggöra ett gäng helt nya tjänster för organisationer. Vidare menade det att de 

företag som anammade informations teknik internt snarare än extern skulle kunna 

komma fram med helt nya lösningar så som att kunna presentera realtidsinformation 

för sina kunder eller att låta konsumenter att lägga order via datorer. Man antog alltså 

att IT just skulle kunna leda till att företag skulle kunna erbjuda sina kunder 

revolutionerande servicetjänster genom informationsflöden som kunde kontrolleras 

internt av företag som själva kunde kalibrera sin teknik för att optimera dem. I 

dagsläget är detta en verklighet snarare än en prediktion. Dahlbom (2003) lyfter fram 

att en stor orsak till att IT har fått den genomslagskraft som den har idag mycket beror 

på att hela världen, oavsett land, blir alltmer uppkopplad och således skapar många 

nya användningsområden och koncept inom IT vilket i sin tur leder till intressanta 

områden inom IS-forskning. Social action theory är något som stärker den tes som 

Dahlbom driver och som skapar koncept från ett serviceperspektiv där man 

argumenterar för att social interaktion är det fenomen som är mest intressant inom en 

sådan föreställning (Hultgren 2007; Hultgren & Eriksson 2005).  

 

World Wide Web har lockat till sig många forskare inom användbarhet genom att just 

vara en plattform som är karaktäristiskt för IT då det skapar möjligheter för sociala 

miljöer. Ett exempel på sådan forskning är den s.k. HOMERUN-modellen (Nielsen, 

2000) som lyfter fram karaktäriserande attribut för en hemsida samt organisationen 

bakom den till en viss grad.  De attribut som anses vara de mest essentiella för en 

hemsida inom en organisatorisk kontext är; innehåll som håller en hög kvalitét, 

frekvent uppdatering, minimal nedladdningstid, enkel att använda, relevant för 

användarens behov, unik till online-mediet och nät-centrerad företagskultur. 

Webbsidor och andra typer av interaktiva produkter som därav kan definieras som 

informationssystem då de just kan samla, filtrera, processera, skapa och distribuera 

data i sociala miljöer. 
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3.5 Designmönster 

 

Vid designandet av prototyperna så användes s.k. designmönster för att kunna 

argumentera för de designval som gjordes. Tidwell (2011) beskriver designmönster 

som ” […] structural and behavioral features that improve the ’habitability’ of 

something –a user interface, a website, an object-oriented program, or a building. 

They make things easier to understand or more beautiful; they make tools more useful 

and usable.”. Designmönstren fungerade som en slags grund samt inspiration till de 

olika val som gjordes inom utvecklandet av studien.  

 

Vidare menar Tidwell att designmönster kan vara beskrivningar av bästa praxis inom 

en given designdomän då de fångar vanliga lösningar till konstruktionsproblem (som 

ofta kallas för ”forces” inom designmönsterliteratur) vilket per definition innebär att 

de inte är originella. Tidwell poängterar dock att mönstren inte är enkla regler eller 

heuristik utan menar att varje implementation av ett mönster skiljer sig lite från de 

andra. De är därför inte steg-för-steg-lösningar utan fungerar istället som ramar att 

utgå ifrån.  

 

Tidwell summerar designmönstren som: 

 

Konkreta, inte generella; 

 

Alla designerns är beroende av att en bra design för att kunna prestera väl inom sitt 

arbete. Exempel på resultat ifrån just en bra design är att användaren undviker 

misstag, att man skapar en stark visuell hierarki och att användaren inte ska behöva 

tänka utan istället bara agera. Tidwell menar dock att det är svårt att designa ett 

interface som faktiskt fungerar när man endast startar ifrån ett par fundamentala 

principer. Hon menar dock att designmönster är tillräckligt konkreta för att fylla 

tomrummet mellan generella principer på hög nivå och det hon kallar för ”grammar” 

(widgets, text, grafiska element, alignment grids m.m.) på låg nivå.  

 

Valida mellan olika plattformer och system; 
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 Ett designmönster definierar någonting abstrakt vilket gör att de bästa inte är 

specificerade till en specifik plattform eller idiom. Tidwell menar att varje 

designmönster fångar någon slags sanning i hur människor arbetar bäst med en 

skapad artefakt och att den sanningen står sig även när den underliggande teknologin 

och mediet ändras. 

 

Produkter, inte processer; 

 

Till skillnad från heuristik eller UX-tekniker som ofta ger rådet att an ska försöka 

hitta en lösning till ett teknik eller designproblem så är mönstren möjliga lösningar.  

 

Föreslag, inte krav; 

 

Tidwell är tydlig med att man nästan alltid ska följa bra designprinciper och 

heuristiker samtidigt som det är viktigt för organisationer att designer följer deras 

stilguider för att produkterna ska förbli konsekventa. Således är det viktigt att se 

designmönster som föreslag vilket innebär att man antingen följer dem eller inte då 

det helt beror på vilken designkontext man jobbar inom och vad användaren faktiskt 

är i behov av. 

 

Relationer mellan element, inte enskilda element; 

 

Ett textfält är inget designmönster enligt Tidwell. Däremot kan den spatiala relationen 

mellan ett textfält och en hjälptext i närheten av det vara ett mönster. Således kan 

interaktiva produkter som förändras i samband med att en någon använder dem 

resultera i ett gäng olika designmönster även om vissa endast kan fångas i statiska 

relationer. 

 

Anpassade till en specifik designkontext; 

 

När ett designmönster instansieras i en design så ska designer anpassa mönstret till 

den grad att det passar in i den givna designsituationen. Tidwell menar att man kan 

använda en del designmönster ordagrant men tycker samtidigt att så länge man vet 
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hur mönstret fungerar så bör man passa på att vara kreativ. Mönstren ska alltså formas 

för att passa den specifika målgruppen man har samt deras krav. 

 

Tidwell nämner även att det finns kompletta set av designmönster som tillsammans 

skapar ett s.k. ”mönsterspråk”. Dessa mönster brås på visuella språk i det att de täcker 

upp hela vokabulär av element i en design. Hon förtydligar dock med att säga att 

mönsterspråk är mer abstrakta och beteendemässiga medan visuella språk berör 

former, ikoner, färger, typsnitt m.m. Just mönsterspråk är dock inget som kommer 

användas i den aktuella studien då prototyperna inte är så pass omfattande att det 

finns en stor mängd designmönster som används tillsammans tillräckligt ofta för att 

de faktiskt skulle generera ett mönsterspråk. 

 

För skapandet av prototyperna har ett gäng olika designmönster använts. Till att börja 

med så bygger prototypens navigationsupplägg på ett s.k. pyramidupplägg. Enligt 

Tidwell går pyramiden ut på att det finns föräldersida som länkar ihop alla andra sidor 

vilket gör att användaren kommer åt dem i antingen en sekventiell ordning eller fritt 

kan välja vart denne vill gå. Man använder detta upplägg när man antar att 

användaren endast vill se en bit information i taget. I denna uppsats är det således så 

att användaren endast ska kunna se ett segment i taget. Istället för att använda sig av 

en föräldersida så gjordes valet att lägga en statisk meny i den undre delen av 

applikationen. Det essentiella är dock att användaren alltid kommer åt all information 

oavsett vilken sida som är aktiverad inom applikationen reducerar antalet klick det tar 

till en annan sida till 1 – dvs. det lägsta man kan uppnå. Det främjar 

navigationseffektivitet samtidigt som det låter användaren antingen sekventiellt beta 

av de olika segmenten från vänster till höger, höger till vänster eller helt fritt (Tidwell 

2011, s. 94). 

Upplägget gör även att det alltid finns ett snabbt sätt som gör att användaren kan 

hoppa ifrån den nuvarande sidan och tillbaka till en annan som denne redan känner 

sig bekväm med (Tidwell 2011, s. 104). 

 

För att en sida ska upplevas som estetiskt tilltalande och samtidigt lätt att läsa är det 

viktigt att använda sig av en visuell hierarki. Visuell hierarki finns för att den 

information som är viktigast ska sticka ut, för att titlar ska se ut som titlar, för att listor 

ska se ut som listor, för att rubriker ska se ut som rubriker osv. Det är alltså för att 
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användaren ska kunna härleda sidans informationsstruktur ifrån dess layout. Då 

prototyperna ska presentera just information för en så bred målgrupp som möjligt är 

det viktigt att allt är så simpelt som möjligt. Därav presenteras en titel följt av en rad 

text så att det inte alls ska finnas några tvivel över hur man kommer åt den 

information som är aktuellt för respektive del av applikationen.  

 

För att göra det tydligt att det är just en rubrik och en brödtext så används två olika 

typsnitt inom applikationen som kontrasterar varandra. Rubriken är tunn och lätt 

medan brödtexten är tyngre och mörkare för att visa på att det är två separata nivåer 

av information som ökar det visuella intresset. (Tidwell 2011, s. 516)  

 

Som grund till prototyperna används pappersskisser för att främja kreativt 

användande av idéer som är enkla att lägga fram utan att behöva tänka på vilken 

kvalité de faktiskt håller samtidigt som det är lätt att utforska samt återkoppla till 

tidigare idéer. Fler utkast leder till flera olika lösningar på designproblem samtidigt 

som man på ett lätt sätt kan kritiskt granska olika val samt stämma dem mot varandra 

(Greenberg et al. 2012).  

 

Inför skapandet av målgruppsbaserade produkter är det vanligt att man ofta gör 

många olika intervjuer med potentiella användare för att skapa en bild av vad den 

typiska slutkonsumenten faktiskt vill ha. Användandet av en persona eller flera 

personor minimerar även risken för att hitta lösningar eller element för produkten som 

istället måste implementeras vid ett senare skede av designandet (Goodwin, K. 2009: 

229). Problematiken med användandet av en eller flera personer i den aktuella studien 

är dock att man förhoppningsvis inte spenderar mycket tid i en akutmottagning 

samtidigt som många aldrig ens har besökt en. Det innebär att det är svårt för en 

potentiell användare att sätta sig in i situationen som patient i väntat på vård om hen  

faktiskt inte har befunnit sig i det innan. Därför valde man istället att utifrån skisser 

som inspirerades av liknande applikationer göra ett utkast för att istället direkt göra en 

användartestning då det bidrar till en ekologisk validitet samtidigt som det även 

effektiviserade användbarhetstestningen av prototypen.  
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4. Avgränsningar 
 

Denna studie kommer att fokusera på att lyfta fram informationssystem som begrepp 

och realisera den till en viss grad genom att ta fram en prototyp för det 

informationsflöde som patienterna är tänkta att kunna ta del. Således kommer 

kopplingen mellan organisationen och personalen inte att analyseras på samma sätt då 

det som anses vara mest intressant just nu är att följa de direktiv som har givits från 

handledaren vid Karolinska sjukhuset som är att skapa ett utkast av ett 

informationsflöde.   

 

Användartestningen av prototypen genomfördes endast på väntande patienter vid 

Karolinska Sjukhuset i Solna och alltså inte vid någon annan klinik. Personer i kritiskt 

tillstånd tillfrågades inte om att vara med i studien då de snabbt behöver hjälp samt 

inte stämde in i den målgrupp som kan tänkas använda applikationen.  

 

5. Metod 
 

 

5.1 Inför skapandet av prototyp 

 

För att skapa en god uppfattning om hur arbetet vid akutkliniken faktiskt gick till så 

gjordes till början en observationsstudie för att se vilka för- och nackdelar som fanns i 

kliniken i dagsläget. Vid studiens inledande skede var en idé att se över möjligheten 

att använda interaktiva skärmar i väntrummet för att dels kunna presentera relevant 

information men även för att aktivera uttråkade patienter. Redan efter några minuter 

förkastades dock tanken då det inte fanns tillräckligt med utrymme i väntrummet för 

att på ett sunt sätt kunna placera någon skärm utan att antingen behöva ta bort 

sittplatser eller riskera att folk ska känna sig stressade av att flera vill använda dem. 

Ett stort problem i lokalen var att det fanns få potentiella väggar där man skulle kunna 

presentera information då sittplatserna var placerade på ett sätt som gjorde att många 

antingen inte skulle se dem. Mycket av den information som i dagsläget faktiskt 

uppvisades går även förlorad då man t.ex. har placeras sittplatser framför planscher 

som inte går att läsa på långt avstånd.  
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Det gav istället upphov till idén att använda sig av ett informationssystem där 

patienten inte är knuten till en specifik plats utan istället kan använda sig av en mobil 

enhet och på så sätt lyfter bort problemet med att behöva lägga resurser på att 

optimera informationsflöden inom specifika lokaler. I dagsläget är det fler människor 

som har en smartphone än de som inte har det vilket gör det till en bra plattform för 

att just bjuda in en användare till att ta del om information snarare än att tvinga dem ta 

del av den genom t.ex. tvskärmar. Det gör att man lyfter problemet ifrån den specifika 

miljön samtidigt som den teknik som man tar fram inte nödvändigtvis inte behöver 

vara knuten till en specifik plats vilket kan göra verktyget mer attraktivt för andra 

sjukhus.   

 

Målet med applikationen var att skapa ett så lätt verktyg som möjligt för att så många 

som möjligt ska känna sig trygga med användandet samt minimera risken för fel. Det 

är även viktigt att den färdiga produkten ska ta så lite plats som möjligt för att en 

potentiell användare inte ska tycka det är ansträngande att ladda ner applikation. Det 

har resulterat i att prototyperna i sig är väldigt grundläggande och inte har många 

avancerade funktioner eller flashiga interaktiva effekter då den just ska förmedla 

information snarare än att utmana användaren. Det har lett till att fokuset istället har 

lagts på att göra applikationen så estetiskt tilltalande som möjligt för att på ett så 

tilltalande sätt som möjligt kunna förmedla informationen samtidigt som verktyget 

känns fräscht och uppdaterat. Då den mobiltelefon som användes under testningen var 

en iPhone 5 så har prototypens design utgått från Apples senaste operativsystem iOS 

7 för att produkten i sig ska upplevas som så aktuell och uppdaterad som möjligt.  

 

Något som ansågs vara intressant var att se hur vida försöksdeltagarna reagerade på 

hur man presenterade information om hur patienter vid akutkliniken prioriteras samt 

applikationens segment om väntetid. Det gav upphov till skapandet av två olika 

versioner av applikationen. Argumentet för att pröva två relativt liknande prototyper 

där endast två av fem segment faktiskt skiljde sig åt var för att återkoppla till det 

informationsflöde som tidigare användes vid akutkliniken där många patienter blev 

frustrerade över att få se en uppskattad väntetid som sällan verkade stämma. I 

prototyp 1 så förklarades därför varför patienter prioriterades medan man istället 

förklarade hur prioriteringen faktiskt gick till i prototyp 2. Väntetiden i prototyp 1 
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beskrevs på ett sätt som förklarade varför det är svårt att estimera hur länge en patient 

kan komma att få vänta medan en uppskattning utifrån prioriteringsgrad visades i 

prototyp 2.  

 

5.2 Design av prototyp 

 

Prototyperna skapades genom programmet Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator 

samt Axure RP 7.0 och kördes via en Apple iPhone 5.  

 

För att prototypen skulle uppfattas som så genuin som möjligt så följde alltså 

gränssnittet temat för det aktuella operativsystemet iOS7 för Apples mobiltelefoner 

vilket resulterade i att följande menyrad skapades för att kunna navigera omkring i 

applikationens olika delar.  

 

 

 

 

 

 

Tanken var att respektive ikon skulle vara tillräckligt intuitiv samtidigt som de ska 

skilja sig så mycket som möjligt från varandra för att undvika risken att en ikon skulle 

kunna passa in under olika rubriker vilket ger upphov till förvirring och tvetydighet. 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Bild på menyrad utan 

något aktiverat fält 

Bild 2. Bilden visar hur en 

ikon blir blå när det 

segmentet av applikationen 

är aktivt. 
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Det segment av applikationen som var aktiverad färgades därefter med färgen blå för 

att visa att just det segmentet var aktiverat. Det resulterade i att totalt 5 olika .png-filer 

för att kunna skapa en bildrymd där samtliga olika segment kunde vara aktiverade, 

dvs. en bild för varje möjligt tillstånd som användaren kan befinna sig i inom 

applikationen.   

 

Efter att ikonerna samt bilderna hade designats så skapades ett projekt med Axure RP. 

Det initiala tillståndet, dvs. applikationernas startsida var det s.k. ”Hjälp”-segmentet. 

Argumentationen för det var att den skulle fungera som en introducerande text som 

skulle vara enkel att gå tillbaka till samtidigt som att den information som 

presenterades där inte skulle bli repetitiv genom att återanvändas i de andra 

segmenten. Nedan bifogas ett utdrag ifrån Axure RP som visar hur den initiala bilden 

är kopplad till de andra olika bilderna i respektive prototyp. Det gröna fältet visar på 

vart användaren måste trycka för att aktiveringen av en annan sida ska ske.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I övrigt är all grafisk formatering av text även gjord inom Axure. Textfältet 

konverterades sedan till en s.k. dynamisk panel vilket möjliggör interaktiva 

handlingar. I de två prototyperna användes endast scrollning samt inzoomning för just 

brödtexten.  Nedan visas en bild över hur applikationens ikon presenteras på 

mobiltelefonen. Den introducerande bilden för båda prototyperna representeras nedan. 

Bild 3. Bild ifrån Axure RP 7 

som visar på hur länkningen 

inom prototypen ser ut. 
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I Appendix listas den information som presenterades i de två olika prototyperna.  

 

  

Bild 4. Bild över den 

introducerade menyn som 

visar hur användaren 

välkomnas av applikationen. 
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5.3 Försöksdeltagare 

 

Samtliga försöksdeltagare rekryterades direkt ifrån vänterummet vid akutkliniken i 

Solna. Det enda krav som fanns för att få delta i studien var att personen inte var i ett 

kritiskt tillstånd vilket ledde till att endast de som antingen inte hade fått någon 

prioritering eller befann sig i prioriteringsintervallet 3-5 rekryterades.  

 

 

Då studiens upplägg förutsätter en mer ingående analys av hur prototyperna fungerar 

för försöksdeltagarna så används en kvalitativ utvärdering i form av ett s.k. 

concurring-tänka högt-protokoll (Tobii Technology, 2009). Styrkan i att använda sig 

av protokollet är att för- och nackdelar med applikationen lyfts fram genom en dialog 

med försöksdeltagaren där denne helt fritt kan dela med sig av sina tankar om vad 

som fungerar bra respektive dåligt. I kontrast till ett retrospektivt tänka-högt-protokoll 

så innebär ett concurring att användaren aktivt berättar vad hen uppfattar som bra, 

dåligt samt hur problem löses istället för att lyfta fram tankarna efter att testningen är 

klar. Nackdelen är att det ibland kan uppfatta som onaturligt och ta fokus ifrån 

produkten, men fördelen är att ingenting relevant glöms bort efter att testningen är 

klar. Vid testningen var det viktigt att den information som presenterades uppfattades 

som tydlig och relevant samtidigt som applikationen ska kännas konsekvent och 

lättanvänd vilket lättare framgår genom intervjuer snarare än enkäter. Intervjuerna 

spelades in för att enkelt kunna utvärderas efteråt samtidigt som det bidrog till en 

rikare dialog med försöksdeltagaren utan distraktioner som kan uppstå vid 

anteckningar. Det ledde även till att det inte fanns något direkt behov av en faciliator 

vilket var en förutsättning då det endast fanns en försöksdeltagare som var ansvarig 

för den användbarhetstestning som gjordes. 

Då två olika prototyper utvärderades användes även en SUS-enkät för att lättare se 

ifall en av dem fick ett högre användarvärde än en annan. SUS får ofta kritik för att 

inte vara tillräckligt omfattande för att kunna ligga som empirisk grund för vilka 

applikationer som faktiskt är mer lättanvända än andra. Motiveringen till varför den 

användes i denna studie är dock att det är lätt att ställa två liknande produkter mot 

varandra till ett lågt pris då det går relativt fort att fylla i enkäten. Vidare är SUS ett 

bra verktyg för att kunna se ett användargränssnitt i sin helhet snarare än att gå in på 
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detaljnivå vilket gör att den kompletterar tänka högt-protokollet på ett sunt sätt. 

Samtidigt är de frågor som ställs i SUS relevanta för en koppling till D&L IS Success 

Model då det är ett mått på just användbarhet vilket gjorde det till ett lämpligt verktyg 

för att lättare kunna dra kopplingar till ett informationssystem. Grunden till den 

information som används i applikationerna införskaffades genom intervjuer med 

framförallt med s.k. triagesjuksköterskor men även underläkarchefen vid 

akutkliniken.  

 

5.4 Testning 

 

Efter att försöksdeltagarna hade rekryterats ifrån väntrummet så fick de följa med in i 

ett rum som låg inne i själva kliniken för att minimera risken för eventuella störande 

moment. Testet inleddes med att försöksdeltagaren fick fylla i en medgivarblankett 

som säkrade dennes anonymitet samt gav tillåtelse för försöksledaren att spela in ljud 

ifrån testet. Därefter så ombads hen att muntligt presentera sina tankar vid 

användandet av prototypen där den enda riktlinjen var att utforska hela prototypen för 

att följa metodiken för ett tänka-högt-protokoll. När försöksdeltagaren sedan hade gått 

igenom och kände sig klar med prototypen så ombads denne att fylla i SUS-enkäten 

vilket var det avslutande momentet för användbarhetstestningen. 

6. Resultat 
 

Totalt sett rekryterades 12 försöksdeltagare vilket resulterade i 6 för respektive 

prototyp. Det enda kravet för försöksdeltagaren var att denne var en patient som 

väntade på akutvård vid akutkliniken i Solna som antingen väntade på att få sin 

prioriteringsgrad eller som hade tilldelats en inom de tre lägsta prioriteringarna.  

 

6.1 Kvantitativ data 

 

SUS-medelvärdet för prototyp 1 var 84,4 (SD = 8,727) respektive 95 (SD = 10) för 

prototyp 2. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de två prototyperna (p = 0,133, 

DF = 7).  
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SUS-resultatet visade att båda prototyperna låg relativt nära varandra vilket tyder på 

att skillnaden av hur information representerades inte gav någon signifikant effekt 

mellan de två. Då båda prototyperna fick ett värde över 80 så hamnar de i intervallet 

topp 10 % vilket innebär ett ”A” i gradskalan som Sauro (2011) har tagit fram. Det 

innebär även att de två prototyperna hamnar ovanför det SUS-värdet som man brukar 

dra gränsen för att en användare kommer att rekommendera produkten till en vän 

vilket främjar lojalitet.  

 

6.2 Kvalitativ data 

 

Genom tänka-högt-protokollet visade det sig att applikationen i sig var väldigt simpel 

att använda och inte ställde till med några problem. Några påpekade dock att även om 

de själva kunde urskilja texten så var den gråa färgen inte optimal utan att de hellre 

skulle se att någonting mörkare användes. En försöksdeltagare reagerade på att vissa 

ord i den första prototypen var väldigt laddade men det var inte något som någon 

annan påpekade. En äldre man tyckte att texten var svår att se men hade inga problem 

med att tyda texten efter att han blev visad hur man gör för att zooma på en 

smartphone. Samma man var dock inte alls bekväm med användandet av just en 

smartphone då han inte ansåg att det var något för just honom.  

 

De teman som hittades var att samtliga försöksdeltagare var positivt inställda just idén 

med en applikation samt tyckte att den information som presenterades var relevant 

och givande. En del försöksdeltagare visade sig dock vara väldigt pålästa vilket gjorde 

att redan visste mycket av det som stod i texten, men ingen uttryckte att det kändes 

repetitivt eller tyckte att det var vissa segment som var självklara eller underförstådda. 

Samtliga försöksdeltagare skulle kunna tänka sig att använda applikationen vilket 

tyder på att den faktiskt har ett reellt värde och skulle öka kvalitén av deras 

sjukhusbesök.  

 



 33 

7. Resultatdiskussion 
 

De resultat som fanns efter testningen av prototyperna var att de personer som 

uttryckte att de var bekanta med smartphones inte hade några problem alls med att 

använda sig av applikationerna. Den information som presenterades i de två 

applikationerna upplevdes som relevant och var något som ingen av försöksdeltagarna 

uppfattade som ointressant. SUS-värdet på de två applikationerna visar på att 

produkterna i sig är lätta att använda samt att användarna känner sig trygga med dem. 

Då målet med studien var att skapa ett verktyg som skulle vara enkelt att använda, ta 

så lite plats som möjligt och samtidigt vara estetiskt tilltalade utan avancerade 

interaktiva funktioner så visade det sig att det fanns få problem applikationen. Något 

som folk reagerade på var att gränssnittet ibland var väldigt långsamt vilket berodde 

på att applikationen kördes via en server och alltså inte var sparad lokalt på telefonen. 

Såhär i efterhand skulle det kunna vart en lösning att på något sätt skapa ett sätt att få 

ner applikationerna lokalt då det inte heller hade förutsatt en uppkoppling vid 

användbarhetstestningen. I övrigt verkar det som att valet att inte ha med mer 

avancerade funktioner så som scrollning mellan de olika sidorna har lett till att folk 

inte gjorde några direkta fel. Problematiken kvarstår dock att de äldre generationerna 

fortfarande inte är helt vana med smartphones. Samtidigt är det något som inte borde 

ses som ett större problem då man kan anta att i stort sätt alla kommer ha just smarta 

telefoner i framtiden.  Man kan därför dra slutsatsen utifrån det SUS-score samt 

tänka-högt-protokollet att applikationen som medium fungerar väl och är ett 

instrument som lämpar sig väl för att användas just inom sjukhusmiljön. Standard 

deviation för SUS-värdet för applikation två var även högt där det var en 

försöksdeltagare som skattade prototypen lågt (50/100) vilket sänkte medelvärdet som 

därför ansågs vara en outlier som valdes bort ifrån analysen. 

 

 

Det faktum att det inte fanns några större skillnader mellan de två olika 

presentationerna av prioritering samt väntetid kan bero på att det i dagsläget inte finns 

någon form av informationsflöde alls. Det innebär alltså att det inte finns något att 

jämföra med vilket är ett problem. Istället borde man köra de två olika prototyperna 

under en längre tid och ta randomiserade stickprover för att mäta vilken typ av 
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informationspresentation som faktiskt ger bäst resultat. Något som eventuellt skulle 

kunna kritiseras inom den aktuella studien är att antalet försöksdeltagare kan vara för 

lågt. Argumentet för att totalt testa 12 olika personer är att i och med att applikationen 

i sig inte är så omfattande så krävdes det inte många försöksdeltagare innan resultaten 

blev repetitiva. De olika möjligheterna inom prototyperna gör att användaren inte har 

en tillräckligt stor värld att utforska för att kunna hitta många fel som någon annan 

kanske inte gör.  

 

Något som visade sig vara svårt för att faktiskt koda de kvalitativa data som samlats 

in då alla i stort sätt sa samma sak när endast ett fåtal punkter skilde en 

försöksdeltagares subjektiva upplevelser från en annans. Det kan bero på att det 

interaktiva verktyget just var väldigt simpelt och inte lämnade utrymme för att göra 

några direkta fel samtidigt som den uppfattades som lättanvänd och intuitiv vilket bör 

vara ett resultat av den har inspirerats av många populära applikationer som redan 

finns ute på marknaden.  

 

Man bör även dra slutsatsen att SUS som kvantitativt verktyg inte visade sig väldigt 

effektivt då antalet försöksdeltagare inte var tillräckligt omfattande för att hitta en 

eventuell kvantitativ skillnad mellan de olika prototyperna. Som tidigare nämndes var 

ambitionen med användandet av SUS att kunna hitta eventuella brister med 

prototyperna, men då de båda fick ett högt resultat så går det inte att dra några 

potentiella slutsatser om att någon av prototyperna var dåliga, men inte heller att de 

endast utifrån SUS var bra då antalet försöksdeltagare var för lågt för att hitta en 

signifikant skillnad. Motiveringen till antalet försöksdeltagare var att en mer 

kvalitativt inriktad studie endast bör ha runt 5 för att kunna hitta de främsta 

användbarhetsproblemen vilket gav upphov till rekryteringen av 6 deltagare per 

prototyp (Nielsen, 2000). Det innebär att mest kraft lades på att göra en kvalitativ 

studie snarare än en kvantitativ då det som var intressant var att hitta 

användbarhetsproblem med tydliga detaljer kring vad som är fel men även hur det kan 

lösas.  
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8. Slutdiskussion 
 

Denna studie visar på att det finns utrymme för att börja utveckla ett 

informationssystem för att avlasta personal och öka informationen hos de väntade 

patienterna vid akutkliniken i Solna. Smartphones som medium är något som fungerar 

väl även om det inte passar alla. Samtidigt behöver inte informationssystemet i sig 

vara tillgängligt för samtliga individer i akutkliniken då målet med det var framförallt 

att avlasta personalen som i dagsläget får mycket liknande frågor från väntande 

patienter som enkelt kan besvaras genom just en applikation. Det innebär att även om 

alla inte kommer åt informationen så kommer avlastningen av personalen vara ett 

faktum vilket leder till att de som inte har en smartphone inte behöver vänta lika länge 

på att få sina frågor besvarade då färre söker hjälp. Samtidigt kan man argumentera 

för att interaktionen med en människa är något som värderas högt. Genom tänka-högt-

protokollet samt kompletterande frågor så visade det sig dock att samtliga patienter 

var positivt inställda till en applikation där information var samlad.   

 

Det tyder på att det finns goda möjligheter att skapa ett informationssystem där 

kopplingen mellan akutpatienter och den information som personalen vill förmedla då 

den mobila plattformen fungerar väl. Vidare skulle man även kunna integrera samma 

system för att sammanföra organisationen, individen (personalen) och kunden 

(patienten). En annan fördel med att just använda sig av ett applikationsbaserat 

informationsverktyg är att det är enkelt att skapa olika versioner för olika språk. Även 

om sjuksköterskorna vid akutkliniken uttryckte att språk egentligen inte är något 

problem så är det viktigt att så träffsäker information som möjligt når ut till de 

människor som väntar på vård.  

Något som bör ses över är hur man faktiskt ska samla in data för en beräkning av 

väntetid för de olika prioriteringsgraderna. Det i sig borde dock inte vara något 

problem då man i dagsläget samlar in statistik för ett överslag på hur länge en patient 

generellt sätt får vänta på vård. För att den data som samlas in ska bli mer exakt och 

eventuellt kunna höja vårdkvalitén för de väntande patienterna bör man dock 

kategorisera den utifrån just prioriteringsgrader. Samtidigt måste mer studier göras för 

att se om det faktiskt gynnar patienter att just få reda på vilken sorts prioriteringsgrad 

de har.  
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Då just en mobilapplikation som enhet för informationsflödet som når patienten är ett 

medium som fungerar väl finns det goda utvecklingsmöjligheter för att effektivisera 

sjukvården på ett nationellt plan. Något som har diskuterats vid akutkliniken i Solna 

är att ta fram en produktlösning som gör det möjligt för patienten att själv omboka sin 

akutvistelse till en vårdcentral då det många gånger skulle innebära kortareväntetid 

samt en lägre kostnad för både privatpersonen samt landstinget. Det skulle även gå att 

integrera allmän hälsovårdsinformation för att göra det enklare för patienten att 

fördriva tiden då tristess är något som är vanligt för de som får vänta länge på vård.  

Användandet av just en mer avskalad applikation utan avancerade funktioner kommer 

förmodligen vara något som måste bevaras för att så individen ska kunna ta till sig det 

som presenteras med så minimal ansträngning som möjligt.  

 

 

De parametrar som har analyserats är en potentiell användarens uppfattning av hur väl 

produkten fungerar, dvs. användbarhet. I och med att det kan kopplas till framför allt 

fyra av IS-modellens huvuddimensioner; informationskvalitét, systemkvalitét, 

användbarnöjdhet och systemkvalitét så kan man utifrån DeLone och McLeans 

modell (2003) dra slutsatsen att om en av prototyperna förverkligas samt appliceras 

inom akutkliniken så kommer de leda till ökad IS-framgång och således uppfylla det 

ursprungliga målet att hjälpa de väntande patienterna vid akutkliniken i Solna samt 

avlasta sjukhusets personal från frågor som istället kan besvaras med verktyget. Det 

som SUS faktiskt baserar sitt värde på är relevant för huvuddimensionerna inom IS-

modellen är relevanta då de rör relevant information, men bristen på djup gör att de är 

svårt att veta vad som gör en produkt bra respektive dålig. Tänka-högt-protokollet är 

därför det som lyfter resultatet för denna studie där man får mer förståelse för sina 

potentiella användare och vad de faktiskt anser är bra samt dåligt istället för att endast 

veta att ett informationsflöde är mer uppskattat än ett annat. För att få en ökad 

genomslagskraft och en tydligare koppling till IS-framgångsmodellen bör man göra 

klart en produkt utifrån de två olika prototyperna för att sedan implementera dem i 

akutkliniken under en längre tid. Även om denna studie visar på att man kan göra 

antaganden om att det finns positiva effekter är det svårt att hitta tydliga resultat inom 

organisationen utan att göra mer omfattande tester under längre tid. Det faktum att 

man utifrån den kvalitativa datan som har erhållits bara har fått positiv respons till 
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verktyget väger dock tungt vilket bör tala för att det finns ett tydligt behov av ett mer 

interaktivt informationsflöde.  

 

Avslutningsvis så kan man konstatera att bristen av information vid akutkliniken i 

Solna är ett faktum. Det utkast till informationssystem som har presenterats i denna 

studie är något som skulle stärka relationen mellan organisationen, individen och 

patienten på ett sätt som skulle leda till nettovinster för Karolinska Sjukhuset. 

Prototyperna som har användbarhetstestats har gett goda resultat och bör därför anses 

vara en bra mall att utgå ifrån vid skapandet av en riktig produkt. Målet med studien 

var att kunna lägga fram en lösning på det problem med att just informationsbristen 

hos de väntande akutpatienterna ledde till att personalen ofta fick svara på frågor 

vilket tog tid ifrån andra arbetsuppgifter. Utifrån de data som har samlats in ifrån 

användbarhetstestningen så kan man dra slutsatsen att applikationerna skulle hjälpa 

till att uppfylla detta mål.  
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10. Appendix 
 

10.1 Innehåll Prototyp 1 

 

Prioritering 

 

Hur prioriterar vi våra patienter egentligen? 

 

På det Karolinska Universitetssjukhuset använder vi oss av prioriteringsgrader för att 

de som är i en livshotande situation ska kunna få hjälp direkt. Tyvärr är det många 

gånger så att väntrummet blir fullt av väntande patienter där alla har sin orsak till att 

uppsöka akutvård. Anledningen till att ett traditionellt kösystem inte fungerar i 

praktiken är för att vi vill att du och dina medmänniskor ska få hjälp snarast när livet 

hänger i en skör tråd. 

Vi förstår att du inte mår bra och jobbar kontinuerligt med att förbättra kvalitén av din 

vård. Den bakomliggande orsaken till att olika tillstånd prioriteras på olika sätt är just 

för att undvika permanenta skador för de som befinner sig i ett kritiskt tillstånd när de 

kommer in i kliniken. Om du upplever att du prioriteras lågt är det inte för att vi tror 

att du är friskare än vad du är, utan för att ditt tillstånd är mer stabilt än andra 

patienters. För mer information om varför de ibland tar lång tid att få akutvård, se 

fliken ”Väntetid.” 

 

Väntetid 

 

Hur låg tid kommer jag att behöva vänta? 

 

Väntetid är någonting som är väldigt svårt att uppskatta. Bakom dörrarna in till 

akutkliniken har vi delat upp vår kompetens för att rätt patient ska få rätt typ av hjälp. 

Det innebär att om fler patienter med liknande problem samtidigt uppsöker akutvård 

kommer det leda till att just de patienterna väntar på samma typ av kompetens. För 

oss är det viktigt att du som patient ska känna dig trygg med din vård och kunna 

komma hem med ett lugnt. Därför jobbar vi för att kunna ta hand om dig på ett sätt 

som gör att du så snart som möjligt ska bli återställd från dina besvär och inte behöva 
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göra ett återbesök. För mer information om hur vår personal arbetar, se fliken 

”personal”.  

 

Personal 

 

Vi gör allt för att du ska må så bra som möjligt. 

 

På Karolinska Universitetssjukhuset finns det 10 läkare, 25 sjuksköterskor och 10 

undersköterskor som just nu gör sitt bästa för att du ska kunna få åka hem så snart 

som möjligt. Det viktigaste för oss är dock att du ska få den absolut bästa vården som 

finns tillgänglig. Därför måste vi se till att den bästa kompetensen finns ledig för att 

kunna hjälpa våra patienter att bli friska så snart som möjligt. 

Tyvärr kan det leda till att det ibland ser ut som att vi har personal som inte jobbar för 

att du ska få hjälp så snart som det bara går – men i verkligheten gör vi allt för att du 

ska må så bra som möjligt. 

 

FAQ 

 

Vanliga frågor & svar. 

 

Hur länge kommer jag att få vänta? 

- Ta en titt under fliken ”Väntetid” för mer information. 

 

Varför får vissa patienter gå före mig fastän jag har varit här längre? 

- Många patienter behöver olika sorters vård vilket leder till olika köer. För mer 

information, se fliken ”Prioritering”. 

 

Får jag gå hem medan jag väntar på min tid? 

- Tyvärr är det inte möjligt att gå hem medan man väntar på sin tur. Det finns 

dock en kafeteria som man gärna får besöka utan att förlora sin köplats! 

 

Vart kan jag få tag på dryck? 

- Vatten samt muggar finns inne på toaletterna och kaffe finns att köpa i 

automaterna som står mittemot luckan i vänterummet. 
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Hjälp 

 

Välkommen till Karolinska Universitetssjukhuset! 

 

För att din vistelse ska bli så bra som möjligt har vi samlat information vi tror kan 

vara intressant för dig under de olika flikarna som finns nedan. För att öppna en flik 

behöver du endast trycka på respektive ikon. 

 

Om ditt tillstånd kritiskt ändras ber vi dig genast uppsöka informationsdisken. 

 

Vi arbetar kontinuerligt med att göra våra patienters vistelse så bra som möjligt och 

skulle älska att få höra vad som hade gjort just ditt besök bättre. Maila dina tankar och 

funderingar till akutkliniken@karolinska.se! 

 

10.2 Innehåll Prototyp 2 

 

På det Karolinska Universitetssjukhuset använder vi oss av prioriteringsgrader för att 

de som är i en livshotande situation ska kunna få hjälp direkt. När du har tagit din 

kölapp och får prata med en sjuksköterska för första gången så utvärderar hen ditt 

tillstånd efter de frågor som ställs. Utifrån de svaren så prioriteras du för att få komma 

in i det s.k. inre triaget. Där inne så tas dina vitalparametrar vilket innefattar 

parametrarna puls, blodtryck, saturation, andningsfrekvens och kroppstemperatur. 

Därefter tilldelas du en färg – antingen röd, orange, gul, grön eller blå där röd är den 

högsta prioriteringen och blå den lägsta. Den bakomliggande orsaken till att olika 

tillstånd prioriteras på olika sätt är just för att undvika permanenta skador för de som 

befinner sig i ett kritiskt tillstånd när de kommer in i kliniken. Om du upplever att du 

prioritera lågt är det inte för att vi tror att du är friskare än vad du är, utan för att ditt 

tillstånd är mer stabilt än andra patienters.  

 

 

 

mailto:akutkliniken@karolinska.se
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Bild 5. Bild över hur 

segmentet "Väntetid" ser ut i 

den andra versionen av 

prototypen. 
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