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Sammanfattning 

Denna studie har som syfte att undersöka hur signaler på en akutvårdsavdelning påverkar 

akutvårdspersonalen idag samt hur en varningssignal för sepsis bör utformas för att passa in i 

miljön och minska risken för larmtrötthet. I studien har kvalitativa metoder använts i form av 

observationer på en akutvårdsavdelning samt tre stycken intervjuer. Datamaterialet har sedan 

analyserats med hjälp av det teoretiska ramverket Distributed Cognition for Teamwork 

(DiCot).  

Studien resulterade i en kartläggning över vilka signaler som finns på akutvårdsavdelningen 

idag, vilka bland annat är varningar från monitorer vid övervaken, akutlarm att en ambulans 

är på väg in samt rumslarm. Sepsis är ett livshotande tillstånd som nästan alltid kräver akut 

sjukvård, vilket innebär att en varningssignal för sepsis därför skulle klassas som en akut 

varningssignal och ha högsta prioritet i förhållande till de andra signalerna.  

Hur och var varningssignalen för sepsis bör presenteras i olika situationer samt för vilken 

personal illustreras med hjälp av fem stycken framtidsscenarion. Varningssignalen bör i de 

fall då patienten ligger på ett övervak presenteras så att den når all personal och med säkerhet 

uppmärksammas. Detta sker genom att varningen presenteras på monitorn vid patienten, på 

sköterskans läsplatta, i journalsystemet Cosmic, på gemensamma skärmar vid personalen 

samt på en skylt i taket. I de fall då vårdlaget befinner sig på platsen när varningen kan 

uppstå, vilket är vid akuttelefonen, i akutrum samt vid förflyttning av patient, bör larmet 

istället vara mobilt och enbart presenteras för vårdlaget. Varningen presenteras då i 

akutjournalen, på monitorn i akutrummet eller på en förflyttningsbar monitor. 

Varningssignalen bör i de flesta situationer presenteras i form av en popup-ruta, där flera 

valmöjligheter på hur larmet kan besvaras ska ges, samt med hjälp av multimodalitet så som 

ljud, vibration och visuella ledtrådar. Detta för att minska risken för larmtrötthet hos 

personalen. 
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1. Inledning 

Tekniken utvecklas ständigt i dagens samhälle och används som stöd för människan i olika 

situationer och aktiviteter. Larm är en av dessa tekniska lösningar, vilka används för att fånga 

människans uppmärksamhet och varna om en potentiell fara eller ett möjligt problem 

(Obermayer & Nugent, 2000). Det finns många olika larm, så som brandlarm, inbrottslarm, 

larm i kontrollrum på exempelvis kärnkraftverk, larm i en flygplanscockpit samt larm inom 

sjukvården. När ett larm inte når fram som det ska kan det orsaka förödande konsekvenser, 

oavsett om det handlar om en brand, att en flygplansmotor är trasig eller att en patients 

tillstånd har försämrats. I många miljöer, speciellt inom sjukvården, är larmen för många och 

för höga, vilket kan vara en orsak till att larmen inte når fram till operatören (Edworthy, 

1994). På Johns Hopkins sjukhus i Baltimore, USA, räknades i genomsnitt 771 larmtillstånd 

per dag per säng innan ett förbättringsarbete påbörjades år 2006 (Safety Innovations, 

http://www.premiersafetyinstitute.org/wp-content/uploads/Johns-Hopkins-White-Paper.pdf, 

17 maj 2015). Det är en siffra som är alldeles för hög för att sjukvårdspersonalen ska kunna 

besvara alla larm.  

Blodförgiftning, så kallad sepsis, är något som drabbar allt fler personer runt om i världen 

(Rogers, 2014). Sepsis definieras som att en patient har kriterier för SIRS (systemic 

inflammatory response syndrome) kombinerat med en ny infektion. Kriterierna för SIRS är 

ökad hjärtfrekvens, ökad andningsfrekvens och ökad eller minskad kroppstemperatur, >38.5 

°C eller < 35°C. Dessa symptom kan tyda på många olika diagnoser, vilket gör att diagnosen 

sepsis ofta ställs försent (Daniels & Nutbeam, 2010). Om en sepsis inte upptäcks i tid kan det 

gå väldigt fort innan tillståndet förvärras, ibland på bara några timmar (Rogers, 2014). I 

alldeles för många fall leder sepsis till att patienten avlider. I världen drabbas cirka 13 

miljoner människor av sepsis varje år, varav cirka 4 miljoner dör som en konsekvens av 

sepsis. Dödlighet orsakad av sepsis skulle kunna minskas om identifiering av sepsis sker i rätt 

skede (Daniels & Nutbeam, 2010). Därför har en varningssignal för sepsis på 

akutvårdsavdelningar börjat diskuteras.  

Idag existerar redan många varningssignaler och ljudkällor på akutvårdsavdelningar. Utöver 

dessa är det även mycket visuella intryck och andra input så som kollegor och anhöriga som 

personalen möts av dagligen. Vid implementation av en varningssignal för sepsis krävs att 

hänsyn tas till den miljö signalen ska implementeras i, då risken finns att larmtrötthet uppstår. 

Larmtrötthet innebär att en människa utsätts för för mycket stimuli i miljön (Solet & Barach, 

2012), vilket leder till sensorisk överbelastning. Människan filtrerar bort skillnader, men när 

en miljö med mycket larmsignaler har blivit konstant och det inte längre uppstår några 

skillnader så upptäcker människan inte längre larmen (Muntlig kommunikation, anställd på 

Ascom, 24 februari 2015). Detta kan i sin tur göra att larmen besvaras försent eller i vissa fall 

ignoreras (Horkan, 2014). Att implementera en till varningssignal kräver därmed studier kring 

hur det skulle komma att påverka personalen och miljön som varningssignalen ska användas i 

samt hur den bör designas för att minska de negativa faktorer som kan uppstå.  
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I detta inledande avsnitt presenteras studiens syfte, vilka frågeställningar som besvaras i 

uppsatsen samt vilka avgränsningar som har gjorts. Avslutningsvis beskrivs strukturen för 

rapporten.   

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur signaler på en akutvårdsavdelning påverkar 

akutvårdspersonalen idag samt hur en varningssignal för sepsis bör utformas för att passa in i 

miljön och minska risken för larmtrötthet.  

Studiens frågeställningar är följande: 

- Vilka signaler finns på akutvårdsavdelningen idag och vilken prioritet skulle en 

varningssignal för sepsis ha i förhållande till de andra signalerna? 

- Hur bör en varningssignal för sepsis presenteras så att akutvårdspersonalen 

uppmärksammar den och risken för larmtrötthet minskar?  

- På vilka plattformar och för vilken akutvårdspersonal bör varningssignalen för sepsis 

presenteras? 

1.2 Avgränsningar 

I denna studie har avgränsningar gjorts med hänsyn till den begränsade tiden som fanns att 

tillgå för projektet. En av dessa är att enbart en akutvårdsavdelning har observerats, vilket gör 

att resultatet bygger på och är applicerbart för just den avdelningen.  

Prototyperna som visas är enbart till för att visualisera resultatet. Några färdiga prototyper 

innehållandes designbeslut på detaljnivå kommer inte att presenteras. Hur signalen ska 

designas i form av ljud har inte heller studerats noggrant.   

En annan avgränsning som gjorts är att prototyperna och resultatet som kom ur denna studie 

inte har användbarhetstestats eller validerats av sjukhuspersonalen.   

I studien har antaganden gjorts att det vid möjlig implementation av resultatet finns ett 

existerande beslutssystem som tar beslutet att signalen ska gå, samt att journalerna på 

akutvårdsavdelningen är digitala och fylls i av sköterskorna genom läsplattor. En avgränsning 

som gjorts är att inte beskriva dessa system mer ingående.  

1.3 Struktur 

Rapporten börjar med ett kapitel där det teoretiska ramverket DiCot beskrivs samt teorier om 

hur människor reagerar på larm. Dessutom presenteras de designprinciper som använts från 

litteratur vid framtagning av ett designförslag. I kapitel tre redogörs de metoder som har 

använts i studien för att samla in data, analysera materialet från fältstudierna samt för att få 

fram och presentera resultatet. Kapitel fyra presenterar studiens resultat, först beskrivs 

resultatet från fältstudierna och sedan återges de krav som hittats för en varningssignal för 

sepsis samt de scenarion som har skrivits för framtida implementation av varningssignalen. 
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Skisser på olika designförslag ges också kontinuerligt i scenariona. Kapitel fem innehåller en 

diskussion kring resultatet samt metoden som har använts. Här diskuteras även framtida 

studier. Det sista kapitlet innehåller en slutsats av studien. I slutet av rapporten anges 

referenser samt bilagor med intervjumall, nutidsscenarion och principerna från DiCot.  
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2. Teoretisk bakgrund  

I detta kapitel återges de teorier som har använts i studien för att förstå hur människan 

reagerar på larm, vilka problem som finns med larm samt hur en design av en varningssignal 

bör se ut. Först beskrivs metoden DiCot som har använts vid analys av datamaterialet för att 

undersöka vilka larm som existerar på akutvårdsavdelningen idag och hur personalen förhåller 

sig till dessa. Sedan diskuteras de viktigaste problemen som existerar med larm och 

larmdesign idag. Till sist presenteras de designprinciper som kommit utifrån litteraturstudien 

och som bland annat varit underlag för de designförslag som presenteras i resultatdelen.   

2.1 DiCot 

DiCot, Distributed Cognition for Teamwork, är en metod som används för att analysera 

aktiviteter och samarbete i komplexa system. Metoden bygger på synsättet distribuerad 

kognition. Distribuerad kognition är ett begrepp som utvecklades av Hutchins (1995) där 

kognition ses som distribuerad mellan människor och artefakter. Fokus flyttas från individen 

till interaktionen mellan individer och artefakter och det är enligt detta synsätt obetydligt att 

prata om kognition som något hos individen som är isolerat från den miljön individen 

befinner sig i (Garbis, 2002). Hutchins (1995) menar att individen manipulerar symboler i 

miljön. De kognitiva egenskaperna hos individen behöver inte vara samma som egenskaperna 

i miljön, vilka skapats av individen i interaktion med symbolerna i miljön. Interaktion mellan 

individens egenskaper och symbolerna i miljön skapar en typ av beräkning, vilket inte 

nödvändigtvis betyder att beräkningen sker inuti individens huvud. Hutchins (1995) beskriver 

detta genom ett exempel där människor navigerar ett fartyg och med hjälp av artefakter tänker 

och agerar i den miljö de befinner sig i. 

En analys av distribuerad kognition innebär att undersöka vilket mål det kognitiva systemet 

har, för att på så sätt kunna förstå hur målet uppnås genom interaktionen mellan individerna 

och artefakterna i systemet. Ett kognitivt system i sig uppstår inte bara genom att individer 

och artefakter är närvarande, utan genom interaktionen mellan dem (Garbis, 2002).  

DiCot består av fem kategorier: Informationsflöde, artefakter, fysisk layout, sociala modeller 

och evolutionär modell (Blandford & Furniss, 2010). Principerna som finns under de tre första 

kategorierna har använts utifrån hur de beskrivs av Furniss och Blandford (2005) och 

återfinns i bilaga 3. Kategorierna och principerna fungerar som en mall för att koda insamlad 

data.  

Informationsflöde innebär hur informationsflödet i systemet ser ut och hur information 

bearbetas, av vem och genom vad från ett steg till ett annat. Detta är relevant i denna studie 

eftersom en varningssignal bygger på den information som flödar i systemet samt hur den på 

bästa sätt ska nå fram till personalen som arbetar i miljön genom olika artefakter.  

Fysisk layout innebär den fysiska layouten av kontexten, så som kartor över rum. Fysisk 

layout är i denna studie viktigt för att förstå var artefakter är placerade och hur människor rör 
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sig i sin fysiska layout och använder sig av artefakterna, för att på så sätt förstå var 

varningssignalen bör implementeras i miljön.  

Artefakter innebär vilka verktyg som används för att lagra, transformera och kommunicera 

information. I och med att varningssignalen kommer presenteras på olika typer av artefakter, 

så som monitorer och skärmar, är denna kategori viktig att ta hänsyn till.  

Sociala modellen undersöker vilket ansvar de olika personerna har i systemet. I detta fall 

undersöks vad sjuksköterskan, läkaren och ledningssköterskan har för arbetsuppgifter och 

ansvar. Det är bra för att på så sätt förstå vem som främst bör nås av varningssignalen i olika 

situationer samt förstå hur personalen i systemet samarbetar med varandra (Blandford & 

Furniss, 2010). 

Den evolutionära modellen undersöker hur systemet har förändrats över tid. Detta för att 

förstå varför saker i systemet är som de är och vad som är den eventuellt bakomliggande 

anledningen till olika lösningar. I denna studie kändes denna kategori inte relevant, i och med 

att det inte har funnits en varningssignal för sepsis tidigare. Den delen av systemet kan därför 

inte ha förändrats över tid. 

2.2 Problem med larm 

Nedan beskrivs de viktigaste problemen med larm, vilka är falska larm och larmtrötthet. Först 

beskrivs även Signal detection theory, vilket är en teori om hur falska larm och missar av larm 

uppstår.  

2.2.1 Signal detection theory 
 

Signal detection theory (SDT) innebär att det finns två stycken lägen i en miljö, signal eller 

oljud, som kan vara svåra att skilja på. När en människa befinner sig i en sådan miljö finns det 

två olika sätt människan kan respondera till dessa lägen, antingen att det finns en signal eller 

att det inte finns en signal. Det finns totalt fyra stycken utfall med hänsyn till SDT (Figur 1), 

träff - människan hör signalen när den är närvarande, korrekt avslag - människan hör inte 

signalen när den inte är närvarande, miss - människan hör inte signalen när den är närvarande 

eller falskt larm - människan hör signalen när den inte är närvarande. Det mest optimala 

tillståndet är när inga missar eller falska larm uppstår, men oftast sker alla tillstånden, 

exempelvis på grund av att en signal inte är tillräckligt tydlig eller att operatören drabbats av 

larmtrötthet. 
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Figur 1. Signal detection theory model.  

  

SDT kan tydligt appliceras vid design av ett larm. Detta eftersom det är en automatisk signal 

som, när någon specifik variabel uppstår, ska fånga människans uppmärksamhet. Vid design 

av ett larmsystem är det därför viktigt att ta hänsyn till hur gränserna för när signalen ska 

räknas som närvarande sätts, så att missar och falska larm undviks så gott det går. Om 

gränserna är för höga ökar risken för en miss, om gränserna istället sätts för lågt ökar risken 

för falska larm (Wickens, Hollands, Banbury, & Parasuraman, 2013). 

2.2.2 Falska larm 
 

Hur larm ska utformas och presenteras, det vill säga om de ska vara visuella, verbala eller 

auditiva, beror mycket på i vilken miljö och kontext de ska appliceras. I en sjukvårdsmiljö är 

det till exempel inte säkert att sköterskan hela tiden har blicken på en läsplatta där en visuell 

varning dyker upp. Inte heller är det relevant att implementera ett verbalt larm, då detta kan 

innehålla information som är sekretessbelagd och därmed inte får komma ut till andra 

patienter eller anhöriga på avdelningen. Ickeverbala auditiva larm har därför blivit den 

vanligaste lösningen inom sjukvården vilket är en anledning till varför det existerar så många 

ljudsignaler på akutvårdsavdelningar idag (Stanton, 1994).  

 

För många larm och en högljudd miljö påverkar såväl kommunikationen på avdelningen samt 

riskerar att störa personalen från de uppgifter de håller på med. Därmed ökar risken för att fel 

ska ske. Larm som indikerar situationer som är lågt prioriterade bör därför reduceras, 

alternativt bör gränserna höjas. När ett system larmar men det visar sig vara ett falskt larm 

sänks förtroendet för systemet till så kallat underförtroende. Det leder till att personalen inte 

längre litar på systemet, vilket kan ha förödande effekter. Om detta sker ofta kan det leda till 

att personalen tappar förtroendet för automationen och börjar ignorera larm då de antar att det 

är ett falskt larm (Wickens et al., 2013). 

 

Exempelvis ses lågprioriterade larm ofta som falska larm, vilket gör att även ljudet förknippas 

med ett falskt larm (Edworthy & Hellier, 2005). Detta sker ofta på grund av att larmen 
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designas och används utifrån en ”better safe then sorry” princip, vilken innebär att gränserna 

på larmen sätts för lågt då det anses vara bättre med ett falskt larm för mycket än att ett larm 

missas, eftersom det kan leda till förödande konsekvenser för en sjuk patient. Detta gör även 

att larmen ofta blir för höga, för intensiva och för många (Edworthy, 1994). En annan risk 

med detta, förutom att frekvensen av falska larm ökar, är dessutom att larmen maskerar andra 

larm som är viktigare och faktiskt indikerar en akut situation (Meredith & Edworthy, 1995).  

 

Något som bidrar till att larmen på akutvårdsavdelningarna ofta är förvirrande är bristande 

urgency mapping, vilket innebär att de situationer som är akuta inte har en larmsignal som 

psykologiskt tyder på att något är akut, medan en varningssignal som indikerar att något är 

akut inte representerar en akut situation. Matchningen mellan en situation som är akut och en 

akut signal stämmer inte överens, vilket leder till att effekten av en akut signal försvinner om 

alla signaler i miljön framstår som akuta varningssignaler. En bättre koppling mellan signalen 

och situationen skulle därmed kunna förbättra miljön och personalens respons på signalerna 

(Edworthy, 1994). Även om personalen inte förstår på en gång vad signalen larmar för så är 

tanken att det ska gå att direkt förstå på signalen hur akut situationen är (Edworthy & Hellier, 

2006).  

2.2.3 Larmtrötthet  
 

Larmtrötthet, eller alert fatigue, inträffar när en människa är utsatt för många olika larm 

samtidigt vilket orsakar sensorisk överbelastning. Det leder till försenad eller utebliven 

respons på larmen (Horkan, 2014). En orsak till larmtrötthet är att det finns för mycket stimuli 

i miljön (Solet & Barach, 2012). 

 

En definition av alert fatigue beskriven av Lee, Mejia, Senior & Jose (2010, p. 1) är följande: 

“However, alerts are only effective when users deem them to be relevant and 

therefore worth time and attention. If alerts are often inappropriate, they become 

ineffective and bothersome, leading to alert fatigue, a state in which the user 

becomes less responsive to alerts in general.”                                                                     

På en akutvårdsavdelning existerar det många auditiva varningssignaler. Av psykologiska skäl 

kan människan inte komma ihåg så många olika larm och larmen kan ofta framstå som 

irriterande (Edworthy & Hellier, 2006). Larmen är tänkta att uppmärksamma personalen på 

potentiellt farliga tillstånd och möjliga problem, men ofta skapar de en motsatt effekt. När 

personalen får för mycket larm blir de störda i sitt arbete vilket leder till att de blir 

ouppmärksamma och distraherade (Cvach, 2012).  

2.3 Designprinciper 

Varningssignaler bör inom sjukvården vara abstrakta ljudsignaler (Edworthy, 1994). 

Abstrakta ljud är bra då de minskar risken att maskera andra ljud och även förmedlar 

informationen snabbare. Vanliga utformningar av varningssignaler är auditiva ikoner och 

verbala meddelanden, vilka även har visat sig ha mindre inlärningstid än abstrakta 
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ljudsignaler. Verbala meddelanden innebär att det är en röst som talar ut varningen (Leung, 

Smith, Parker, & Martin, 1997). Auditiva ikoner är istället ljud som har en naturlig relationen 

till det som det refererar till baserat på sättet människor lyssnar till ljud i vardagen, 

exempelvis ljud som liknar hjärtslag för att indikera förhöjd puls. Dessa varningar kan dock 

vara svåra att urskilja i en högljudd miljö. Samma sak gäller verbala meddelanden, som 

dessutom inte är acceptabla inom sjukvården. Signalen bör därför vara abstrakt men ska ändå 

vara informativ och göra något mer än att enbart fånga människans uppmärksamhet likt ett 

brandlarm (Edworthy, 1994). 

I akuta situationer bör signalen vara en signal som avbryter omedelbart, så kallad immediate 

interruption, i och med att tiden innan handling är kritisk och kan vara avgörande (McFarlane, 

2002). När ett larm ska avbryta omedelbart är ett bra sätt att använda popup-rutor (Lee et al., 

2010). Det är viktigt att designen av ett sådant larm hjälper operatören att minnas var de låg i 

en uppgift när de blir avbrutna, så att operatören senare kan återgå till föregående uppgift 

(McFarlane & Latorella, 2002). Att låta ett fönster vara öppet i bakgrunden är ett bra sätt att 

lösa detta på (Tidwell, 2011). Inom sjukvården är detta främst väsentligt för att kunna bläddra 

mellan olika journaler i en läsplatta. 

Obermayer & Nugent (2000) ger 7 stycken viktiga punkter att tänka på vid larmsystem:  

- presentera bara larm som är nödvändiga för att klara en uppgift 

- hur många och på vilket sätt ett stimuli uppmärksammar ska vara relativt till hur 

viktigt larm det är, exempelvis genom att använda olika nivåer för att fånga 

operatörens uppmärksamhet 

- använd ledtrådar för att fånga användarens uppmärksamhet till vad de behöver göra 

härnäst, inte bara för att fånga uppmärksamheten från första början 

- hantera simultana meddelanden, systemet måste ha en strategi för att ordna alla 

meddelanden 

- ge operatören full kontroll över när och om denne vill hantera avbrott. Systemet kan 

tipsa om när operatören bör uppgradera nivån av hur akut ett larm ska vara  

- ett sökbart arkiv över larmmeddelanden bör finnas 

- skapa ett system som är motståndskraftigt mot avbrott och ta vid design hänsyn till att 

avbrott kan skapa fel, försök därför minska dessa möjligheter  

Obermayer & Nugent (2000) presenterar även olika nivåer som ett larm kan ha samt 

designförslag på de olika nivåerna: 

Nivå 1 och 2: Dessa larm kräver maximal uppmärksamhet och ska avbryta pågående aktivitet 

då situationen behöver ett direkt agerande. En akut auditiv ikon som har blivit inlärd och 

tränad hos operatören är bra. Ett fönster som täcker upp centrala delar av gränssnittet och 

visas för operatören med viktig information och alternativ till respons är även det användbart. 

Ingen annan aktivitet är tillåten innan operatören har agerat och riktat uppmärksamhet till 

larmet.   

Nivå 3: Dessa larm ska fånga all uppmärksamhet hos operatören men det finns tid för att 

agera. Menyn kan exempelvis blinka.  



9 
 

Nivå 4: Larm med minimal störning där användaren får välja själv om den vill besvara det 

eller inte. Exempelvis presenteras larmet genom en icke akut auditiv ikon eller ett 

talmeddelande. Visuella ikoner kan användas för att visa operatören specifik information.  

Nivå 5: Larm som inte är lika akuta kan presenteras med en ikon, om det är ett flersidigt 

gränssnitt, förslagsvis på tabbar eller dylikt, där användaren ändå ofta har sin blick och lätt 

kan se den. Auditiva ljud eller meddelanden är inte att rekommendera.  

Enligt Edworthy & Hellier (2006) ska ett larm vara:  

- lätt att lokalisera 

- resistent mot att bli maskerat av andra ljud 

- inverkar på kommunikation när det är nödvändigt 

- lätt att skilja från andra larm 

- lätt att lära sig och komma ihåg 

Ett larm ska ge bra feedback och vara transparant. Exempelvis ska operatören enkelt kunna ta 

del av den data som triggade igång larmet. Detta för att behålla operatören i loopen och 

minska risken för överförtroende till automationen, vilket innebär att personalen slutar att titta 

på data själv och helt och hållet förlitar sig på att systemet vakar över parametrar och enbart 

lyssnar till de larm som kan komma. Detta gör att personalen tappar sin situationsmedvetenhet 

och när ett fel väl inträffar är det svårare att upptäcka vad som gått fel och det tar längre tid att 

agera. För att öka feedbacken från systemet är det bra att använda multimodala gränssnitt, så 

att inte bara ett sinne, som kanske är överbelastat i just den situationen, nås av bakgrundsdata. 

Gränserna för när systemet ska larma ska även kunna gå att ändra samt ställa in manuellt 

utifrån varje enskild patient (Wickens et al., 2013).  

 

Systemet bör även visa på sannolikheten att larmet är sant genom att signalera om systemet är 

”säkert” eller ”inte säkert” (Wickens et al., 2013). Ett annat sätt att minska falska larm är 

genom att använda intelligenta system som tar beslut åt människan när systemet ska varna och 

inte, baserat på data om patienten. Dessa system har visat sig ha lägre frekvens av falska larm 

(Oberli et al., 1999).  

Ett intelligent system behöver dock även ett användbart gränssnitt för att kunna fungera 

optimalt i en stressig situation. I en studie undersöktes vilka auditiva och visuella perceptuella 

signaler i form av färg, blinkningar och ljud som ingav störst insikt hos operatören för fara 

och att något är akut. Resultatet visade att röd färg indikerar fara bättre än gul eller blå färg. 

Att dessutom kombinera färgen med ljud och blinkningar skapar störst effekt. Det optimala 

sättet att signalera fara och att något är bråttom är att göra signalen röd samt att det är ett 

sirenliknande ljud. Att designa en varningssignal på detta sätt ska hjälpa till att fånga 

användarens uppmärksamhet och se till att exempelvis sjukvårdspersonal blir medveten om 

akuta kliniska händelser fortare (Chan & Ng, 2009).     
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3. Metod 

Nedan beskrivs de metoder som använts i studien steg för steg i kronologisk ordning. I 

studien har kvalitativa metoder använts för att samla in data genom observationer och 

intervjuer. Efter datainsamlingen genomfördes en öppen kodning på 

observationsanteckningarna, vilket innebär en första bearbetning av datamaterialet där koder 

skapas utifrån observationsanteckningarna och intervjutranskriptionerna (Howitt, 2010). 

Koderna delades sedan upp under principer inom analysmetoden DiCot. Utifrån dessa 

principer och kategorier har kartor ritats över kategorierna informationsflöde, artefakter och 

fysisk layout.   

Efter detta sammanställdes det som har hittats under de olika kategorierna och 

nutidsscenarion skrevs utifrån hur det ser ut på akutvårdsavdelningen idag. En litteraturstudie 

har även gjorts på hur signaler i sjukvården bör designas och sedan har nutidsscenariona 

skrivits om till framtidsscenarion för att applicera signalen i en miljö som 

akutvårdsavdelningen. Efter det har prototyper i form av skisser tagits fram på hur en signal 

för sepsis bör presenteras för att visualisera resultatet. 

3.1 Datainsamling  

Datainsamlingen har bestått av observationer på en akutvårdsavdelning i Stockholm under en 

veckas tid. Dessutom har tre intervjuer utförts, två stycken med sjuksköterskor samt en 

intervju med en anställd på Ascom. Nedan beskrivs de två datainsamlingsmetoderna var för 

sig. 

3.1.1 Observationer 
 

I projektet har semistrukturerade observationer genomförts, vilket innebär att forskaren har 

förberett frågor att undersöka men dessa är öppna och styr inte vad som undersöks. Forskaren 

antecknar istället allt som kan tänkas vara relevant för studien. Semistrukturerade 

observationer är bra för studier där syftet är att upptäcka problem som människor upplever för 

att sedan försöka se vad som kan göras åt dem (Gillham, 2008).  

Observationerna ägde rum under fyra halvdagar på en akutvårdsavdelning i Stockholm, totalt 

16 timmar, då olika sjuksköterskor skuggades i deras arbete. Forskaren var klädd i samma 

kläder som personalen bar, för att smälta in så mycket som möjligt i miljön. Till hjälp 

användes papper och penna. Anteckningarna renskrevs och digitaliserades sedan så snabbt 

som möjligt.  

Under observationerna utfördes även så kallade Contextual Inquery, vilket innebär att 

forskaren ställer frågor när tillfälle ges och därmed kan diskutera med operatören vad som 

händer just där och då under tiden aktiviteterna utförs (Holtzblatt, Wendell, & Wood, 2005). 

Dessa samtal kunde tyvärr inte spelas in utan genomfördes med syfte att skapa en bättre 

förståelse hos forskaren. 
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3.1.2 Intervjuer 
 

Totalt har tre stycken semistrukturerade intervjuer genomförts. Semistrukturerade intervjuer 

innebär att det inte finns en exakt mall med frågor att följa under intervjun. Istället försöker 

forskaren få intervjudeltagaren att prata fritt kring ett specifikt ämne och styr endast intervjun 

med hjälp av förberedda frågor eller samtalsämnen när det behövs (Howitt, 2010). 

Intervjuerna har utförts med en sjuksköterska som tidigare arbetat på en akutvårdsavdelning i 

Stockholm samt en sjuksköterska från akutvårdsavdelningen på Universitetssjukhuset i 

Linköping. En av intervjuerna tog plats i hemmiljö medan den andra ägde rum på 

akutvårdsavdelningen i Linköping. Tyvärr genomfördes ingen intervju med personalen på den 

observerade akutvårdsavdelningen. Den tredje intervjun var en telefonintervju med en anställd 

från Ascom angående olika larm och larmtrötthet inom sjukvården. Deltagarna valdes ut 

genom ett såkallat snöbollsurval, vilket innebär att en kontaktperson relevant för studien, i 

detta fall genom Cambio healthcare systems AB, föreslog potentiella deltagare (Bryman, 

2011). Personerna kontaktades via mail och fick information om studien samt en förfrågan om 

de kunde tänka sig ställa upp i en intervju.   

De två första intervjuerna spelades in med hjälp av en iPhone och har sedan transkriberats 

ytligt. Under telefonintervjun togs anteckningar på dator, som direkt efter samtalet renskrevs 

för att bli mer korrekta och fullständiga meningar. Som underlag till intervjuerna användes två 

olika intervjumallar, vilket är områden eller frågor som bör täckas upp under en 

semistrukturerad intervju (Howitt, 2010). En intervjumall användes under intervjuerna med 

sjuksköterskorna och en annan intervjumall användes under intervjun med Ascom. 

Intervjumallarna återfinns i bilaga 1 och 2.  

3.2 Analys 

Denna studie fokuserar på fyra av de fem kategorier som presenteras i DiCot. Dessa fyra 

kategorier är informationsflöde, artefakter, fysisk layout och sociala modeller. Dessutom har 

underliggande principer inom distribuerad kognition ifrån de tre första kategorierna använts.  

Informationsflödet presenteras genom en informationsflödesmodell, information flow model, 

där det övergripande flödet och filtreringen av information i systemet presenteras. I denna 

studie presenteras även en karta som visar genom vilka olika källor information når 

personalen. Den fysiska layouten beskrivs dels genom en text men även genom en karta över 

akutvårdsavdelningen. En fysisk layout kan beskrivas på olika nivåer, så som hela systemet, 

olika rum eller artefakter (Furniss & Blandford, 2010). I detta projekt beskrivs hela systemet, 

det vill säga akutvårdsavdelningen, genom kartan. Fokus i kartan är på övervaket där de 

sjukaste patienterna ligger samt det landskap där vårdlagen utgår ifrån och rapporterar in i 

datorerna. Kategorin artefakter undersöker vilka hjälpmedel som används i miljön och av 

människorna i systemet. Den artefakt som främst analyserats är en monitor som mäter 

patientens olika parametrar, så som blodtryck och puls, då det är dessa parametrar som ofta 

påverkas vid en sepsis. Sociala modeller diskuteras i form av vilka olika uppgifter och 
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ansvarsområden personalen har, så som sjuksköterskor, läkare och ledningssköterskan, samt 

hur samarbetet ser ut mellan dem.  

Efter datainsamlingen genomfördes först en öppen kodning för att få fram det väsentliga ur 

observationsanteckningarna. Dessa koder applicerades under DiCots principer, vilka bland 

annat är space and cognition, situation awareness, information hubs, behavioural trigger 

factors och mediating artefacts. Alla principer återfinns i bilaga 3. En kod tilläts hamna under 

flera principer. Efter att alla koder var utplacerade undersöktes varje princip och dess koder 

för att få fram på vilket sätt koderna matchade principen, exempelvis hur koden 

“Ambulanspersonal rapporterar patient till ledning. Ledning skriver journal” matchar 

principen informationstranformation. Detta gjordes genom att varje kod tillskrevs en ny 

principkod. I exemplet ovan så blev den nya koden “muntligt till journal, filtrering genom 

ambulansman”, vilket gav förståelse för vilken typ av informationstranformation som skedde, 

i detta fall muntlig till skriftlig. 

Efter detta undersöktes de nya koderna vilket ledde till framtagning av ritade kartor över 

akutvårdsavdelningen, där alla nya koder placerades ut. På så sätt skapades en överblick över 

kategorierna informationsflöde, artefakter och fysisk layout baserat på det insamlade 

datamaterialet. I exemplet ovan blev därmed en ambulansman i kartan utplacerad vid en disk 

där ledningssköterskan stod för att visa på att information utbyts mellan dem. En karta togs 

även fram för den fysiska layouten, främst för att visa var möbler och artefakter är placerade 

på avdelningen.  

Utifrån dessa material skrevs en sammanfattning över de fyra kategorierna informationsflöde, 

fysisk layout, artefakter och social modell.  

3.3 Scenarion  

Scenarion har skrivits utifrån analysen för att få en bättre bild av hur det ser ut samt kan se ut 

på akutvårdsavdelningen när en patient med sepsis upptäcks, med och utan en varningssignal 

för sepsis. Framtidsscenariona har sedan använts som stöd när prototyperna har tagits fram. 

Ett scenario beskriver beteenden i ett system och hur människor använder sig av systemet 

genom berättelser. De innehåller minst en aktör och ett mål. Scenarion är både konkreta och 

flexibla genom att de kan säga vad som händer i en situation utan att beskriva exakt hur detta 

sker. Ett scenario hjälper till att specificera användarens mål och beteende, men det är enkelt 

att ändra ett scenario under designprocessen eftersom detaljerna inte är beskrivna. Detta gör 

att scenarion är bra att använda för att testa olika designidéer. Dessutom är de bra för att dela 

med sig av och diskutera olika idéer för att klargöra ett designarbete med olika parter. När en 

designer använder sig av scenarion får denne ett bra verktyg för att förstå användarens 

nuvarande behov och viktiga situationer som kan uppstå. Samtidigt hjälper scenariona till att 

se nya behov (Rosson & Carroll, 2002). I denna studie har så kallade openended scenarion 

använts, då dessa är bäst i början av en designprocess. Openended scenarion innebär att de 

ger bredare svar och inte fokuserar på detaljerna i en situation och vid design (Bødker, 2000). 
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Först har två stycken nutidsscenarion skrivits utifrån det som har observerats och kommit 

fram genom analysen av det insamlade datamaterialet. Detta för att skapa en helhetsbild av 

hur det ser ut på akutvårdsavdelningen idag i de två situationer där sepsis oftast upptäcks. 

Nutidsscenariona har även använts för att inför designprocessen skapa en bra bild av systemet 

och vilka signaler som existerar på avdelningen idag och återfinns i bilaga 4. 

Nutidsscenariona skrevs sedan om till framtidsscenarion för att beskriva hur en varningssignal 

för sepsis kan implementeras i systemet och hur varningen bör presenteras i varje situation. 

Det framkom genom insamlad data ytterligare tre möjliga situationer där varningssignalen bör 

presenteras i framtiden, vilket totalt skapar fem stycken framtidsscenarion. Anledningen till 

att det finns fler situationer i framtiden är på grund av teknikens hjälp att identifiera sepsis i de 

tre nya situationerna. Idag är det svårt att i de situationerna se med klinisk blick att det kan 

handla om en sepsis. Framtidsscenariona presenteras i resultatdelen, då de även har avsikten 

att hjälpa läsaren att få en bild av hur systemet kan se ut i framtiden med en implementerad 

varningssignal för sepsis.  

3.4 Litteraturstudie 

Efter analysen har en litteraturstudie gjorts för att undersöka hur en varningssignal som varnar 

för en akut situation i en komplex miljö bör se ut. Främst har teorier så som alert fatigue hafts 

i åtanke under artikelsökningen och varit ett genomgående sökord tillsammans med design 

och warningsignals, då det är en viktig del för studien. Designprinciperna som framkommit 

genom litteraturstudien har sedan skrivits om till krav som tillsammans med krav från 

analysen har använts vid framtagning av prototyper. Samtliga krav återges i resultatdelen.    

3.5 Design av prototyp  

Resultatet från analysen och litteraturstudien har lett till skisser på en prototyp över hur en 

varningssignal för sepsis skulle kunna se ut, med hänsyn till larmtrötthet. Skisserna är 

kopplade till de olika situationer där larmet kan uppstå som beskrivs i framtidsscenariona. 

3.6 Etik 

I studien har etiska aspekter tagits hänsyn till utifrån informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som beskrivs av vetenskapsrådet inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa krav innebär att forskaren ska informera 

de berörda om studiens syfte och att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan i studien. Dessutom ska största möjliga konfidentialitet ges till deltagarna och 

personuppgifter och annan information ska förvaras på ett säkert sätt. Uppgifter om enskilda 

personer som samlats in under studien får dessutom enbart användas för studiens 

forskningsändamål (Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, 8 maj 2015). I början av projektet skrevs 

även ett avtal gällande sekretess och immaterialrätt på genom Cambio Healthcare systems 

AB.    
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Dessa krav har i denna studie uppfyllts genom att all data som framkommit genom 

observationer och intervjuer varit anonym. Intervjudeltagarna blev tillfrågade via mail och 

ställde frivilligt upp för att bidra med sin kunskap till studien. Innan intervjuerna utfördes blev 

deltagarna tillfrågade om tillåtelse att intervjuerna spelades in. Det inspelade materialet från 

intervjuerna samt observationsanteckningar har hanterats anonymt. Dessutom har de bilder 

som tagits uteslutit all information som på något sätt kan vara förknippad till patienter eller 

personal på avdelningen som har observerats.  
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4. Resultat 

Detta kapitel är uppdelat i två delar, resultat av fältstudier samt designförslag. I den första 

delen besvaras vilka signaler som finns på akutvårdsavdelningen idag och vilken prioritet en 

varningssignal för sepsis skulle ha i förhållande till de andra signalerna. Designförslagen visar 

sedan hur en varningssignal för sepsis bör utformas så att akutvårdspersonalen 

uppmärksammar den och risken för larmtrötthet minskar samt på vilka plattformar och för 

vilken personal varningssignalen för sepsis bör visas i olika situationer. 

4.1 Resultat av fältstudier 

Nedan presenteras en sammanfattning av det som fältstudierna resulterade i efter analys av det 

insamlade datamaterialet. Resultatet presenteras utifrån de fyra kategorier som använts i 

DiCot.  

4.1.1 Informationsflöde 

 

Information på akuten kan komma antingen genom patienter som själva kommer in via 

receptionen, genom patienter som kommer in via ambulansintaget eller genom patienter som 

kommer in akut med ambulans direkt till akutrummen. Oavsett är ledningssköterskan alltid 

där som resurs och tar beslut om exempelvis vilket vårdlag som ska ha ansvar över en viss 

patient, vilket tydligt syns i observationsanteckningar. 

Folk går fram till ledning och pratar, mycket folk där. Ambulansman väntar på att få 

rapportera om patient. 

   (Observationsanteckning, 12 februari 2015) 

Ledningssköterskan kan därför ses som ett informationscentrum där många beslut fattas 

mellan olika informationskällor, så som ambulanspersonal och vårdlag med 

ledningssköterskan i centrum. Patienten kommer inte i kontakt med ledningssköterskan så 

ofta utan pratar med vårdlagen, som i sin tur pratar med ledningssköterskan. 

Utfallen blir oftast att patienten inom tre timmar åker hem eller förflyttas och läggs in på en 

annan avdelning på sjukhuset (Figur 2). 
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Figur 2. Information flow model, en modell över hur informationen flödar på akutvårdsavdelningen. 

De olika typer av information som personalen på akutvårdsavdelningen nås av är antingen 

muntlig information, muntlig information via telefon eller information genom teknik och 

återfinns i figur 3 nedan. Dessvärre är det en del information som förblir obesvarad, så som 

telefonsamtal, varningar från monitorerna och frågor från anhöriga, på grund av stress hos 

personalen och falska larm.  

 

Figur 3. Karta över informationen på akutvårdsavdelningen 

De olika larm som finns på akutvårdsavdelningen är larmen från monitorerna, akutlarm, 

rumslarm, överfallslarm och patient-på-rymmen-larm. Akutlarm har högsta prioritet i och 
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med att de kan innebära ett livshotande tillstånd. Överfallslarm och patient-på-rymmen-larm 

har även de en hög prioritet men sker inte lika ofta. Larm från monitorerna har olika 

prioritering beroende på om det är en gul eller röd varning, men brukar oftast inte ha lika hög 

prioritet som ett akutlarm. Rumslarmen har lägst prioritet, i och med att de sjukaste 

patienterna ligger på övervaken. En varning för sepsis klassas som ett akutlarm och skulle ha 

högsta prioritet eftersom även det varnar om ett livshotande tillstånd.  

Informationen rör sig mestadels muntligt mellan personal, personal – patient och dess 

anhöriga samt personal – ambulanspersonal, genom grafiska gränssnitt på datorn och skärmar 

till monitorerna, genom journalen, ljudsignaler, färgkodningar och blinkningar samt genom 

informativ text på exempelvis den gemensamma tavlan och checklistor (Figur 4). Det är 

många olika sinnen som påverkas av informationen då den ofta signaleras genom 

multimodalitet. Mycket av informationen som kommer genom teknik når ut till all personal, 

trots att den inte är akut eller rör alla.  

Figur 4. En karta över hur informationen på akutvårdsavdelningen flödar mellan människor samt 

människor och artefakter 

4.1.2 Fysisk layout 

 

Nedan beskrivs den fysiska layouten på akutvårdsavdelningen (Figur 5). Det finns tre olika 

ingångar: reception, ambulansintag och akutintag. Vagnar med instrument finns lättillgängliga 

och står utplacerade på avdelningen. Sängarna på akutvårdsavdelningen går att rulla för att 

enkelt kunna förflytta patienterna.  

På akutvårdsavdelningen finns det två akutrum och tre undersökningsrum. Det finns även 8 

stycken övervak, där de sjukaste patienterna ligger. Om det finns övriga patienter blir de 
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placerade i korridorerna. Akutrummen är till för de patienter som kommer in akut med 

ambulans och de kan förflyttas direkt från ambulansen in i akutrummet. 

Undersökningsrummen innehåller ingen teknisk utrustning, vilket gör att patienter som är 

svårt sjuka inte bör ligga där då det inte går att få notifieringar om en patient blir sämre. I 

mitten av avdelningen finns en yta som all personal utgår från. Där finns en tavla över vilka 

vårdlag som är i drift och vilka personer som ska arbeta i vilket vårdlag, vilken under 

observationer noterades användas mycket av personalen. 

Alla som ska byta av tittar på tavlan över alla vårdlag 

 

   (Observationsanteckning, 12 februari 2015) 

Varje vårdlag har tillgång till två datorer, en för sköterskan och en för läkaren, samt en telefon 

och en diktafon. Vid detta datorlandskap finns även akuttelefonen placerad samt en lampa 

som börjar blinka när akuttelefonen ringer. En av datorerna är till för ledningssköterskan. 

Bredvid ledningssköterskan finns en hurts där journaler placeras innan de har blivit tilldelade 

ett vårdlag. De är placerade i nedgående prioriteringsordning. Vid datorlandskapet finns även 

två stycken stora gemensamma skärmar som visar parametrarna från monitorerna vid de åtta 

övervaken.  

Varje övervak består av en sjukhussäng samt en monitor. Det finns även en större skärm i 

mitten av alla övervak som visar alla åtta monitorernas parametrar. Vid varje övervak finns ett 

draperi som går att dra för. Utöver detta finns det på akutvårdsavdelningen ett röntgenrum 

samt ett väntrum för de patienter som har tagits in men som behöver vänta på att exempelvis 

få träffa läkare eller få provsvar. 

Figur 5. Karta över den fysiska layouten på akutvårdsavdelningen. 
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4.1.3 Artefakter 

 

De artefakter som främst används på akutvårdsavdelningen är följande:  

- Monitorer vid övervaken som kontrollerar blodtryck, saturation och puls 

- Tre gemensamma skärmar som visar alla åtta övervak 

- Färgkodade prioriteringssystem i journalen 

- Pappersjournal 

- En monitor i akutrummen 

- Whiteboardtavlor med information till personalen 

- Datorer med journalsystemet Cosmic  

- Läkarnas sökare 

- Telefoner 

- Larmtelefon 

- En skylt i taket för larm 

- En portabel monitor vid förflyttning 

- En blinkande lampa för akutlarm. 

Den artefakt som är viktigast för denna studie är monitorerna, som mäter saturation, blodtryck 

och puls och visar en patients parametrar samt varnar när de kommer utanför de förinställda 

gränserna (Figur 6). Monitorerna har två olika varningar, en gul varning för observantum och 

en röd varning som indikerar att det är allvarligt och att personal ska gå och titta till patienten. 

Det är många gula varningar som går men inte alla av dem besvaras eller undersöks, detta på 

grund av att många av dem är falska larm vilket personalen har lärt sig. När det är röda 

varningar är det allas ansvar att gå och titta till patienten, oavsett vårdlag. Detta beskrevs 

under en contextual inquery:  

Gult larm på skärm betyder observantum, t.ex. syresättning under 89 eller 90. Det börjar då 

blinka gult. Kan ställas in per patient också, om en patient t.ex. i normalfall har 89. Rött 

innebär att det bör kollas upp. Det är allas ansvar att gå dit, ”bra med överblick” säger SSK 

och syftar på skärmen så att alla kan hålla koll. 

 (Observationsanteckningar, 11 februari 2015) 

Varningarna syns på monitorns skärm samt på de gemensamma skärmarna som är placerade 

vid datorerna där personalen och ledningssköterskan har sin utgångspunkt. De gränser som 

avgör när monitorn ska varna är förinställda men går att ställa om utifrån en individuell 

patient. På varje monitor börjar det även att pipa när parametrarna kommer utanför 

varningsgränserna, det vill säga utanför det förinställda normala intervallet, samt börjar blinka 

gult eller rött. Gränssnitten är därför multimodala då de når såväl syn som hörsel. På 

monitorns skärm syns värdena för patientens parametrar. Det går sladdar ifrån monitorn som 

är kopplade till patienten för att hela tiden hålla koll på patientens värden. Monitorn varnar 

även när mätaren har åkt av patientens finger eller när patienten har lämnat sin plats och 

därmed är frånkopplad från monitorn, vilket låter på samma sätt som när ett värde har passerat 

en viss gräns.  
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På den gemensamma skärmen syns alla åtta övervak samtidigt i mindre skala. Området på 

skärmen där det står vilket övervak det gäller blinkar när en varning går, gult eller rött 

beroende på allvarlighetsgrad på varningen. Även här syns parametrar och värden och ibland 

står det en liten text om varningen. 

Figur 6. Monitor i akutrum på Linköpings universitetssjukhus 

4.1.4 Social modell 

 

På akuten sker ett ständigt samarbete. Främst mellan läkare och sköterska, då de arbetar i 

såkallade vårdlag och har hand om ett antal patienter tillsammans. Både sköterskan och 

läkaren har bra koll på vad som är deras uppgifter men diskuterar även ofta tillsammans om 

en patient och vad som ska göras. I kritiska situationer så som akutfall har läkaren 

huvudansvar och är den som ger order och tar beslut i akutrummet, vilket syntes tydligt vid 

observation av ett akutfall då en läkare sa följande:   

”Stabilt ABC, då går vi vidare med D”. 

   (Observationsanteckningar, 9 februari 2015) 

Samtidigt arbetar sköterskorna i bakgrunden och vet vad de behöver göra under tiden. Om en 

sköterska är osäker kring ett beslut tar de i första hand hjälp av ledningssköterskan, alternativt 

en sköterskekollega. Om en läkare är osäker frågar den andra läkare, som ibland även är 

specialiserade inom olika områden. Detta sker speciellt vid akuta fall då läkaren även kan 

ringa andra läkare från telefonen i akutrummet då de behöver specialisthjälp. 

Det är läkaren som pratar med patienten om dennes tillstånd och gör en bedömning samt 

ställer diagnos. Sköterskan tar prover och tar emot patienten. Läkaren dikterar in patientens 

tillstånd, medan sköterskan främst fyller i pappersjournalen och journalsystemet Cosmic. 

Även läkaren fyller i pappersjournalen vid samtal med patienten. Det är läkaren som ordinerar 



21 
 

läkemedel, förutom några generella läkemedel som sköterskan kan ordinera själv. Det är 

främst sköterskor som svarar i akuttelefonen och utifrån samtalet samlar ihop ett lämpligt 

vårdlag för just det fallet. Det är även sköterskorna som sköter förflyttning av patienter till 

avdelningar. 

Ledningssköterskan håller koll på organisationen, tar emot patienter via ambulansintag och 

får överrapporteringar från ambulansmän som kommer in med sjuka patienter. 

Ledningssköterskan ser till att patienter delas upp mellan vårdlagen utifrån ett 

prioriteringssystem. När det är akut är det allas ansvar att agera, inte bara det vårdlag som har 

hand om en viss patient. Om ett vårdlag får ta hand om en akut patient hjälps de andra 

vårdlagen åt att ta hand om de övriga patienter som det upptagna vårdlaget har ansvar för. 

Detta framgick tydligt i en intervju:  

Sen är det givetvis så att man hjälps åt, dom uppe i taket kan man akutlarma också, om man 

trycker på rummet att man behöver omedelbar assistans, och då står det AKUTLARM och då 

är det som regel att alla går till rummet. 

             (Muntlig kommunikation, sjuksköterska, 24 februari 2015)  

4.2 Designkrav 

Nedan presenteras de designkrav som framkommit från litteraturstudien samt utifrån insamlad 

data. Först återges de i form av en lista som är uppdelad efter huruvida kravet kommer från 

litteratur eller insamlad data samt om det är ett krav för signalen eller gränssnittet. Efter 

kravlistan återges kraven i en tabell (Tabell 1) som visar vilka scenarion de uppfylls i samt i 

vilken figur de går att återfinna. En varningssignal med högsta prioritet som ska 

implementeras på akutvårdsavdelningen bör designas med nedanstående krav i åtanke: 

4.2.1 Krav utifrån litteratur 

 

Signal: 

1. Abstrakta ljudsignaler istället för verbala meddelanden eller auditiva ikoner 

(Edworthy, 1994). 

2. Informativ ljudsignal som inte bara har som syfte att fånga operatörens 

uppmärksamhet (Edworthy, 1994) 

3. Signalen ska skilja sig från andra signaler i miljön och vara resistent mot maskering 

(Edworthy & Hellier, 2006) 

4. Signalen ska omedelbart avbryta operatören i pågående aktivitet (McFarlane, 2002) 

5. Bästa sättet att signalera fara och att något är akut är genom röd färg tillsammans med 

en sirenliknande varningssignal (Chan & Ng, 2009) 

 

Gränssnitt: 

6. Systemet ska visa på sannolikhet för att larmet är sant samt indikera 

allvarlighetsgrader genom olika larmnivåer (Obermayer & Nugent, 2000; Wickens et 

al., 2013) 
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7. Systemet ska ge operatören full kontroll över hur denne vill hantera avbrott 

(Obermayer & Nugent, 2000) 

8. Larmet ska leda operatören genom hela processen (Obermayer & Nugent, 2000) 

9. Operatören ska kunna markera var i en uppgift denne befinner sig när signalen 

avbryter (McFarlane & Latorella, 2002) 

10. Operatören ska enkelt kunna byta mellan olika uppgifter (McFarlane & Latorella, 

2002; Tidwell, 2011) 

11. Det ska finnas olika alternativ för hur larmet kan besvaras (Obermayer & Nugent, 

2000) 

12. Det ska finnas ett sökbart arkiv över larm (Obermayer & Nugent, 2000) 

13. Larmet ska täcka upp det centrala i gränssnittet (Lee et al., 2010; Obermayer & 

Nugent, 2000) 

14. Gränserna för larmet ska kunna ställas in manuellt efter individuella patienter 

(Wickens et al., 2013) 

15. Larmet ska ge bra feedback och vara transparant, exempelvis visa rådata och 

presenteras med hjälp av multimodalitet (Wickens et al., 2013).  

4.2.2 Krav utifrån insamlad data 

 

Signal: 

16. Larm ska vara mobila och enbart påverka de personer som har ansvar för larmet, 

förutom akutlarm som måste nå ut till alla 

17. Använda multimodala signaler så som syn, hörsel och känsel 

18. Det ska vara intensiva och höga larm som hörs tydligt för akuta situationer 

 

Gränssnitt: 

19. Det ska vara tydligt var larmet kommer ifrån, även visuellt, samt vad som larmas för 

20. Operatören måste kunna undersöka situationen med klinisk blick och kunna säga emot 

systemet 

21. Det ska vara tydligt vilken patient larmet tillhör för att minska patientförväxling 

22. Sköterskan ska få varningar som notifieringar i läsplattan 

23. Det ska gå att stänga av larm samt ta del av parametrar från läsplattan 

24. Systemet ska hjälpa till med åtgärder i en akut situation  

25. Det ska gå att stänga av ljudet på ett larm som har tagits del av 

26. Personal ska kunna bocka för vilka åtgärder som har utförts, kopplat direkt till 

journalen  

27. Personalen ska kunna nå annan personal eller avdelning genom gränssnittet 
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4.2.3 Kravtabell 

 

 

Tabell 1: Tabell över alla krav och vilka scenarion de uppfylls i samt i vilken figur de går att återfinna 

4.3 Designförslag 

 

I följande avsnitt presenteras ett designförslag till framtida möjlig implementation av en 

varningssignal för sepsis. Designförslaget presenteras genom fem framtidsscenarion, en 

återkommande tabell som visar vem som nås av signalen på vilken plattform i varje situation 

(Tabell 2) samt med hjälp av prototyper som visualiserar gränssnitten från scenariona. 

Framtidsscenariona och prototyperna är baserade på kraven i 4.2. 
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Tabell 2: Tabell som visar på vilka plattformar sepsisvarningen presenteras samt vilken personal som 

nås av varningen i varje situation 

 

4.3.1 Scenario 1 - Akuttelefon 

 

 

Tabell 3: Översikt över sepsisvarningar i olika situationer, fokus på akuttelefonen   

När akuttelefonen ringer svarar en sköterska som börjar fylla i en akutjournal på en läsplatta 

(Tabell 3). En del parametrar tyder på att patienten som är på väg in med ambulans kan ha 

sepsis och läsplattan vibrerar en gång. Det börjar även blinka en symbol uppe i höger hörn, 

gul eller röd och i olika blinkningsfrekvens beroende på hur säker varningen är (Figur 7). Om 

sköterskan trycker på symbolen kommer det upp en popup-ruta med en förklaring till 

varningen genom de parametrar som triggat varningen (Figur 8). Så mycket mer kan inte 

göras innan patienten är på plats, nu är personalen beredd på en eventuell sepsis och kan 

därmed agera snabbare.  
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Figur 7. En symbol som varnar för sepsis har dykt upp i akutjournalen  
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Figur 8. Sköterskan trycker på varningssymbolen och en popup-ruta med information om varningen 

dyker upp 
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4.3.2 Scenario 2 - Akutrum 
 

 

Tabell 4: Översikt över sepsisvarningar i olika situationer, fokus på akutrummet 

När en akutambulans anländer blir patienten direkt inkörd till ett akutrum där denne, efter att 

livshotande tillstånd har undersökts, kopplas upp till en monitor som mäter olika parametrar 

(Tabell 4). Det dröjer inte länge innan en varningssignal för sepsis går och en popup-ruta 

dyker upp i mitten på monitorns skärm. Det blinkar och låter intensivt och varningen är röd, 

vilket innebär att systemet är säkert. Popup-rutan visar att patienten har risk för sepsis och ger 

användaren två stycken alternativ, antingen att stänga ner rutan igen eller att få se historik och 

rådata (Figur 9). Systemet föreslår att användaren ska välja att se rådata eftersom det gör att 

alla värden dubbelkollas av personalen och automationen inte övertros. Detta visas genom att 

det valet är tydligare markerat. Under tiden har en ordentligare undersökning gjorts och 

patienten har fått prioritet röd, den högsta prioriteten enligt systemet på avdelningen. 
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Figur 9. En popup-ruta har dykt upp på monitorn i akutrummet och varnar för sepsis 

Läkaren väljer att dubbelkolla parametrarna och historiken och ser att varningen tycks 

stämma (Figur 10). Patienten har hög feber, hög puls, ett lågt blodtryck och en 

lunginflammation. Alla dessa är symptom för sepsis.  
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Figur 10. Läkaren har valt att ta del av den rådata som triggat varningen 

Så fort läkaren har ställt diagnosen sepsis börjar vårdlaget direkt åtgärda patienten och snart 

förflyttas denne till en intensivvårdsavdelning för vidare vård.  

4.3.3 Scenario 3 – Patient på övervak 
 

 

Tabell 5: Översikt över sepsisvarningar i olika situationer, fokus på när en patient ligger på övervak 
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På övervaket ligger en patient uppkopplad till en monitor då patientens blodtryck har varit 

oroväckande lågt. Patienten har tidigare fått orange prioritet, vilket är näst högsta prioritet. 

Patientens blodtryck, puls och saturation syns hela tiden på monitorn bredvid sängen samt på 

de gemensamma skärmarna hos personalen och ledningssköterskan. Sköterskan i vårdlaget 

som har ansvar för patienten kan även ta del av parametrarna direkt i sin läsplatta (Tabell 5).  

Efter knappt en timme börjar patientens blodtryck sjunka ytterligare och på den gemensamma 

skärmen vid personalen börjar en symbol med ”SEPS” att blinka snabbt och rött (Figur 11). 

Det är en indikation på att det finns en risk för sepsis. Monitorn vid patienten har börjat pipa 

och även där syns symbolen SEPS blinka intensivt och rött. Symbolen dyker även upp på 

ledningssköterskans skärm (Figur 13). Anledningen till att det på ledningssköterskans skärm 

enbart dyker upp en symbol och inte en popup-ruta är för att det även har börjat larma i taket.  

Det låter intensivt och står SEPS 8 med blinkande text (Figur 12). SEPS 8 står för 

sepsisvarning på övervak 8. Personalen uppmärksammar detta och beger sig direkt till 

patienten som inte verkar må speciellt bra, varningen tycks stämma. 

 
 

Figur 11: Varning om sepsis på den gemensamma skärmen 
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Figur 12. Varning om sepsis på skylten i taket 

 

Figur 13. Ledningssköterskans gränssnitt när en varning går om att en patient på övervaket har risk 

för sepsis 

Sköterskan från vårdlaget som har hand om patienten är på väg till en gul patient, men vänder 

direkt. Hennes läsplatta har precis pipit till och hon har fått en varning i form av en popup-

ruta att en patient på övervaket har risk för sepsis. På väg till patienten trycker hon på valet 

“till journal” i popup-rutan för att komma till patientens journal (Figur 14). Vid en sepsis är 
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det viktigt att jobba snabbt då läget kan förvärras hastigt. Den andra patientens journal pausas 

och det dyker upp en symbol i vänstra hörnet som visar att flera journaler är aktiverade och 

under arbete. För att växla mellan dem kan sköterskan dubbelklicka på knappen på läsplattan 

och genom pekskärmen byta journal (Figur 15).  

 

 
Figur 14.Varningsignal för sepsis på sköterskans läsplatta 
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Figur 15. Sköterskan växlar mellan patienters journaler, där den ena har pausats när en varning har 

besvarats hos en annan patient 

Sköterskan ser att patienten nu har ett väldigt lågt blodtryck och att pulsen plötsligt har stigit. 

Febern är dessutom fortfarande hög och sköterskan ser med sin kliniska blick på patienten att 

hon inte mår bra. Varningen om sepsis indikerar att systemet är mycket säkert på att detta är 

en sepsis. Det syns genom att det blinkar mer intensivt och bakgrunden i popup-rutan är röd. I 

och med att sköterskan nu har tagit del av alla parametrar och är medveten om situationen 

stänger hon ner popup-rutan. Då hamnar varningen istället som en ikon uppe i högra hörnet, 

vilket gör att hon alltid kan återgå till popup-rutan genom att klicka på symbolen om hon 

behöver stöd i exempelvis åtgärdsprocessen eller att se historik över patientens parametrar. 

Läkaren från vårdlaget sitter vid datorn och tittar på översikten över sina patienter. Samtidigt 

dyker en popup-ruta upp mitt på skärmen. Det är samma ruta som sköterskan fick till 

läsplattan. Systemet föreslår att användaren bör gå till patientens journal för att undersöka 

varningen närmare. Den patientjournal som läkaren var inne på pausas precis som på 

sköterskans läsplatta, men på datorn blir det istället som en extra flik som enkelt går att återgå 

till när sepsissituationen är under kontroll. Läkaren ser snabbt att varningen verkar stämma 

och går direkt till patientens övervak.    
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Sköterskan går in i patientens journal på sin läsplatta och ser att provsvaren har kommit, 

patienten har mycket riktigt en infektion i kroppen. Så fort läkaren har anlänt tar sköterskan 

en blododling som de snart får svar på och det visar sig att patienten har sepsis. Hon får sin 

första dos av antibiotika av sköterskan som läkaren nu har ordinerat. Dessutom ber de 

patienten att dricka vatten, då detta hjälper till att få upp blodtrycket. Patienten har nu ökat till 

den högsta prioriteringen och hon behöver ständigt övervak. Det är viktigt att se så att hennes 

sepsis inte förvärras.  

4.3.4 Scenario 4 – Rapportering till ledningssköterska 

 

 

Tabell 6: Översikt över sepsisvarningar i olika situationer, fokus på rapportering av patient till 

ledningssköterska 

Ambulanspersonal kommer in till akuten med en patient och går fram till ledningssköterskan 

för att rapportera över (Tabell 6). Patienten har nyligen opererats och har nu fått ont i såret 

samt har hög feber. Ledningssköterskan fyller i en digital journal i datorn medan 

ambulanspersonalen berättar vad de vet och har sett hittills i ambulansen. Plötsligt kommer 

det upp en popup-ruta på datorn. Det är en varning om eventuell sepsis hos patienten, vilken 

beror på hennes höga feber och att hon är nyopererad. I popup-rutan går det enbart att välja att 

stänga ner rutan, i och med att det inte finns mer data från patienten då denne inte är 

uppkopplad till en monitor ännu. Ledningssköterskan delegerar direkt ut patienten till ett 

vårdlag och berättar att patienten har en risk för sepsis och måste få tillsyn direkt. I 

ledningssköterskans dator syns det även en gul symbol med texten SEPS bredvid patientens 

namn som visar att patienten har en risk för sepsis, men att systemet inte är helt säkert vilket 

är anledningen till att symbolen är gul.   

Även den digitala journalen som sköterskan från vårdlaget fyller i samt monitorn som 

patienten nu är uppkopplad till visar en symbol som varnar för sepsis. Att det enbart är en 

symbol som syns beror på att ledningssköterskan har markerat i popup-rutan att varningen är 

uppmärksammad och sedan har fört informationen vidare till vårdlaget. Symbolen är där för 

att påminna och ge vägledning om personalen vill se åtgärdsprocessen eller ta del av den data 
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som triggat varningen. Blododlingar tas och läkaren kan snart ge patienten diagnosen sepsis.  

Första antibiotikakuren ges inom kort.  

4.3.5 Scenario 5 – Förflyttning av patient 

 

 

Tabell 7: Översikt över sepsisvarningar i olika situationer, fokus på förflyttning av patient 

En patient kommer in till akuten på grund av urinvägsinfektion och lågt blodtryck. Läkaren 

bestämmer att hon måste läggas på ett övervak för att så snart som möjligt förflyttas till en 

intensivvårdsavdelning. Detta för att patienten behöver regelbunden översikt och att 

urinvägsinfektionen effektivt måste behandlas så att den inte blir sämre. Efter en timme får 

patienten flytta till en avdelning. De kopplar upp patienten till en förflyttningsbar monitor så 

att de kan fortsätta hålla koll på alla parametrar medan de förflyttar patienten till avdelningen 

(Tabell 7). 

När de är på väg börjar monitorn att pipa. Det har även dykt upp en popup-ruta som visar att 

patienten har en risk för sepsis. Varningen är röd och blinkar samt låter intensivt vilket 

indikerar att systemet är ganska säkert på att det är en sepsis. Sköterskan, som inte riktigt 

hinner dubbelkolla värdena, klickar istället på ”sök personal” och söker sedan på ”IVA”, 

vilket är namnet på avdelningen de är på väg till. Detta för att skicka varningen vidare och 

göra dem förberedda på att en dålig patient med en misstänkt sepsis är på väg (Figur 16). När 

de väl är framme vid avdelningen möts de av förberedd personal som tar emot patienten. 

Läkaren på avdelningen dubbelkollar parametrarna och de värden som triggat igång 

varningen, innan de börjar behandla patienten.  
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Figur 16. Funktionen ”sök personal” där en varning kan skickas automatiskt till personal eller en 

annan avdelning 
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5. Diskussion 

Nedan följer en diskussion kring studiens resultat och de metoder som har använts. I slutet 

diskuteras även förslag på framtida studier för att undersöka vidare hur en varningssignal för 

sepsis på bästa sätt kan implementeras på en akutvårdsavdelning. 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatet från denna studie visar att det på akutvårdsavdelningen i dagsläget existerar många 

signaler. För att en varningssignal för sepsis ska kunna implementeras och uppfylla den 

funktion som är tänkt, bör de andra larm som existerar på akutvårdsavdelningen utvärderas 

och sättas i perspektiv till varandra. Detta för att se om det går att minska på mängden 

signaler och skapa plats för en ny, mer akut signal. Icke akuta larm så som gula varningar från 

monitorerna vid övervaket eller rumslarm bör exempelvis mobiliseras så att de endast når den 

personal som är ansvarig för larmet. Dessa larm skulle då inte behöva uppmärksammas av all 

personal. Om den mobila varningen får vänta någon minut på grund av att den ansvariga 

personalen är upptagen gör det ingenting, i och med att varningen inte är en akut varning. 

Akuta larm, så som en varningssignal för sepsis, skulle då kunna nå ut till all personal och 

med större sannolikhet uppmärksammas. Risken för larmtrötthet skulle därmed minska. 

Gränssnittet som tagits fram i denna studie bidrar även till minskad larmtrötthet genom att en 

informativ popup-ruta dyker upp första gången varningen kommer. Popup-rutan går inte att 

ignorera, i och med att den täcker upp det centrala i gränssnittet. Om personalen väljer att 

stänga ner rutan och ändå ignorera varningen, är det inte omedvetet och beror därmed inte på 

larmtrötthet.  

I studien har det genom intervjuerna och observationerna framkommit att falska larm är ett 

problem på akutvårdsavdelningen, då många larm visat sig larma i onödan och andra larm 

därmed har förblivit obesvarade av personalen. Detta är något som även diskuterats mycket i 

tidigare studier (Meredith & Edworthy, 1995; Solet & Barach, 2012). Om mängden falska 

larm skulle minska, skulle förtroendet för de larm som fanns kvar öka. Larmen skulle då 

uppmärksammas mer och risken för larmtrötthet skulle minska. Sannolikheten att en 

varningssignal för sepsis skulle vara ett falskt larm är inte lika stor som några av de 

lågprioriterade larmen som existerar idag, eftersom flera olika faktorer ska stämma överens 

för att larmet för sepsis ska triggas igång. Det blir därför ett trovärdigt larm. Att kunna ställa 

in gränserna i systemet utefter enskilda patienter är ett av kraven som beskrivs i resultatet 

vilket ska minska mängden falska larm. Detta kan dock medföra nackdelar, då gränserna kan 

sättas för lågt eller för högt och bidra till att en varningssignal går försent eller att den går för 

ofta och därmed istället ökar antalet falska larm. Ett sätt att förebygga detta skulle kunna vara 

att systemet gav tips på hur gränserna bör ställas in utefter varje enskild patient och dess 

standardvärden.  

 

I litteraturen framgick det att abstrakta ljudsignaler är det bästa alternativet inom sjukvården. 

Sådana signaler tar dock längre tid för personalen att lära sig innan de fungerar optimalt. 

Därmed bör det undersökas om signaler går att standardisera i större utsträckning mellan 
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sjukhus, vilket även diskuterats i tidigare studier (Edworthy & Hellier, 2006; Meredith & 

Edworthy, 1995). Det skulle minska inlärningsbehovet hos personalen då de inte behöver lära 

sig nya signaler när de byter arbetsplats eller varje gång det installeras ny utrustning.  

Det är även viktigt att fundera över hur patienterna kommer påverkas av ytterligare en 

varningssignal och vilka risker en ny varningssignal för sepsis skulle innebära för de sjuka. I 

dagsläget existerar många larm som både blinkar och låter. Aspekter så som hur signalen 

presenteras vid övervaket bör därför undersökas närmare ur ett patientperspektiv. Exempelvis 

kan det undersökas om ljudet bör vara lägre eller om det överhuvudtaget ska vara ljud på just 

den monitorn, i och med att larmet i det fall då patienten ligger på övervaket oavsett kommer 

nå personalen på flera olika plattformar.  

I denna studie har främst sjuksköterskor observerats i deras arbete, vilket gör att de flesta 

lösningarna är utformade för dem. Det framgick även i intervjuerna att sjuksköterskorna oftast 

är de som upptäcker en sepsis och då kallar på läkaren i vårdlaget. Eventuellt behöver läkaren 

därför inte nås av varningen utan kan istället bli meddelad genom sjuksköterskan om en 

möjlig sepsis. Samtidigt blir det ett extra steg i processen att sjuksköterskan ska få tag i 

läkaren, vilket kan ta några extra minuter, istället för att läkaren får varningen direkt och kan 

agera på en gång. Detta påverkar även ett av kraven som säger att operatören måste kunna 

undersöka situationen med klinisk blick och kunna säga emot systemet. I detta fall syftar 

operatören endast till läkare, i och med att sjuksköterskor inte får ta beslut om diagnoser. Det 

gör att detta krav inte går att uppfylla i de situationer då en sköterska är ensam när en varning 

kommer, exempelvis vid förflyttning av en patient. Vidare observationer av läkares arbete 

skulle förmodligen klargöra hur detta bör lösas. 

Att läsplattan vid akuttelefonen ska vibrera vid en varning är bra för att förstärka varningen 

som annars enbart syns visuellt. Detta i och med att det inte är lämpligt att använda ljud, då 

det skulle störa telefonsamtalet. En nackdel med detta kan vara att vibrationen stör om 

varningssignalen kommer medan sköterskan håller på att fylla i någonting i akutjournalen. 

Hur starka vibrationerna ska vara och att dem ska gå att stänga av är därför viktigt att 

undersöka innan implementation.  

Det är viktigt att valet att stänga av ljudet på en varningssignal finns och är enkelt att utföra, 

då ljudet kan störa såväl personalen som patienten och dess anhöriga i en kritisk situation. 

Personalen kan dock endast stänga av ljudet eller ändra ljudinställningarna på en varning när 

de har tagit del av varningssignalen en gång. Varningssignalen måste därmed ha låtit en gång 

innan den kan stängas av, detta för att varningen med säkerhet ska upptäckas. Även popup-

rutan kan vara störande för personalen när de arbetar i en stressig situation och den dyker upp 

mitt i gränssnittet. Därför kommer den endast att visas en gång. När varningssignalen sedan 

har tagits del av genom popup-rutan kommer den istället att synas genom en symbol i höger 

hörn i gränssnittet.   

I designförslagen syns åtgärderna som förslag i popup-rutan, vilka ska gå att bocka för då de 

är utförda och även ska uppdatera informationen i journalen. Det blir då automatiskt ifyllt i 

journalen vad som har utförts. En risk med detta kan vara att personalen av misstag bockar för 
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en åtgärd vilket uppdateras i journalen. Därmed kan det behövas en kontrollfråga om en viss 

åtgärd verkligen är utförd innan den bockas för.  

Figur 15 i scenario tre visar att det går att bläddra mellan journaler. Om det kommer en 

varningssignal för en viss patient, men personalen just då håller på med en annan patient, 

pausas den patientens journal och varningssignalen går att besvara direkt. När personalen 

sedan vill återgå till den pausade journalen går det att bläddra mellan dem genom att 

dubbelklicka på hemknappen på läsplattan och bläddra mellan fönster. Det är då viktigt att det 

syns tydligt vilken journal som är aktiverad, för att minska risken för patientförväxling. Det 

skulle även kunna komma upp en kontrollfråga när personalen byter journal, så att personalen 

behåller sin situationsmedvetenhet och systemet försäkrar sig om att operatören är medveten 

om att gränssnittet byter patientöversikt. Situationen när personalen växlar mellan journaler 

uppfyller även det McFarlane & Latorella (2002) säger om att operatören ska kunna markera 

var i en uppgift denne befinner sig när signalen avbryter. Markeringen är dock tänkt att göras 

automatiskt av systemet, genom att systemet känner av vilket fält i den pausade journalen som 

senast var aktivt.  

På skylten i taket ska det enligt resultatet stå SEPS. Anledningen till att det i prototyperna står 

SEPS är för att varningen tydligt ska visa vad det är som varnas för. Om just SEPS är en 

lämplig text eller om det bryter mot möjlig sekretess behöver dock undersökas. I resultatet 

presenteras varningen endast på skärmen i taket när varningen är säker, det vill säga en röd 

varning. Detta i och med att varningen verkligen hörs och når ut till alla när den presenteras 

på skylten i taket, vilket enbart ska ske när det är en akut situation. Är varningen istället gul, 

vilket innebär att systemet inte är lika säkert på att varningen stämmer, skulle det dock kunna 

stå SEPS på skylten i taket men som inte blinkar lika intensivt samt är utan ljud.  

Huruvida en skylt i taket är det bästa sättet att förmedla akuta larm är någonting som bör ses 

över. Med tanke på den fysiska layouten kanske det finns en bättre lösning för hur akutlarm 

ska presenteras, i och med att sådana larm nu går ut till alla på avdelningen, så väl personal 

som patienter och anhöriga. I en av intervjuerna framgick det att akuta larm när en ambulans 

är på väg in på akutvårdsavdelningen i Linköping endast når ledningssköterskan, som sedan 

delegerar ut det till ett vårdlag. Att ledningssköterskan får allt ansvar för dessa larm kan 

såklart också ha nackdelar så som att ett larm missas, i och med att det endast är en person 

som nås av det. En tavla för akutlarm som sitter vid ledningssköterskan, på samma plats där 

vårdlagen har sin utgångspunkt, skulle kunna vara ett annat alternativ. Även detta riskerar 

dock att varningarna inte uppmärksammas om det exempelvis inte befinner sig någon vid 

tavlan som kan se eller höra när ett akutlarm går. Om enbart ledningssköterskan nås av 

akutlarm eller om de presenteras på en tavla vid personalen behöver dock inte patienter och 

anhöriga ta del av dem och dessutom riskerar det inte att bryta mot sekretessen.  

5.2 Metoddiskussion  

Observationerna ägde rum på olika tidpunkter och dagar för att få så varierad data som 

möjligt. Det gav en bred inblick i hur arbetet på akutvårdsavdelningen fungerar såväl dag- 

som kvälls-tid. Observationerna kan dock ha påverkat hur personalen arbetade, då det finns en 
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risk att de kände sig iakttagna när en observatör stod och tog anteckningar medan de utförde 

sitt arbete. Det var dock inte ett alternativ att använda videokamera på grund av etiska skäl då 

studien ägde rum på ett sjukhus. Att observationerna utfördes under flera dagar och olika 

tidpunkter samt att det går att replikera studien ökar studiens reliabilitet. 

Intervjuerna var bra som stöd i förståelsen för arbetet på akutvårdsavdelningen. Mer 

detaljerade transkriberingar ansågs inte tillföra så mycket i och med att intervjuerna mest var 

till som komplement för att skapa en bättre förståelse för forskaren.  

Studien har utförs av en student, vilket innebär att endast en person har observerat, intervjuat 

och analyserat allt material. Det kan ha skapat en viss subjektivitet, vilket tyvärr inte gick att 

frånkomma i denna studie men dessvärre kan ha påverkat reliabiliteten. För att minska 

subjektiviteten användes principerna från DiCot som vägledning i analysen för att få ett bra 

fokus. När datamaterialet delades in under principerna i DiCot valdes att tillåta att en kod 

kunde hamna under flera principer. Det kan ha bidragit till att analysen blev bredare och mer 

generell, med färre specifika fenomen inom en specifik princip. DiCot som metod har varit till 

bra hjälp för att undersöka det som var avsett i studien, nämligen hur signaler på en 

akutvårdsavdelning påverkar akutvårdspersonalen idag samt hur en varningssignal för sepsis 

bör utformas för att passa in i miljön och minska risken för larmtrötthet.  

Den ekologiska validiteten i studien är hög, i och med att observationerna har utförts på det 

sjukhus där resultatet är tänkt att appliceras. Studiens validitet kunde dock ha blivit bättre om 

det hade funnits möjlighet att genomföra en eller flera intervjuer på samma 

akutvårdsavdelning som observerades. Detta eftersom en del av observationerna fick tala för 

sig själva utan att frågor kunde ställas till operatörerna. Att bara en akutvårdsavdelning har 

observerats gör även att resultatet inte blir generaliserbart, utan enbart går att applicera på den 

observerade avdelningen.  

5.3 Framtida studier 

I framtiden bör andra faktorer som påverkar larmtrötthet undersökas, så som utformning av 

existerande signaler i förhållande till dess prioritet, anhöriga, sättet att få tillgång till provsvar 

samt möjligheten att nå personal eller en annan avdelning på ett smidigt sätt. Alla signaler på 

akutvårdsavdelningen bör ställas i perspektiv mot varandra för att sätta de mest akuta i fokus. 

Detta för att försöka minska de stimuli som signalerar situationer som inte är akuta men ändå 

tar personalens omedelbara uppmärksamhet, så som gula varningar från monitorerna och 

rumsvarningar. Sådana icke akuta varningar bör i den mån det går mobiliseras.  

Precis som Obermayer & Nugent (2000) skriver så är det viktigt att operatören kan hantera 

simultana meddelanden. Hur en varning ska presenteras i förhållande till andra varningar är 

därför en viktig sak att undersöka i framtiden, exempelvis om en patient drabbas av två 

stycken varningar samtidigt. Symbolerna skulle då kunna dyka upp bredvid varandra, växelvis 

synas i gränssnittet eller dela samma symbol som enbart informerar om att en eller flera 

varningar existerar. Hur en sådan situation på bästa sätt presenteras för personalen är en viktig 

aspekt som måste undersökas närmare.  
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I denna studie har inte design av ljudsignalen undersökts noggrant. Detta på grund av att det 

krävde en annan typ av designkunskap och terminologi för att förstå hur signalen bör låta och 

designas. Detta måste därför undersökas innan eventuell implementation av en varningssignal. 

Dessutom krävs ytterligare studier kring hur gränssnittet, på en detaljerad nivå, bör se ut, med 

det redan existerande gränssnittet i journalsystemet Cosmic från Cambio Healthcare systems 

AB i åtanke. Användartester behöver även utföras innan möjlig implementation för att hitta 

eventuella brister i designen.   

I framtiden behöver flera yrkesroller på akutvårdsavdelningen observeras. Exempelvis bör en 

läkare observeras noggrant i sitt arbete samt undersökningar kring huruvida patienterna 

påverkas av eventuell implementering av en ny varningssignal. Det är även viktigt att utföra 

studien på fler akutvårdsavdelningar för att kunna generalisera resultatet. 
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6. Slutsats 

Resultatet har visat att sepsis är ett livshotande tillstånd där patienten oftast har orange eller 

röd prioritet, vilket är de högsta prioriteringarna på akutvårdsavdelningen. Sepsis kräver 

nästan alltid akut sjukvård, vilket innebär att en varningssignal för sepsis därför skulle klassas 

som en akut varningssignal i förhållande till de andra larm som finns på akutvårdsavdelningen 

idag. Dessa andra larm är bland annat varningar från monitorer vid övervaken, akutlarm att en 

ambulans är på väg in samt rumslarm.  

Varningssignalen för sepsis bör i de flesta situationer presenteras i form av en popup-ruta, där 

flera valmöjligheter ska finnas, samt med hjälp av multimodalitet så som ljud, vibration och 

visuella ledtrådar. Systemet ska visa på sannolikhet för att larmet är sant samt indikera 

allvarlighetsgrader genom larmnivåer, exempelvis med hjälp av olika färg och intensitet i 

blinkningar och ljudsignal. Dessutom ska systemet leda operatören genom hela processen och 

ge bra feedback, bland annat genom att visa den rådata som triggat varningen.  

De fem situationer där sepsis kan upptäckas är i telefonsamtal med ambulanser som är på väg 

in till akuten, i akutrummen, när patienter ligger på övervaket, när en patient rapporteras över 

till ledningssköterskan samt vid förflyttning av en patient till exempelvis en annan avdelning. 

Varningssignalen bör i de fall då patienten ligger på ett övervak presenteras så att den når all 

personal och med säkerhet uppmärksammas. Detta sker genom att varningen presenteras på 

monitorn vid patienten, på sköterskans läsplatta, i journalsystemet Cosmic, på gemensamma 

skärmar vid personalen samt på en skylt i taket. I de fall då vårdlaget befinner sig på platsen 

när varningen kan uppstå, vilket är vid akuttelefonen, i akutrummet samt vid förflyttning av 

patient, bör larmet istället vara mobilt och enbart presenteras för vårdlaget. Detta för att 

minska risken för larmtrötthet hos personalen. Varningen presenteras då i akutjournalen, på 

monitorn i akutrummet eller på en förflyttningsbar monitor.  

En varningssignal för sepsis skulle effektivisera arbetet på akutvårdsavdelningen genom att 

hjälpa personalen med uppgifter så som identifiering och åtgärdsprocess vid sepsis. Innan 

implementation av en sådan varningssignal är det dock viktigt att säkerställa att det finns plats 

för ytterligare en varningssignal i miljön. Detta för att minska risken för larmtrötthet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjumall sjuksköterska 

Vilka olika larm existerar på akutvårdsavdelningen?  

            Hur många larm får du ungefär per dag?  

            Är alla de larmen sådana som avbryter en direkt? 

            Hur ser larmen ut, designmässigt? Syn, hörsel, färg?  

            Vilka tar del av vilka larm? På vilka enheter presenteras larmen? 

Hur ser samarbetet kring alerts ut på avdelningen? Har man specifikt ansvar över vissa 

larm eller hjälps man åt att fördela arbetsbördan och ansvaret kring larm?  

Om det är ett larm på en gemensam enhet, vem ska då ta hand om det?  

  

Hur ser prioriteringarna på olika larm ut?  

Vilka larm är de viktigaste? 

Involverar prioriteringarna enbart larm eller gäller det alla slags störningsmoment, ex. 

att en kollega kommer förbi eller att en telefon ringer? 

Hur signaleras en viss prioritet på ett larm? Färg, ljudnivå? 

Är det ofta du inte hör ett larm eller medvetet ignorerar det på grund av andra 

arbetsuppgifter? 

Om det skulle finnas ett larm för sepsis, var tror du det skulle befinna sig bland alla 

prioriteringar? Vilken dignitet skulle detta larm då behöva ha? 

  

Hur uppfattar du att störningsmoment så som larm påverkar ditt arbete?  

Utöver larm, vad för andra saker uppfattar du som störande på en arbetsdag?  

Hur hanterar du stressade situationer där andra saker avbryter dig mitt i en kritisk 

situation?  

Gör du något speciellt för att minnas var i en uppgift du befinner dig när du blir 

avbruten? 

 

Hur upptäcker ni idag patienter med sepsis? 

            Vilka är de vanligaste tecken på att en patient har sepsis?  

            Hur tycker du det fungerar att upptäcka patienter med risk för sepsis?  

            Känner du dig osäker inför detta?  

            Hur tror du detta skulle kunna förenklas och göra det säkrare för patienten? 

Vad har ni för åtgärdsprocess när en patient diagnostiseras med sepsis?   

Som jag förstått det finns det olika grader av sepsis. Kan du beskriva dessa för mig? 

Hur särskiljer ni dessa bedömningar?  

 

Vad använder ni för tekniska stöd på akutvårdsavdelningen idag? 

            Hur uppfattar du designen och gränssnittet av dessa system? 

Har systemet kring larm alltid sett ut likadant, vad du kan minnas, eller minns du några 

förändringar som gjorts?  

Vem frågar du om du är osäker kring ett beslut, larm eller dylikt?  
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Bilaga 2 – Intervjumall Ascom 

Hur uppfattar du att störningsmoment så som larm påverkar mänskligt arbete i en stressig 

miljö? 

 

Hur skulle du beskriva alert fatigue?  

 

Hur tror du att alarm fatigue undviks? 

 

Vad har du för erfarenhet av hur olika larm presenteras, exempelvis ljud, ljus osv? Fördelar 

och nackdelar med de olika sätten? 

 

Vad tror du är viktigast att tänka på vid design av nya alerts?  

 

Har systemet kring alerts sett ut ungefär likadant vad du kan minnas, eller minns du några 

förändringar som gjorts?  

 

Har du uppfattningen att det är ofta vårdpersonal medvetet ignorerar ett larm på grund av 

andra arbetsuppgifter/stress? 

 

Hur uppfattar du att olika prioritet på larm oftast signaleras? Färg, ljudnivå? 

Vet du hur det ser ut inom några andra domäner än sjukvården?   

 

Hur ser larmen på akutvårdsavdelningen ut? Syn, hörsel, färg, placering?  

 

Om det skulle finnas ett larm för blodförgiftning/sepsis, var tror du det skulle befinna sig 

bland alla andra larm på en akutvårdsavdelning? 
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Bilaga 3 – DiCots principer 

 

Fysisk layout  

1: Space and cognition - användandet av utrymme för att stötta beslut och problemlösning 

 

2: Perceptual principle - spatiala representationer skapar mer stöd för kognition än ickespatiala, 

exempelvis prioriteringar på en skärm 

 

3: Naturalness principle - kognitionen stöds när formen av något matchar det som föremålet 

representerar 

 

4: Subtle bodily supports - att använda kroppen för att stötta kognitiva processer, exempelvis 

genom att hålla med fingret där personen slutar läsa när denne blir avbruten   

 

5: Situation awareness - att få information om vad som händer, vad som har hänt och vad som är 

planerat för att kunna skapa sig en bra lägesbild 

 

6: Horizon of observation - vad en person kan se och höra beror exempelvis på fysisk placering av 

föremål. Detta påverkar personens situationsmedvetenhet 

 

7: Arrangement of equipment - den fysiska placeringen av utrustning och artefakter påverkar 

tillgängligheten av information 

 

Informationsflöde 

8: Information movement - information kan röra sig runt i systemet på olika sätt, vilket har olika 

konsekvenser för informationsprocessering. Exempelvis kan den skickas genom fysiska 

artefakter, text, grafisk representation, verbal kommunikation, ansiktsuttryck, telefon, mail eller 

larm. 

 

9: Information transformation - transformation uppstår när representationen av information 

ändras. Exempelvis genom artefakter eller när människor kommunicerar. En viktig transformation 

är filtrering, vilket är när information filtreras mellan representationer.  

 

10: Information hubs - en informationsnav kan ses som ett centralt fokus där olika 

informationskanaler möts, exempelvis var beslut tas mellan olika informationskällor.  

 

11: Buffering - en buffer tillåter ny information att vänta tills det blir ett bra tillfälle att presentera 

den. Detta för att inte störa pågående aktiviteter  

 

12: Communication bandwidth - ansikte-ansikte kommunikation innehåller ofta mer information 

än andra medier, detta måste hållas i tanke vid omdesign av teknik 
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13: Informal communication - informell kommunikation kan spela en viktig roll i system, 

exempelvis berätta om systemet genom historier. Det är en viktig del för att lära sig hur systemet 

beter sig 

 

14: Behavioural trigger factors - faktorer som triggar ett visst beteende 

 

Artefakter 

15: Mediating artefacts - inkluderar alla artefakter som medlar information för att stötta och 

hjälpa till att kunna avsluta aktiviteter 

 

16: Creating scaffolding - människan använder sin omgivning för att hela tiden skapa stöd för att 

underlätta kognitiva uppgifter. Exempelvis sker detta genom att skapa påminnelser av var vi 

befinner oss i en uppgift  

 

17: Representation – Goal parity - externa artefakter som hjälper till att explicit representera 

relationen mellan nuvarande tillstånd och måltillstånd  

 

18: Coordination of resources - sex stycken resurser som stöttar handlingar och kognition: planer, 

mål, inbjudelse, historia, handling-effekt och nuvarande tillstånd 
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Bilaga 4 – Nutidsscenarion 

Scenario 1 

Det är måndagseftermiddag på akuten och många patienter i väntrummet som väntar på att få 

träffa en läkare. Plötsligt ringer akuttelefonen och det börjar blinka AKUTTEL i taket samt 

piper på hela avdelningen. Det blinkar även en lampa vid datorerna där många från personalen 

sitter och skriver in i journaler. En sköterska som sitter vid den dator som är närmast 

akuttelefonen reser sig snabbt upp och svarar, eftersom det är allas ansvar att svara på akuta 

larm. Hon börjar direkt anteckna i pappersjournalen som ligger bredvid telefonen. Hon fyller 

kortfattat i vad ambulanspersonalen berättar samt frågar om planerad körtid, det vill säga om 

hur länge ambulansen beräknas ankomma. Dessutom gör hon en bedömning av situationen, 

exempelvis om det är ett strokelarm, medicinsk larm eller neurolarm.  

Det är Asta, 76 år, som är på väg in till akuten. Ambulansen beräknas vara på plats om tio 

minuter. Asta har en lunginflammation och har varit sjuk i snart en vecka. Idag har febern 

stigit ordentligt och hon känner sig väldigt mycket sämre. När hon ställer sig upp är hon på 

väg att svimma.  

Sköterskan samlar hon ihop ett akutteam som tillsammans går in i ett av de två akutrummen 

och förbereder sig för att ta emot Asta. Med sig har de pappersjournalen som sköterskan 

fyllde i under telefonsamtalet.  

När ambulansen anländer blir Asta direkt inkörd till akutrummet och flyttas över till britsen 

som är förberedd. Ambulanspersonalen rapporterar till vårdlaget om Astas situation och de 

parametrar de har fått fram i ambulansen. Även Astas man får berätta sin upplevelse av 

situationen. Läkaren kollar A, B, C, vilket är de mest akuta tillstånden. A innebär luftvägar, B 

innebär andning och C innebär cirkulation. När dessa har undersökts och läkaren säger att de 

kan gå vidare kopplas Asta upp till monitorn så att de kan ta blodtryck och mäta olika 

parametrar. Direkt när monitorn börjat användas börjar det pipa. Asta har ett ovanligt lågt 

blodtryck och pulsen är onormalt hög. Sköterskan undersöker även om Asta har feber, vilket 

hon har. Sköterskan fyller i alla värden i pappersjournalen och ger Asta en prioritering utifrån 

ett prioriteringssystem. Det ger en viss prioritet på patienten med fem möjliga steg, blå - röd, 

där blå är lägsta prio och röd är högsta. Asta blir en röd prio. Monitorn piper med jämna 

mellanrum för att varna om det låga blodtrycket och sköterskan ber ambulanspersonalen att 

stänga av larmet.  

Det dröjer inte längre förens läkaren lägger ihop alla faktorer och värden och säger att han 

misstänker en sepsis, precis som sköterskan vid det akuta telefonsamtalet även hade kryssat i 

misstanke om i journalen. Asta har hög feber, hög puls, ett lågt blodtryck och en 

lunginflammation. Alla dessa symptom är varningstecken på en sepsis. Sköterskan skriver ner 

alla värden i pappersjournalen, sedan går hon bort till en dator i akutrummet för att även fylla 

i det digitala journalsystemet Cosmic. 

En annan sköterska tar direkt en blododling som de snart får svar på och Asta får sin första 

dos av antibiotika som läkaren har ordinerat. Dessutom ber de Asta att dricka vatten, då detta 

hjälper till att få upp blodtrycket. Sköterskan ringer till IVA, en intensivvårdsavdelning, för 
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att se om de har en plats för Asta. I och med att hon är en röd prio behöver ständigt övervak 

och hennes sepsis behöver behandlas så att den så snabbt som möjligt stabiliseras. De kopplar 

upp Asta till en förflyttningsbart monitor så att de kan fortsätta hålla koll på Astas parametrar 

medan de förflyttar henne till IVA. Väl på avdelningen fortsätter de att ha ständigt övervak på 

Asta och behandla hennes sepsis. Inom några dagar mår Asta mycket bättre.  

Scenario 2 

Det är måndagseftermiddag på akuten och många patienter i väntrummet som väntar på att få 

träffa en läkare. Bland annat kommer Klara, 48 år, in med ambulans genom ambulansintaget. 

Ambulanspersonalen går fram till Ledningssköterskan för att rapportera över. Klara har 

nyligen opererats och har nu fått ont i såret samt har hög feber. Blodtryck och puls är stabilt. 

Ledningssköterskan fyller i en journal medan ambulanspersonalen pratar om vad de vet och 

har sett hittills i ambulansen. En första bedömning görs av ledningssköterskan och Klara får 

prioritet orange, vilket är näst högsta prioritet. Detta beror mycket på hennes höga feber och 

att hon är nyopererad vilket kan vara en anledning. Ledningssköterskan lägger journalen på 

hurtsen så att ett vårdlag ska kunna ta den och hjälpa Klara.  

Efter några minuter kommer ett vårdlag och tar Klaras journal. Läkaren går sedan fram till 

Klara och pratar med henne för att göra en egen bedömning av situationen. Pappersjournalen 

fylls i ytterligare och Klara får svara på frågor. Dessutom tar sköterskan från vårdlaget 

blodtryck, kollar hur hög feber Klara har och kollar hennes puls. Eftersom Klara har blivit 

prioritet orange behöver hon ha tillsyn var 20:e minut. Därför får hon en plats på övervakat 

och kopplas upp till en monitor, så att hennes blodtryck, puls och saturation syns på 

gemensamma skärmar hos personalen och ledningen samt bredvid hennes säng. Sköterskan 

rullar fram en vagn med instrument för att ta några blodprov på Klara som de sedan skickar 

genom rörpost. Sedan går sköterskan och fyller i det digitala journalsystemet Cosmic i datorn 

med allting som har antecknats i pappersjournalen, medan läkaren dikterar in Klaras tillstånd 

samt vad som har gjorts. Samtidigt ringer det en telefon på skrivbordet bredvid, men ingen 

svarar.  

Efter knappt en timme börjar Klaras blodtryck sjunka ytterligare och på den gemensamma 

skärmen vid personalen börjar det blinka gult. Det är en indikation på att personalen ska vara 

observanta då något värde har sjunkit under eller stigit över en viss gräns. Personalen kollar 

på skärmen men ser att pulsen är samma som innan och att blodtrycket inte har sjunkit 

speciellt mycket. Det går dock bara tjugo minuter till, så blinkar Klaras monitor rött. Det 

börjar även pipa. Sköterskan från vårdlaget som har hand om Klara är på väg till en gul 

patient, men vänder direkt. Orange patient går före. Hon går dit och ser att Klara nu har ett 

väldigt lågt blodtryck samt att pulsen plötsligt har stigit mer. Febern är dessutom fortfarande 

väldigt hög och sköterskan ser med sin kliniska blick på Klara att hon inte mår bra.  

Hon kallar på läkaren som inte svarar. För att kunna göra något medan hon väntar på läkaren 

går sköterskan och tittar i datorn och ser att svaret på blodproven har kommit, Klara har en 

infektion i kroppen. Det finns då processåtgärder på datorn som sköterskan kan komma åt och 

titta i ett åtgärdsprocessträd vad som är standardiserat att personalen ska göra vid en viss 
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diagnos och prioritet. Sköterskan tar direkt en blododling som de snart får svar på och det 

visar sig att Klara har sepsis. 

På väg tillbaka till Klara blir sköterskan stoppad av en anhörig som ber om hjälp och vill ha 

svar på sina frågor. Sköterskan tvingas säga att hon inte har tid, då hon måste prioritera Klara. 

Så fort läkaren har anlänt får Klara sin första dos av antibiotika av sköterskan som läkaren nu 

har ordinerat. Dessutom ber de Klara att dricka vatten, då detta hjälper till att få upp 

blodtrycket. Klara har nu ökat till en röd prio, den högsta prioriteten, och hon behöver 

ständigt övervak. Det är viktigt att se så att Klaras sepsis inte förvärras drastiskt.  

Sköterskan ringer till IVA, en intensivvårdsavdelning, för att se om de har en plats för Klara. I 

och med att hon är en röd prio behöver hon ständigt övervak och hennes sepsis behöver 

behandlas så att den så snabbt som möjligt stabiliseras. De kopplar upp Klara till en 

förflyttningsbar monitor så att de kan fortsätta hålla koll på Klaras parametrar medan de 

förflyttar henne till IVA. Väl på avdelningen fortsätter de att ha ständigt övervak på Klara och 

behandla hennes sepsis. Inom några dagar mår Klara mycket bättre.  

 

 

 

 

 


