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Sammanfattning 
Sjukvården är ett område som man ständigt försöker förbättra med ny teknik för att kunna ge 

bättre vård och rädda fler liv. En teknik som på senaste åren hamnat allt mer i fokus inom 

sjukvården är Augmented Reality. Det här arbetet har utförts med målet att utveckla en 

heuristisk utvärderingsmetod som ska kunna appliceras på Augmented Reality-teknik inom 

prehospital vård. För att nå målet så utvecklades en Augmented Reality-prototyp som till 

plattformen Google Glass. Med hjälp av resultat från användartester av prototypen som 

genomförts av sjukvårdare så utvecklades en lista bestående av 11 stycken heuristiker. 

Heuristikerna har använts för att utvärdera prototypen som utvecklades och heuristikerna var 

effektiva för att hitta designproblem hos prototypen. 
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1. Introduktion 
En allvarlig händelse är när en händelse är så omfattande att det krävs en omorganisering och 

ledning av de resurser som finns på ett särskilt sätt för att hantera de behov som uppstått 

(Landstinget i Östergötland, 2010:25). Det gäller större olyckor som uppstår mindre frekvent 

samt kan leda till större konsekvenser än så kallade vardagliga händelser. Exempel på 

allvarliga händelser är transportolyckor, explosioner och bränder. Brand är en av de vanligaste 

orsaker till allvarliga händelser och kan leda till grava konsekvenser. Under 2013 

genomfördes 25 390 insatser mot brand, varav 10 200 var byggnadsbränder. Varje år dör ca 

100 personer i brand samt ca 600 personer behöver vårdas i sjukhus (Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap, 2014:9–11).  

Vid en allvarlig händelse som brand kan en större mängd människor påverkas och kan 

resultera i att de resurser som finns för att förflytta alla skadade till akutmottagning är 

begränsade. För att hantera detta problem så utnyttjar man triage, en process som går ut på att 

prioritera patienters sjukvård och sjuktransport baserat på deras behov av vård och 

sannolikhet att överleva. Denna process måste gå så fort som möjligt då varje sekund är viktig 

för att kunna hjälpa så många skadade som möjligt. I nuläget så genomförs triage manuellt av 

en sjukvårdare som undersöker bland annat andning, blodcirkulation och temperatur. Om man 

hade möjligheten att ta bort delmoment från triageringsprocessen och flyttade informationen 

till ett system som var tillgänglig för sjukvårdaren så skulle det kunna snabba upp deras arbete 

och förhoppningsvis rädda liv.  

Om man hade en sensor som kunde mäta flera vitala parametrar på en och samma gång så 

skulle ett antal tidskrävande delmoment från triage-processen försvinna. Den stora frågan är 

dock, hur ska informationen kunna framföras på ett lämpligt sätt för en sjukvårdare i en så 

komplex miljö som en olycksplats? Det behövs en plattform som ska vara liten och lätt att ta 

med sig på en olycksplats, snabb och enkel att navigera samt kunna ge information så snabbt 

och effektivt som möjligt. Något som kan passa in i rollen är wearable technology i form av 

en dator med huvudmonterad display. Wearable technology och Augmented Reality 

(hädanefter AR) är ett hett ämne när stora företag som Google och Microsoft jobbar på att få 

ut prisvärda AR-baserade smartglasses på marknaden med deras projekt Google Glass och 

Microsoft HoloLens. 
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Vad krävs av AR-tekniken för att kunna användas i komplexa miljöer såsom triage? Detta 

arbete kommer sträva efter en lösning till de problem som kan uppstå vid AR-

implementationer hos prehospital vård med målet att utveckla en metod för att utvärdera 

medicinska AR-tillämpningar inom prehospital vård. 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att studera vad som krävs för att kunna implementera AR-teknik inom 

prehospital vård. Detta kommer att genomföras genom att studera triage, en viktig del av 

prehospital vård och att skapa en prototyp till plattformen Google Glass som kommer att 

testas av professionella sjukvårdare med erfarenhet av triage. 

Målet med studien är att utnyttja resultatet för att utveckla en heuristisk utvärderingsmetod för 

AR inom prehospital vård. 

1.2 Frågeställning 
För att uppnå målet så har följande frågeställningar ställts. 

 Vilka problem kan uppstå om man implementerar AR-teknik inom triage och 

prehospital vård? 

 Hur kan man anpassa en utvärderingsmetod för att upptäcka de fel som kan uppstå? 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas till att undersöka triage-delen av prehospital vård och hur man ska kunna 

utvärdera AR i sådana miljöer. Arbetet som utförts är en 18 poängs kandidatuppsats vilket 

motsvarar 12 arbetsveckors arbete. Då arbetet består av både utveckling av en prototyp, en 

utvärderingsmetod och test av utvärderingsmetoden så innebär det att arbetet har fått vissa 

begränsningar över hur avancerad prototypen kan göras samt påverkar även mängden 

intervjuer och tester som kan göras för att hinna med allt inom tidsramen.  
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2. Bakgrund 
Nedan kommer jag gå igenom begreppen triage och Augmented Reality. Kapitlet är uppdelat i 

tre delar. Första delen rör hur processen triage går till i dagsläget. I den andra delen går jag 

igenom vad AR är och hur det används inom sjukvården. Den tredje delen förklarar vad 

heuristisk utvärdering är. 

2.1 Triage 
När antalet drabbade vid en olycka överstiger de resurser som finns så behöver man utnyttja 

triagering för att prioritera de resurser som finns till där de behövs mest. På en skadeplats så 

innebär triage att hitta och hjälpa de värst drabbade och samtidigt få en överblick över 

situationen och hur den kan förändras över tid. Enligt Region Östergötland (2014:35–36) så är 

målet med triagering i ett skadeområde följande: 

1. Att identifiera de svårast skadade och skilja dessa från dem med lindrigare skador. 

2. Att prioritera de svårast skadade för avtransport till sjukvårdsinrättning. 

3. Att prioritera övriga drabbade. 

Triage används alltså för att använda resurser där de behövs som mest och lösa 

logistikproblem. För att enklare hantera grupper med olika nivåer av skador så ger man 

patienterna en prioritetsfärg. Inom Region Östergötland används färgerna: 

 Grön – Ej brådskande, lindrigt skadade och får vänta innan de får hjälp. 

 Gul – Brådskande, skadad men kan vänta på vård. 

 Röd – Mycket brådskande, högsta prioritet för vård. 

 Vit – Död 

Så fort det finns tillräckligt med resurser genomförs utförligare bedömningar då patienternas 

situation kan förändras och ny prioritet kan behöva ges. Om en patient kan gå och tala så ges 

direkt en prioritet grön. De patienter som inte kan gå behöver då triageras till gul eller röd.  

Inom Region Östergötland används ett beslutsstöd som kallas för RETTS (Rapid Emergency 

Triage and Treatment System) och fungerar som ett stöd för att bedöma och behandla 

allvarligt skadade patienter. Som en del av RETTS så mäter man olika vitalparametrar för att 

avgöra hur allvarligt skadad patienten är. Algoritmen bygger på ett protokoll som kallas för 

ABCDE. Metoden är uppdelad i fem stycken delar, en för varje bokstav i ABCDE där varje 
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bokstav motsvarar ett område som behöver undersökas hos patienten. Dessa områden är 

följande: 

Airway management and cervical spine stabilization 

Högsta prioritet enligt ABCDE är att se till att patienten kan andas. Det första som då behöver 

kontrolleras är ifall luftvägen är fri och stabilisera halsryggen.  

Breathing 

När luftvägen är fri behöver man undersöka om patienten andas. Detta genomförs genom att 

se, lyssna och känna på patienten för att avgöra om andningen är tillräcklig. Om patienten är 

vid medvetande kan man be patienten ta ett djupt andetag eller be hen att tala en mening. Om 

patienten har svårt att andas ges en röd prioritet. 

Circulation 

Circulation innebär att man undersöker patientens blodcirkulation. Det innefattar att 

undersöka patientens puls, hudfärg och blodtryck. Man undersöker även ifall patienten har 

några livshotande sår.  

Disability 

Under disability undersöker man patientens medvetandegrad, rörelseförmåga och känsel. Man 

mäter patientens medvetenhetsgrad utefter om hen reagerar på tal, smärta eller inte reagerar 

alls. Om patienten inte är vid medvetande är det viktigt att uppehålla en fri luftväg. 

Exposure 

Den sista delen i protokollet är Exposure, det går ut på att söka efter övriga fysiska skador. 

Det kan vara benbrott, blödningar eller andra synliga skador. Man tar även kroppstemperatur. 

 

Efter att sjukvårdaren gått igenom triageringsprocessen beslutar man vilken prioritet som ska 

ges till patienten och därefter fästs en prioritetsbricka på patienten. Prioritetsbrickan anger 

vilken prioritet patienten har enligt färgsystemet och den informationen används för att avgöra 

vilka patienter som har mest behov för ambulans till sjukhus. 

2.2 Augmented Reality 
AR kan definieras som en realtidsvy av en verklig miljö som förstärkts eller utökats genom att 

lägga till virtuell, datorgenererad sensorisk information (Furht & Carmigniani, 2011:3). Den 

sensoriska informationen kan t ex vara i form av grafik, ljud eller GPS-data. Det man helst 
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vill åstadkomma med AR är att lägga till datorgenererad grafik över en live feed av den 

verkliga världen som användaren ska kunna påverka. Detta kräver något som kallas för see-

through, att man kan se igenom displayen och ut på den riktiga världen. Detta åstadkommer 

man antingen genom video see-through, där plattformen har en monterad kamera som direkt 

sänder videon till displayen för att ge en känsla av att man ”ser igenom” plattformen och 

därefter ha möjlighet att lägga till datorgenererad grafik. Exempel på video see-through skulle 

vara en AR-applikation till en smartphone där man t ex skulle kunna använda GPS-

koordinater och gyroskop för att veta var personen befinner sig och åt vilket håll personen 

tittar åt för att visa vad gatorna som syns genom telefonen heter. 

Om man vill använda sig utav huvudmonterad AR i form av ett par glasögon så kan det vara 

problematiskt att använda sig utav video då man behöver se till att det som kameran visar 

stämmer överens med det som användaren bör se. Det kan även kännas onaturligt och 

möjligtvis förekomma en fördröjning i videon. Det kan då med fördel gå att använda optisk 

see-through där man utnyttjar sig utav glas och speglar för att kunna se igenom displayen. 

Till testet kommer Google Glass, en huvudmonterad optisk see-through användas. Google 

Glass går att navigera med röststyrning och har en tryckkänslig platta på sidan av glasögonen. 

Det finns en kamera monterad på glasögonen som har möjlighet att filma och ta bilder.  

 

 

 

Figur 2.1: En man med ett par Google Glass  
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2.2.1 Augmented Reality inom sjukvården 

AR som ett verktyg inom sjukvården är ett hett ämne där läkare är bland de första pionjärer 

som testar att implementera Google Glass inom sina arbetsområden (Glauser, 2013). Bland de 

fördelar som ligger i fokus är hur den huvudmonterade datorn inte stör arbetsflödet på samma 

sätt som en handhållen dator och att man enkelt kan samla information i form av bild och 

video. 

Spencer et al. (2014) visar att ett användningsområde för AR och Google Glass är för att 

dokumentera information. Spencer et al. förklarar att man i dagsläget delar information om 

luftvägsbedömning verbalt eller via text. Med hjälp av Google Glass kan man direkt 

dokumentera informationen via video utan att det påverkar arbetsflödet, vilket skulle kunna 

appliceras på flera områden inom sjukvården. 

Carenzo et al. (2014) har testat att implementera Google Glass som ett verktyg vid triage 

inom katastrofmedicin där man testade att använda Google Glass som stöd vid en större 

katastrofmedicinsk övning med 100 stycken patienter och omkring 300 stycken sjukvårdare. 

Carenzo et al. kan se fördelar som att spara tid, slippa pappersdokumentation och förbättra 

kommunikation om man skulle implementera AR som Google Glass till katastrofmedicin.  

Det finns även potentiella användningsområden inom medicinsk utbildning, exempelvis kan 

man låta studenter följa en operation direkt ur en kirurgs perspektiv via video som tas från 

Google Glass kamera (Glauser, 2013). 

2.3 Heuristisk utvärdering 
Inom gränssnittsutvärdering finns en metod som kallas heuristisk utvärdering. Heuristisk 

utvärdering är en lågkostnadsmetod som går ut på att använda ett antal heuristiker som 

systemet behöver följa för att undvika användbarhetsproblem. Man använder heuristisk 

utvärdering genom att låta ett antal utvärderare undersöka ett system och döma det utefter hur 

det stämmer överens med heuristiker. Heuristikerna är användbarhetsregler som förklarar 

vanliga egenskaper hos ett användbart gränssnitt. Nielsen (1994) har utvecklat tio stycken 

övergripande användbarhetsheuristiker som utnyttjas för att skapa bra och lättförståeliga 

gränssnitt oavsett vad det är för typ av mjukvara eller vilken plattform det är utvecklat till. 

Dessa heuristiker bör alltså gå att utnyttja även för AR, men kan behöva kompletteras när man 

tar prehospital miljö och kontext i åtanke. Nielsens heuristiker är följande: 
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Synlig systemstatus 

Systemet ska alltid hålla användare informerade om vad som föregår genom lämplig 

feedback inom en rimlig tidsram. 

Koppling mellan system och omvärlden 

Systemets språk bör vara enkel att förstå för användaren. Användaren bör kunna känna 

igen ord, fraser och koncept.  

Användarkontroll och frihet 

Användare väljer ofta systemfunktioner av misstag och behöver en tydlig ”nödutgång” för 

att kunna lämna det oönskade tillståndet utan att behöva gå igenom flera steg. 

Konsekvens och standard 

Användare bör inte behöva undra över om olika ord, situationer och handlingar betyder 

samma sak. Följ plattformens konventioner. 

Felprevention 

Gränssnittet bör utformas för att förebygga fel. Antingen genom att eliminera felbenägna 

tillstånd eller låta användarna bekräfta innan de genomför en felbenägen handling. 

Igenkänning istället för ihågkommande 

Användarna ska inte behöva komma ihåg var olika funktioner finns i gränssnittet. Alla 

funktioner vara synliga och lätta att känna igen. 

Flexibel och effektiv användning 

Gränssnittet bör vara anpassat så att det kan användas av noviser, men det bör även finnas 

möjlighet för experter att öka effektiviteten på användningen.  

Estetisk och minimalistisk design 

Gränssnittet bör inte innehålla irrelevant information. Varje extra del information 

konkurrerar med relevant information som kan tappa synlighet. 

Hjälp användare känna igen, diagnostisera och komma tillbaka från fel 

Felmeddelanden ska vara enkelt formulerade och förklara vad som är problemet och ge ett 

förslag för en lösning. 

Hjälp och dokumentation 

Hjälp och dokumentation om systemet ska vara enkelt att hitta, fokuserat på användarens 

arbetsuppgifter. 

 

 



8 
 

 

3. Metod 
Metodiken för arbetet är uppdelat i fyra delar. Prototyputveckling, datainsamling, utveckling 

av heuristiker samt utvärdering av prototyp. Prototyputvecklingen bestod av designmöten med 

fokusgrupp och handledare samt att programmera en triage-inriktad applikation till 

plattformen Google Glass. Datainsamlingen bestod av prototyptest med expertgrupp av 

ambulanssjukvårdare. Testet var en observationsstudie som avslutades med gruppintervju. 

Data från prototyptestet utnyttjades vid utvecklingen av heuristikerna. Avslutningsvis 

användes de nya heuristikerna för att utvärdera prototypen som utvecklades. Figur 3.1 visar en 

visuell översikt över hur arbetets gång gått. 

 

 

Figur 3.1: visualisering över arbetets gång. 

 

3.1 Prototyputveckling 
Det fanns ingen möjlighet att införskaffa någon lämplig AR-applikation som var inriktad mot 

prehospital vård. För att kunna testa de nya heuristikerna så utvecklades därför en prototyp 

som var inriktad till just triage-delen av prehospital vård. Prototypen designades tillsammans 

med personer som studerat prehospital vård och kunde därför ha den aspekten i åtanke vid 

designen. Det var viktigt att designa prototypen innan heuristikerna utvecklats för att kunna se 

vilka problem man kan missa utan utvärderingsmetod. Prototypen var även ett viktigt verktyg 

för att utveckla heuristikerna då sjukvårdarna som testade prototypen lättare kunde upptäcka 

problem när de hade ett exempel att testa istället för att be om spekulationer om de problem 

som skulle kunna finnas. 

3.1.1 Design av prototyp 

Designen av prototypen skedde tillsammans med en fokusgrupp bestående av handledare och 

två mastersstudenter i kognitionsvetenskap som studerat risker och fördelar med AR inom 

prehospital vård. Designen utvecklades via fokusgruppsmöten där det diskuterades de risker 

och problem som finns inom triage. Där utnyttjades kunskap från mastersstudenternas tidigare 

observation och intervjuer med triage-experter för att få en bild av vilka problem som kan 
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uppstå under en triage-process och hur man skulle kunna lösa dem. Dessa punkter skulle 

vidare undersökas vid prototyptestet med ambulanssjukvårdarna. 

Under designprocessen utgick man ifrån att prototypen skulle kunna ta emot vitalparametrar 

som är tänkt skickas via en trådlös sensor som fästs på patienten. Då det för tillfället inte finns 

någon sådan sensor tillgänglig samt att detta endast är en prototyp så görs antagandet att dessa 

parametrar är möjliga att mäta och skickas till Google Glass. Därför inkludera dessa 

vitalparametrar i prototypen, men oberoende av en sensor. Istället fördes vitalparametrarnas 

data in lokalt till prototypen. 

3.1.2 Programmering 

Utvecklingen av prototypen skedde kontinuerligt fram till april och det förekom 

handledarmöten där flera idéer över designval dök upp som kunde implementeras under 

arbetets gång. Prototypen programmerades i programmeringsspråket Java och testades direkt 

på ett par Google Glass. 

3.2 Datainsamling 
Datainsamlingen bestod av prototyptest samt intervju. Vid test och intervju deltog fyra 

stycken professionella ambulanssjukvårdare med stor erfarenhet av triage. Prototyptestet gick 

ut på att genomgå ett scenario där en fiktiv patient skulle triageras med hjälp utav prototypen 

som visade förinställda vitalparametrar. Testet genomfördes i en möteslokal på 

Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping och hade inga kontextuella aspekter som man kan 

finna på en verklig olycksplats såsom en verklighetstrogen patient, tidspress eller personliga 

risker. Det som var av intresse var att upptäcka direkta styrkor och svagheter med prototypen 

och AR-teknik som man skulle kunna missa genom endast intervju med ambulanssjukvårdare. 

Deltagarna instruerades i förväg hur man navigerade prototypen och hur man i slutet satte en 

prioritet för den fiktiva patienten. Deltagarna uppmuntrades att söka efter problem med 

prototypen som skulle kunna leda till problem med vitala delar av triage, t.ex. tidsförlust. 

Under testet observerades interaktionen mellan deltagaren och Google Glass med mål att söka 

eventuella problem eller svårigheter som kan ha uppstått.  

Efter testet intervjuades deltagarna i grupp för att ta reda på de problem som uppstod eller de 

problem som skulle kunna uppstå under en verklig situation om man skulle ha använt just den 

prototypen. De problem som upptäcktes antecknades för att kunna användas som referens vid 

senare heuristisk utvärdering av prototypen. För att få ut mer information som skulle kunna 

utnyttjas vid heuristikutvecklingen så diskuterades även andra punkter som rörde problem 

inom triage och hur AR skulle kunna lösa dem. Viktiga punkter som togs upp var om AR-
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tekniken skulle kunna skapa nya problem. Hur information ska kunna visas utan att skapa 

problem för användaren. Vad som krävs av själva hårdvaran för att tekniken ska kunna 

användas inom prehospital vård.  

3.3 Heuristikutveckling 
För att få en fullständig förståelse för problematiken med AR inom prehospital vård så 

påbörjades heuristikutvecklingen efter att intervjuerna med ambulanssjukvårdarna 

analyserats. Utvecklingen av heuristikerna utgick från Nielsens heuristiker men behövde 

anpassas för att kunna användas inom det specifika fallet av AR inom prehospital vård. Detta 

genomfördes genom att analysera Nielsens heuristiker och avgöra vilka heuristiker som är 

olämpliga för den önskade utvärderingen. Därefter avgjordes ifall de olämpliga heuristikerna 

kunde omarbetas för att passa den nya utvärderingen eller om de behövdes ta bort helt. Totalt 

togs tre stycken heuristiker bort och en omarbetades för att kunna tillämpas på AR inom 

prehospital vård. 

Nästa steg i utvecklingen var att utveckla nya heuristiker som ska täcka de 

interaktionsproblem som är specifika för just AR och prehospital vård. Totalt lades fyra 

stycken helt nya heuristiker till, tillsammans med den omarbetade heuristiken och de sex 

kvarvarande heuristikerna av Nielsen så består den nya utvärderingen av elva stycken 

heuristiker. De elva heuristikerna granskades därefter av de två mastersstudenter som var med 

under designmomentet 

3.4 Utvärdering av prototyp 
Utvärderingen av prototypen utnyttjade den nya listan med elva stycken heuristiker och testet 

utgick efter Nielsens (1990) metod för hur man utför en heuristisk utvärdering. Till testet 

användes enligt Nielsens rekommendationer fem stycken utvärderare. Utvärderarna är alla 

mastersstudenter i kognitionsvetenskapliga programmet och har ingen tidigare erfarenhet av 

heuristisk utvärdering.  

Utvärderingen skedde individuellt i ett grupprum på Linköpings Universitet. Inför 

utvärderingen blev utvärderarna informerade om vad projektet handlade om, hur heuristisk 

utvärdering fungerar samt skriva på ett kontrakt som styrker deras medgivande och att de när 

som helst får avsluta utvärderingen. Till utvärderingen användes en dator där utvärderarna 

hade möjlighet att läsa heuristikerna och ett par Google Glass där prototypen var installerad. 

Utvärderarna blev instruerade i hur rörelsestyrningen används för att navigera prototypen, 

därefter fick de läsa igenom heuristikerna och hur de skulle användas. För alla problem de 

hittade så skulle de skriva ned vad problemet är och referera till vilken heuristik problemet 
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bryter mot, om de fann något de ansåg vara ett användbarhetsproblem men inte passade in i 

någon av heuristikerna så fick de skriva ned vad problemet var och varför det var ett problem.  

De fick även bestämma problemets allvarlighet på en skala från 1–4, där 1 är ett mindre 

problem som kan anses vara smått irriterande och 4 motsvarar ett katastrofalt problem som 

gravt försvårar användningen av systemet. Efter utvärderingen fick utvärderarna diskutera vad 

de ansåg om heuristikerna och om de ansåg att det skulle behövas fler heuristiker. 

3.4.1 Analysmetod  

Resultatet från utvärderingarna blev en lista över problem som upptäckts och dess 

allvarlighetsgrad. För att få ett jämförbart resultat bearbetades utvärderingsresultatet utefter 

Bakers (Baker et al., 2002) utveckling av heuristiker. Bearbetningsmetoden består av fem 

steg. 

Steg 1. Om en utvärderare listat flera problem i en problemrapport så delas de upp till 

separata problem. 

Steg 2. Problemen samlas in under tre kategorier: 

 Raw problem: Ett användbarhetsproblem som kan kategoriseras enligt en av 

heuristikerna. 

 Out of scope: Ett problem som inte kan kategoriseras enligt heuristikerna. 

 False positive: Ett problem som visade sig inte vara ett användbarhetsproblem. 

De problem som kategoriserats under Out of scope och False positive räknades och togs bort 

ur listan av problem. 

Steg 3. Uppenbara dubbletter grupperades och räknades som ett problem. Om flera 

utvärderare klassat samma problem under olika heuristiker så valdes den bäst lämpade 

heuristiken. 

Steg 4. Problemen grupperades efter vilken heuristik de bryter mot. 

Steg 5. Inom varje heuristikgrupp så grupperas liknande problem. Det kan vara problem som 

uttrycks på olika sätt men egentligen förklarar samma problem. 
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4. Resultat 
Resultatet är uppdelat i tre delar. Den första delen visar hur prototypen som utvecklades ser ut 

och fungerar. Den andra delen går igenom de nya heuristikerna. Den sista delen är ett test av 

de nya heuristikerna och är alltså en utvärdering av prototypen. 

4.1 Prototypen 
Prototypen som utvecklades består av två lägen. Det ena läget är informationsvyn som visar 

vitalparametrar för den patient som triageras. Den andra är prioritetsvyn, där användaren får 

välja vilken prioritet som patienten ska få. De figurer som kommer att visas är skärmdumpar 

från prototypen. För att enklare visa hur informationen visas på skärmen så är 

bakgrundsfärgen ändrad till svart. I prototypen är bakgrunden fullt transparent och man kan se 

igenom skärmen. De färger och bilder som visas på skärmen är endast delvis transparenta. 

Prototypen navigeras genom att använda svepande rörelser med händerna framför kameran på 

Google Glass. Detta val gjordes ifall det skulle kunna uppstå problem med att använda 

touchplattan på en olycksplats, t ex hygienproblem. Det kan även vara mycket ljud i 

omgivningen som skulle kunna störa ifall man valde att utnyttja röststyrning. 

Rörelsestyrningen som används har möjlighet att känna av skillnader mellan en öppen hand, 

knuten näve och handrörelser i olika riktningar. För att gå framåt i prototypen sveper man åt 

vänster, för att gå bakåt sveper man åt höger. Man får en visuell feedback för om man går 

framåt eller bakåt genom prototypen genom att låta den information som visualiseras svepas 

in och ut i samma riktning som man sveper handen. 

4.1.1Informationsvyn 

Informationsvyn är baserad på ABCDE-konceptet och består av 5 steg som man kan bläddra 

emellan. Varje steg är en separat vy som visar en del ur ABCDE-konceptet. Man går alltså 

igenom hela ABCDE-konceptet stegvis där man börjar på Airway och slutar på Exposure. 

Varje steg visar relevanta vitalparametrar för just den delen, exempel visas i figur 4.1. 
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Figur 4.1: Exposure-steget ur informationsvyn 

 

Tanken bakom informationsvyns uppbyggnad är att användaren ska gå igenom varje steg ur 

ABCDE och kunna få den information som är relevant för just det steg man är i under 

omhändertagandesprocessen. Airway och Disability har inga relevanta mätbara 

vitalparametrar och visas endast för att visualisera vilket steg man är på under ABCDE.  

Breathing och Circulation har istället två stycken relevanta vitalparametrar. Då det är en liten 

display och man vill undvika information overload så gjordes valet att endast visa en 

parameter i taget. Prototypen växlar mellan de två relevanta vitalparametrarna i cykler på 2,5 

sekunder. figur 4.2 och figur 4.3 visar de två olika versionerna av Breathing-steget.  

 

 

Figur 4.2: Första vitalparametern i Breathing-steget 
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Figur 4.3: Andra vitalparametern i Breathing-steget 

 

För att navigera framåt genom informationsvyn, exempelvis från Airway till Breathing, så 

sveper man med höger hand framför kameran från höger sida till vänster. Det finns även 

möjligheten att svepa från vänster till höger för att stega bakåt. När man stegat igenom alla 

delar ur ABCDE så når man prioriteringsvyn. 

4.1.2 Prioriteringsvyn 

Prioriteringsvyn består av två delar. Ett val över vilken prioritet man vill välja och en 

bekräftelse över ifall man är säker på ifall man vill välja just den prioritetsnivån. 

Prioritetsvalet visas i figur 4.4. 

 

 

Figur 4.4: Användaren uppges välja vilken prioritet som ska ges till patienten  

 



15 
 

För att så enkelt som möjligt visa vilken rörelse som leder till vilken prioritet så visualiseras 

detta genom en hand och en rörelse framför en bakgrund med den prioritetsfärg man vill 

välja. Det är alltså ett vänstersvep för att ge patienten en grön prioritet, en knuten näve för att 

ge patienten en gul prioritet, och ett högersvep för att ge patienten en röd prioritet. När man 

angett ett val kommer man till ett bekräftelseval. Bekräftelsen är tillagd som en 

säkerhetsbarriär för att undvika att användaren råkar ange fel prioritet och behöver göra om 

processen. För att bekräfta prioriteten sveper man åt vänster, för att gå tillbaka och välja en 

annan prioritet sveper man åt höger. För att förtydliga vilken prioritet man valt och snabba 

upp bekräftelsevalet så kommer bakgrundsfärgen till bekräftelsefönstret vara i den 

prioritetsfärg man valt, detta visas i figur 4.5. 

 

 

 Figur 4.5: Bekräftelseval efter att man valt grön prioritet 
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Efter att man valt och bekräftat en prioritet så visas den prioritet man valt i 2,5 sekunder innan 

den sedan går tillbaka till informationsvyn, vilket visas i figur 4.6. Detta är valt för att skapa 

en övergång mellan prioritetsvyn och informationsvyn. 

 

 

 Figur 4.6: Prototypen visar vilken prioritet man valt 
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4.2 Heuristiker 
Den här delen visar vilka heuristiker som togs bort från Nielsens 10 heuristiker och den nya 

listan av heuristiker som tagits fram. Totalt togs 3 stycken heuristiker bort och 4 nya lades till. 

 

4.2.1 Borttagna heuristiker 

För att anpassa Nielsens 10 användbarhetsheuristiker till AR inom prehospital vård togs tre 

stycken heuristiker bort. Det finns luckor som kan uppstå vid borttagandet av heuristikerna, 

men dessa fylls igen av de nya heuristikerna som skrivits till. Här presenteras vilka heuristiker 

som togs bort följt av en motivering till borttagandet. 

1. Igenkänning istället för ihågkommande 

Den här heuristiken är passande för gränssnitt med många olika funktioner man ska kunna 

navigera mellan. Med begränsningarna hos ett gränssnitt med en mindre display och 

information som inte får vara i vägen så behöver man minska antalet synliga funktioner.  

2. Flexibel och effektiv användning 

Den här heuristiken handlar om att anpassa gränssnittet så att det ska kunna användas 

effektivt av både noviser och experter. Det är en bra regel att följa, dock så är det inte vitalt 

för ett system vars användare förväntas tränas till expertnivå. 

3. Hjälp och dokumentation 

Poängen med heuristiken är att det ska finnas möjligheter att hitta dokumentation med 

information om systemet och hur man använder det. Information om hur man använder 

systemet är naturligtvis mycket viktigt, dock så vill man undvika för många funktioner i 

gränssnittet. Man förväntas istället tränas i hur man använder systemet och information om 

systemet kan finnas i dokument externt. 

 

4.2.2 Den nya listan av heuristiker 

Det skrevs 4 stycken nya användbarhetsheuristiker som var anpassade för 

användningsområdet AR inom prehospital vård. Nedan visas den slutgiltiga heuristiklistan där 

heuristik 1–4 är nyskrivna heuristiker, heuristik 5 är en omarbetning av Nielsens heuristik 

”Estetisk och minimalistisk design” och 6 till 11 är de heuristiker som blev kvar från Nielsens 

10 heuristiker. 
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1. Fokus och distraktion 

Undvik att låta systemet stjäla fokus från omvärlden, men låt systemet finnas där när det 

behövs. Undvik till exempel att systemet blinkar eller ger ifrån sig ljud när det inte 

används. 

Motivering: Systemet förväntas användas av sjukvårdare som behöver kunna lägga all sin 

fokus på rätt ställe vid rätt tillfälle. Distraktioner kan leda till att användaren tappar fokus 

och uppmärksamhet från det som är vitalt för situationen, detta kan leda till problem vid 

livsavgörande situationer. 

2. Dynamisk design 

Försök anpassa systemet efter användarens behov så att rätt information visas vid rätt 

tillfälle. Men undvik att sätta systemet ”på räls” så man behöver gå igenom steg i onödan, 

ge i så fall möjlighet till genvägar. 

Motivering: Vid skarpa situationer där tidsaspekten är viktig så är det viktigt att inte 

behöva gå igenom tidskrävande steg i onödan. Det som är viktigt att veta här är att 

systemet är ett verktyg som förstärker användarens förmåga att fatta rätt beslut, men 

ersätter det ej. Om användaren redan fattat ett beslut utefter information som användaren 

fått från omvärlden snarare än verktyget så ska man inte behöva hindras av systemet för att 

kunna genomföra en handling. 

3. Minimal interaktion 

Undvik onödig interaktion med systemet. Se till att det går att navigera med så få rörelser 

på så lite tid som möjligt. 

Motivering: I en så komplex situation som prehospital vård har man inte alltid tid eller 

händer fria för att navigera teknik. Varje extra utförd handling tar tid ifrån vårdutförandet. 

4. Lätt att komma ihåg 

Se till att alla funktioner och hur man navigerar systemet är så enkelt och konsekvent som 

möjligt. Undvik att låta funktioner och instruktioner konkurrera med vital information. Där 

vital information visas ska man kunna ta sig vidare på ett sätt som är enkelt och konsekvent 

så det är lätt att komma ihåg. 



19 
 

Motivering: Det kan finnas för lite utrymme för att alltid visa funktioner och instruktioner. 

Om de skulle konkurrera med vital information så kan man behöva lägga ned viktig tid på 

att hitta den vitala informationen. 

5. Minimal och relevant design 

Se till att absolut ingen onödig information ges. Informationen bör endast vara relevant för 

den situation man är i. När man undersöker en patients andning bör informationen som 

visas vara relaterat till andning. Håll informationen som visas minimal för att undvika att 

användaren behöver leta efter informationen som behövs. Sträva efter att ge relevant 

information till rätt kontext. 

Motivering: Den här heuristiken är i princip en förstärkning av Nielsens heuristik 

”Estetisk och minimalistisk design” som säger att systemet inte bör innehålla irrelevant 

information. Eftersom riskerna är större inom det tänkta användningsområdet så är det 

viktigt att visa att vital information är av allra högsta prioritet och bör inte behöva 

konkurrera med övrig information. 

6. Synlig systemstatus 

Systemet ska alltid hålla användare informerade om vad som föregår genom lämplig 

feedback inom en rimlig tidsram. 

7. Koppling mellan system och omvärlden 

Systemets språk bör vara enkel att förstå för användaren. Användaren bör kunna känna 

igen ord, fraser och koncept.  

8. Användarkontroll och frihet 

Användare väljer ofta systemfunktioner av misstag och behöver en tydlig ”nödutgång” för 

att kunna lämna det oönskade tillståndet utan att behöva gå igenom flera steg. 

9. Konsekvens och standard 

Användare bör inte behöva undra över om olika ord, situationer och handlingar betyder 

samma sak. Följ plattformens konventioner. 

10. Felprevention 

Gränssnittet bör utformas för att förebygga fel. Antingen genom att eliminera felbenägna 

tillstånd eller låta användarna bekräfta innan de genomför en felbenägen handling. 

11. Hjälp användare känna igen, diagnostisera och komma tillbaka från fel 

Felmeddelanden ska vara enkelt formulerade och förklara vad som är problemet och ge ett 

förslag för en lösning. 
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4.3 Utvärdering av prototypen 
Tabell 4.1 visar antalet problem som hittades av utvärderarna uppdelat i de tre kategorierna 

Raw problems, Out of scope och False positives. Under antal unika problem visas det totala 

antalet unika problem efter att man tagit bort dubbletter samt irrelevanta problem. 

 

Tabell 4.1 Antal problem som upptäcktes samt antal unika fel efter 

bearbetning  

Raw problems Out of scope False 

positives 

Antal unika 

problem 

15 2 1 8 

 

 

Utvärderarna fann alltså tillsammans totalt 18 stycken problem. Efter att ha tagit bort de 

problem som klassificerades som Out of scope, False positives och dubbletter så fanns 8 

stycken unika problem kvar. I tabell 4.2 jämförs antalet unika problem med de tidigare kända 

problemen från intervjun med sjukvårdarna. Problemen är sorterade efter allvarlighetsgrad.  

 

Tabell 4.2. Antal unika problem jämfört med tidigare kända problem 

sorterat efter allvarlighetsgrad 

Allvarlighetsgrad Tidigare 

kända 

problem 

Antal unika 

problem 

Upptäckta 

med 

nyskrivna 

heuristiker 

 

1 0 3 0  

2 1 2 1  

3 2 3 2  

4 0 0 0  

 

 

Vid tidigare undersökning utan heuristiker tillsammans med sjukvårdare så upptäcktes 3 

stycken problem med prototypen. Alla dessa problem upptäcktes även av utvärderarna men 

även 5 ytterligare problem där 3 stycken var mindre problem och ett mer allvarligt.  
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Utav de problem som upptäcktes så bröt 3 stycken av problemen mot de nya heuristikerna, 

varav 2 stycken av allvarlighetsgrad 3 och en av allvarlighetsgrad 2. Utvärderarna kunde inte 

finna något problem som inte kunde klassificeras enligt någon av heuristikerna. Utvärderarna 

fann heuristikerna rimliga och testet ledde inte till någon förändring i heuristikerna. 
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5. Diskussion 
Resultatet från utvärderingen av prototypen visar att den nya listan av heuristiker var effektiv 

för att upptäcka problem. Anledningen till att man vid utvärderingen fann så mycket fler 

problem än de tidigare kända problemen kan vara på grund av att det var lättare att hitta 

problem med hjälp av heuristikerna. Men det kan även vara för att man vid den första 

undersökningen av prototypen med sjukvårdarna sökte efter allvarligare domänspecifika 

problem. Faktumet att utvärderarna var mastersstudenter som läst kurser i interaktionsdesign, 

beteende i komplexa system samt sammansatta kognitiva system kan även ha spelat en roll. 

Då målet med studien var att utveckla en utvärderingsmetod och fokus låg inte på att 

utvärdera just prototypen så är problemen som upptäcktes ej relevanta för studien utan fokus 

ligger på att se om den nya listan av heuristiker fungerar. Dock bör det nämnas att två av de 

funna problemen var relaterade till rörelseavkänningen som var en vital del för att använda 

prototypen. Rörelseavkänning var ett intressant koncept för att kunna navigera ett system utan 

att behöva vidröra något, men det kan behöva vidare undersökning huruvida det är lämpligt 

inom prehospital vård. För att rörelseavkänningen skulle fungera korrekt så behövde man 

svepa handen på ca 30 cm avstånd från kameran som var monterad i Google Glass för att den 

skulle kunna känna igen ett objekt som en hand. Man skulle även helst inte röra på huvudet så 

den inte skulle råka känna igen ett objekt som en hand, ljussättningen och färg i bakgrunden 

tycktes även spela en roll för att det skulle fungera korrekt. Vid användning inom prehospital 

vård där det kan vara mycket rörelser, dynamisk ljussättning och inte ska behöva ha problem 

med hur man sveper handen så är det med andra ord inte en optimal lösning. Grundtanken är 

dock inte dålig. Om man skulle vilja vidare undersöka möjligheten för rörelseavkänning så 

skulle det kanske vara bättre om man använde sig av ett system som kände av en specifik 

färg, ljus, mönster eller annat attribut som man skulle kunna fästa på en handske som 

sjukvårdaren kan ha på sig. 
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Arbetet har fokuserats kring gränssnittsdesign av AR-teknik. Det är ett område som är viktigt 

för att en produkt ska vara interaktiv och användbar vilket är extra vitalt inom medicinsk 

teknik då det är relaterat till att rädda liv. För att ett gränssnitt ska vara interaktivt och 

användarvänligt är det bra att ha ett kognitionsvetenskapligt perspektiv då det finns mycket 

fokus på människa–teknik-interaktion. Vid utvecklingen av heuristikerna har jag lagt fokus på 

att gränssnitten som utvärderas ska vara kognitivt ergonomiska. Det innebär att man strävar 

efter ett användarcentrerat system som förstärker prestationen hos kognitiva processer som 

situational awareness, workload, beslutsfattande och minne.     

För det utförda arbetet fick jag hjälp med idéer till den grundläggande designen till 

prototypen. All programmering, datainsamling och analys har skett självständigt.  

5.1 Metodkritik 
För att få en bättre jämförelse över hur effektiv utvärderingen egentligen var så skulle det 

behövas en mer noggrann undersökning för att hitta tidigare kända problem. Detta visas 

genom den stora skillnaden mellan antalet tidigare kända problem och problem som 

upptäcktes vid utvärderingen. Eftersom det endast spekulerats över vilka problem som skulle 

kunna uppstå i fält och inte faktiskt testats vid en övning så kan man ha missat väldigt mycket 

viktiga aspekter som behövs ta i åtanke vid skapandet av heuristikerna. Det går alltså inte 

riktigt att säkerställa om den nya listan av heuristiker är tillräcklig förrän man gjort vidare 

studier där man skulle behöva testa prototypen i en miljö som liknar en allvarlig händelse så 

mycket som möjligt.  

5.2 Framtida studier 
Det finns mycket som kan göras för att vidare undersöka hur AR skulle kunna användas inom 

prehospital vård och hur man ska utvärdera dess implementationer. Främst för att validera det 

här arbetets resultat behövs det test vid riktiga sjukvårdsövningar för att hitta svårupptäckta 

problem som kan ha missats.  

För att få en djupare förståelse över hur sjukvårdare tänker och agerar så finns flera områden 

man kan studera. Situational awareness, problemlösning, minne och beslutsfattande hos 

sjukvårdare är relevanta kognitionsvetenskapliga områden som skulle vara intressanta att 

studera djupare för att se om de kan förstärkas med hjälp av AR.  

Sjukvården är ett viktigt område då det handlar om att rädda liv. Jag hoppas att det utförda 

arbetet ska kunna bidra till framtida forskning av medicinsk teknik och AR-implementeringar 

inom sjukvården. 
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6. Slutsats 
Arbetets mål var att utveckla en utvärderingsmetod för Augmented Reality inom prehospital 

vård. Arbetet avgränsades till utvärdering av AR-gränssnitt för applikationer med fokus på 

triage.  Studien ledde fram till en heuristisk utvärderingsmetod som utgått ifrån en redan 

existerande metod, men kompletterats med hjälp av data som insamlats från intervjuer med 

sjukvårdare. Utvärderingsmetoden testades på en AR-prototyp vars utveckling ingick i arbetet 

och visade ett gott resultat för att kunna appliceras på AR inom prehospital vård. Metoden kan 

dock snarare ses som ett förslag för en möjlig utvärderingsmetod, för att styrka dess validitet 

så kommer det behövas utförliga observationsstudier ”in the wild” för att se om det finns 

problem som kan ha missats.  
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